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Türkiyenin 
harici politikası 

A. Ş. ESMER 
Hariciye Vekili muhterem B. 

ŞOkrn Saraçoğlu, diio, müstakil 
gurup reiı vekili muhterem B. 
Rina Tarhan tarafından harici 
politikamızın hedefleri hakkında 
IOrulan bir suale meclis kürall· 
ıllnden vazıh ve mukni cevap 
•ermiJtir. Saraçoğlu, Rina Tar· 
banın •ualiae cevap vermekle 
beraber, hakikatte muhatabı, 
biltün meclis Azaları, daha doğ
ruıu bütün türk milleti ve battl 
dOnya efkarı umumiyesi idi. 
Muhterem Hariciye Vekili, hari
ci politikamızın hedefini, "yurt· 
d• sulb " vecize~ile ifade et· 
nıiıtir. 

Türk milletinin tarihinden ve 
ihtiyaçlarından doğan ve cum· 
buriyetio kuruluşundan beri her 
bükGmet tarafından takip edi· 
len bu ıulb politikaH, türk mil· 
letioin kendi hudutları içinde 
çahımak ve yükselmek imkanı· 
Ilı bahıetmiıtir. Muhterem Ha· 
riciye Vekilinin de iıaret ettiği 
gibi, ıulh devrindeki mesaimizin 
blincosu karıısında bugün bak· 
lı bir gurur duymaktayız. Ga· 
Yenıiz de sulh ve ıtlk6n içinde 
çalıımakta devam etmekten 
ibarettir. 

Cihan sulhu milletler cemiye
ti ve kollektif barıı sistemi ile 
korunduğu zamanlarda Tilrkiye 
bu ıistemin samimi bir uzvu idi. 
Fakat bir takım tazyikler al· 
bnda kollektif barış sistemi za· 
Yıf1amııhr. Ve bu gün sulhun 
lcorunmaaı için baıka çareler 
aranmaktadır. Harici politika
Qın ana hedefi ıulhuun korun
i!ıaıını teminden ibaret olan 
l'Orkiyenin de ayni yol ilzerinde 
Yilrllyen devletlerle iş birliği 
Yapması pek tibiidir. Bu bakım· 
dan, muhterem Saraçoğlunun 
çok gllzel izah ettiği gibi, ıon 
•ylar içinde baric1 politikamız 
da bir değiıiklik meydana gel 
llıiı değildir. Bilakis ayni he 
defe doğru yilrümekte deva~ 
•taıekteyiz. 

Fakat değiıen ıartların taz· 
Yilcı altmda baıka bir yol üze· 
tiQden yilrilmek mecburiyetinde 
kaldığımıza fOphe yoktur. Aca· 
toki yoldan yeni yola ne zaman 
ttçtik ? Durup dilıüoünce, dö
ll&nı noktasının Arnavutluk hi
diıeıi olduğu akla gelir. Fakat 
daba derin düşünülürse, hnki-
katte bu hidiseden çok evel, 
Yeni yol üzerinde yüramekte 
olduğumuza şüphe yoktur. Ba 
~olun başlangıç noktası, belkide 
l •beıillanın istililı sırcılarıdır. 
talyaya karıı sanksiyonlara iş· 

tir ak tt• . . . . b. e ıgımız zaman yenı ır 

Yol llzerinde yOrümeğe baıla
~ııtık. Sonra lıpanya harbi do· 
8Y•ıiyle Akdenizin Asayişi bo
ıutdutu zaman Nyon kararları-
11" İftirik ettik. Bu gün İf bir· 

Sonu 2 tacı Sa1fa.ta 

hdNCI YIL 
No: 584 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Buımevi 

ÇARŞAMBA 
. 19 

Temmuz.1939 

p AZARTESlDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

Antalya 
Kanalının küşat 

• 
resmı 

Burdur 18 - Antalya kana· 

lanın knıat resminde baıv.:kil 
namına bulunacak olan Ziraat 
vekili Muhlis Erkınenin baıkan· 
lığındaki heyet bu gftn Burdura 
uğramıt ve vali, mebuslar, umu 
mi meclis üyeleri ve belediye 
mecliı azalan tarafından kar· 
ıılanmııtır. 

Heyet Aotalyaya hareket 
etmiştir. a a 

~· 

Başvkilimiz 
Karamürseldc 

SoVyetlerle 
İngiliz ve Fransız görüşmeleri 

Paris is - Fransız lngiliz 
bilyiik elçilerile B. Setrag öğle· 
den sonra haridye komiseri 1 

Molotofla görüşmüılerdir. Ha
vas ajanıının elde ettiği intibaa 
göre: 

kClmetlerinin noktai nazarlarını 
bildirmişlerdir. 

Molotof bu~ noktai nazarları 
hükumetine bildirilecejioi ı6y· 
lemiıtir. Fransız, lugiliz elçileri 
Molotofla yeni bir görüşme da· 
ha yapac ııklardır. 

Siyasi mabfeller m6zakerele· 
Bu görOımeden soora her iki 

tarafın vaziyetinde mahsüs bir 
inkişaf kaydedilmiştir. 

Elçiler, balen muallakta bu
lunan meseleler hakkında bil-

· rio iokiıafı bahsinde en ufak 
bir tahminde bulunmaktan im
tina etmektedirler. a.a, 

Almanya Paris 
1 Hasadın arkas1nı 
almağa çalışıyor 

Kramilrsel 18 - Baıvekil _ 

Üzerinde uçacak 
İngiliz hava filoları 

doktor Refik Saydam buraya Berlin 18 - Bütün viliyet-
teırif etmiıler memurin ve lerden İf hizmetine mensup 20 

Pariı 18 - Fransız bava ne· 
ıareti, f ogiltere hava ıeferine 
iştirlk edecek F ranıız tayya· 
relerinin ne miktar1Dın ve nede 
sefer tarihinin tesbit edilmedi
ğini, yalnız yapılacak seferin 

doğru, olmadığı bildirmektedir. 

halkla temaı ederek dileklerini bin kitile işçilerinin bıraktıkla· 
dinlemişlerdir. a.a. rı ziraat işlerini gijrmek ve re· 

~· kolteyi muhafaza etmek ·içio 

Ankarada bulunan , doğu Pruıy~=~ecektir. 

Faransız heyeti ; İngiltere hükiimeti 
Ankara 18 - Şehrimizde bu· 

luaan Fransız heyeti bOgiin 
öğle yemeğini hususi olarak 
Ankarapalasta yemişler ve &ğ· 
leden sonra çubuk barajını gez-

miılerdir. a.a. 

lsviçre - -
Avustralyaya mu
hacır ve inşaat a

melesi gönderecek 
Berlin 18 - lsviçre bllkQmetile 

Avuatralya arasında bir itilaf 

akdedilmiştir. Bu itillfa göre 
İsviçre Avustralyaya ıurup ha· 
linde muhacır, madeni sanayi 
ve inşaat amelesi gönderecek
tir. 

Prens Pol ve Pren
ses Olga 

Londrada hararetle is
tikbal olundular 

Londra 18 - Yugoslavya 
~ıral naibi brenı Pol ve refikası 

Prenıes Olga diln akıam saat 
16,SO de Viktorya iıtaıyonuna 

muvasalat etmitler ve Dök ve DO 
şes Kent tarafından istikbal edil-

mitlerdir. Prens ve Prenıes 
akıam yemeğini ikamet etfikle-

.. 

ri Bukinıam sarayında Dok ve 
Duşeı Kent, baıvekil Çember· 
laya ve bir çok nazırlarla bir· 
likte yemişlerdir. a.a. 

Pol~nyaya tayyare verecek 
Londre 18 - Deylehrald ga

zeteai, 3nilmüzdeki aydan iti
baren İngiltere bilkiimeti Polon
ya ile diğer hükumetler askeri 
tayareler vermeğe baıhyacağı· 

nı haber vermektedir. 
Tayyare imalib son derece 

artmıt olduğunan bu yüzden 
bir çok fabrikalar iı saatlerini 
azaltmak arzusunu izhar etmiı· 

ler. •·•· 
~·--

Ortaokul 
Mezunlannın diploma

lari geldi 
Orta okulumuzdan bu ıena 

haziran devresinde mezun olan 
talebelerimizin diplomaları ma
arif vekaletinden gelmiıtir. 

Bu diplomaların mektep ida· 
resi tarafından tevziaae baılan· 
dığını haber aldık. 

a.a. 
- ·.....-.--

Evvelki günkü 
yangın 

Evvelki gDa saat 18,30 da 
Yeni mahalle altandeki beledi· 
yeye ait arpa harmanında yan· 

gın çıkmıı ve itfaiye yetiıere~ 

söndürmüştür. 

Yapılan tabkikatb, Yenim&• 
hallede oturan Giritli Zeynep 
isminde bir kadının on iki J&f• 

larındaki erkek çocutu tarlada 
oynarken elindeki kibrit kutu· 
ıiyle otları tutaıturduğu ve ku· 
ru otların birdenbire parlama

siyle yakındaki arpa harmanı· 
na da ıirayet ettiği anlqılmıftır. 
Kısm ~n yanan harmanda 

yDzde yirmi nisbetinde zarar 
tahmin edilmektedir. 

Evlerine su tesisatı yaptırmak 
istiyenlerdeJZ belediyenin 

bir ricası 
Şehir içme suyu tesiıatının evlere bağlanma11 için ubn 

alınacak su saatleri ve ıair malzemenin eksiltmeye konal· 
maıı kararlaıtırılmlflır. 

Tesisat, intizamlı ve kolaylıkla yapılabilmeıi içill mllra· 
caat miktanna giire planlara b3lilnerek bu plinlar ııra ile 
bitirilecek tir. 

Evelce yaptağımız ilin ·üzerine belediyeye muracaat ede· 
rek isimlerini kaydettirmit olaolarla temuz 939 10nana ka· 
dar yeniden yapılacak milracaatlar birinci pllna dahil ola· 
caklar, bu mtiddet geçtikten aoara mllracaat edecekler 
ikinci pllna kalacaklardır. 

Bunun için, birinci plina dahil olmak idtyenlerin tcmuz 
kadar belediye fen dairesine bat vurmaları rica 

Belediye reiıi 
Ete111 Me11dr11• 

SaJ111 : 100 Para 

Valimizin 
Teftiş ve tetkik 

seyahatle ti 
Valimiz B. Sabri Çıtak tet

kik ve teftişlerine devam et· 
mek üzere diln aabab utomobil 
ile Karahayıta mOtevecciben 
hareket etmiıtir. Sayın valimiz 
bu gezilerinde Yenipazar, Boz· 
d<>ian, Nazilli ve Karacasu ka• 
zalarında tetkik ve teftişlerde 

bulunacaklardır. 
, i • · · 

llıcanın 
Suları tetkik edildi 

Belediye reisimiz 8. Etem 
Mendreı su itleri mftdiiril B. 
Memdub Kurt oğlu ile beraber 
ılıca batına giderek ılıcaları 
teıkil eden menba sularının 
mahiyetini tetkik etmiflerdir. 
Öğrendiğimize gBre ıbca au

larının mahiyet itibariyle 11h1ıa· 
ta elveriıli o1duğu anlaıılmııtır. 
Belediyenin burada yaptıracatı 
bOyük yilzme havuzlan ve di· 
ğer teıiıler için ayrıca milta
bauıalann fikrini alacak Ye 
projelerini ya ptıracaktar. ..... 
Devlet kininleri 

inhisar idaresi tarafından 
satilmağa başlamıştır 
Kızılay kurumunun inhisann• 

da bulunan kinin ıatıılarınıa 
inhisar idaresine devredildiii 
yolanda gaıetelerde çıkan ya· 
zılar hakikate uygun detildir. 

Kanunu malasu• mac\biace 
memleketimize bariçten aıtma 

Ye frengi illçlannın ithali kı· 
zılay karumunun inhisarındadır. 

Y alaız toz olarak getirilen 
Ye 11hbat ve içtimai muavenet 
veklleti tarafından komprime 
yaptırılan devlet kininleri tim· 
diye kadar ziraat baakaaı tara-
fından ıablmakta idi. 

Bundan bayle Devlet kiniole 
ri inhisar idareıi tarafından 
ıatalacaktır. 

Yukarıdaki ıayiaoında bun· 
dan galet olarak intifar ettiği 
anlatılm11br. ........... 
Halk evi 
Başkanlığından 

Spor ıubemİI tarafından 23 
temmuz 939 pazar gllal Çine 
çayına kadar bir bisiklet geziıi 
tertip oluomuttur. 

Ba aıeziye berkeı bisikleti ile 
iıtirak edebilir. Toplanb yeri 
Halkevi, hareket saatı ıabah 
yedidir. 

Kafileye ıpor komiteıinden 

B. Muıtaf a lber baıkanhk ede
cektir. 

Geziye ittirlk edenlerin ka· 
file baıkanının talimatına uy
f11D hareketleri geziye lttirak 

• edenlerden bekl,nir. 
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/(8g tetkikleri : 

Maarif Şurası açılırken 
Tür ki yenin 

harici politikası 

Köylünün dilekleri Battarafı \ lcl aayfada 

liği yı ptığımız bntnn devletler
le bu yollar üzerindedir ki bu
luttuk ve aynı yolun arkadaı· 
lığını yaptık. Bundan sonra Av
rupa da tebarüz eden her ihti
laf, fngiltere, Fransa, Sovyetler 
ve Türkiye aranndaki g6rüş ve 
menfaat birliğini tebarüz ettir
di. MontrCSde bu devletler Türk 
noktai nazarını kabul ederken, 
bizi yabancı bir devlet sayma
dılar. Nihayet otoriter devlet· 
ler bir kaç ay evel, orta ve 
şarki Avrupaıda tecavüze geçin
ce Türkiy, İngiltere ve Fransa 
ile ayni vesikanın altına imza· 
ıını koymuştur. 

Bozdoğan, 14 (Hususi) -
Büyük hükümetimizin ve yüce 
Partimizin daima ayni sıcak ve 
haasaıhkla üzerinde durduiu 
bOyük bir dava vardır : 

- K6y ve köylünün kalkın• 
ması. 

Bugfine kadar inkıllpçı hü· 
kümet ve partinin, bu da vinın 
en ince teferruatına varmcıya 

kadar i!Jcelediii ve bir esasa 
ve proğrama bağladığı netice· 
lerinin tatbiki yoluna fiilen gi
rilmiı olduğu açık bir ıekilde 
görülmekte ve ba hal ruhlara 
ve kalbe inıirah ve sevinç ver
mektedir : 

- Bilyilk su siyaseti, tohum 
liretme çiftlikleri, hayvancılık 

ve bilhassa merinosculuk, pa
mukçuluk, meyvecilik-, standari
zasyon itleri, k6yün geyim işle
rinin S&merbaak kanaliyle hal
li, köy dokuma tezgibları ilze· 
rindekl ıon çalıımalar, Halkev
leri, bunların bu sahaya y<Snel
mİf mftsbet çalışmaları, ziraat, 
baytar, orman fakülteleri ve 
okulları, köy ebe, tarımbaıı, 
zeytinci uıtalarr, nalbandlan, 
ıag1ık korucusu, köy postaları· 
nın ihdaıı, k&y bilroları ve bun
ların mOıbet verimli çalışmaları 
k&y muhtarları kurstan, köy 
liretmen ve eğitmen okulları
nın ıçılması ve bilfiil memleket
te mne11ir roller oynamağa b•ş-
1..amalan .•. Sayılamıyacak kadar 
engin bir eser sergisi •• 

KOltür ıabasında muhakkak 
ki, köylln sosyal, ekonomik ve 
zirai yapısına uygun bir proğ· 
rama ihtiyacımız ol<luğu aşikir
dır. Her ne kadar egitmeoli 
okullar makHdı temin etmek
deyıe de, öğretim ve egitimde 
kCSye uyan bir sistem tatbiki 
gerektir zannındayız. Bizce; köy 
6iretim ve egitimioin dayana
cağı esas prensipler : 

1 - Köyli ve köylüyü topra
iına bikim, onu iyi işler çok 
Yerim alır ve 'almasını bilir, 
toprağın ihtiyaçlarını temin eder 
modern ziraat prensiplerini tat· 
bik sahasına geçirmeğe mukte
dir bir bale getireceğ, 

2 - Yıllık geliri, köylüyü ve 
köyü mlireffeb kılacak çeşitli 
gelir kaynaklarını işliyecek, vak-

tini bölğemizde ve diğer bir ta
kım bölgelerde görüldüğü gibi 

parazit bir halde yaıamağa alıı
mıı, uyuıuk unsurlardan temiz
lemete köye diıiplioli bir çalış
ma teminine yarayacak esaslar 
koymak, 

3 - KöyDn her sahasında, 
yıpılannda, ahırlarında, tarla
larında, meydanında, okulunda, 
köy odaıında, ... 

ihtiyaçlara uygun bir çah4ma 
içinde sevk ve idare edecek 
mDtaba11ıs elemanlarla bezeye• 
cek, kuvvetli unsurlar yetiştir

mek. 
Bu günkü durum acaha bun· 

la11 yapmıyor hükmünü mü ver 
mekte? Buna maalesef evet 
demek zorundayız. 

Bütün çalıımalara ve iddia
lara rağmen, köylerimizin ekse· 
riyeti azimeıi köy kanununun 

tatbik edememektedir. Çünki 
kanunu tatbik edecek olan bu 
gün mevcut olan unsurlar, kili· 
tür bakımından bu durumda 
bulunmaktan uzaktıf. Bunun 

çevremiz dışında da böyle ol
duğunu, her günkü matbuat 

sütunları göstermekte ve reali • 
te de bunu teyit eylemektedir. 

Bunun yalnız bu ıafbaıı, 
üzerinde ciddi .tedbirler alma
mızı icap ettirmektedir. Bundan 
baıka buna tesir eden diğer 

bir çok esbap ve amiller de 
yok değildir, Meseli: ekonomik 

durum. Bir çok köylerimiz, re· 
fah içinde oldukları şöyle dur

ıun çok acı bir geçinme zorlu· 
ğu içindedir, Cnnkü çalışması-

nın teksif edildiği mevzu onu 
müreffeh kılacak durumda olmak 

tan uzaktır. Yalnız arpa ve 
çavdar eken ve bununla birkaç 

koyun veya keçi, bir iki inek 
ve mandasiyle geçinmeğe çalı
ıan dağ köylerimiz gibi. 

Dağ köylerinde olduğu kadar 
bu durumda olan ova kayleri · 

miıin de çeşitli gelir kaynakla
rına mazhar kılınmasına zaru

ret vardır. Bir çok böİgelerde 
k8yün erkeği kadını kışın boı 
durmakta yazın kazandığını 
kışın yemektedir. Buna bir ça • 

re olmak üzere bazı köylerimiz 
de ziraat sanatlarını, ormancı· 

lığın para getirir sanatlarını, 
meseli orman olan bölgelerde 

köylllye standart sebze, meyva 
kapları yaptırmak, sepet ve 

her çeıit ziraate yarar vasıta· 
lar imal ettirmek, diğer bazı 

yerlerde ise, kış tezgahları kur 
durup köyün ve köylünün muh · 

taç olduğu geyim eşyasını kö· 
yün içinden temin ettirmek, 
bölge köy sanat okulları açmak 

Maarif şurasmın, 41000 köy 
ve 14000000 köylü için düşüne· 

ceği engin meselelerle uğraşa
cağı pek tabiidir. Halk idare-

ıinin, demokra inin en temiz 
ve en saf bir örneğini teılc.il 

eaen Türk cumhuriyetinin elbet 
bir de ayrı olarak, düşünülmüş, 

tatbike elverişli olan, köyü ve 
köylüyü kalkındıran, modern 

çalıımayı bilir bir bale getire
cek (Köy eğitim ve öğretim) 

ıistemi kurulacak ve ortaya 
çıkacaktır. Bize göre: 

- Her kata merkezinde: 
- Sonu vdr -

Hariciye vekili bu devletlerle 
milnasebetlerimiıin her gUn me
safe almakta olduğunu ve sıkı 
bir el birliğinin kükümlerini ih
tiva edecek akorun imzalanmak 
nıere bulunduğunu söylemiştir. 

Almanya ve ltalya ile ivi ge- • 
çinmek istemiyor muyuı ? He
men' şunu söyliyelim ki böyte 
bir şey aklımızdan g~çm,miştir. 
Bilikis Türkiye her iki devletle 
de dostluk münuebetlerini ida· 
me etmek emelindedir. Fakat 
dost olmak için bir tarafın ar
zusu kafi de~ildir. Almanya ve 
ltalya, tedafüi bir gaye ile gi
riftiğimiz bu taabbiitlere " çem
berleme ,, adını vermişlerdir. 
Ve bu barekektleriyle, emniyet 
sabamııda, hatta kim bilir bel
ki de topraklarımııda gözleri 
olduğunu itiraf etmişlerdir. Ay
lardanberi alman ve italyan ga· 
zeteleri aleyhimiıde neşrivat 
yapmaktadırlar. Son günlerde 
italvao matbuatı kOfOrbazlığada 
başlamııtır. Bunlar zaf ve hatta 
aciz alametleridir. Ve kendile
rine vereceğimiz tek bir cevap: 

- ..• kervan yiirür. 
den ibarettir. Tilrkiye ne yap

tığını bilir. Kimsenin naıibatına 
muhtaç değildir. Dnn Saraçoğ
lunun da ıöylediği gibi, yeni 
Almanyanm incili olan kitapta 
lngiltere ile ittifak alman harici 
politikasınm en e!aslı umdeıi 
olarak gösterilmekte iken, vazi· 
yetin kötü idaresi yüziiodendir 
ki Almanya böyle yalnızlık içi
ne atılmıştır. Saraçoğlu bunu 
alman devlet adamlarını tenkit 
etmek için değil, ayni ittifakı 
yaptığımızdan dolayı bizi mua-
haze etmeğe kalkışanlara cevap 
vermek için söylemiştir. 

Almanya ve ltalya çıkmaz 
içindedir. Çüekü kllçük millet
lerin haklarını inkar ediyorlar. 
Ve bu yol üzerinde yürüdükçe 
muhterem Hariciye vekilinin 
söylediği gibi, ıstıraplariyle yal
nız kalmaya mahkumdu· lar. 

A. Ş.ESMER 

Kamyon ve otöbüsçülerin 
nazarıdikkatine 

Belediye reisliğinden : 
Çine ve Muğla istikametlerin işliyen kamyon ve oto

b6sler geliı ve gidişlerinde mllnhasıran şoseyi takip ede
rek istasyon arkasından şehre girip çıkacaklardır. Cumhuri
yet caddesile bu caddeye mil'l'azi diğer cadde ve sokak
lardan otobils ve kamyonların gelip geçmesi yasak edil
miştir. 

Alikadarların malümu olmak üzere ilan alunur. 

Çineye doğru 
1-

Hemen yedi sene oluyor, vi
layetimize bağlı olan bu kaıa
yı ıiyaret edememi~tim. 

Bundan yedi ıene evelki inti
balarım, biliyorum ki Çine için 
hiç te şayanı iftihar tablolar 
taşımıyordu. 

Hatta o zaman vilayetimiz de 
intişar eden bir gazetede yaz
dığım bir yazı yüzünden, kaza
nın tanıdık bazı simaları tara
fından tenkit ve müabaıe edil
miş, hakli olduğum halde haksız 
cümleler kullanmış olmakla it
ham edilmişdim. Aradan geçen 
yedi bu kadar yıl sonunda kü
çük bir vesile bile mevcut de· 
ğil iken, bir otomobile atlayıp 
bu kazamızda uıun yılların iş· 

tiyakile bir kaç saat dolaşmak 
arzusunu hissetmiştim. 

Saat sabahın 7 sinde kalkan 
Aydın .. Muğla posta otomobi
linde benimle beraber daha 
hayli yolcu var. Aydından çıkışla 
ıehirden uıaklaşış arasında o· 
tomobildeki vaziyet hemen her 
dakika değişiyor. 

Burada itiraf etmek lizımdır
ki, şoförlerimi! hemen her gör 
düklerine ot:>mubildeki yersiz· 
likten değil p ek fazla yer ol
duğundan bahsederek yolcuları 
balık istifi haline getirmekten 
kaçınmıyorlar. 

Şehirden çıkarken normal bir 
yolcu adedile yüklü bulunan o· 
tomobil, şehirde.ı uzaklaııpta 
ihtar ve ceza korkusundan 
kurtulduğunu anlar anlamaz, 
yollarda müşteri aramakta ve 
bulmakta gecikmiyor. Ve 
otomobil bu sefer haddinden 
fazla yolcu ile yoluna devam 
etmek mecburiyetinde kalıyor. 
Ben bu kabahati · daha çok, 
otomobili nihayet bir ücret mu
kabilinde istimal eden şoförde 
değil, onlara nazun ve bakim 
olamıyan otomobil _sahiplerinde 
bulurum. 

Y olcula.-dan birinin Çineye 
bir kaç gün evvelki seferinde 
otomobilin yoldan bir sürü ko
yun aldığını ve koyunlarla yol· 
cularıo, mevsimin bu sıcak sa
atleriode koyun koyuna gitti· 
hini söylemesi; şoförlerimizin 

maatteessüf hali serden geçti 

bir dü4ünce ile yolcunun sıhhat 
ve rahatını hiçe sayarak hare
ket ettiklerinin bariz ve acı 

bir ifadesi olmuştur. 
içtimai bünyemize belirsiz 

birer darbe vurmak cürmünü 
işleyen ve bunu hemen her giln 1 

tekrar eden şoförlerimizden; 
artık bu hareketlere son verme 
zamanının çoktan gelip geçti
ğini ve otomobil sahiplerine de 
şoförlerine her türlü telkin ve 1 
t~sirde gecikmemelerini ihtar 
etmek ve bunu kendilerinden 
dilemek yerinde bir i' olur .. 

Otomobil Çine ye yaklaşıyor .. 
Devlet kudretinin ve cumhuri· 
yet hükumetinin mil leti seyrise
fer yolunda refaha ulaıtıran 
yol siyasetine kilçük bir örnek 
olan Aydın - Çine yolu yol· 
cularm hükumete karıı sevgi 
ve minnet hislerini şahlandır
mağa kafi geliyor. 

Bir aralık otomobil devletin 
kudretli eliyle ve onun binler 
sarfederek meydana getirdiği 

- Enuer Demiray -
muntazam yolu bırakarak 
öyle berbat bir yola sıiriyor ki 
yolcuların burada, mideleri a· 
ğızlarına gelircesine ve ciğerle· 
ri koparcasına otomobilde kal· 
kıp oturmağa ha ıladıkları ve 
başları ta vana çarparcasına zıp 
zıp zıpladıkları iÖzden kaçmı· 
yordu. şoföre, diğer yolu niçin 
bırakıp bu berbat yola ıaptığı · 
oı soruyorum: 

Cevap veriyor : 
- Bayım, yeni yapılan yol 

Çineye 5-6 kilometre uzaktır. 
Bu yol kestirmedir de ondan 
buradan işleriz .. 

Ben ona bn suali soruncaya 
kadar yerimde zıplamakta emi· 
nim ki dilim bir kaç defa dit· 
lerimin arasında kalmıştı. 
Beş ili alta kilometre uzak ... 

Hesap ettim .. Saatte vasatt 30 
kilometre yol alan bir otomo· 
mobil, 6 kilometreyi 12 dakika
da alabilir . 

O halde yolcuları böyle bir 
aıap içine sokmakta ne mana 
var anlamadım. madem ki şoför, 
istediği yoldan gidtcektir, dev
let acaba niçin böyle bir eme
ğe ve masrafa lüıum gördü .. ? 
Öyle ya.. Şoför 6 kilometre 
yakınlığı her şeyin nstünde, is
fadesini her şeye müraccab gö
rüyor. Yolcu ne olursa olsun .. 
aldırmıyor bile .. 

Hulasa edecek olursak, şof&
lerimiıin bu hareketleri üzerin· 
de israrla durulacak bir mese· 
ledir. Şofürlerimiz düşünmeli ve 
anlamalıdırlar ki devlet, milletin 
istirahati için her fedakirlığa 
katlanmakta, bütçeıinden mil
yonlar sarf etmekten kaçma
makta dır. 

Binaenaleyh devlet elinin mey
dana getirdiği eser millet için 
ve onun seliıneti adınadır. Dev• 
letin hürmet ettiği millet, ve o 
milletten olan fertler, ıoförleri
mizin gelişi güzel hareketlerine, 
onların giditlerine oyuncak ola .. 
maz. 

Bu münasebetle yollarda alı
nacak bir tedbir olmamasına 

rağmen bu işin önllne geçmek 
otomobil sahiplerile kullandık-
ları şoförler arasında bir uzla,
ma ya bağlıdır. Aksi takdirde 
bu yolun zabıta eli ve kuvveti· 
le kapatılması yolcuların bayati 
zarureti icabıdır. 

Bunu evveli şoförlerden, son
ra otomobil sahiplerinden, ol· 
madığı takdirde, bozuk yolun 
kapatılma11 ve otomobi lerin ye· 
ni yola sevki husu•lUnda kıymetli 
zabıtamızın delaletini bekleriz.• 

• 
Bozuk yolu da arkada bıra· 

karak muntazam bir köprü va· 
ııtasile Çinenin antresinde bu· 
lunuyoruz. Antre, iki tarafı 
agaçh bir yolla bizi Çinenin bet 
sabada tekamül ve inki,af gös· 
teren tertemiz çarşısına doğrd 
sürüklüyor. 

- Sqnu var -

r-······ · Abone ıeraiti .••..... f 
• Yıllığı her yer için 6 lira. ! i . 
i Altı ayhtı 3 liradır. : 
! idare yeri: Aydında C. H. j 
· P. Buımevi. :: 

• ! 
gazeteye ait yazılar içi• ! 

yazı itleri müdürlüfüne, ilin· i 
lar için ldare müdürlütün• ! 

: ınüracaat edilmelidir. i 
ı .. .......... 4 ................... . ............ ..... 



~iİıverciler İla~bede;~z ..... 1 _R_A_o_vo ___ I 
Ham maddesi, altın ihtiyatı 

iç istikrari yoktur 
parası, 

Mihverciler bizimle bir laap maçına giriımtıler
dir. Kartı koymak kAfidir, mihver ıeriliyecektir 

Aradan on giln geçtikten son· 
ta bundan bahHdiyorum. Dil-
1'1.nıek için vakit bırakmak is· 
tedinı. 
. 30 haziranda, aktama doğru, 

llQadilik daha ziyade tasrih et· 
:İJeceğim bazı kimseler, Paris· 
he, o gece Daozig yüzünden 
arp çıkacağı haberini yaydılar. 

d Baı kumandan Gamelin Nis
Ctydi. Acele Parise çağırdılar. 
eldiği zaman yeni hiç bir şey 

0ltnadığını gördil. 
Ayni teliı verici haberler ge· 

Çe1a 'eylül ve martta da Fran
labın ilzerioden ~eserek düıma
llı1a itini kolayla,tırmışh. 

Buna artık bir nihayet ver
llltain 11rasıdır. 
la l>art aydanberi hareketleri 
Pat ediyor ki düşman barbet

lbelr istemiyor, harbedemez. 
't Ham maddesi yoktur. Altın 
lqtj 

Yatı yoktur. Serveti ve pa-
ta1a yoktur. Zahiri kuvetine rağ· 
-~•·iç isti1'rardan mahrumdur. 
ttı itte dört aydan beridir ki bil· 
t 11 bunlardan mahrum olmasına 
d•irrıen, bl<Sf sayesinde if in için· 
'" sıyrılmaktadır. 

lb 8J6f sayesindedir ki askeri 
a llkellefiyeti tesis etti (1935); 
1\ en llııntakasıoı iıgal etti (1936); 
d •asturya ile Südetlere el koy· 
) ' 0938), Bohemyayı, Moravya
,•, Slovakyayı, Memeli ve Ar-
a9utluiu ilhak etti (1939). 

t Bu blöfler, Fransa ve lngılte
dtraıo, parlamenter sebeplerle 
ik~lıiz, kara ve bava kuvetlerini, 
t' 1, llıemleketin topyekun kuve-
• ~llı hiçe indirmiı olmaları saye· 
'ilde muvaffak oldu. 

k· &erlin - Roma mihveri ancak 
~~•enin kendisine cevap ver• 
~ 11cYeceği aıikir aurette muhak
f)~. olduğu zaman tehditlere 
41iltı. • • 

,.aıııtar. 

it .\ncak harp tehlikesi olmadı
te:• .bildiği zamandır ki harp 

dıtleri savurmuıtur. 
l Bu dört sene zarfında ne 
l,~dra, ne de Paris bunu an
'clk · Ve 1938 sonbaharı onların 

11tlarını tamamladı. 
2
1 
Ayni esnada, 8. Daladier'in 

it· haziranda yaptığı feoalıkları 
"•tafa mecbur kaldığı yabancı 
11top 
''"" •gandaıı aramızda yerleı· .... ,t. l. 
~ ~~ı aydınberi, büyük bir 
det•~klik husule gelmiıtir. Bu 
t tıldik tam değildir. Fakat 
trçekt' 

'iı~•ın 
1

~~ğildir. Şu itibarla 
dtf~'fll dejifikliğine kadraların 
"' 

111beti refakat etmemiıtir 
Ilı Jarının mukavemetçileri ol-

~i~lc. •azifeıi 1Dnün teslimiyet· 
~'ine terkedilmiıtir. 

dit e11e fu itibarla tam değil
"~il Jet, F ranı~ı bOktbneti reisi 
'ti e, caıusluk ve daha kötülük 
~İt~rı., ndan bahsederken, içi· 
'ttu ~~ . kimse ona kimden bah
._. lnu ıormıya cesaret ede· 

'Jor 

~~yet tam değildir, çila.kO 
l,, 1 olduğu kararanme-kanun· ı 

' '•imen, hükftmetimiz A'-

YAZAN: Andre Tardiea. 
sasda ve Bretagnede, tiraj az
lıkları muhtariyetçi zihniyetleri· 
ni maruz gösteremiyen gazete
lerin yaıamasına mtlıaade et· 
mektedir. 

Bununla beraber detişiklik 
her iki memlekeute ve ayni 
zamanda her iki büktimette 
hakikidir. 

B. Çemberlayn haftada Uç 
defa Fübrerin yanına koşmak
tan vaz geımiftir. B. Daladiyer, 
lcorucularandan biri ve 6ç sene 
milddetle değitmez nazırı oldu
ğu halk cepbeıini linetle yad • 
etmektedir. ı 

Bu baylar artık kusaTsuz nu· 
tuklar s6ylüyorlar.Harp fabrika- il 

larında ameleleri haftada 40 ve-
ya 50 saat çalııtmyorlar. ! 

Ocdularımız, donanmalarımız İ 
ev hava filolarımız mükemmel 
tartlar içinde buluomıya başlı· 
yor. 

Franıız - lngiliz birliği mut
laktır. ~İngiliz harbiye nazırı 
Pariste bir nutuk s6ylemiye 
geldiği zaman tunları okuyorum. 

- Biz de ayni fikirdeyiz .•• 
Biz arkadatça yaıamak ve 61· 
mek istiyoruz,.. Tarihin yeni 
bir merhalesini birlikte aımak 
mevzuubahistir. Ve ı<Szlerioi 

bitirirken, çok ehemmiyetli bir 
jestte olarak,bizim ıeneral Ga
mlinimiz var diyor. 

Şartlar böyle olunca, 30 ha
zirandaki gibi panikler ahmak· 
ça ve caniyanedir. 

Y alaız bu Paniklerdir ki, kar
tımızda kilere korkuttuğumuz ze- . 
babını vererek ve işsizlik ytl
zünden seferber edilmiı 3 mil
milyon askerlerinin bizi debıete 
düıürdüğlloil sandırarak, bize , 
bir harbe mal olabilir. 

Mihverciler bizimle bir asap 
maçına giriımişlerdir. Karşı 

koymak kifidir. mihver ıerili
yecektir. 

Çünkü onun kati kararı kay· 
bedeceği bir barbı yapmamak ve 
bize korktuğumuzu düttlndüğil 

zaman harp etmek iıtediğini 
bize ıandırmaktar. 

Gazetelerimizden pek çoğu . 

nun çözmiye çalaıtıkları 8. Hit
lerin muamma11 budur ve yal· 
nız budur. Kavgadan korunmak 
için yüksek ıe1le tehditler ta· 

vuran bir firarinin muamma11. 
Franıızlar bu tuzağa kapıl· 

dıkları zaman ıafiyetin hudatla
nnı atarlar. 

Eıaıen bu tuzağa ihtimal ge 
çen harbi geri hizmetlerinde 
yapmıı olan bir müteha11ıılar 
azlığı diiımektedir. 

Siperlerde harp etmiı olan 
muazzam kütle mhkemmelen 
sakindir. 

Onun içindir ki geçen 30 
haziranda vukua gelen dehıete 
tekrar düımemeliyiz. 

Bu asabi buhranlar Fransaya 
liyik deiildir. 

LE JOURNAL 1 

ÇARŞAMBA 19/17/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUOU 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 51,70 m. 9465 Ka 
12. 30 Progı am. 
12.35 Ttlrk milziji • Pl. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ye meteoroloji haberleri. 
13,15 14 Müzik (Riyaıeticum 

bur Bansu .. Şf: Ihsan Küçner). 
1 - Saint - Saens - Geçid 

resmi mart•· 
2 - TıcbaikoWsky - Cüfte-

ıiz ıarkı. 
3 Meyerbeer - Le pardon de 

ploermel operasından faotezi. 
4 - Lincke - Serenad. 
5 - Delibeı - Lakme opera

sından fantezi. 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (P. Dukas sihir

baz: Senfonik parça : Pl.) 
19.15 Türk müziği ( Karııık 

program) 
19.45 Tlirk müziği {Halk tnr

lcüsü ve oyun havaları ). 
20.00 Memleket saat ayarı. 

ajanı ve meteorolöji haberleri. 
20.15 Konutma. 
20.30 Türk mfiziği 
1 - Osman beyin-Saba peş

revi. 
2 - Dedenin - Saba ıarkı · 

Gtııeyle gel bülblllleri. 
3 - Atık Mustafa · Sa'>• 

prka·Bir eımere g6nül verdim. 
4 - Mlzım Us • Hüzzam 

ıarkı • Beozemeu:n kimseye. 
S - Keman taksimi. 
6 - Mehmet NHib - Hicaz · 

kir ıarkı • G6rmezsem eğer 

aevdicetim. 
7 - Refik F ersan-Rast ıar

kı - Yaktı çihanı ateşin. 

8 - Halk tnrküsü - Karııda 
kara Yonca. 

9 - Halk tilrküıft - indim 
dağdan ovaya. 

10 - Halk tilrküıü - Damın-
dan glSrllnllr ballar. 

21. 1 O Haftalık poıta kutusu. 
21.2S - Neşeli pllklar R. 
21.30 Müzik (Saksifon solola-

rı • Nihat Eıengin tarafından). 
21.SO Müzik ( Meledi - Pi. ) 
22.00 Müzik (Küçiik orkestra 

Şe): Necip Atkın ). 
1 - Paul Lincke - Olur-olur 

olur (Şen parça). 
2 - Michcli - Baaeler sere• 

nadı. . 
3 - Rechmaninow - Serad 
4 - J. Brah!Dı-Macar dansı 

No. 3 
5 - Eduarc ktınneke • Danı 

ıllitinden bluı. 
6 - fıecce • Noturno. 
7 - L. Strauıs · Neıeli vals 

operetinden (Buıeler valsı). 

8 - F erraris - Çigan sevgisi 
9 - Garl Rydahl • Melodi 
10 - Franz Lehar • GiStter· 

gatte operetinden potpuri. 
23.00 Son ajans haberleri, 

ziraat, eıham, tahvilit, kambi
yo - nukut lborıaıı (fiyat). 

22.20 Müzik (Cazband • Pi.) , 
23.55 24 Yannki program. 

lmtlyaa .. blbl •• Umumi Nefrlyat 

Midini ı Etem 11 .. dreı. 

Baaılcbtı yer 
c ff p ••••• .,. 

,m ı· nrA? J 

Aydın sulh hukuk ha· 
kimliği satış memurlu
ğundan 

939/562 
Gayri Menkul Satıı llinı 
Taraflar, Aydın kartuluı M. 

alt k111 fatma 
Aydın kurtuluı M. H. All 

kızı ve mustafa kansı fatma 
Mevkii ve cinsi Aydın k.;rtu· 

luı:'IDahallcsinde ikiıer odalı ve 
llçer metre mesafeli ve bir ka
pılı ve heyeti umumiyesi 383 
metre murabbaındaki iki ev 

Takdir olunan kıymet 200 
liradır. 

Hududu ol baptaki ketif ra • 
porunda 

Satıı yeri ve fÜDÜ Aydırı ic
ra dairesinde 21 ağustos 939 
pazartesi gllnll saat on l'lbeıte 

ve mDıteri çıkmazsa ikinci ar· 
tırmaıı da 4 eylill 939 pazarte· 
si gOnO ayni 1aatta yapılacak
tır. 

l - ltbu gayri menkulOn 
uthrma t a r t n a m e • i 
ilin tarihinden itibaren 939/562 
No. dosya ile aydın icra da
iroıioi11 muayyen numarasında 
berkeıin g8rebilmeıi için açık· 
tır. it.ada yazılı '>lanlardan faz· 
la mal6mat almak isteyenler. 
işbu ıartnameye ve 939/562 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazıla kıymetin % 7,S 
nisbetinde pey veya maili bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edılecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larle diğer ali kadar ların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
ıuıiyle faiz ' e masrafa dair olaa 
iddialarını i şbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evra· 
kı müıbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde baklan tapu 
ıiciliyle ıabit olmadıkça satıf 
bedelinin paylaımaıından hariç 
kalırlar. 

4 - Gasterilen gUnde arhr
mayR ittirak edenler artbrma 

tartnamesini okumuı ve lilıum
lu mal6mıtı almıı ve bunları 
tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayıa edilen zamanda gayri 

menkul llç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak arbrma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmif 

betini bulmaz veya ıaht istiye· 
nin alacağına ruchani olan di-
ğer alacaklılar bulunup da be
del buoların o gayri meQkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdil baki 
kalmak üzere artırma on bet 
glln daha temdit ve on beıinci 
fllnll ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli ıatıt iatiyenin 
alacağına rlicbanı olan diier 
alacakbların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. B6yle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satıı talebi dtlter. 

6 - Gayri menkul kendiıine 
ihale olunan ki~se derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan fesholu
aarak kendiıinden evvel en yiik
şek teklifte bulunan kimse arz 

ıeı. 
STdht er' it o , ' 

Gazi Terbiye 
Enstitüsüne yeniden 

talebe alınıyor 
Maarif Vekiletinden ıehrimiz 

maarif idaresine gelen bir teb
liğe gare: Gazi Terbiye Eoati· 
tiisine yeniden bir miktar tale· 
be alınacakbr. 

Temuz ıonuna~kadar muteber 
olan müracaat ıahipleri, 5 A
ğustoıda başlıyacak olan im· 
tihanlara ittirlk edebilecek· 
lerdir. 

Yalnız müzik ıubeıioe girmek 
isteyenlerin imtihanları, Ankara 
da Gazi enstitüsü binasında olmak 
üzere 18 eylülde icra edilecek 
diğer imtihanlar mahallin ma
arif idaresi tarafından tesbit 
edilen yerlerde yapılacaktır. 

Tashih 
Dllokli sayımaıda 8. lbrabim 

Akifio Sakaryaya ait olan Ay
dına vedl) başhklı ya11nın r se· 
kizinci mısraında ;{Dökünürdü) 
kelimesindeki d yerine b gelmit 
ve kelime şe klini değiştirmiştir. 

Yine ayni ıiirio fiçüocü kıta

sımn ikinci satırında (Uyuturdu) 
yerine (Uyurdu) gelmiş ve 'ma
niyı değ'iıtirmittir. Ve yine 4 
ncü kılanın 4 ncü mısraındaki 
{Bürünilr) kelimesi yerine (Gö
riinör) gelmekle taıhib sehvi 
vaki olmuıtur. Tashih eder 
özür dileriz. 

Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Muhlelif yerlerde bulunan 
vakıf incir bahçeleriyle bağlar
daki incir ve üzüm mahsulleri 
2217/939 cumarteıi saat 10 da 
açık artırma suretile ve peıin 
para ile Aydın vakıflar idare
ıinde satılacaktır. Tafailit ilan
lara d• ire divanma asıldı talip
lerle fazla malumat almak isti· 
yenlerin Aydın vakıflar idaresi
ne müracaatları. 

13 16 19 (98) 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Bozduğaoın Çakal dt:resi k&
yll civarında hilafı aizam kireç 
yakan Mehmed taş kireçten mü-
sadere edilen altı bin kilo mık
taraudaki kireç 2717/939 tarihli 
perşembe günü saat on altıda 
ihale edilmek üzere arttırılma• 
ya çıkarılmııtır . 

Taliplerin % 7,S muvakkak 
teminat akçalarale- ıözil geçen 
glln ve saatda vilayet daimi 
encümenine fazla malumat al· 
mak isteyenlerin her gün dai
mi encümen kalemine muracıat
lara ilin olunur. 

16. 19. 23. 26 (103) 

etmit olduğu bedelle almağa 
razı olur1a ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet glin 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
oluuur. 

lıbu evin yukar-
da g6ıterilen tarihlerde 
Aydın icra memurluğu odasında 
itbu ilan ve gösterilen artırma 
ıartnamesi daire.inde satılacağı 
ilin olunur. l 09 



.,, . 
Vilayet daimi encü- \ 

meninden: 
Germencik nahiyesine bağla 

çam köyil hududu dahilinde da· 
yılır mevkiinde hilafı nizam ki
reç yakan Ahmed oğlu Meh· 
med Çetin kayadan müıadere 
edilen 250 kental miktarındaki 
kireç 27 /7 /939 tarihli perşent· 
be giınl ıaat on altıda ihale 
edilmek ilzere arttırmaya çıka· 
rılmııtır. Taliplerin % 7,5 mu
vakkak teminat akçelerile sö
zü geçen gtın ve aaatda vil&
yet daimi encilmenine ve fazla 
malumat almak isteyenlerin 

Çine belediyesinden: 
Çine belediyesi11ce 1500 met· 

re murabbaı keldmm yapbrıla
cakt r. 

Kıymeti mubammeneai beher 
metre murabbaı 55 kuruı. 

ihale 28 temmuz 939 cuma 
günii Çine belediye encümeni 
muvacehesinde icra olunacaktı. 
Taliplerin ıartnameyi görmek 
Dzere Çine belediyeaine milra
caatları. 

9 14 19 25 (88) 

her giln vilayet daimi encümen 
kalemine muracıatları ilin o
lunur. 

16 19 23 26 (102) 

Çine Vakıflar memurluğudan : 
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Methur ae: 
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Muhammen 
Bedeli 

Lira K. 

90 
850 

pafahk 
71 " 27244 Yağcılar Kavurman 400 
72 " 20849 Kahraman Taılıören 350 
72 " 14098 " " 210 
73 " 20415 " Kocaova 300 
74 " 22610 " " 330 
75 " Döafim 24 " kargılı oca keıik 350 
78 " 20209 Karakollar Tepecik SQO 
79 ., 192114 " Tepcik:civan 3000 
80 ,, 236503 Geneviı paşalık 3000 
81· 82 ., 102679 Cumalı ., 2000 

Yukanda yazılı gayn menkuller 20/7/939 perıembe gilnil saat 
10 da Çine Vakıflar idaresinde ihaleleri yapılmak Dztre açık 
arbrma ve pefin para ile ıatıfa çıkarılmıılardır. Muvakkat temi
nat muhammen bedelin yDzde 7,S gudur. Fazla izahat almak iate
yenlerin Aydın ve Çine Vakıflar idaresine mllracaatları. 
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Doktor arkada,ımnnn adı 

Opwatar Medeal Bey• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları mutahauım) 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gazaçan 

<Gaı haıtahkları mataha81181) 

Doktor Mulııia 
<lı hutat.ldan matalaU1111) 

Doktor Şeyket Kırbq 
(lataat hutalıklar mataha• .. ) 

Doktor Mnnif Ermaa 
(KadıD hutahklan matahuaau) 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 
• 5 - 4 Doktor Halli Garaydın 
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İ 6Ay 
J Vade ile elbise : 
• Y aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz • i T erzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- 1 

l 
aalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

Eia mutenl biçki dikitle ve en özeniıli provalarla mllf
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

- Memurlanmııın bu fır .. ttan iıtifadeye koıacaklarını 
lllDanm. 

K•dın Ye erkek terzilıaaui e Muzaffer Eraycha e Demir~lu caddeıi: Aydın ............................ 

F 

1 _den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Kögcüluk büro

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

Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

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. 

1 Her Nevi Baskı, 
i Cilt işleri 
1 Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi ktiğıt .. 
ı Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba
: amıza baş vurmalıdır/ar .. = C. H. P. Basımevi 

'···························· .. •••••••••• 
Nazilli belediysinden 

31/7/939 Pazartesi gOnü ıaat 
16 da Naziili belediye ihale en-
cfimeninde ekıiltme komisyon 
odaıında 42318 lira 84 kurut 
bedeli keıifli nafıa vekaletince 
mu1addak Nazilli kaıabaıı elek
tirik. ıebeke ve tranıfarmatör 
ve teaisab 2490 ıayıh kanun 
bDkümlerine göre kapalı zarf 
uıulO ile eksiltmeye konmuıtur. 

Muvakkat teminat miktarı 
3173 lira 91 kuruıtur. 

Fenni tartoameai, proje, ke· 
tif hulasası ile buna mtıteferri 
diğer enak altı lira mukabilin 
de Nazilli belediyesinden alına
bilir. · 

lıteklilerin teklif mektupları 
ve en ez 30 bin hrahk bu ite 
benzer it yapbğına dair nafıa 
idarelerinden almıı olduğu ve· 
ıikalara istinaden ihale tarihin-
den 8 gDn evvel alınmıı ehli· 
yet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarını havi zarfları
nı 31/7 /939 pazartesi gDnil saat 
15 ıe kadar Nazilli belediye 
encümenine ıelmeleri lizımdır . 
• 12 19 25 (95) 

I 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıan efendi mahalleıinde .. jiık yurda, 
cerrahi kadın baıtabkları ve rontken tervialeri ikmal 
açılmıı. Hasta kabulllne baılamııtır. 

Yurtda birinci sınıf miltahassıs doktorluımıı tarafındaa ~ 
türlü erkek ~"dın ameliyatlara ve rontkea muayeneleri yap~~~ 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi eeaelar •• elerP""" 
dairesinde takip edilmektetir. 


