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Afyon Şimendüf er Garı Valimiz !Partimiz Bölge müfettişi 
Dün Bay Ali Çetinkayanın güzel Bir 

Nutkuyle ve törenle Aç1ldı 
Tetkik gezisinden 

döndüler 
.... ....... 

Mardin Mebusu Doktor 
Levent geldi 

Ali Riza 

Afyon 20 - Muhabere ve 
lllll11akale vekili Ali Çetinkaya 
Y•ııında kara nakliyat umum 
llltldürllyle devlet demiryollın 
u11ıum mOdUril olduğu halde 
Ytni istaayon binasının açma 
tarenioi yapmak üzere tebrimi
te gelmişlerdir. 
. Vali, komutan, mebuslar, par 

h Ve halkevi heyetleri mabte· 
keaı vekiJi Döğer istasyonunda 
•rıılamışlardır. 

mitlerdir. 
Saat 16 da yeni yapılan g•r 

binıtıını açmak Ozere iıtaıyona 
relen 8. Ali Çetinkaya kala· 
balık bir halk tarafından ıid
detle alkıılanmıftır. 

Ankara garının küçük bir mo 
doli olan bina bayraklarla sis· 
lenmişti. Merasime kolordu ban 
dosunun istiklll martiyle baı
lanmq ve vekil Ali Cctinkaya 
bir nutuk s6yliyerek rar bina . 
ıını açmıştır. a a 

Üç gün evvel tetkik gezisine 
çıkan valimiz sayın Sabri Çıtak 
Dalama, Yenipazar, Kuyucak 
nahiyelerile Bozdoğan ve Kara 

casu kazalanaa gitmiıler ve 
yolları üzerindeki köylere de 
uğrayarak evvt- iki ak,am Ar 
dına avdet etmiılerdir. 

Valimizin bu geziye •e vila
yetimizin yol, maarif ve diier 
itlerine ait ar~adaı·mıza lütfet 
tikleri beyanatlarını yarınki u-

Partimiz Denizli, Aydın ve 
Muğla villyetleri Bölge mnfet· 
tişi Mardin mebuıu o,.. Ali Riza 
Levend dün Deniıli - lzmir tre
nile Aydına gelmiıtir. 

Sayın doktor ~ğleden sonra 
vilayet makamında valimiz 8. 
Sabri Çıtağı ve belediyede de 
belediye reisi ve parti baıkaa 

Afyoo istasyonunda da kol 
Ordu firnera ve zabitanı ve ci· 
~ar lcazalardan gelen heyetler
e . kalabalık bir halk klltlesi 
tarafıdao karıılanan B. Ali 
Çetiıakaya, AtatiirkUn dilfman 
0!duıunu muhuara ve imha 

yımızda neşredcc,ğiz. · 
--------~ıiiiii~-i!ıii!lmEFiii!!!!P~ . we • 

vekili 8 . Etem Mendreıi ziyaret 
etmiş aaat 18 de partiye gele
rek Parti Viliv~t idare heyeti 
içtimaına başkanlık etmittir. 

Antalya Kanahnın 
Müfettitimizin başkanlağında 

yapılan bu toplantıda giıli reyle 
viliyet idare heyeti baıkanhğı 
seçimi yapılmıf, başkanlığa itti-

~~rırını verdiği istildll ve in· 
ıllp milzesi haline getirilecek 

olan belediye dairesinde bir 

Küşat resmi çok parlak feza -
hüratla açıldı Moskova 

görüşmeleri 
ll:J6ddet istirahat ettikten sonra 

· Ye11i yapılmakta olan belediye 
bi11asın1, Çetinkaya 'kız enstitü· 
~11& posta telgraf binasını tef· 

1
1t etmişler ve alikadarlardan 
1•hat almıılardır. 
~· Bundan ıonra muhterem ve• 
~I •illyet konağına gitmi7ler 

Yıllyet erkaniyle kazalardan 
Relen heyetleri kabul ederek 
rarnımn, ve dileklerini dinle-

Antalya 20 - Diln Antalya 
ıevinçli bir g6n yaıamııbr. 
Evelki glln şehrimize gelea zi
raat vekili Muhliı Erkmenin 
ba,kanhğındıki heyetle beraber 
dün vakıflar umum müdürltı-
iünce yapılan ıu kanala ile 48 
dükkindan ibaret bulunan De
mirciler, Çarıısı ve ziraat 
Yekileti tarafından yaptırılan 
narenciye ve sıcak iklimler ne
batatı tecr&be istasyonunun . • . ı 

Polonya ile Almanya 
arasında siyasi görüşmeler yapıl

dığı yalan 
Varşova 19 - Salihiyettar 

111•bfcller Polonya ile Alman• 
~· •raıındaki meseleler bak
k •tıda yabancı meabalardan çı· 
ltı haberleri yalanlamaktad11. 

p 1btilifh meselelerin halli için 
•01onya ile Almanya araıında 
~'Y•ıi g8rüşmeler vuku bulduğu 
•klcındalci haber kati surette 

Yala11dır, 
Polonyanın, Danzig mesele-

ıinde battı harketinin esasını 

teıkil eden dört noktayı hal 

sureti kabul edeceği dotru de· 
ğildir. 

Polonya hHkCimetinin Dan2ig· 

te vukua gelecek vaziyeti ·· ka

·bal etmeıi imkinaııdır. 

1 

Polonya mabfelleri bu yalan 

haberlerin Roma ve Berlinden 
çıktığını illve etmektedir. a.a. 

lıir lngiliz harp filosu 
Qu ay başında İstanbul ve İzmir liman

larını ziyaret edecek 
londra 20 Avam kama,asın

~~ itçi partisi mebuslarından 
1 •11ıon Kaksuo bOkumetin Pire, 

•tı11bul, Varoa, K6stence, Ode · 

•a limanlarına nezaket ziyareti 

>'•Prııak üzere harp gemileri 

~aııderip göndermiyeceği hak

b ltıdaki sualine cevap veren 

•hrlye nez..ı reti parlimento 

~Gıteıarı demiıtir ki: 

1 
Bu ay batında Atina ziyaret 

edilmiıtir. Yakında diğer Elen 

limanları da ziyaret edilecektir. 

Babrisefit fulosu kumandanı 

amiral ıemisiyle lstanbula gi· 

decek ve diğer bir harp filoıu 

da lzmire uğruyacaktır. 
Romanya ve Sovyet limanla· 

ranı ziyaret için henüz plln ha-

zırlanmamııtar. 

açılıı resmi yapılmııtır. 
Açılı~ resminde •ali, komu· 

tan aıkerl ve mülki erkin ile 
kalabalık bir' halk kütlesi ha· 
:ar bulunmuştur. Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmcn Başvekil Dr. 
Refik Saydamın Antalyalılara 

sellmını tebliğ etti. 

Kanal Antalyanın geniş ara
zliini ıulayacaktır. Çarıı An· 
talya için yeni bir ziynet ol
muttur. Miıafirler şerefine zey
tinlikte bir kahvaltı, halkevi ve 
ticaretodaııtarahndanda Park 
gazinosunda birer ziyafet ve-
rilmiıtir. a.a. 

Lgadra 20 - Avam kama

raıında ıorulan bir ıuale cevap 

veren başvekil Çemberlayn; pa· 

zartesl güan Molotofla yapılan 

g&rOtmeden sonra İngiliz fran· 

ıız btıyük elçilerinin ganderdik· 

leri rapor Paris hilktimetince 

iıtiıarede bulunularak tetkik e· 

dilmektedir. lngiltere hOkOme· 
tinin Sovyet hiikOmetine 25 
milyon liralık bir borç vermek 

istediği hakkındaki baber doğ · 

ru değildir demiştir. a.a. 
~~-----==~~:=;;;~·==~~===~-:--...;.....,~ 

Bulgar Mebusan meclisi reisinin 
Londradaki temasları 

Londra 19 - Burada bulun
makta olan Bulsar Mebusan 

Meclisi Reiıi Moşanof, parla

mento binasında Avam kama

rası izaaa ve bazı lnriliz devlet 
ricalile g&rüımüttilr. 

Avam kamarası reisinin ver· 
diği ziyafet mUnasebetile · Mo· 
ıanof nazırlarlada g3rüımek 
fırsatını bulmuştur. 

.-..- tt CL • 

İngiliz tayyareleri 
Fransa arazisi üstünde 

uçtular . 
Pariı 19 - lngiliz bompar

dman tayyarelerinden miirekk-
kep müteaddid filolar Fransız 
arazisi üzerinde uçmuşlar ve 
öğleye doğru Paris iizerinden 
geçmişlerdi~~ a.a. 

Evlerine su tesisatı yaptırmak 
istiyenlerden belediyenin 

bir ricası 
Şehir içme suyu tesisatının evlere bağlanması için satın 

alınacak ıu saatleri ve ıair malzemenin ekııltmeye konul
ması kararlaıtarılmıftır. 

Tesisat, inti11mlı ve kolaylıkla yapılabilmesi için miira
caat miktarına g&re planlara b&lünerck bu planlar 11ra ile 
bitirilecektir. 

Evelce yaptığımız ilin Ozerine belediyeye muracaat ede
rek isimlerini kaydettirmit olaolarla temuz 939 sonuna ka
dar yeniden yapılacak mllracaatlar birinci plioa dahil ola· 
caklar, bu mllddct geçtikten ıonra müracaat edecekler 
ikinci pllna kalacaklardır. 

Bunun için, birinci pllna dahil olmak isteyenlerin temuz 
sonuna kadar belediye fen daireıdne baı vurmaları rica 
olunur. Belediye reiıi 

Etem Mendres 

fakla B. Etem Mendreı seçil· 
mittir. 

Seçim esnasında valimiz Sayın 
Sabri Çıtakta partiye ıelmiıler 
1eçimde bulunmuılardır. 

932 yılından parti baıkanbk· 
lannın valilerle birlettirildıii 
giine kadar partimiz viliyet 
idare heyeti batkaohğını ya• 
pan ve o zamandan beri de 
viliyet idare heyetinde aza ola· 
rak çalışan bay Etem Mendreain 
batkanlığı a seçilmesi Aydınlı· 
ları çok sevindirmittir. 

Sayın müfettiıimize ve yeni 
ba,kanımıza vazifelerinde mu• 
vaff akiyetler dileriz. 

Müfettişimiz 

Muğlaya gidecekler 
Haber aldıjımıza g5re Müfet• 

tiıimiz doktor A i Riza Levent 
iki gün sonra Moğlaya ra-iderek 
Muğla parti ba,kanhiı seçimin• 
de bulunacaklardır. 

~ 

Amerikanın 
Bitaraf tık kanunu 

V •tington 20 - Reisicumhur 
Ruzvelt bitaraflık kanununun 
yeniden g&zden geçirilmesi hak
kındaki talebini temine muvaf· 

fak olduğundan kongrenin ta
tilini mllteakib yapacatı seya• 
lıatlerde irad edeceği nutuklar• 

la efkirı umumiyeyi kendisine 
ce1b etmeğe çalııacaktır. 

-?ıtE-

B. Löbron 
Liyejde su sergisini açtı 

Liyej 19 - Fransız Cum· 
hurreisi L&bron bugün Liyeje 
gelmit ve MU ıergiıini açmqtır. 

Reisicumhur evveli Fran111 
pavyonunu ziyaret etmittir. Kı· 
ral Leopold, Liycj viliyet ko
nağında Reisicumhur L5bron 
ıeretine bir öğle ziyafeti ver-
mittir. a .a. 

·~ 

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor şubemiz tarafından 23 
temmuz 939 pazar g6o6 Çine 
çayına kadar bir bisiklet geziıl 
tertip olunmuştur. 

Bu geziye herkes biıikleti ile 
iştirlk edebilir. Toplantı yeri 
Halkevi, hareket saatı sabah 
yedidir. 

Kafileye spor komiteıinden 
B. Muıtafa lber baıkanhk ede
cektir. 

Geziye ittirlk edenlerin ka· 
file baıkanınm talimatına ay-

l 
run hareketleri geziye iıtirak 
edenlerden. beklenir. 



Telı 1 

Vildget içinden roh&tar/lar: 
~ ,.,,..,._... 

Nazilli Basma 
Kombinası 

O. Becel'ik 

Rejimin ıanayileıme siyaseti
nin muvaffakiyetile başar.Ima

ıında, Nazilli basma kombina· 
sının en ileri ve mühim bir mev• 
kii vardır. 

Çünkü: Nazilli kombinasında 
ileri dokumacılık sanatı, yüksek 
kimya ve tckmği ile meze edil
mit ve milli zevke uydurularak 
inki,af ettirilmiştir. 

Naıilli basma fabrikası ma· 
mulatıoın, her yıl artmasına rağ
men ihtiyaç ve talebi karşıla
yamıyacak derecede revac bul
masının sırrını, sağlarıılık, zarafet 
ve kalite yüksekliği kadar, renk· 
lerin milli zevkimize ve de~en
lerin günlük modaya uydurul· 
muında aramak laz!mdır. 

Fabrikayı son ziyaretimde 
yemek salonundaki fabrika ma· 
mulitı perdeler, renklerin imti
zacı, çiçeUerin tabiata uygun· 
loğu ve deseninin milli zevke 
intıbakı bakımından nazarları· 
mızı Ozerinden ayırmadı. Bunu 
f arkeden fabrikanın model ıer
via ft f i, izah etti. 

- Bir glln eşim 'sofraya ba· 
dem çiçeği koymoı. bunun mo
delini oradan aldım. 

Bu genç, fabrikanın temeli 
atıldıktan ıonra tcnebi memle
kete staja gitmiı, fabrikanın 

çalıımağa baılamasile işe girİf· 
mi, bir Türk genci idi. 

Fabrikanın yalnız model atel
yesi değil b~r servisi, tek ya· 
baocı olmadan umumiyetle tnrk 
gençlerinin bilgilerile yürüyor 
ve biç yadırgamadan ıendele· 

meden türklln azım ve kabiliye
tini cihana tanıtarak ilerliyor, 
yükseliyor. 

Biz fabrikada bulunduğumuz 
günler, fabrikada bulunan bir 
lngiliz ıigorta memurunun bu 
husustaki takdir ve hayranlıkla 
de>lu sözlerine muhatap olmak 
taadetini bize bahşeden i'ençle
rimizi gurur ve tükranla burada 
anıyorum. 

Hemen ilive edeyimki, fabri
kayı idare eden gençler, raıl
ladıkları herhangi bir güçlük 
karı ı!ında yılmadan çaresini bu· 
luyorlar. 

Bize bunu anlatan bu itlerin 
kompetanı bir vatandaş : 

- " Bu vaziyette bir yabancı 
mutaha111s olsa işi tatil eder, 
fakat tUrk ne ryapar yapar va
zifesini başarır. Avrupada bir 
mensucat amelesi bir senede 
yetiıir, ustası ona makine em-
niyet etmek için iki sene tec
rübeden fgeçirir. Fakat bizim 
k6yliimüz 3 ayda yadırgamadan, 
çekinmeden o iti eline alıyor, 
hemde biç bir arıza ve akaak· 
lıga meydan vermiyor. iki se
nelik tecrübe bunu kati olarak 
meydana çıkarmıştır, ,. 

Türk teknisyen ve itçisi elin
de iıliyen fabrikanın randımanı 
ne halde ... 

Biriı:ci senenin istibıali 40,000 
lop, ikinci · senenin 200,000, ge
çen senenia 400,000 top basma ... 
İplik bundan hariç ••. 

Fabrikanın faaliyete geçtiği 
yıla kadar Türkiyeye yabancı 
memleketlerden ithal olunan 
yıllak baıma miktara 30,000 top-

A18111 

BEYAZ HARP Kag tetkikleri : 

Telef on işimiz - -- Ortada bildiğimiz harbe ben
zer bir lıadise olmamasına rağ· 
men bazı milletler arasında bu 
tekildeki bir harbin bir çok 
mahrumiyet sıkıntıların• tama· 
miyle cami affetmez bir müca· 
dele cereyan etmekte olduğu. 
lUrk efkir1 umumiyesinin malil
mudur. 

Daba 1932 de wmnbadele ik-
. liıadiyab,. ndan "mfica dele ik· 

tiıadiyatı"oa ıeçilmekte oldu· 
ğuou te•bit ettiğimiz gibi, bun· 
dan sonraki senelerde de, mü
cadele şiddetlendıkçe tahliline 
çalışılmış ve ıilibların patlama-

Bozdoğan ( Hususi ) - Mın
tıkamızın bu gUne kadar bir 
tDrlü halledilmiyen çok bnynk 
bir ihtiyacını ortaya attık. Bu 
güne kadar balledileıniyen bu 
itin, hundan ıoara beklemeğe 
hiç te tabammUIO olmadığını 
açıkça yazmak zorunda kaldık. 1 

ÇilukO, telefonsuzlufua gerek 
memurlara ve ıerekse kay hal· 
kına çektirdiği iztirap taham· 
mül olunmaz bir dereceye gel
miıtir. 

Her yer de halledilen bu iıin 
Bozdoğanda helledilmeyiıinin 
sebeplerini yazmaktan ziyade 
bunun bir an önce hallini ko- 1 

laylaıtarmak emeliııi tatıyoruz. 
BozdoğAnıa kayleri tasnife 

tlbi tutulursa : 
A. - Dai k&yleri, 
b) Uzak dai kayleri, 

B. - Ova köyleri, 
,a) Ylnn ova kayleri, 
b) Uzak ova k&yleri, 
C. - Akçayın ate yakasın· 

da olan ve ayni batnmlere ma
lik bulunan k6ylerimiz. 

Her birinin: fU bölüme göre, 
adliye, maliye memurlarına dok· 
toruna, ebesine, ziraat mualli
mine, aibhat memurlarına, kil· 
çük baytar memuruna, tallıil
darları.na, zabitaıına çektirdiği 

gayri kabili tahammill azap ve 
izbrabı, kaylüler daha tiddetle 
duymakta ve çekmektedir. Aoi 
mUdahalcye ve muayene lBzum 
duyan mesele Karteke kavnnde 
lobuıa olan bir kadına dokto-
run yetişe bilmesi için, adli bir 
hidi•eye ve bu hldiıenin icap 
ettirdiği yıziyetlere koıa bil
mek için, en aıaiı dokuz saat 
at sırtında yolculuk etmek li· 
zımdır. Bu da; mevsimin musa
desine bağlı.~ Kışta bulunuyor· 
ıak, gidememek te var. Bu 
y6zden çekilen zahmet ve me
ıakkatler cidden bflyüktür. 

Her kay biltcesine yıllardır 
telefon için para kor. Bir çok 
k6ylerin en 1011 model modern 

tu. Buna rağmen ilk ve milte
akip seneler iıtibaal olan 40, 
200, 400 bin top tamamen sarf 
olundu. ~Fabrika bugün randı
manını tamam denilecek derece 
yükıelttiği halde talebe ve ih· 
ti yaca cevap veremiyor. Fabrika 
iıtibsalatınm istihllk olunduğu 
mıntaka Ege bölgesi, Konya, 
Seyhan ve Maraı villyetluidir. 
Doiu ve Şimali Anadolu pazar· 
larına mal yetiıtirilemediğinden 
oralarda Ruı basmaıı sarf olu· 
nuyor. 

Üç yıla kadar 30,000 top 
basma iıtibllk olunan bu mıo· 
takada bugün 400,000 top sarf 
olunuyor .. Acaba Nazilli basma
lan hangi cins mensucatın yerini 
tutmuştur. 

Nazilli basmalarının baıta ge
len mOıteriıi köylerimi%t k6ylll 
kadınlarımızdır. 

Şehirli bayanların çoğu bil
hasaa münevver ve gDzide ta· 
baka bugün maroken, krepon 
gibi lilkı menıucata rağbet e
diyorlar. Mamafi fabrika yakın-
da bu cinı ve kalite mensuca· 
tı d piyasaya arzedecektir. 

Dün yerli el tezglhlarında 
dokunan alacaya rağbet eden 
köyUUerimizin bugiin baıma 
iİymeleri milli servetimizin her 
yıl arttıiıaı ve umamf refahın 

masına rağmeu, ekonomiler ve 
propa~andalar arasındaki çar· 
pıımalann ortahğı, hemen ha· 
kiki bir harp kadar iğtiıaı için 
de ve huzursuz bıraktığı teba · 
rtlz ettirilmiıli, 

Fransız matbuab, bu bale, 
ıon zamanlarda "beyaz harı/., 
iıminl verrıtittir. Bazı muharrir
ler de, ıioir harbinden bahset· 
mesini tecrih ediyorlar. Falıat 
hepsinin murat ettiği, hakiki 
ıulb yapııının darbe yiye yiye 
bir harabeye döndota ve mil· 
letlerin karşılıklı siperlere gire
rek birbiri nzerine ekenomi 

ıimens marka telefon ahizeleri 
mevcuttur. Hatti, merkez de 
kaoıallarla da telefon teli 
var. Köylünllo ziraat bankasın· 
da diğer ihtiyaçları için de birik 
mit parası durmaktadır. Her 
şey tamam. Yalnız uf ak bir 
idari g<Sril,, bu iti neticelendir· 
mtmektedir. 

- ihtiyaçları satan alma ko 
misyonunun teşekkül edemeyiıi. 

Niçin edemiyor bilmiyoruz. 
Bilıek de yazmak istemiyoruz. 
İstediğimiz bir an önce köyle
rimizin telefona kavuımaııdır. 
Bunun memleket ve köylüler 
namına gerekli ve aalibiyetli 
merciden yal 7arıyoruz. Ve fUp
he etmiyoruz ki, kıta gh·meden 
bu işimiz de hal edilecektir. 

yükseldiğine beliğ bir mi~al de
ğilmidir. 

Nazilli fabrikası kıtlık tek 
tarafı tüylü pazen istihsal edi
yordu, geçen yıl lükı pazenle
rin gördüğü rağbet karıısında 
&nümüzdeki kış mevsimi için 
lnkı pazen işlemek nzere ted-
biri almıı, faaliyete baılamııtır. 

Bu ferah verici malümata se
vinçle dinlerken aklıma ıu sual 
ıeldi.f 

- Düne kadar alaca ve yerli 
dokumayı geyinen köylü kadın· 
larımız bu gilo basma kullan
dıklarına g3re her gün iakişaf 
eden el dokumacılığımız, istib· 
salatını nerelerde ıarfediyor. 

Bu milşkülümil de, fabrikanın 
müteahhidi halletti. 
-lstanbul ve lzmir pazarların

dan iç Aoadoluya sevkoluouyor. 
- Peki diyorum, fabrika iı

tihsalatını artirdıkça, iç ve do
ğu Anadoluyada yaydık~a do 
kumacılık ne olacak. 

- Tabiatile sönecek, makine 
kar111ında el kuvveti rekabet 
etmek miimkün mil ? 

Yemekten sonra Nazilliye 
dönerken fabrikadan iplik alan 
tanıdık Denizlili bir tüc 
cara rastlıyoruz. 

Bir çeyrek evvel gelmiı 
10000 küsür liralık iplik a mıı, 
parasını yahrmıı fatorasını ve 

kumbaraları, propaganda gülle
leri ve politika bombaları yağ
dırdılar. 

Belki sevgili karilerimden 
bazıları habrlayacaklardır; Mü· 
nih anlaşmasından sonra, poli
tikada, sevkülceyş ve harekit 
harbinin nihayete ererek yerini 
bir takım taktik harekita bı-
raktığıoı bir yazımda izaha ça· 
lışmııbm. Bu izah, mihverin ta· 
arruzlarını devam ettirmemesi 
bakımından belki doğru idi; fa 
kat, bu sefer karıı tarafın bir 
politika taarruzuna geçebilece· 
ğini tahmin etmemesi itibariyle 
yanlış değilse bile ekıikti. 

Filvaki münihten ve bilbasaa 
çekoslav~kya ile arnavutluğun 

hotbehot işgalinden beri büyük 
demokrasilerin sulhu seven bil· 
tün milletlerle beraber ıiddetli 

bir politika propaganda ve eko 

ışın bu devresinde, teıebbOı, 
artık bu tarafın eline geçmiıtir· 

Bunun en taze delili, ıo• 
dauzi~ meselesidir. Danzig et· 
rafında, mihverin ilk fili yokla• 
maiarı başlar baılamaz kart• 
taraftan nutuklar ihtarlar •• 
tehditler yağmıya başlamııtar· 
Ve bundan evvelki yazımdı 
gibi, tahminlerin ihtilafına ola
rak, temmuzun ilk cumartesi 
pazar fevkalade sakin geçmir 
tir. 

Şimdi italyan matbuatı, ıu 
yaygarayı basmaktadır: "Hiç 
kimıenin Daozigde bir mesele 
çıkarmıya niyeti yoktu. Demok · 
rasiler, olm1yacak ıeyi olacak 
diye ilin etmekle, madem ki 
olmıyacak ıey olmıyacaktı. ıa • 
dece böbürlenmek ve mıhveria 
korktuğunu ilin etmek istedi· 
ler!,, 

Olabilir 1 Belki de Danzige 
giren silahlara, hudut boyunda 

nomi taarruzuna geçtikleri aıi· göz6ken ke•if kıtalara ve Dt· 
kirdır. Bu hareket, taarruzun Göbbelıia nutuklarına reğme• 
bütün arazını taşımakla bera- biç bir fevin o1m11s1 takarrilr 
ber, taarruzun manasını asli elmemiıti. Fakat: "Men dakk• 
ihtiva etmemektedir. Çünki ga dukk•" beyaz haı p mi? itt• 
yesi, tecavDz değil, tecavüzil beyaz harp! propaganda kana-
durdurmaktar. Çemberlemek de- liyle bavsdan zafer ve perestij 
ğil bOcum kollarının istikamet- speknlA~yon mu? işte bunları• 
ferini kollıyarak bunların karıı· da ali!ıl 
ıına, kararın ve kuvvetin ıed· Yahut, gerçekten hazırlanmak 
dini koymaktır. Yaşatmamak ta olan bir şey vardı. Ciddi 
değil, yaıamaları tehlikeye ko· ihtar karş111nda 1 yapılmasın• 
naolan korumaktır. teıebbüs edilmedi. o· halde bu 

karışık dilnyavı bir an evvel Ne şüphe ki mihverin d3rt 
ıflklinete kavutturmak llzım· 

ıeneden beri devam eden bil· Bir an evvel bu tahız ve teb• 
tün meynelmilel hayata her ba· likeli prestij hastalığından "/O 

kımdan şamil pohtik ekenomik bizzat alman hikmetinin teıbit 
ve propagandist aksiyonu, bugün eylemiş olduğu "Vortauescbunf 
karşısıoda, kendinin her kuvvet falıcher Taksanben,, illetindeo 
yoklamasına: propaganda ilemi kurtulmak lazım. 

ekonomik vastalarla mı ekonomik 1 Fikrimizi daha iyi anlatmak 
l için bir misal daha verelim: .vasıtalarla; ve icabında silah 

tehdidi· ve ıiliblarıo ite karı,
ması ile mi, o halde aynen bu 
tekilde cevap veren bu günkü 
reaksiyouu doğurmuştur. Yani, 
beyaz harbe beyaz harp ile ce· 
vap verilmektedir. Ve şurasını 
mutlaka kayda mecburuz ki 

. Köseivanof, Berlini ziyaret 
etti. Bulgar matbuat•, bulgar 

1 frreodentasındaa bahsetmekle 
beraber, bu ziyaretin asil iki 
bloktan birine iltihak manaııDI 
tazammun etmediğini bildiriyor, 
alman matbuata iıe bunun talll 
aksini yaııyordu. Bulgariıtall 

fişini almıf, kamyon gelip ipliği kendini koruyacak devletin al· 
g&türecek. manya olduğunu anladı, diyor-

Hayretle : du. 
- Bu kadar baıit mi bu it Niçin daima, bu şekil ve bu 

diyorum. hareket tarzı tercih ediliyor, 
O gün kendimin Muhasebe bir türltı anlayamıyoruz. Acaba 

ile olan işimin de ayni süratle b.,r kesin yalnız alman matbu'" 
bitirıldiğioi hatırlayarak sualim· ; atını okuyaclğı mı sanılıyor? 
den doğrusu kendimde 11kılı · Dost macariıtanın Peater Lloy-
yorum. du bile bu iki zıt neıriyab 

Filhakika bir yıl evvel olduk- . bu ay bribli sayısında alt alt• 
ça resmiyet ve kırtasiye müş-

' ne1relmekten çckinmedikteD 
külitile yürüyen fabrika muha· sonra, Köseivanofun ziyaretini 
sebesi bugün tam bir tüccar d' 
zihniyet ve ıüralile tedvir edi- bu tarzda göstermek, ken ı 
liyor. matbuatından başka bir ıeY 

Şu noktayıda kaydedeyim ki okumıyan alman ınilloti üzeri•" 
dün fabrikada mfibendi5 olarak , de müessir olabilir amma. diia
çalışan müdilr Hikmet Sangun yanın gördüğü ıarayı maviye 
bugün mftdür olarak fabrikayı , değiştiremez. 
nasıl 50 . 100 ıenelik emsalleri Beyaz harbin en kudretli va" 
ayarında hatta daha muvaffa- ııtalarından biri, ıüphesiz ki 
kiyetle çahşbrıyorsa, iki ay propagandadır. PropagandaaıJI 
evvelisine kadar muhasebede keodi!ine gelince, bidayette0 

muavin olarak çalışan Aydının kesen fakat daha sonraları, ya-
çocoğu Ra~itte fabrika muhn- ni müeyyidesiz kaldıkça keıilell 
ıebesini, o kadar karışık ve bir silahtır. Bize CSyle geliyor ki 
çeşitli muemeleleri en basit elden f geldiği kadar zavabirİ 
tekle sokmak ve fabrika ile kurtararak bir an evvel baki" 
muamele yapanlara bir mağa- kate dönmek yani anlaıoııy• 
zadao alış verif ediyor gibi ve h lk kütlıelerioi sök(inete 
sürat ve sühuletle itini görmek kavuşlurruıya çalışmak 18111aoı 
imkanını yaratmıştır. gelmiştir. 

Nazilli basma fabrikası, türk Beyaz harbe, nihayet verrııek 
enerji, zekl ve kabiliyetinin 7.amanı gelmittir. 
mihanik taşıdır. Burhan Belle 



.J,,I& Yi ı Sil s es n 

BISMARK 1 RADYO 1 
VE CUMA 2tn/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Allnan İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yuo: }111U•İ "llgcli//• Hndla• 
T•rn .. .den : M. N.di111 Mir•n 
- 66-

Ka. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ka. 
12.20 Prorram. 

Bu, Blımarckın ıarabaten mil
dlfaa etmekte olduju kanunu 
"••inin monarfik k11mını yık
llaalc olacakb. Karal kendi me· 1 

••diyetini kaldırmak için asil 
bir tetebbDte bulunmadı. Umu· 
111• hitabettiii hir nutkunda 
Ordu ıılabatının kendi vazifesi 
oldufunu ı6ylemişti. " Bu bana 
•ittir ve bandaa gurur duyayo 
ru11. Ba vazifeye ku•vetle ıa· ı. 
rılacak ve btltlln enerjimle ta
halclruk ettireceğim,,. Diyordu. 
&.., bundan ıonraki fırsatlarda 
llıec:liıin ariza11aa--verdiği cevap
larda, kendiıine iyi maltlmat 
Yerilmediii yahut nazarlaranıa 
1••1iyetlerial taıvip etmediği 
halüundaki farziyeyi sarahaten 
reddetti. 

Ariza, 255 e kartı 68 rey 
lil»t hir ekıeriyetle kabul edil
llllfti. Kıral bua ıahıen kal>ul
deıa imtina etti. Bunun tızerine 
llaediı, kendi tine arzedilen or
d11•u11 yeniden tetkil!tlandınl
llla11 hakkındaki llyibayı kabul
de11 imtina edecek dadar ileri 
fitti. 1862 de gayri kanuni 
klarak tarfedilea paralar bak· 
••daki meselenin ilerde tek· 

'•r m&zakere edilmeıi kaydiyle 
11&tlrlar meclisini tahıen meıul 
•ddetttklerine dair bir karar 
lareti kabul ettiler. Bandan 
'°Dra 1863 bütçeıine baıladılar 
•e rene ordu tahminlerin; red· 
dettiler. Sefirlerin maaılarının 
'"ttırılma11 hakkında teklifi red 
~k ( Biımarck St. Pebrsburgda 
1 ea maaıının kifayetsizliiinden 

:olayı çok ııkınh çekmiş ve 
•leflerini buna benzer bir 
~~hlbdan kurtarmak i.temitti.) 
&zarlarına mesuliy. tleri için 

~lr talum llyilar teklif ettiler. 
•11ıafi umumi dikkat, kııa bir 

l._an ıonra, buadabill meta· 
ilclea daha ciddi olan harici ıi· 
~•tet meselelerine teveccilh et· 
lbiıtir. 

l Ş~bat iptida11nda Polonyalı 
;• bir kere daha Rus h 1ktime• 
A~ karıı ayaklanmıtlardı. Garp 
·~pasında bunlara ka111 çok 
;.e-P•ti g6steriliyordu. lngiltere 
l "•nıa ve Avusturya çara yapı
•ıa itiraz ve ihtarlara ittirlk 
~t~ler ve Prusyanın kendilerine 
tılaalr etmesini beklediler. 

d lfiç bir ıey Biımarka bun· 
•Dl daha mUnaaebetıiz giril· 

llelbeıdi. Bu sarada Alman me· 
•elea· h ı akkındaki mtızakerelerle 
~'frul ve ibtimalki Prusya ile 
i •11ıturya arasındaki meıelele

~ la •ilratle bir neticeye bağ• 
ı:~lbaıını arzu ediyordu. Bu 
F' •barla onun için, logiltere ve 
d '•nıa ile dost olmak fevkali
f·~ ehemmiyetli idi, zira mülte· 
~ trl bulunmadıi-ndan emin 

0~•dıkça Avusturyaya meydan 
Yanuyacakta. 

h Şıllldi ise ya Rusya ile veya 
l&'llt ta FranH ile bozuıması 
it 11~ geliyordu. Polonyaya vu-

11 ulacak bir iayaa her ıeyin 

talikını icap ettiren bir tehlike 

idi. Bu mesele üzerindeki fikri 

hiç değiımedi : Bir uzlaıma 
yapılamazdı. Fikri tam mi.na· 

ıile açıktı : Su Andrewı Buc
hanaoa " Polonya mueleıi bi· 

zim için bir bayat memat me· 

ıelesidir " diyordu . Polonyalı

lar araıında iki parti vardı. 

Birisi, mllfrit cumhuriyetçi ola· 

nı, miiıtakil bir cumhuriyetin 
tee11ibtlnll istiyordu. 

Diğeri Ruı tacının idareılnde 

ve milli mlleıaetelerin ibyaıiyle 

muhtar bir idareyi k&fi gir&: 

yordu. Bunlar bizzat Ruıyada 

mühim bir parti tarafından hi

maye r6rmekteydirler. Hangi 

parti olur1a olıan, muvaffak 
olduğu takdirde Ruı Poloaya

ıından memnun olmıyacaklardı. 

Prensi talep edecekler, Balhk 

ıalailini tekrar edinciye •• 
Pıusyayı ıark eyaletlerinden 
mahrum kdıncıya kadar mllca· 

deleyi terketmiyeceklerdi. Biı· 
marck biliyordu ki Polonyahlar· 

la Rusyanın anlaımalan Prusya 
için en bflyük tehlike olacakb. 
Şark hudatlannda maatakil bir 
cumhuriyet tehlikeli olabilirdi. 

Fakat Paoislavik parti ile Ruı 
ordusundan himaye gCSren Polon· 
ya emeHeri meşam olabilirlercli. , 
Ruıya ile polonya aıll. Bıı iti· 

barla Pruıya diier devletlerdc: n 

ayrılmata mecburdu. Çar nota 
g6oderecek yerde, kıral, kendi 

el yazaıiyle iki hlikimetin mlf
terek tehlikeleri ka,.ılamak B

zere müıterek adnnlar atma11· 

hl tekHf eden bir mektup yazdı. 

- Sona oar -

12.35 Türk mlziii - Pi. 
13.00 Memleket aaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri 
13.15 - 14 Tüzik ( Senfonik 

Pliklar • R. ) 
19 00 Program. 
19.0S Müzik (Caru10 nuo bir 

bir plakı ). 
19. 15 Tirk m6ziii (Fa11l he

yeti,). 
20 00 Memteket saat ayarı, 

Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuıma ( Haftahk 

ıpor servisi ). 
20.30 T6rk mllıiji. 
1 - Ferahfeza pefrevei. 
2 - lsmail Hakkı Ferahfeza 

beste • Çatlayan cuyi ıiritkle. 
3 - lımail Hakkı Frahfeza 

ıarkı • Ateıi •ıkın. 
4 - Santur taksimi. 
S - lıhak Varan • Ferabfe

ıa ıarkı • Seyretmek güzel olur 
7 - Nuri Halil Poyraz · Hü

seyni ıarkı • Artık yetitir. 
8 - Rahmi bey .. Müstear 
9 - Mustafa Nafiz· Huzı:am 

ıarkı - G6al6m nice bir. 
10 - ŞDkrll • Hüzzam tarkı 
Adanın yeıil çamlan. 

21.10 Konuıma . 
21.25 Neşeli pllklaklr - R. 
2 l .30 Müzik ( Radyo orkeı· 

traaı • Şef: Praetoriuı ). 
1 - Joh. Straun • Gece ku· 

ta operetinden uvertür. 
2 - F. Lehar - Altın ve 

(Vals). 
3 Job. Sarausa - "Accelerati 

onen", •alı. 
4 - R. Heuberger - opera 

bolosu operetinden uvert, 
5 J. Offenbach • "Orpbeuı., 

uvertlrG. 
22 30 MOzik ( Opera selekı· 

yoalan • Pi. ) 
25 00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tabvilit, kambi
yo • nant borsall (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.55 24 Yarıaki program. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar 
Çocuk Esirgeme Kurumanua ~nkaradald Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına batlan
mııtar. Kayıt muamelesi Aiuıtoı ıonunda nihayet bulacaktar. 
Okul yatıb ve meccanidir. Der1ler ıtazarl ve ameli olarak 
iki ıene sürer, diploma alanlar kurumun ı&stereceii yerler· 
de maaıla iki ıene çahımatı deruhte ederler. Okal yalnız 
bayanlara mabıuıtur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yaıından aı•iı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almıt olmak, orta okul ve 

liıe talebesi tercih edilirler. 
3 - Sıbbab yerinde, ah lkı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak isteyenler, Ankarada Çucuk Esir

geme kurumu amamt merkezi reiıliğine, bir istida ile mara· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak tUDlllrdır : 
Nüfuı btıYiyet cDzdanı, mektep diploma11, 11hbıt ve aıı 

raporu, iyi bal klğıdı, nç f ototraf. 

'g "' .. p 

Bulgar. - Yugoslav 
görüşmeleri 

Bulgar baıvekili, Berlin d6nil· 
fO, 8. Markov,ç'le bir kaç ~ıtın 
e•el Belgrad gannda baılamıt 
olan milzalrereleri devam "ettir· 
mek için küçük yugoıılavya ıeb· 
ri Bled' e gitmiıtir • 

Bulıar başvekilinin alman 
devlet adamlariyle yapbiJ ko · 
nufmalan bu kadar yakından 
takip eden bu temaı. iki lcena· 
bl slav devletini birbirine bıi· 

hyan rabıtaların 11kıhğını g&ı· 
terir • 

B. Kaıeivanof'un Bertin ziya· 
reti Almanya'ya beklediii pek 
milbim neticeleri vermiı değil· 
ıe, bu, bilhassa Bulgaristan'ın 

,istiklil arzusu ada Yugoslavya 
ile bir leıtiği kanaati yi\zünden 
oJmuıtur. Ayni zamanda Balkan· 
larda vaziyet mihverin iki ~dev
let tızeriodeki tazyikini ulu :or· 
ta arbrmasına imkin verecek 
kadar kendi lehine olmamasının 
d., bunda dahli vardır • 

Ankara'oın Paris ve Londra 
yanında mevki alması, ve Tür· 
kiye'nin bu suretle artan kuve· 
tinden Balkanları istifade ettir
mesi, alman italyan tazyikini 
Balkanlarda haylı engel lolmuf· 
tur. lngiliz • franı•z • Ttırk an
l•ımasının Balkan ıtatüknsuna 
ait kıımının ikmal edilmiı olma
•• &azı devletlerin mihvere kar• 
fi faal bir ıiyaıet takip edemi· 
yecek vaziyette olduklarını he
sabe katmııtır: bayati menfaat· 
leri tehdide maruz kaldığı ~tak· 
dirde Türkiye'ye verilmit olan 
franıız· iagiliz garantili, B"I· 
kan devletlednin tamamiyetinin 
m&daf aasnn icap ettirir • Bu 
devletler fAvrapa cihetinden 
Tilrkiye'yi 6rten bir mıntakadır. 
BlSyle bir formnl Belgrad tara· 
hadan kabul edileoileceii ıibi 
oau m8ıterlb de edecektir . 

Yugoılavya,da 8 . Stoyadino· 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

lıkln idaresinden verilen ve 
Yillyetia 28/6/939 w&n ve 420 
ıayıh karariyle 2510 sayılı kanun 
mucibince borçlanma suretile 
Nebi oğlu Torun Karabıyıkla 

verilen Aearlar k6yllnde doğu
su Salih tarlası ve kara Mehmet 
babsı çakı aptal glineyi çay 
kuzeyi muhacır Hllseyin ile 
çevrili çay metrükinından tarla 
maliye hazinesinin olduğundan 
tapa ıicillinde kaydı bulunmadl· 
ğıadan gazete ile ilin tarihin· 
den 1 1 gDn 10nra mahallinde 
tahkikat yapmak &zere memur 
g&nderilece ktir. 

S6zti geçtın yerde mtllkiyet 
veya her banri bir aynı bak 
iddiaııada bulunanlar varta el
lerind~ ki resmi evraklariyle 
birlikte idaremize veyahut ye· 
rinde bnluaacak olan memura 
1360 fit numaraıiyle muracaat· 
ları ilin olunur. 119 

!!5 

1..... .. . Abone şeraiti ........ . 
ı ı i Yı!lıtı her yer için. 6 lira, i 
: Altı ayhtı 3 Hradu. i 
l idare yerı~ A) d ıoda C. H. l 
i P. B:ııımevi. . ı 

gaıeleye ait yuılar için ; 
yası itleri müdürl6ğüne, ilin- l 

i l.r için idare mldiirlütiine İ 
j .. araeaat edilmelidir. l ....... , ..................... " ···················· 

viç'le taraftarları tarafından İ
talya ile mutabık olarak. 8. Tı· 
vetkoviçin bir ıırp • bırvat an
laımasını tahakkuk ettirmek hu
ıuıundaki gayretlerini akamete 
utratmak için çevrilen fentrıka · 
lar bota ç1kar1lrnıştır. B. Tsvet• 
koviç'ın B. Maçek,le bilikte mev• 
cut anayasaya uygun ve tatbi· 
ki B. Koroıetz.'ın riyasetinde 
bir kabine tarafıodan temin e• 
dtlecek olan bir anlaımanın te
mellerini atmış olduğu sanılabilir. 

Bu iç inkişaf kuvetlenirse, 
Balkanların harice karşı muka• 
vemet kabiliyetini takviye ede· 
cektir. Çilnkil cenup ıla-Yları 
yani sırplar, bırvatlar, slovenler, 
makedooyalılar ve bulgarlar 
ara11Ddaki iht.lifJar harici taz
yikleri kolaylaştıracak bir za• 
Aftır. 

Ooun içindir ki ltalyanın Bal
kanlara nüfuz için bir il\!t diye 
kullanabileceğini sandığı mild· 
detçe miizaberet etmit olduia 
bulgar • yugoılav an1aımaaını 

timdi baltalamıya çah~maınnı 
beklemek lizımdır. 

Mıhverin diğer bir tazyik va• 
ııtası bulgar metalib:ıtanı tetvik 
etmektedir. Şu ıon günlerde 
bazı organlarında Dobrica me
aeleıinden çok bahıedildi. 

Ôyle ki ba Bilkreıte oldkça 
tidd~tli raaksiyonlara sebebiyet 
verdi. E1Jasen bu da programa 
dahildi. Romanyayı tellta düıG· 
rerek Bulgaristanla arasındaki 
anlatma imkanlannı izale etmek 
mevzuubahiıtir, 

Biitiln bunlar Bulgar unsuru• 
nun ehemmiyetini ve Bulgari•· 
tanı Bılk•n anla1rna11 dıınıda 
tutan menfaat ayralıklarını teh· ~ 
dit etmek lizamunu g8.tereD 

1 bldiıelerdir. 
Edith Briron 

La· Republique 

Aydın Vilayeti Erbeyli 
incir istasyonu Müdür
lüğünden: 
Aydın viliyetiade Erbeyli tren 

istasyonu civar1nda incir ıılıb 

istasyonuna yapılacak 9835 lirA 

48 kuruı keıif bedelli garaj, 
ıaya binalarile bekçi kultıbesi 

inşaatı açık eksiltme usulile ek
siltmeye konulmuıtur. 

Ekıiltme 7/8/939 pazarleıi 

ıaat 10 da Aydın viliyeti Na

fıa mDdürlOğil oda11nda yapıla
cakbr. 

Ba iıe ait metraj, ıartnıme, 
yesair evrak Nafıa mOdtırluğun· 
de garolebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
738 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat· 

lan, Aydın villyetinden bu İf 
için alacaklan ehliyet •eıika· 

lan ve ticaret odaıı veıikalarile 
yukanda yazıh g&n ve saatta 

Aydın Nafıa mild&rlüğü odasın• 

da hazır bulunmaları ilin o1u· 
nur. ,21 25 29 5 (118) 

lmtlya• 1&hlbl ve Umum1 N .. rlrat 
MDdllrG ı Etem M-ctr .. 

Baaılclıtı 1•• 
C H P Baeıme•I 
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Başkalarının tedbirleri 
Franıada devlet işlerini ko

layla~hrmak ve basitleıtirmek 
çarelerini tesbit etmek ilzere 
salihiyetlilerden mürekkep bir 
komiıyon kurulmuıtur. Komiı· 
yonun içinde iza olarak eski 
nazırlardan nahiye belediye 
reislerine kadar halk itlerinin 
türlü şekil (ve mahiyetlerinde 
vazife almış olanlar var. 

Böyle bir komiıyonuo mesai
si, bizi şüphesiz ki yakından 
alikalandmr. Kırtasiyecilik bili 
bizim ba~lıca dertlerimiz ara
sındadı. 

Franıız komisyonu, işleri 
baıitleıtirmek için, ilk anda 
hiç te batıra gelmiyen, bazı ıey 
ler tavsiye etmiştir. Bakınız, 
bunlar arasında neler var : 

Binaların temiz, aydınlık ol· 
"I 

maıı;..ı 

Memurların okunaklı yazı yaz 
maları; 

Daktiloların ayni boy kAğıt 
kullanrnaları; 

. Teylar ıistemiae göre tek
nik vasıtalann tamamlanması; 
Yazı makinelerinin en giizel, 

fakat ayni zamanda aynı tip 
olması; 

Muameleleri ıUratle olması 
lizım gelen daire!erde, müsved
de yerine diktafon kullanılması; 

Mektupların zarflarının açıl · 
masını kolaylaştıran ve gidecek
lerin pulıuz olarak damgalan-

j masını temin eden makinelerin 
istimali; 

lıtorlu veya mektep ıara11 
gibi eğri çalışma ıahlılı veya 
müteaddit raflan bulunan ma· 
salar yerine hafıf, tek çekme· 
celi masalar kullanılması; 

Ve bu raıgele alınmıı tavsi
yelerden gayri, komisyon, !bil· 
hasta dosya işleri Dzeriode bir 
çok mütalealarda bulunmakta· 
dır. 

Bu tavsiyelerden hangileri 
bizde tatbik ıabaıı bulobilir? 
Bu mesele belli başlı bir tetkik 
mevzuudur. F~kat bureda en· 
teresan olan elbet, muameleler· 
de kırtasiyeciliii lialdırmak 

için batıra gelenlerden daha 
baıl<a ve daha m6rekkep itle 
rin olduğu kadar, Ozerinde dur· 
mıyauığımız basit itlerin mühim 
olduğudur. Meseli odaların te· 

mlz ve aydınlık olmalarının 
işin sDrat ve ıelimetiyle ne 
alikaıı olcluğu batara gelebilir. 
Fakat meıele ba5yle dejildir: 
bunu tavsiye eden komiıyon 

dOzrOn ve muntazam itin, ıeri 
işin her ıeyden evvel bu itin 
içinde tedvin edildiği yerin ka
rakterini taııdığını ıayliyor. 

Kırtasiyecilikle mOcadele e· 
delim : o zaman barem kana· 
niyle varmak istediğimiz me• 
murların devlet hazinesinden 
aldıkları para yek6nu nisbetini 

... aıa•&esee • A~AA .... •AA 

İ 6Ay 1 
Vade ile elbise : 

•Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 i Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının lıemen en em- = 
ı 

salıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile biUimum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. 

En muteal biçki dikitle ve en aıenifli pro•alarla m&ı· 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacakla11nı 
umarım. 

K •dın •e erkek terzihaneli 
• Muzaffer Erayd.ın 
• Demir~lu caddesi: Aydın ••oooo•••••• .. ~•e•e•~• .. • 
Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi maballeıinde ıailık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın haıtalıklan ve rontkeo servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulnne baılamııtır. 

Yurtda birinci sınıf miitahassıs doktoriuımız tarafından her 
t6rl11 erkek k"dın ameliyatları ve rontken muaxeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiti tıbbi eıaılar •e elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

aormıllettlrmek ıayeılae dala• f lngı·ıı·z kabı·nesı· lıa· ·n çok çabuk varırız. Kırtasiyeci· 
litin ortadan kalkıtı veya ••· Londra 19 - Kabine bug&n 
rarr hadde tni•i bize yaloıı A d 37 A SA AL 
maddi tasarruflar değil, mane- saat 10,30 da baıvekil Çember Y ın . , • 

Kutay 

vi kazaaçlarda temin eder. hal- laynın başkanhtında haftalık Komisyonundan: 
ka devlet arasındaki yakınlığı toplantısını yapmııtır. Aydın birliiinin ihtiyacı iti• 
kakleıtirecek baılıca tedbirler• Bu topl•ntıda bilbaıaa 1Tiyeo alınacak 199,000 kilo odua• 
den biri de budur. 

Çin meselesinin halli için Tok· S ağustos 939 camarteıl rtl• ............ 
Amerika da 

yoda yapılan mOzakerelerle saat 10 da alay ıatın alma ko-
Moskova fÖrOımeleri mevzu misyonunda açık ekailtmeıl ya• 
bahsedilmiştir. pılacaktır. Tahmin bedeli 2985 

Bitaraflık kanunu Londra 19 - lmperatorluk liradır. ltk teminab 223 lira 87 
genel kurmay başkaniyle har· kuruftur. Şartaameıi her gll• 

Va,ington 19 - Bu glin Ri
yeseti Cumhur sarayında bita
raflık kanunynun mltzakeresl 
lıaklnnd;a fevkallde . bir konfe
rans toplanacaktır. 

biye nazareti parlemento mlls- komisyonda rirllebillr. lıtekll-
tefarı bu sabah tayyare ile in- lerin kanuni vesaiklerile birlikt• 
gilterenin ıark sahilleri mnata- belli saatte komiıyona ıelrnr 
kasına hareket etmişlerdir. leri. 21 26 30 4 (115J 

~·o••ooo·oooeoo•oo•..,.oo.-•000.,.00•000°•~ 

1 den 6 numaraya kadar 
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Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan v'!rilen 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 kartlar1 hazırlanmııbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları .. 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerin~ mulıtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri· 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 
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