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Muhterem Valimizin 
gazetemize beyanah 

Son tetkik gezilerile villye· 
tbnizin her tarafını dolaımıf 
~nlonan valimiz Sayın Sabri 
Çataldan, villyetimizin umumi 
••ziyetl hakkındaki intibalarını 
IGtfetmeleriai rica ettim. 

Blltlln Cumhuriyet ricalimiz 
libi gazete ve gazetecilere all
~, •e yardımını esirgemiyen 
••li1Diz, mUracaabmı liitfen ka
b~ı ettil~r, 

- Viliyetimiıin yol işleri 
hallkıoda düf Üncelerinizi rica 
tdeceğim. 

- Yollanmııı iki kısma ayır· 
lllak lixımdır. Vılayet yolları -
kay yolları. 

V ıliyet yollarının inıad ve 
t-..ıiratanda bu ıeoe bOdçeye 
lllevzu tabıiaat dahilinde çalı· 
l•c:•iız. • 

kay yollanaa gelince, • villye· 
tiıı blltlln k6ylerine motorlu ve
~itle gidif ıelitl temin etmek 
"•nndayız. Ova ve dai k&y· 

ltrını umumiyetle ana yollara 
'-tlıyacağız. Bunu, k6ylerin 
~ma projramlarına tevfikan 
~~p ve teıvik ve 11kı takiple 
.._.armak emelindeyiz. 

-Maarif itlerini aaatl buldu 
"'ı? 

- Viliyetin muhtelif nahiye 
•e k&ylerinde baılanmıt ve te· 
llaelleri çıkanlarak bırakılmlf 
llaelıtepler var. 

Vilayet dahilinde bu gibi 
lbekteplerin ıon vaziyetlerini 
'' i1aıaatları tamamlanmak için 
'' lcadar paraya ihtiyaçları ol· 
d11iuau kaymakamhklardan sor· 

d11111. Alacaöımıı ce•ap\ar üze· 
t' • 
•ııde tetkikat yaparak bunlar-
:-- kay kanununa tevf ık an 

1
11 ıandıklarından yaptırılacak· 
;tı. bunlara vilivet bUtçeıİn· 
eıı De kadar yardım yapılma

lı ilzam geldiiioi teıbit ettik· 
:tQ ıonra tamamlanmaları için 
tıp eden tedbirleri ittihaz 
t~c:~· .... ız . 

Bu arada Karacaıu kazası 
~ktebi de Yardır. Bu kazada 

finkil mektep bina vaziyeti 
~le fenadır. Temelleri çıkmıt 
te' , halde kalan Karacasu mek
buaıa inpatına devam olun

~•ıı ve tamamlanmaaı için 
~ llcadar daireye tetkikat yap · 
'll111alltadır. 

._ -. Vıllyetin zirai ••ziyet 
••aldır? 

ti -. Viliyetimizin zirai •aziye
dit 11111atniyet itibariyle çok iyi· 
._

1
· Eter bir Afet olmaz, mah-

1,11e~ tamamen abnabiline köy· 
ı ''••iz çok iıtifade edecek
'tclir. 

i .~•lillide kaldıtım bir saat 
:•ilde pamuk ürpetme iıtaıyo· 
-~ela ziyaret ettim. MOeHeıe· 
.. llllidilril tarafından pamuk 
~~atı hakkında verilen izahat 

l•yanı memnuniyettir. 

Villyd dahilinde, dejenere 
olmuı eaki tohumlar bırakalmıı 
tamamen akala cinıi pamuk 
ekilmekte ve çek ma bıul alı· 
nmaktadır. 

Valimiz B. Sabri Çıtak 

Bu aene pamuk rekolteai çok 
iyidir. ' · 

Salama kanalları: 
Devlet tarfında~ açdmakta 

olan ıulama kanalları Nazilli 
civarına kadar gelmiştir. 

Burhaniye ve Kuyucak taraf· 
lannda; bu kanallardan iatifade 
edilmete bqlanmıttır. Her glln 
kanallar biraz daha ilerlemek-
tedir. Bu ameliyat Mendres va
diıini iki taraflı olarak takiben 
5akeye ve denize kadar devam 
edecektir Bu da bir iki aenelik 
bir iıtir. Oodan ıonra Mendrea 
vadiai dOnyanın en mahsuldar 
•e zengin b61geıi olarcaktır. 

K&ylllm8z8 refaha ve ıaadete 
bir an evvel kaaıturacak olan 
cumhuriyetin bu feyizli eıerin 
ikmaline bir an evvel ~abııl· 
maktadır. 

Bu arada aon seyahatimde 
Karacaıuyun Yenice kiyünOn 
bu haıaıta bir teıebbüaünll ağ· 
rendim. Ba k6y balkı ovalarını 
sulamak için mendreıteo bir 
tulıma kanalı açmak tetebbll· 
ıilnde olduklannı söylediler. 
Eıaı itibariyle çok yerinde bul
duium bD letebbüıft, tetkik 
etmek ve bu itin k&ylünün ku 
vet ve kudretiyle baıanlmaıı 
imkinı olup olmadıtını anlamak 
&zere bir fen memuru glnderil
meıini alikadar daireye bildir
dim. 

Alacağım rapor mllıait olur 
ve bu kanal açılırsa Yenice 
ovasında binlerce dannm pamuk 
tarlasının ıulanma11 mllmkln 
olacaktır. 

A6agiı oe in%ibat : 
T emaı ettiğim k6yllllerin hep 

ıide asayiı ve inzibatın mükem
meliy~tinden ıllkranla babaedi· 
yor. Rejim ve hiklmetine ıar· 
ıılmaz bağlılıklınnı izhar edi· 
yorlar. 

Muhterem valimize gazetem 
adına teıekkiir ederek ayrılır-
ken ıehrimizin imar projeıi ve 
tatbikatı hakkındaki görüı ve 
mlltalealarını ayrıca lutfedecek
leri vldinl aldım. 

O. Becerik 

Samsun ve havalisindeki 
Seylap f elik etinin blancosu - mühim 

miktarda maddi zarar ve beş 
ölü vardır 

Samıan 21 - Samıua hava· 
llsinde vuku\ıulaıı ıon seyllp 
badiseıi hakkında alınan mO
temmim maldmata giSre Samıun 
merkez kazasının 10 köyünde 
3000 hektarlık araziyi su ba•
mıf tlUün ve mısır mahıulihıOn 

bir k11mı harap olmuıtur. 
60 bin kilo buiday, çavdar 

arpa tamamen 'mahvolmuştur. 
. iki ah,ap ıu değirmenini ıu· 

Jar gCStnrm6ftür. 
Çarıamba kazaaanın 18 kö

yllnde zeriyab zarar vermiıtir. 

Fransa· ı 
Yeniden""; ~n harp I 
gemisi sipariş etti 

Sular henlı çekilmedi;inden 
haurat miktarının teıbitine de· 
vam olunmaktadır. 

Safranın Alaçam aahiyeıinde 
geçik köprOaüyle diier bir icap 
rüyll sular g6tllrmilf ve bar
manlan au baımııhr. 

Samsun, Çarşamba ve Bıfra
da nBfuıca zayiat yekOau bq· 
tir. Çarıamba, Bafra kayma• 
kamlar1 ıeylAp mıntakaıında 
çalıtmaktadır. 

Vali de Çarıambaya gitmiıtir 

Bulgar 
Mebusan Reisi --

Dün Londradan Parise 
hareket etti 

.. ··-
Londra 21 - Balıar mebu· 

Pariı 21 - Bahriye neçareti 

yeniden sekizer bin tonluk iki 

kıravlzlr daha aipariı etmlıtir . 
Ba k1rav&z8rlerde bal baz1rda 

inıa edilmekte olan karavazar
ler tipindedir. 

' ıaa mecllı relıi Ma,anof, bu 

Bundan batkı sekiz~r yilz 
tonluk sekiz tahtelbahir ıiparif 

a.a. 1 etnıJıtir. 

1 
1 

1 Turgutlu 
•• - 1 

istasyon btnası B. A. Çe· l 
tınkaya tarafından açıldı 

Utak 21 - Turgutluda ya
pdan iıta•yOa binaaıaıa kliıat 
reamiai yapmak 6zere muhabere 
ve mBnakale vekili Ali Çetin
ka ya bugün ıaat 8 de buraya 
relmiı ve bir ~aatten fazla kal· 
mııtır. 

8. Ali Çetinkaya istaıyondl' 

Kiitabya valisi Hamid Oakay 

Klltahya mebuılarından Besim 
Atalay, Sadri Erten, k•ymakam, 
askerlik ıube reiıi jandarma 
komutanı parti ve balkevi reis
leriyle kalababk bir halk tar-

fından karıslanmıt ve uturlan-
mııtır. a.a. 

~· 

Son hafta içinde 
... -

Yakalanan kaçak eşya 
Ankara 21 - Geçen bir haf· 

ta içine gimrtlk muhafaza teı-
killb tarafmdan Suriye budu 
doda 34 kaçakçı 424 kilo gilm· 
rDk kaçağı 89 keaim bay9anı 
17 kaçakçı hayvanı, lran hudu
dunda 2 kaçakçı ile 40 kilo 
inbiıar kaçatı ele reçirilmiftir. 

a.a. 

ıtın Londradan Pariıe hareket 
edecek baıvekil Daladiye •• 
Heeyo ile g6rtlpnelerde bulana· 
cakbr. Moıanof hafta tatilinde 
Heryonaa miaafiri kalacaklar. 
Muıanof hariciye nazırı Halifakı 
Te ticaret nezareti ekonomik 

mBıaviri ile g6r0tmliıtür. 
Tamem•a huıaaf birmabiyet· 

te olan bu ziyarette Mllf&Dof 
kral tarafından Baklaıa• u
raymda kabul edilmiftir. 

Çemberlayn 
Prens Pol şerefine 
bir ziyafet verdi 
Londra 21 - Bat 9ekil Çem· 

berlayn baı vekllet daireıinde 
Yuıoalavya kıral naibi Preaa 
Pol ıerefine buıuıi mahiyette 
olarak bir siyafet vermiıtir. 

Ziyafette hariciye nazırı Lord 
Halifakate buluamUftur. a.a. 

Romen kıralı 

Akdenizde bir seyahate 
çıkh 

K61tence 21 - Kır1l Karol 
haaual yatı ile buradan hareket 
etmiştir. 

Kıral Karol Şarki Akdeaiza 
•e Yunan ıalannda dolaıacak 

Ye bu aeyahatı 10 gla alre-
cektir. a.a. 

Partimiz 
Bölge müfettişi 

Mardin Mebusu Sayın 
Dr. Riza Levendin gaze· 

temize beyanatları 
••• 

Partimiz bilge mllfettiıi Mar• 
din Mebuıu Sayın Dr. Riza 
Levend, Uluı ve Aydın adına 
lbti1aslar1nı aoran arkadaıımızı 
afağıdaki beyanata l6tfetm1t· 
lerdir. 

" İlk intibaım çok iyidir. E· 
ıaıen Aydınhlardan bu ıuretle 
mOttchid ve mUttefık hareket 
umuyorduk, Partide vaıife alaıa 
11kadaılırm hepsi uzuo mllddet 
parti iılerinde çalıım11, program 
Ye nizamnamemizi iyi bilen ar
kadaıtardır. 

Haddizatında Aydınlılar &te· 
denbri Cumlıuriye Halk Parti· 
tiaini11 preaıipleri tamamen be· 
aimaemif, bunların kendi haıa
ıl hayatlarına ve içtimai akide 
leriae aypn oldajıı kanatinde 
balandaklaranı her zaman fili
yatla izhar etmiıtir. 

Aydında oldukça inld .. fimıı 
mevcuttur. Allkadarlarla yap-" 
biım temaata, Ayclımn ,azelltf• 
meli için hazırlanmıı pre jeleri 
Te kararlan olduğuna f6rerek 
bir kat daha baz duydum ... .. .. 

Doktor Riza 
Levendin ;; gezileri 

Şehrimizde bulunan Parti mi• 
fettiıi Dr. Riza Levend diln 
ubah refakatinde beldiye dok· 
tora !olduia halde memleket 
baıtaaine giderek hastaneyi 
ıezmittir. 

Doktor Riza Levend bilbasaa 
iaaıtanenin yeni yapılmıı olan 
Eatani baatalıklar payonuna 
çok beie11mit ve bunun bir na• 
zirinin daha yapılmaııaı temen· 
ni etmlıtir. 

·········-
Sopr 

Bölge Heyeti 
toplandı 

Beden terbiyeai bilgemiz he
yeti dila akşam Vali ve 861ıe 
baıkanı B. Sabri Çıtatıa baı· 
kanbiında toplanmıı ve ıpora 
ait itleri konuımuıtur. 

•••• ,,&, .................. .. 

H allceoi lcöıesi : _,,...,,....,_-...- .... _ 
Halkevi atıı kurlarına Pı· 

narbqı babçeainde her hafta 
Cumarteıi v'e Pazar flnleri 
devam edilmektedir. · 

Bir aabay iclareainde paraaız 

yapılan atıı kurslanndaa ia
tif ade ediniz. 



Tilal 
f t' 

Harbin Faydasına 
inananlar 

F. R. ATAY 
1917 ve 1939 da 22 sene 

f aııla ile almanyayı hemen he· 
men ayni gıda ve mal ııkıntııı 
içinde :ıiyaret ettim. ikisinin 
milıterek bir kelimeıi ve müt· 
terek bir tevzi rejimi vardır: 
Erzatz ve veıika! 1917 alman· 
yası harp içinde idi. 1939 al· 
manyaıı ıeferberdir ve harp 
hazırlığı içindedir. 1914 den 
evvel almanya avrupanın en 
ucuz ve en bol yenip içilen 
memleketlerinden idi. Her tDr· 
lü facialarına rağmen harp ıon• 
raıı almanyaıında dahi yiyecek 
iç~cek buhranı yoktu. 

1917 kıtlığı bozgun ve teali· 
miyetle bitti. 1939 kıthğı ise 
genişleme ihtiyacının mantığı 
olarak kullanılmakta ve flitübat 
hırslarını beslemektedir. Halbu· 
ki ne anıluı, ne çekistan birer 
doyurma maddesi değildi: bi · i· 
kis alman kıtlığı içine, bu mem· 
leketlerle yeniden milyonlarca 
yeyici ağız kablmııtır. Hattl 
bu yeni Ulkelerin, ıerbest mU
badele, turizm ve istikraz gibi 
ferahlama kaynaklara da kur· 
muıtur. 

Bu kıtlıfın en baıit raze 
r6rilnea ilk tabii çareleri ıilih
lanmadan ıilibsızTanma devrine 
geçmek, beynelmilel milbadele 
llemi içinde normal ve siy ve 
rekabet usullerine avdet etmek 
tfr. Bu fikir ise totali"er kanun 
lara g6re cinayetten baıka bir 
ıey dejildir. ÇBnki bu fikir 
kahramanca hayattan ve bu 
laayatın, genç emperyalizmlere 
Yaddettiii istikbal cennetlerin· 
den vaz geçmek demektir. Bir 
tarikatçı iman ve tevekkillü 
ile, riyazetin faziletlerini kabul 
etmek, çıplak etle ıivri ıOngll 
Dıtüne yatarak, kılıç yutarak 
m8ateına feragat ve irade mu· 
elzelerini g6stermek lizım. "Te 
re yağı mı top mu?" 16z0 gO· 
IUıuemeler ve alaylar arasında 
uaatalda gitti. Bayle bir ıualin 
tek yeri vardir. ..Tere yağı mı 
hilrriyet mi?" Halbuki tere yat 
111btın en muharip milletleri 
lalniyetten bile soğutmuı oldu
iunu g&teren misaller çok u
zakta değildir. 

Totaliter memleketlerin ser• 
vetleri ve kay11akları bu ıOnkB 
ıiJiblanma ve futubat hırsları 
ile aıla miltenasip dejildir. Bu 
servetler ve kaynaklar, millet· 
lerin ancak normal geçimlerini 
temin edebilir ve temin eder. 
Gerçi hakikaten metbe değer 
usuller •e fedakirllklarla, tota · 
liter cephe takat hesaplar& üı
tiinde neticeler almııtar. Fakat 
tabammillfto biç bir haddi ol· 
madığı iddia edilemez. 

Bu memleketlerde g6r0nen 
ikinci bir tezat, tahammlll ve 
fedaklrt.k keyfiyetinin idare 
edenlerle idare olunanlar ara· 
sında idilane takaim edilmemit 
olmaııdır. Ôyle bu memleketle
re Osttu bakıldığı vakit haı · 
metli bir lilkı hali, alttan ba • 
luldıtı zaman iıe sefalete ya· 
kın bir dlltkilnllik manzara1J 
g6rün6yor. Bir harp, bu teza
dın ıınıflar ve tabakalar lara
ıında oydutu derin r,uçurumları 
,imdilik arten kamuflaj tertip· 
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K&g oalıımtıltırı I 
. . . . 

Bozdoğanda 
Valimiz 

çalışmalar ; Bozdo~da 
Ortaokul için : 
Mıtarif ıtiraıına arzedilmek 

(lzere vaki olan talebe dayana· 
rak 13-14/7/939 ıeceainde hal
kevi ıalonanda biltün halkın 
katılmaıiyle yapılan toplantıda 

f U karar abadı : 
- Bı>zdoğan kendi orta oku

lunu kendisi yapacaktır. 
Buna bildiriniz. 

direktifler üzerinde çalıımaların 
yerimi artacak tar. 

Direktifler ilzerinde çalııma
ların verimi artacakhr. 

H~lkevinin ıahneıi, sandalya
ıı, radyosu •el parkta ıes yilk
ıelticıi ( HoparUSril ), kendine 
ıare zengin klltilpbanesiyle iç
timai aabada gilzel iıler baıa· 
racak bir durumda bulunmak· 
tadır. 

Halkevi idare heyetini teıkil 
eden zevat, memleketin en mil
nevver'"tahısları ve bunlarla elbir· j 
liji yapan uyanık gençliğidir. 

Ve itin ne kadar bauaılıkla 
karıılandıt.nı; halkıa hazır olan 
notere mnkellefiyet yllklenmeği 
ve yiiklendiji mllkellefiyeti ken· 
di i11hiile reımileıtirilmesfyle 
tebarilz ettirebiliriz. 

- Kimi para vermeii ; kimi 
taı getirmeği, kimi kam kireç 
temini kimi amele olarak çalıt· 
mağı kimi de hayvanlarını, · a· 
raba11nı. 

ı Kıta kadar balkevi izasının 
bntnn kaza halkıyla kuvetll bir 
ıekil alacağı umulmaktadır. 

K61t&re kartı Bozdoğanlılann 
yilksek allkasa. Ba, ayı~ COf• 

kan bir iıteyiıtir ki, memleket 
yapılıcıhk ve kuruculuk sarası· 
na tutulmut gibidir. Zenginle
rimiz, kendi namlarıua çelikel 
liseıini karar, demir atlar, mem 
lekete y&z binlerce lira harcı
yarak ıu, elektrik getirir, yol· 
lar yapar, fakirleri riyiadirir, 
bir çok tetekk&ller fakin, yok· 
ıula el uzatır. 

Botun banlar iakillp Tilrki
yeıinin içtimai inkillbının içyil· 
zllnil açıklar. 

Ve nihayet, toplantı ıu iklnc! 
kararı verdi. 

- Aramızdan bu iti kovala
mak Uzere o• kitilik bir heyet 
seçelim. 

- El uzatanların aayıaı pek 
fazla. Oo kiti ıeçi!di ve çalıt
mata filen baıladı bile. 

Neticeain bayırlı ye eserin 
kııa zamanda baıanya ulaımıf 
olarak memlekete faydalı olma· 
ıını ve ıeçilen heyetin İfİ haı· 
ıaıiyetle bıkmadan vef yorul
madan kovalamasını temenni 
d . ' e erız .• 
Halkni çalıımaları : 
Mevıimio; maatabıil olan Boz-

1 dof an için çahıma ve yorulma 
devresi olmasıaa rapen, teı
killtın iyileıtirilmeıi ye kııa 
hazırlık için proğlamlaıtanlmaıı 
yolundadır. Bu kıt, balkeviain 
biltOn k&tleyi içine alacak ıe· 
kilde ıamullU bir çahıma ham• 
m111na tutulacağı muhakkakhr. 

Halkevini teftit eden mBfet
tiı Naıit hakkı Ulutun verdiği 

lerini ıilip ıilpilrebilir. Esasen 
b&yle .bir harp, yalnız o millet· 
ler içinde itibar11zlığa mat.kam 
detildir: belki tarihte hiç bir 
vakit miıli girilmediği kadar 
beynelmilel bir haıuinet bavaıı 
ile karıılaımağa malıkimdar. 
86yle bir harp minen daha 
batlangıçta kaybolmuıtur. M•d 
di imkinlar ise daha ilk ham· 
lelerden ıonra, her taraftan 
çatlaklarını verebilir. 

- Kışın, bayanlar için biçki 
dikiı, ve iıtekliler için müzik 
kolunun faaliyete geçirilmesi 
için çalıtılma k tadır. Batarı ile 
ıonuçlanacağı umulmaktadır. 

Kuruluıunun kıaa olmasına 
rağmen, bu güne kadar ıorgu 
bakimi A. Utkun ( diinyadakl 
tilrkler ve bunların yayıldıkları 
yerler) Doktor Sadi G&kabedoğ· 
lu : ( Sıtma, bundan kurtulma 

çareleri ve tedavisi ) adlı ko· 
nuımalarla, Mimar Sinan, Hl
mit geceleri, ilkokul 6ğretmen· 
leri tarafından ( Kartal ) adla 

milli piyes Ye Nazilli Ortaokul 
ağrencilerinin muvaffakiyetle 
temsil ettikleri (Mavi Yıldırım) 

memlekette, ıabne hayatına 
olan aıkın ve derin ıevginia 
izharına vesile tetkil etmiıtir. 

Bu yıl, temıil fUbesinin ve· 
rimli bir çalııma programı ha· 
zırladığı memnunlukla duyul
muıtur. 

- Kütilpane ıubeıi çok iyi 
iılemektedir. 

- Her itle belediyenin g6s· 
terdiği büyük alaka ve yardımı 
ıtıkranla anmak llzımdtr. Duy· 
duğumuza g6re, Belediye halk 
evi salonunun illtünil teıkil eden 
belediyeye ait kıımı tamamen 

tallliye ederek balkevi emrine 
verece ittir. Bu, Bıt kısmın oku· 
ma salona ve diğer çalıımalar 
için pek yerinde bir y-rdım tq• 
kil edecektir. 

Zira, kütüpanenio bulunduğu 

ıalon kıımı, kışın okumayı gUç
leıtirece k ı~kil dedir. 

Diğer bir yazımda belediye 
ve kaylülerimizin çalışmaların

dan bahsedeceğim. 

laırpalıyan ve yıpratan umumi 
buhran olmuıtur. Hentlz o buh 
ı uın içindeyiz. Dllnyanın dart
te ilçOne malik olanlarla, harp · 
te bitaraf kalmıı olanlarla, ka· 
pitaliıtler, sosyalistler ve komü 
nistlerle, cilmleten içindeyiz. 

11 Düoyayı taksim edelim: ya· 
naı sizin, yarısı bizim! Yarısını 
ıiz kendi hesabınıza s6m6rün6z, 
yarııını da biz kendi bebabımı· 
za!" Bu imkinıız hulya tabak· 
kuk ebe bile, onun dahi bir 
hal tarzı oldmadığını bu gtln· 
den ıarmek güç dejildir. laıa· 

Bozdoğan (Hususi) - Sayın 

valimiz Sabri Çıtak bu g&n ıa
at on ikide Yenipazar yolile 
kaz11mızı ıereflendirmiılerdir. 

Muhterem Talimiz Sabri Çıtak 

kazamıza gelmiı dofruca kaza 
makamına uğrayarak orada icap 

eden tetkikatı yaptıktan ıonra 

kaymakam vekili Cemil GUler· 
tanı beraberlerine alarak bele-

diyeye teırif bayurmaılarclır. 

Belediyede belediye reisimiz 

Hakkı Siberle konuıup belediye 
dairesinin çalııma vaziyetini tet· 
ktk buyurduktan sonra belediye 
parkını gezmiıler ve takdir bu

yurmuşlardır. Bitabara tanm 
kredi kooperatif dairesine uğ· 

rayıp kooperatif duruma bak· 

kında malumat almıılar yolda 

tesadilf eyledikleri mUesaeubn 
çahıma Taziyetlerini sormaflar 

ve jandarma komutanbtına teı· 
rif buyurmuılard1r. 

jandarma komutanlığın•• ka· 
zamız balak komutanı Bay HU-
ıeyin Yılmazla kouufUp icap 
eden malumab aldıktan •ora 
kazamız jandarma t-.lrillhnı ve 
erahnın yataklıanelerial teftit 

ve ceza evini dolaıarak mevkuf 
ve mahkümların dertlerini din-

lemit ve ceza evinin 11bht •a· 
ziyeti hakkında bazı ıualler 
ıormuılardır. 

Bu glln kazamıııa pazan ol· 
maıı milnaaebetile çarııyı baı

tan atağı dolaımıılardır. Ve 
yolda tesadüf eyledikleri k6y· 

iller ile koauımalar yaparak 
dertlerini dinlemit yaıayıı Ye 
çalııma durumları hakkında mU
him malumatlar almıılardır. 

Kasabaya bir çeyrek meıa
fede bulunan Ziyaretli köyiin6n 

dağlık kısmında oturan bir kly· 
lüye bazı sualler aormuılar hll-

kiimetia pek yakın bir zamanda 
k6yliilerimize ucuz elbiseler te

min edeceğini kaylOniln efendi 
ce çalıııp efendice yaıayacağını 
s6ylemiıler ve ne gibi mahsu· 
lib bulunduğu ve seaede ne 

miktar kazanç temin eylediğini 
oturmakta olduğu evinin vazi· 
yetinin ve kaç çocuk ıabibi bu· 

landuğunu ıormuılar ve yakın 

zamanda kendilerini k&ylerinde 
g&rmek Dzcre geleceklerini vad 
buyur muılardır. 

Adliye, aıkerlilr ıabesi, ba

suıf muhasebe, posta ve telgraf 
idaresi diıpanser ve ilk mek· 

tebe uğrayıp konuımalar yap· 
maşlar daire amiri ve rBesası-

nın ihtiyaçlarını dinlemiılerdir. 
Yemek zamanında balkevimizle 

partiye uğrayıp 8ğle yemeibai 
halkevinde yemiıler ve memle-

ketin dertleri ile alakadar ze
vat kendilerini .ziyaret buyura· 
rak uzun mDddet kona9malar 
ya pmıtlardır. 

Yüksek valimizin içten relen 
halkçılık ve memleketçilf lr ener
jisile kazamızda bıraktıtı inti
baı yazı ile anlatmak kudretin· 
de değilim. Sayın valimiz Sabri 

B&tiin milletler için ayni ni· 
metleri veren bir sulh filphesiz 
bir hayaldir. Fakat yeni bir 
harbin muvaf f akiyeti dahi, de· 
rec~si en dütiik bir ıulbun ıi· 

ye, zekiya ve cehde vermiı ol· 
doğunu dahi temin edebileceği 
nasıl iddia. oluuabilir? Umumi 
b ubin ilk semeresi, muzaffer
leri ve majlaplan bir arıd~ 

niyetimiz dertlerine çare bula· 
bilirse ıulbta bulabilir. Sonuna 
kadar onu tecrübe edelim. 
Harpten bazı beıeri ibtira•lara 
•e cinnetlere ıerbest cevelan 
vermektea bqka fayda bekle· 
mi yelim! 

Çıtaktan muvaffakıyetler di-
lerim. i 

l 

2 
Ull ı ~ 

DALDAN DALA : 

Sıcağa dair -Son gUnlerde 11cak ılddetial 
o kadar arbrdıki ı-n keDdi• 

sini bir hamam halvetinde ••· 
nıyor. 

Esen razılrda bile bojucll 
bir hararet var. 

Oturdutamuz yerde eriyonal
Tıpkı bol ve korla at .. karfl"' 
11nda çevrilen bir d6ner kebap 
fibi ... 

Ter paçalaruD1zdan akıyor. 
Geceleri yatak Tlcudumuzu 

yakıyor. 

iıtanbuldaa yeni relen bir 
arkadat: 

- Sa dola bir kllp oltada 
içine pip çabpak. diyordu. 

lstanbulda kendiıine havanı• 
sıcaklığındaa ıiklyet etmifler. 

- Yahu, demif. Halinize tik• 
redin. Biz kebaplanmızı, ıifleri 
gilneıte çevirmek suretile pifl• 
riyoruz. 

Bizim gUaeıte bir ıey pltir 
diğimiz yok •mma; tabiatla. hbi 
piıirdiii muhakkak. 

Sonbahar bizi çifte kanul
muş ve haylı piıkin bulacak. 

Halimize tann ac11ıa. 

Salcstıı•'! ..•. ·--
·Almanya harp 
yapabilir fakat 

- 08Ei .. 

Çok iyi kaynaklardan Lo.., 
draya gelen haberlere ılre, al• 
man zimamdarlan mahfillerlad 
lagilterenln garanti Ye Hmlmi
yetinin ciddi tellkki edildıtl .. 
ı&phe yoktur. 

Fon Ribheatrop ile Hitlet• 
Danzigi almaya kalkıımanıD •• 
çetin bir maka~emetle karııl•"' 
ıacaiını biliyorlar. 

Hitlerle muavinleri, Dansif"' 
den baıhyarak Lebiıtana •• 
garp mllttefiklerine kal'fl ıealf 
niıpette bir harekete geçecek 
olursa yapılan bunca ihtar .. 
tenbibler faydasız olacaktır. 

Almanya, bile bile dlaya,. 
•teıe verebilir. Fakat orda '!ler 
sup1arı, 111emleketlerinla, matr 
aı~np Hitlerciler iae rejimleri.U
atiıinden endiıe edeceklerdir· 

Hitlerin inzivada ne dltlll" 
dOğünU en ıon neye karar yer 
dijini biç kim1e bilmezae dt 
Daladiye Halifaks Yi! Çembet• 
layllın mtitemadi ihtar Ye te.
bihleri ıulh &midini kuvetle•" 
dirmekteclir. 

JOUJl 

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor ıubemiı tarafından '5 
temmuz 939 pazar glnl çıo• 
çayıaa kadar bir bisiklet ıesı..ı 
tertip oluamuıtur. 

Bu geziy~ herkeı biaildeti ' 
iıtirik edebilir. Toplantı 1 

11 Halkevi. hareket saah .. .,. 
yeilldir. 

Kafileye spor komitesi• .... 
B. Maıtafa lber baıkanlık ..... 
cektir. 

Geziye iıtirlk edenlerila kr' 
file baıkaaının tallmab~•...ı~ 
ıun hareketleri geziye lfl"..
edealerdea beldıaalr. 
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Balkan anlaşması CUMARTESi 2217/39 

Enternaıyonal matbuatta Yu· 
foılavyanıo diplomatik ıiyaıe· 
tinden çok bahsediliyor. Bazı· 
ları bu ıiyatetin mihvere tlbi 
olduğu mütaleaıındadırlar, di· 
ierleri de Avrupayı tehdit eden 
bnynk barbın dııında kalmak 
arzusunda olduğunu, biç değilse, 
lki cepheden banıiıinin üstün· 
lüğü daha ıarih olarak tebey
Yilo ederse ona iltihaka karar 
Vereceğini söylüyorlar. 

BOtün bu iddialarda doğru 
olan taraf val" mıdır ? 
Yugoslavyanın bugünkll vazi

yetini anlamak için bu meml~ 
ketin dıı ıiyasetinin ana batla 
ruu kıaaca izah etmek kafidir. 
Yugoılavyanın geniıleme e

melleri yoktur. Balkanlarda ata 
lükonun muhafazasına kati ıu· 
rette bağlıdır. Onun içindir ki 
•ulh muabedeleriyle tespit edi
len arazi nizamını daha iyi em· 
niyet altına almak makıadiyle 
1934 de tesis edilen Balkan 
•nlaımasınıo ( Yugoslavya, Ro 
lllaoya, Tilrkiye, Yunanistan ) 
faal azasıdır. 
Yugoılavyanın Balkanlarda 

keodi lehiııe arazi tadilitını 
ttıucip olacak her hangi bir si
Yaıete girişilebileceğini · sanan· 
lar, yaradılışı milliyet prensip· 
lerine mtlstenit olan ve bu iti
barla bOyllk bir Avrupa devle: 
tiıaia Avrupanın siyasi hlkimi 
haltoe gelmesinde biç bir men· 
faali olmayan Yugoslavyanın 
hayati menfaatlerinden tama· 
llliyle tegafül ediyorlar. Bilik is, 
bütOn hayati menfaatleri bu 
llle111Jeketi, Avrupanıu büyük 
dey}etleri araıında bir kuvet 
lbuvazenesi ıiya1etine müzaha
ret etmiye sev keder. 
Avusturyanın Almanya ta· 

tafındao ilhakı neticesinde, Yu
ıoılavya Almanyanıo komıusu 
0 1111uotur ve bu itibarla garp 
hudutlarında iki mihver devle
tinin komşusu bulunmaktadır. 

Oıtelık ihracatanıo oı 15 ka
:•rı ltalya ve Almanya tara· 
•udın çekilır ( ki 0 

G 50 ıi Al
~-llyanın hissesine isabet eder.) 

yüzden, Yugoslavya için, 
~·••en hudutlarında müreffeh, 

1 
UvctJi ve müttehit bir Yugos· 
fl\'ya görmeyi arzu ettiklerini 
~iltemadiyen terkarhyan bu iki 
. t\'letıe dostane mtlnaıebetler 
1d•tne etmek hayati bir ehem
tbiyeti haizdir. 

b Bu mütalaalar Yugoslavyanın 
u gilokü vaziyetini izah etmek 

:.e 1935 dea beri bu memleke-
111 Almanya ve f talya ile olan 
~~llasebetlerini ıslib için yap· 
•ıı rayretlerin hakiki manası-
~· •ralamak için kifi derecede 
Qel'vd 

ıg ır. Fakat bu gayretlerin 
ijtun ıamandanbt:ri Yugoslavya 
de garp devletleri arasında 
... 

0•tluk ve itimat mllnasebetle 
,'rıi değiştirmek gibi bir mak-

. ildı ıala yoktur. 
b Yugoslav milleti Avrupanıa 
k:ı 2'iio geçirmekte olduğu müş 
.,. •olarda tarihi mesuliyetle
~fli tamamiyle müdrik bulun
li;ktadır ve diplomatik. gergin -
Ilı 1 arttıracak hiç bir fey yap-

1>'•caktar. Bu itibarla Yugos-

. Yazan : Mato Vuıtetiç 

lavyanın demokrat devletler 
aleyhine olarak mihver devlet
lerine mllzaberet etmiye çalır 
tıimı iddia etmek tamamen 
yersizdir. 

Ba:r:ı kimselere gCSre 1937 de 
Yugoslavya ile Bulgaristan ara· 
sında akdedilen ebedi dostluk 
pakti, diğerlerine gare de ıon 
zamanlarda Türkiye ile logilte· 
re ve Fransa arasında akdedi· 
len ittifak muahedeleri Balkan 
antanbnı kuvetten dütürmüştür. 

Balkan paktının bu glinkn 
kıymeti hakkındaki bu nevi tef· 
airler hakikate uygun değildir. 

Bulgar - YuıoslaY muabedeıi 
d6rt balkan devleti paktiyle 
aynı maksadı taıır: Balkanlar
da sulh. Bu muahede Yugos· 
lavyayı Balkan pakti lkidlerine 
karıı taahhütlerini inkara mec
bur etmez; esasen bu devl~tler 
Bulgar • Yugoslav paktının ak
dine muvafakat etmiıler ve ba 
paktın diğer Balkan devletleriy· 
le Bulgaristan araıınd bir irti
bat vazifesi glSre~~ğ~_ni düıDn· 
müılerdir. 1936 Setffik- anlaı
ması bunun bir neticeıi olmut· 
tur. 

' 
Gerçi o zamandanberi bu ya· 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ka. 
13.30 Program. 
13.35 Türk müziği. 
1 - Nihavent peırevi. 
2 - lımail Haklu . Nihavent 

semai - Feryat ile yadeyleriken. 
3 - Nihavent ıarkı - Sayle 

nedir zarın g&nill. · 
4 - Rahmi bey - N ıhaveat 

Şarkı Saçlarına bağlandı. 
5 - Artaki - Nihavent farkı 

Koklasam aaçlarını. 
6 - Arif bey • Nihavent ıar

kı • Şarap iç glllfeminde güller. 
7 - Saz aemaiıi. 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 15.30 Müzik ( Kabare, 
18.30 Program. 
18,30 Müzik (Offenbach • Or· 

feuı cehennemde operetinden 
potpuri • P.) 

18.4S Müzik (Küçük Orkeatra 
Şef: Necip Atkin ). 

1 - Delibeı • Kopelya bale
ıinden bebek danıı. 

2 - Heinz W alther ... Daaı 
eden kuklalar (Fokstrot). 

3 - Heuber - Şarka. 

"ınlaşma yeni adımlar - atmıı 
değildir. Fakat Balkanlarda ıulb 
ve mDHlemetin temini yolunda· 
faaliyetlerin bu yavaılama11 

her ıeyden evvel Mllnibden 1 
ıonra Bulgaristanda hudutların 

1 
tadili taraf darlarını takviye etmiı I 
olan re•izyoniat zihniyetin çı
ğırından çıkma11na bamloluna i 
bilir. 1 

Bulgar revizyoncuları yalnız 
ıulhçu bir revizyona taraf dar 
olduklarını temin etmektedii-ler. 
Fakat oıılarıo mazileri bu te
minatın ıamimiyeti hususunda 
bize tam bir emniyet veremi· 
yor. Bize daha ziyade emniyet 
veren ıey bulgar milletinin Al
manyanın yanında yeni bir hır• 
be ıilrüldenmege muhalif olma· 
ııdır. Çünkü hafızası eıki han· 
tayı anutmuı değildir. Onun İ· 
çindir ki mihver diplomasisinin 
Bulgaristan'ı açıkça italyan .. 
alman mihverine iltihak ettir .. 
mek icin ıarfettiği gayretler 
demokrat devletler alman - ital .. 
yan geniıleme5inin yolunu kes
miy1: azimli g6rllndükleri müd· 
detce akamete mabk6a bulun· 
maktad1r. Berlin ve Roma'nın 
bir Budapeıte • Belgrad .. Sof· 
ya miisellesi vücuda getirmek 
ve bunu demokrat cephesine 
iltihak eden Romanya - Türki· 
ye ~ Yunanistan milıellesine 

kartı kullanmak husuıundaki 
gayretleri de boıa çıkaçakbr. 
Revizyoncu sahada bir bulgar • 
macar itbirliği mllmkün olsa 
bile Yugoılavya'nın Sofya ve 
Budapeıte ile birlikte ıulb mu
ahedelerinin tesis etmit olduk
ları arazi nizamını alt ilıt et-

4 - Ziebrer -. Eşkiya opere· 
tinden (potpuri). 

19.15 TBr1' mtıziği ( lnceıaı 
faııl). 

20.00 Memleket Hat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.10 Neıeli pliklar • R. 
20.15 Türk müziği ( St.çilmit 

eski eıerler). 
20.SO Konuşma. 
21 .OS Temsil 

mek için Balkan antantından 
ayrılmaıına neden lüzum bi11e• 
deceğini biz kendi hesabımıza 

keıtiremeyiz. Hem Yugoslav· 
1 ya,yı Romanya'ya bağlıyan ra· 

bıtalar o kadar kuvetlidir ki 
blıtüo diplomatik kombinezonlar. 
ne kadar mahir olurlana olıu•· 

22.00 Haftalık poıta kutusu 
(Ecnebi dillerde). 

1 

. 22.30 Müzik (Rirbard Ssra1111 
· Violônsel sonatı ). 
j Çalonlar : Mesud Cemil ve 

Cemal Reıid. 
j 23.00 Son ajans baberleri, 

1 

ziraat, esham, tahvillt, kumbi
yo - Nukut borsası (fiya). 

· 23.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
1 23.S.S 24 Yarınki arogram. 

lar, Romanya • Yugoslavya 
• mlinesababnı gevıetnıek mak-
1 ıadını güdünce bir iskanbil 

köıkü gibi yıkılmağa mahküm
' dur. 

*** 
Fran11ı. • Türk ve İngiliı · 

T&rk muahedelerine gelince, 
bu muahedeler ıarkt Akdeniz' 
de ve Anadoluda toprak niza-
mının mubaf azuına matufdur-

ı lar ve her halde Balkan pak-
f tının diğer Bç Akidini biç bir 

ı ıuretle teahbüt altına ıokmaz
lar. lklkan paktı ancak Balkan 

ı hudutlarının mllşterek mildafa· 
sını gözetir ve dört müttefik 

J de\'letin Balkan harici hudutla· 
~ rını mevzu dışında bırakır. 
1 Balkanlarda vaciyet mllsta-

1 
kil Arnavutluk'un ortadan kalk-
ması miiıte1na - Balkan pak· 

11 tının imzalanmasından beri e· 

l 
bemiyeti biç bir taha\'vüle uğ· 
ramamııtır. Sulha sebatla bağlı 
olan ve tamamiyle anti reviz
yonist olan dart devletin teaa· 
nlldtl ba mıntak~da sulhun vo 
Balkan milletlerinin istikllnin 
en iyi teminatı olarak kalmak· 
tadır. 

L« Tl'i6une tles Nationı 

lıan 
P. T. T. Merkezi 
müdürlüğünden 

1 - idaremiz mDnballerine 
alanacak memur ve mihezzi 
için mnsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

2 - isteklilerin bOviyet cOz· 
danı, mektep phadetnameıi, 
ııbbat raporu, &fı klğıdı, zabıta 
ve adliyeden masaddak iyi bal 
klğıdı, askerlik vesikası, d&rt 
fototraf ve bir dilekçe ıle bilen 
memur olanların dilekçe ve si
cil cUzdanlarıyle 11 ağuıtoa 939 
akıamına kadar villyet P.T.T. 
mildOrlükleriae mOracaat eyle
melemeleri ve banlar 788 sayı• 
lı memurin kanununun 4 iinctl 
maddeıindaki şartları haiz ol
makla beraber devlet memuri
yetine ilk defa girceklerin 30 
yaıını geçmiı bulunmamalan: 

3. - memurluğa alınacaklann 
en az orta mektep, (lise mezun· 
ları tercih edilir ), mtlvezzilerin 
de ilk ll'ektep mezunu olmaları. 

4 - Miisabaka villyet P. T. 
T. mtldilrlOğünde lS atuıtoı 
939 Hlı gün& ıaat 11 de ya· 
pılacaktır. 

· S - Müsabakada mu•affak 
olan lise mezunlarına 20 orta 
mektep mezunlarına P. T. T. 
memurin kanunu bükDmlerine 

g6re ıimdilik on lira ve mnvez
zilere de yediden on liraya ka
dar asli maat verili. 

6 - Stıvari mihezziliiini is· 
tiyenler dilekçelerinde bunu 
tasrih etmekle beraber bir hay
van tedarikini taabhlıt edecek
lerdir. Banhra bet lira yem 
bedeli verilecektir. 

7 - Baıka dairelerden nak
len gelecek olanlar mtlıaba
ka ya tabi olmakla beraber 
kendilerine umumi btıkDmler 
daireıiade m•af verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak 
olanlann idarece teklif olana
cak her hangi bir yeri kabul 
etmeleri ıarttır. 120 
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Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Y enfpazar - Sultanhisar yo
lundaki ahıap bilyUk mendreı 
klpr6a0n6n (629) lira 35 kuruı 
keıif bedelli eıaılı tamirab 
açık ekıiltme aıuliyle ekliltme
ye konulmuıtur. 

Ekıiltme 10/8/939 perıembe 
fllnll saat 16 da villyet daimi 
enciimeni ıalonunda yapılacak· 
tır. 

Bu iıe ait keıif, metraj, ıart 
name ve sair evrak aydın na· 
fia mUdUrlOğilnde görOlebilir. 

Muvakkat teminat 47 lira 20 
kuruıtur. 

isteklilerin teminat mektup· 
ları, aydın villyetinden bu 
it için alacakları ehliyet vesi· 
kaları ve ticaret odaıı veaika
lariyle yukarıda yazılı glln !ve 
ıaatte viliyet encitmeninde ha· 
zar bulunmaları illa olunur. 

121 22 27 1 6 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

68~4 lira sı kurut keşif be· 
delli ı3ke • ortaklar yolunun 
14X 000-1SX 600 kilometreleri 
arasındaki ıoıe tamiratı 14+ 150 
de bir menfez inıaatı açık 
eksiltmeye konulmuftur. 

Ekıiltme 10/8/939 perıembe 
g6n6 saat 16 da villyet daimi 
encilmeai ıatonuada ~yapılacak
tır. 

Bu ite ait resim keıif ve 
ıartnameler aydın nafia mlldllr 
lOğllade ~6rlllebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
517 lira 9 kuruıtar. 

lıteklilerin aydın vili.yetindea 
b11 it için alacakları ehliyet 
vesikası muvakkat teminatları 
ve ticaret odası veıikalariyle 
yukarıda yazılı g&n ve •aatte 
villyet daimi encümen ıalooun· 
da hazır bulunmaları lizımdır. 
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:·--··· Abone ıeraiti ........ f 
J Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
ı l 
: Alb a1lıt1 3 liraclır. ı 
f lclare yeri~ Aydıad• . H. i 
J P. Baaımnf. . 

f ıu•t•y• ait 1uala.r i~la t 
! JHI itleri miiclürltlfiae, Ula• i 
l lar içla idare mGdGrllfiiH i 
1 "Diiraca..t edilmelidir. ~ . . ................................. .... ············ 

Çocuk Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar -
Çocuk Esirgtme Kurumunun .\nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına baılan
mııtır. Kayıt muamelesi Aiustoı ıoaunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanidir. Deraler nazari ve ameli olarak 
iki sene sürer, diploma alanlar kurumun göstereceii yerler· 
de maaıla iki sene çahım•i• deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mabsuıtur. 

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

lise talebesi tercih edilirler. · 
3 - Sıbbatı yerinde, ah Akı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak iıteyealer, Ankarada Çocuk Esir

geme kurumu umumi merkezi reiıliiine, bir iatida ile mtıra• 
caat etmelidir. 

S - Kayıt için gerekli evrak ıanlllrdır : 
Nllfus btiviyet cnzdaaı, mektep diploması, ııbhat ve aıı 

raporu, iyi hal klğıdı, nç fotoğraf. 

• 
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ı · HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Puarteal 

S.lı 

Çarpmba 

• 

• 

Cama 

Saat 

' - 4 
4 - s 

2-J 
3 - 4 

4 - 5 

Doktor arkadaftmıua atlı 

Opvatar Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hattahkları matahuu•ı) 

Operat&- Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&ıaçan 

C GlSs ha•talıldan mataha•••) 

Doktor Mulaıla 
(I~ haftalıldan ••ta"•••) 

S - 6 Doktor Şe•ket Kırl»at 

4 - s 
clataal lautahklar mataha•u) 

Doktor MIDif Ermu 
(Kadıo hutahklan 111utahaa111) 

Camuteai 2 - 3 Doktor Nafiz Y azga• 
\ • 3 - 4 Doktor Habl Glıayduı 
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• 6 Ay 
Vade ile elbise : 

1 Y apbrınak istrseniz kadın ve erkekl 
• terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 

Terzibanemde Siimerbank yerli mallannın hemen en em· S 
aalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile biliimum memurlan- it 
mıza elbiıe yapılmaktadır. 

En mutenl biçki dikitle ye en &zenifli provalarla m&t· 
terilerimizi memnun etmek iararındayım. 

1 Memurlanmızan bu fır1attan istifadeye koıacaldanm 
amanm. 

K •dın ve erkek tenihaaeai 
41 Muzaffer Eraydın 
41 Demir~lu caddeıi: At;•• ........................ . •• 
Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıaa efendi maballeıinde aatlık yurdu, timclilik 
• cenalıi kadın hutabldarı ve ?ontken serviıleri ikmal edilerek 
açıllDlf. Haıta kabulilne baılamııtır. 

Yartda birinci sınıf miltahusıı doktorluımız tarafmdaa her 
tirli erkek k•dın aıueliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
•• tedavileri fennin ıon kabul ettiii tıbbi uaılar ve elerkaid 
daire.inde takip edilmektetir. 

Aydın Vilayet Daimi 
Encilmeninden : 
Aydın Villyeti hududu içinde

ki köprlilerin inıa ve tamirleri 
için Kaiacaıu veya bozdoğan 

l şenbe ıünii saat 16 da villyet 
daimi encilmeninde yapılacaktır. 

Bu ite ait keıif ve ıartname 
Ayd1n Nifia miidDrlilğünde rl· 
rülebilir. 

Muvakkat teminat mikdan 
375 liradır. 

lıteklılerin mu•akkat teminat 
tarı ve ticaret odaıı veıikala· 
riyle yukarda yazıla ron ve ı 
saatte Ayslın villyeti daimi 
encllmeninde hazır bulunmalan 
ilin olunur. 

1 1 
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..... , _ 
Alman. Fransız 

kömür anlaıması 

Ay4ın 37. Alay. Sa. Al. 
komisyonundan 
Aydın birliiinla ihtiyaca için 

96000 kilo yulaf •eya arpa açık 
ekılltme ile mlnakaaaya kon· 

Japon kabinesi 
toplandı 

Parla 21 - Maden klmlrll 
•e kok hakkındaki Franıız 

Alman anlapna11 alta ay daha 
azahlmııtır. •·•· 

-~--

mattur. Haari•i acaı olursa 
onua ilıaleıi yapılacakbr. llıa· 
le 7 •tuıto• 939 pazarteıi gGnU 
ıaat 15 te Aydın aıkeri .. tın 
alma komiıyonunda yapılacak· 

Tokyo 21 - Baıvekil, bari• 
clye nazarı Arita ile g&rllftllk .. 
ten ıonra bu aabab kabineyi 
lçtimaa çat1rmııtır. 

MoskoYa ,görüşmeleri 
Londra 21 - lngiliz Franıız 

hilk6metlerl 1011 Sovyet m&za· 
kereleri hakkındaki hattı hare-

ta"· Yulafın muhemmen bedeli 
5280 lira arpanın muhammen 
bedeli 4320 liradır. Yulafın ilk 
teminatı 396 lira •rpanın ilk 
teminab 324 liradır. Şartname1l 
ber r&n Aydında aıkerl ıat•n 
alma komlıyonunda rlrBleblllr. 

larilterenin Tokyo elçlıi, ba· 
ıı meselelerin halli için hllkO· 
metinden talimat iıtemfttlr. 

ketlerlnia te1biti için yeni bir 
iıtlıarede butuamuflardır. Hafta 
10nandan enel Moıko•aya ye· 
nl talimat glnderilecektir. 

Taliplerin mezkQr ıilade kana· 
Dl veıikalarlyle birlikte komlı· 
yyna mill'acaat etmeleri ilin 

411 • ti 
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1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 
. 
Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet karttan hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuniftur 

Toptan alan okullara tenzilit yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

ES ıu E:±S!E a 2L fil -

Her Nevi Baskı, 
·Cilt işleri 

wm:ı:=== 
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ormanlarından imal edilmek 
ıartiyle 4998 lira 29 kurut ketif 
bedelli 133.75 metre miklp 
azman ve 101.16 metre mikip 
d&ıemelik kereste alımı açık 
ekıiltme uıulile ekıil•meye kon 
mattar. Eksiltme 3.8.939 per• {101) 15 22 27 2 

1 
•• 


