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Sulh siyasetimizin en büyük zaferini sevinçle kutluluyoruz 
~ 

Bugünkü Bayram 
Bu giln bnton TDrkiye yeni 

bir bayramın heyecanlı eevinci 
ile çalkalanıyor. 

Bu gila yıllarca ayrı kalmıt 
bir vatan parça11 artık kalt 
011rak ana yurdun kucağına 
•talıyor. ~ 

Bu gDnkü bayramımızda yal· 
larca uzak kalmıı bir ıevsriliye 

lalcavUfmanıa, yıllarca ıBrmllt bir 
•ıretin ıoaa ermesinin tatlı 

•e heyecanla bir 1evinci var. 
Ebedi Şef; Birinci in6all za· 

ferlai kazanan Milli Şt fe: 
- Datmanla beraber mille· 

t111 mak6ı taliini de yendiniz. 
biye yazmııtı. 

Ebedi Şefin başladığı •e Mil· 
:ı Şefin ıona erdirdiii b&yllk 
titrden biriıi de bu zaferdir. 
k Hatayın ana yarda katılma11, 

emalist rejimin en b&ylk ıa· 
ferlerin den biridir. 
b• Bu zaferin kıymetini -arttıran 
ır ciheti ;de, montro zaferi 

rlbi hiç kimsenin burna kana• 
111•dan, en k&ç&k bir faciaya 
~bebiyet vermeden tam inıani 
..:· ıekllde kazanılmıt olmuı•· 

dar. 
Bu da g6steriyor ki b&yBk 

taferler, yalnız harp meydan
~r111da değil, bayle gilll&k, gil • 
~•tanlık ıullı ıahalannda da 
•t•aılabilir. 
Bu ıaferim;zte ne kadar .e· 

•l11ıelc ve ne kadar gurur duy
••lr yerindedir. 

Soy adını karandıJC.. zaferle· , . g• 
111 harp meydanlarından almıf 

01111 kahraman· ıefimiı, sulh 
tepbeainde de ayni muvafftaki j 
Yttleri g&steriyorlar. G6rüyo · j 
tıat ki bir kere daha ve kati olarak 
t~11ilmit olan makus tali arbk 
ır daha bize yoldathk yapa

h1Yacaktır ve inanıyoruz ki 
1' •ilgi cephede olursa olıun 

•11g1 sabada olursa olıuıı bize 
1•1nız zafer mevuttur. 

Zafer; ıulba seven, ıulb ıçın 
Çalııan ve icabında çarpııanla· 
~- hakkıdır. Binaenaleyh zafer 
la ti111 hakkımızdır ve bana ea 

Jile olaa millet de biziz! 
Çataloilu ........... _ 

Ziraat Vekili 
Antalyadan lzmire geldi 
P.t lzaair 22 - Ziraat vekili 
ct.111ıli, Erkmen bugOn saat 10 .' 
ttl V~purla Aatalyadan lzmire 
'b 111•t ve vali Etem Aykut, 
~~·t~bkem mevki komutanı, 
• •dıye reiıti, barı miilkl erkia 
~ lllatbuat mllmeaıilleri tara· 
~~·il ••para ridilmek ıaretile 

tda11mııtır. 
k lılatamda bir bando, askeri 
tl~ta ile bir poliı mlifreıeıi ib· 

9111 reımini ifa etmiıtir. 
,
1 

• Mubliı Erkmen bu giln 
tek:ir. •apurla lsnaabula fide-

a.a. 

lngiltere Amerika bitaraflık -- kanunu 
Müddeiumumi 

gidiyor 
lıtanbul ibtiıaı hakimliiine Hafta mesaisi 48 

saate çıktı 
••••• 

Londra 22 - Dahiliye nazı· 
ra avam kamaraıına 14 • 16 
J•tındaki erkek çocuklann baf 
ta meıaiıini 44 ıaatten 48 
aaate çıkaran bir kanun llyi• 
haaı tevdi etmittir. 

8. Ruzvelt bu kanunun müzakere 
edilmemesinin zararlarından bahsetti f 

tayin edildiiini evvelce yardı

fımıı cumhuriyet mOddeiumu• 
mimiz B. Reşit Maykut bu ak· 
ıamki trenle ıebrimizden ayra· 

Kanun 92 reye kartı 106 
reyle kabul edilmiıtir. a a 

~ 

Nafia Vekilimizin 
seyahati 

General Ali Fuat Cebe 
soy Trabzona hareket etti 

Erzurum 22 - Nafia Vekili 
General Ali Fuat Cebuoy Er· 
nruma mavaıalet etmiı ve 
meraıimle kar11lanmııtar. Vekil 
Umumi milfettiılik, vali, kolordu, 
mftıtabkem mevki ve llalkevini 
ziyaret etmit we imar hareket· 
lerini teftif etmlttir• 

General Fuat Cebe10y ba 
ıabab Gilmtlthane yolile Trab· 
zona hareket etmiıtir. a.a. 

V aıinrton 22 - Raisi Cum
hur Ruıvelt bitaraflık meıelıi 
hakkında matbuat milmessille
rine beyanatta bulunarak; bu 
bapteki mOzakerelerin kongre· 
DiD lnOmüıdeki toplantııına 
talikı karannın itlere zararı 
dokanacıiını ı&ylemiıtir. 

Raıvelt, daha geçenlerde iı 
adamlarının kendiıiai ziyaretle 
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Moskovaya 
Yeni talimat gitti 

Londra 22 - Moıkova bn
Jlk elçiaine yeni talimat gCSn· 
derilmiıtir Elçi hariciye komise· 
ri MolotoRa yakında bir rörtlı· 
me 1apacakbr. a a 

~-

Japon kabinesi 
Jngiliz - Japon görüşme

lerini tasviptetti 
Hataya giden Tolryo 22 - Nazırlar mecHıi 

Mebuslar heyeti Adana. ba ıallah baı vekil Srayonanın 

ı relıliğinde yaptığı toplantıda 
dan hareket etti er din logiliz ıefirile hariciye na· 

Adana 22 - Hatayın kar· zırı Atina arasında yapılan ıl · 
tuluı bayramı merasiminde bu· rBtmeyi taıvip etmiftir. a.a. 
raya getmiı bulanan Bilytlk Millet f -aouı • 
M~clisi reiı vekili Şemsettin E T b 
Gonaltayın baıkanlıtındaki parti rzurum • ra ZOD 
reny&a kural Byelerlnden mB- Şosesi tamir edildi 
rekkep heyet, Adananın Ka· Enuram 22 - Sellerin tah-
rataı plljını ziyaret etmiftir. rip ettiği Kop dağındaki Bç 

Belediye heyet ıerefine bir kilometrelik yol tamir edilerek 
ziyafet vermiftir. mBnakallta açılmqtır. Bu ıu-

Heye Yillyetlerden relen be· retle Trabzon·Eruum milnaka-
yetlerle beraber bug8n buıuıl ı lltı temia edilmiftir. a.a. 
trenle laareket etmiılerdir. - .... -

a.a. 

Fransadaki 
Ecnebiler de askeri hiz

mete alınacaklar 
Pariı 22 - Cumburreisi B. 

Labron F ıaaıada mukim ecne· 
nebilerin nlifdılarının tahririne 
batlanmaıına ve bunların aıker 
olarak iıtihdamına mütealbk bir 
kararname imıalamııtır. 

Bu kararname ile Fraaıada 
makim ve iltica bakkmdan mBı· 
tefit olan ecnebiler aıkerl hiz
mette bulanma ta mecburdurlar• 

Bu karar Franaa ve Cezayir• 
de derhal tatbik edilecektir. 

Siyle bir karar yakında 
ıalab edilecek ve Franunın ı;.ir 
milıtemlekelerinde meriyet mev• 
kiiD• konacaktır a.a. 

Bu gün ceza 
evimizde 

Diploma tevzi merasimi 
yapılacak 

Halkevimiz kuralar ıubeıi ta
rafından açılmıı olan okuma 
yazma karaanda dert r&ren 
ve geçenlerde yapılan imtihan· 
da muvaffak olao ceza evinde· 
ki yartdqlanmıza bu gtla saat 
10 da adliyeci ve maarifçi bir 
lae7et tarafuaclan ve halkımızın 
da ittirakiyle ceza evinde me-
raıimle diplomaları te•zi edile
cektir. 

imtihanda muvaffak olan ce• 
za erindeki yartdaıların diplo· 
maları tamamea hazırlanmq ve 
taadik edllmiftir. 

bu bapta her hangi bir kararın 
işlerdeki kalkınmayı tevkif 
ettiğini ı&ylemit olduklarını 
bildirmiftir. 

Reiıi cumliar illveten : 
infirat ıiyaıeti takibine ta

raftar olan bitaraflık kanunu 
me•eleıinde b6tiln meauliyeti 
yDklenmiı . olduldannı ı&yle· 
miıtir. a.a. 

İngiliz kumandanı 
Londraya gitti _ ............ _ 

lacakttr. 
8. Reıit Maykuta iyi yolcu-

1 
luklar ve yeai vazifesinde baıa· 

1 ralar dileriz. 

1 ---

i Hatayın anayurda 
1 
' ilhakı şerefine garden· 

parti veriliyor ·-
Bu akıam Ordue vimiıde ba· 

tayın anayurda kati olarak il· 
hakı mllna1ehetiyle bir garden· 
parti verllecctir. 

Vartova 22 - Barada bula• Gardenpartintn çok zengin 
makta olan lagillerenia de· 
niz aıırı mtldafaa kuvvetleri 1 ve cazip geçeceği &mit edilmek· 
ıefi dün tayyare ile Londraya . tedir. Biltila baıarlıklar bit• 
d6nm0ftilr. a a ı mittir. 

1 Galatasar::ç?emirspor 'tki sa~atkir 
Milli k8me birinciliii için ya

rın lstanbulde birici karıılatma· 
larını yapacak ola11 Galatasaray 
Demirıpor maçının yurdun her 
tarafından beklendiii muaak
kaktır. 

1 ~· -
: şehrimize geliyor 
1 

lıtanbulda yaplacak bu ma· 
Çl1I tafailabaıa radyo ile aeırl 
mftmkOn olamıyacafından, maç 
bal&kkmda telefonla ahaacak 
haberler radyo ile gündlz net· · 
redilebileceği rebi macın kati 
neticeıi de aaat yirmi tlçte yi· 
ne radyolar ile neıredilecektir. 

Haber Aldığımızı g&re bu 
Hr•i• hallrevi hoprlarleri ile 
akıam ve rece ıaat 23 de 
Aydın halkına neıredilecektir. 

-
C. H. Partisinin yardım ve 

dellletlerile yurt için llalkevle· 
rimizde birer konser reıhine 

çıkmıı olan viyoloniıt Ekrem 
Zeki Oagöl ile piyanist Verda 
Üag&l bir konıer vermek &zere 
1 ağastosta ıehrimize gelecek· 
lerdir. 

San'atklrlar birer konıer ver 
mek &zere bu gBn yurt içinde 
gezilerine baılamıtlardar. Bu 
geri 21 ağustosa kadar devam 
edecektir. 

Parti idare Heyeti 
: Ba,kanlığı tarafından Parti ve Halkevleri teşkilihna 

yazılan tamim örneğini aynen yazıyoruz 

1 - Parti Villyet idare Heyeti reislijine 20n /939 tarihinde 
Parti bilge m&fettiıi Mardin Mebuaa Dr. Riza Levent haıarile 
yapılan toplantıda Aydın Belediye Reisi Etem Mendreı ıeçilmiıtir. 

2 - Parti Villyet idare Heyetini iıimleri aıağıda yazılı Aza
lar tetkil etmekte oldupnu bildirir, saygı ve sevgilerimi ıunarım. 

Ocak aayısıaea Parti Halkevleri Baılranhklarına yazılmı•hr. 
C. H. P. Aydın Vallyet idare 

Heyeti Baıkanı 

Etem Menclreı 
Halim Ayıın 
Emin Arkayın 
Avukat Neıet Akkor 
Raif Aydoğdu 
Raif Gilnaydın 
Ruhiye Telliotlu 
Ziya Levnt 
Dr. Ziya !teri 

Etem Mendres 
Batkan 
Muhasip Ye Kitip lza 
A.za 

" ., 

" 
" 
" 
" 
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Vildgel içinden robötarjlart 
...... ~ 

Karacasu Desticiliği 
--.-

O. Becerik 

NaıiJliden Karacasuya sıiden
ler, eğer bu yolu çarıamba iO• 
nü j'eçerlerse her 100 - 200 
metrede üzeri beyaz boya ve 
yaldızlarla süslenmiş Karacasu 
dcıti, küp ve bardaklarile yük· 
lü merkeplere rastlarlar. 

Kamyonlarla yapılan nakli· 
yattan fazla mikdarda zayiat 
görülmesine rağmen usulü lizcre 
merkebin semerine yerleıtirilen 
klipler ve iki tarafına sallandı
rılan desti ve bardaklar sekiz 
uat ıüren bir yolculuktan ıonra 
tek kazaya uğramadan Nazilli 
pazarına gelir, kayaftan bakkala 
ciro olunur. 

Karacasu desticiliği denilin· 
ce fU sözleri iıidirıiniz : 
(Bardağı öğleye kadar yapar

lar, öğleden sonra kulpunu ta· 
karlar. ) Bunun hikmetini son 
Karacasu gezimizde gördiliüm 
bir desti imalathaneıinde an
ladım. Tezgihlarda öğleye kadar 
bardaklar yapılıyor, öğleden 
ıonra kulp ve ülükları takılıyor. 

Karaca1uda yakın ıenelere 
kadar 20 • • 25 desti imalitbaneıi 
varken halen bu miktar 12 ye 
lnmhtir. 

Karacasu desti ve bardakla
rının hususiyeti, renklerinin kar· 
mızılığı, şekillerinin zarafeti ve 
ıOslerinden ziyade, imal olun· 
doklara toprağın ıuyu souk tut· 
ma11ndan ileri gelmektedir. 

Bu itibarla Karac~ su desti ve 
bardakları Aydın viliyetinin her 
tarafına r gönderildiği gibi De
nizli viliyetinde ve lzmirin Tire, 
Ödemiş, Bayındır ve Torbalı 
kazalarında da aranır ve bol 
bol sarfoluuur. 

Bu kadar tilhret ve isteğe 
rağmen Karaca su deıticiliği 
her giln tedenni etmektedir. 
T aribe kar11mua bile Karaca 
su kasabasından dııarı çıkmı· 
yacağı gün çok uzak deiildir. 

Bunun ıebebi evveli odun sı· 
kıntısı, sonra da resmin artması 
ve ruhsatiye masrafının ziyade· 
leımesidir. 

Desti için mutlaka çam odu· 
nu lizımdır. Çam odunu ruhsa
tiyeıi iıe çok mütkülltla alana 
bilmektedir. Desti ocakları için 
evelce bet ıenede bir ruhsatiye 
alınırken şimdi her yıl 20 lira 
sarfederek ruhsatiye almak li
ıımgeliyor. Hususi Muhasebeye 
ödenen duman parasıda bundan 
hariçtir. 

Bunlardan başka desti yapı· 
laeak toprğı temin etmekte bir 
ittir. Bazı ocakların tapulu top· 
raklıkları varsada çoğu bunu 
kira ile tatmak mecburiyetin
dedirler. 

Benim gezdiğim ocakta Uç 
kardeş 4 çırak çahııyordu. 

Ustalardan büyüğilne kazan· 
cını sordum. 

- 15 - 20 liralık bir İf bulsam 
timdi sanatı terkederim ceva
bını verdi. 

Bu vataodaıın saydıjı ııhhi 
mahzurları ve diğer müşkulleri 
burada yazacak değilim, yalnız 
şu noktayı kaydetmekle iktifa 

1 

Köy kitipleri 
hakkında mühim bir tamim yapıldı 
Dahiliye Vekaleti köy iılerini 

g&recek köy kitipleri hakkın· 
da teıkilitına mühim bir timim 
yapmıştır. Bu timimi yazıyoruz: 

K6ylerde hesap itlerini yflrii· 
tebilccekler bulundukça hariç· 
ten herhangi bir 1ebep ve ba· 
hane ile kitip istihdamına imkln · 
bıralnlmamaıı ve lc6y kanunu· 
nun 39. uncu maddesine uyarak 
öğretmenlerle eğitmenler ve im
kio olan yerlerde imamlarla, ki 
tiplik umurunun yürütülmesi 
bildirildiği halde köylerde yi· 
ne ağır ücretlerle ve hariçten 
vaki talepler terviç olunmak 
suretile kitip istihdam ettiril
diği ve bu şekilde tayin edilen 
kitiplerin beklenen hizmetleri 
yapmadıklan ve bilikis köylü· 
leri izrar ettikleri, bazı villyet· 
lerde de bu işler etrafında ya· 
pılmıı umumi tebliğlerin kCSy 
idarelerine gönde rilmediği vaki 
şikiyetlerden anlatılmaktadır • 

Köy idarelerini kanuna aykı
rı suretle 1ıandıklarından para 
vererek defterleriyle, doıyalari· 
yle arzubalcı dilkkinlannda 
gezmekten kurtarmak ve me· 
ıuliyetten korumak maksadile 
zaman zaman yapılan bu gibi 
tebliğabn mahallin icap ve za· 
ruretlerine göre tatbik edilme
diği g&rülmektedir. Halbuki, 
ekser k6ylerde çoğalan okur 
yazar köylü gençlerin ameli 
kurslaı da bu vazife için yetİJ· 
tirilmeai münkün olduğu ribi 
bu idarelere ait köy umur ve 
husuıabaı; kendi bCSoyelcrinde 
yetiıen elemanlarla tedvir su· 
retiyle idare kabiliyetlerinin de 
arttırılma11 her zaman için ka· 
bildir. 

Esasen gelirleri az olan köy
lerin en küçüklerine varıncaya 
kadar her birinde mllstakil ki-

tip istihdam mecburi olmadıiı 
gibi buralardan talip bulunduk· 
ça hariçten kilip tayini de ca
iz değildir. Hükumetin k&y ih· 
tiyar heyetlerinden iatediii ıey 
aldıklarını ve verdiklerini mev
zuata uygun ve mazbut bir te
kilde muntazaman defterlerine 
geçmeleri her an hesap vere• 
bilecek halde tutmaları ve dev· 
Jet kanunlariyle kendilerinden 
istenP.n vukuat ilmiihaberleri, 
r ı por ve cetvelleri de günü gü· 
nüne ilgili dairelere teslim et· 
meleridir. Bu takdirde bu vazife
nin muamelat ve hesabata aıi
na muhtar veya azaların biri 
tarafından ifasında da manii 
kanuni yoktur. Ancak bu gi
bilerin lcöylüııt6n her vakit ya
pabilecekleri milracaatları der
hal kar91layacak surette çalış-

maları; köy kanununun 33. ün· 
cü maddesinin 3. llncii fırkası· 
na g&re muhtarlık veya izalık 
11fatını muhafaza edebilmek fi· 
zere de bu iş için ayrıca ücret 
almamaları lizımdır . 

Köylü arasında talip bulun· 
mıyan yerlerde bildirildiği gibi 
bir kaç köyiin iıtirikiyle ıera· 
iti kanuniyeyi haiz ve ficretleri 
Azami haddi aımıyacak ıurette 
diğer talipler araıından kitip 
istihdamı ve tebliğat veçhile 
kitiplerinden münhasıran köy
lerde vazife görecek her ne 
suret ve sebeple olursa olsun 
nahiye te kazatarda devlet da· 
irelerinde calıı bra1mamaları;-hili· 
fına hareketi görülenler hakkın
da kanun icaplarının derhal 
tatbiki ve köylerde ilgili tamim
lerin ıünO gününe ve mümkün 
olan yerlerde villyet matbaa
la11nda tekıir suretiyle bu ida
relere tebliği timimen rica 
olunur. " 

Çocuk Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

, kayıt şartlar -----------------
Çocuk Esirgeme Kurumunun .c\nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına baılan
mııtır. Kayıt muamelesi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanidır. Dersler nazari ve ameli olarak 
iki sene sürer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler· 
de maaıla iki sene çahımafı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yatından aıağı olmamak, 
2 - ilk mektepten d iploma almıı olmak, orta okul ve 

lise talebesi tercih edilirler. 
3 - Sıbbatı yerinde, ah akı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak isteyenler, Aokarada Çucuk Esir

ıeme kurumu umumi merkezi reisliğine, bir istida ile mOra
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak ıunl:trdır : 
Nüfus hüviyet cüzdanı, mektep diploması, sıhhat ve atı 

raporu, iyi hal kiğıdı, üç fotoğraf. 

edeceğim. -. .... ._. .... _________ li&lili;;;;ı;ı;;_.,.--.;.__,. ________ --_... __ _...._ ... ...,.. ... ;,;;;;;;a 

Bizim tanesini 10 kuruta al· 
dağımız bardağı o 3, 50 - 25 
kuruıluk destiyi 7 • 8, 40 • 60 
kuruşluk küpü 15 20 kuruıa ve
riyor. 

Yedi kiıinin bir gilnlilk iıtihıal 

tutarı 3 • 4 liradır. Toprak nak· 
liyesi, vergisi, odunu hepsi bu
nun içinde. Fakat bu her gün 
kazanılmaz. 15 ınn iılenir, 15 
gilndo fırın yakılır, toprak ba-

zırlanır. 

Karaca su desti ve bar· 
dakçılığda teıkilitıızlığa ve 
lüzumsuz hesapsız rekabete kur 
ban iİdiyor. 

Bulgaristan ve 
Yugoslavya 

A. Ş.ESMER 
Yugoslavya naibi prens pol

den sonra bulgar b•ıvekili B. 
Köseivanof da berlini rziyaret 
etmiı ve geri dönerken Yugos 
lavyaya da uğrayarak bu mem· 
leketi idare eden devlet adam· 
lariyle g6rüşmilttür. Bu görilt· 
menin neticesi hakkında veri· 
len haberler, Köıeivanofun tıp
kı prens pol gibi, berlinde her 
hangi bir taabbtıt altına giıiş

mekten kaçmdığ1D1 bildirmek
tedir. Filhakika bu ziyaretten 
sonra bulgaristanla Yugoslavya 
arasındaki uıukarenetin sağlam· 
laşbğı görülüyor. Anlatılıyor ki 
iki ıslav memleketi gerek bal
kanlar içinde ve gerek Balkan· 
lar dıtındaki politikalarına bir 
ahenk vermektedirler. Bu, de
mektir ki Bulgaristan iddiala• 
randan vaz geçmemekle bcra • 
ber, Balkan meselelerinde Yu· 
goslavyanın görütllne doğru 
temayül etmektedir. Balkan 
dıJıodaki politi~a da Yugoslav· 
ya gibi, bir bitaraflık siyareti 
takip edecektir. 

Köseivanofun Berli~ ıeyabati 
esnasında Bulgariıtanı mihverin 
bir aleti vaziyetine düıürmek 
yolundaki alman mesaisi anla· 
şılıyor ki suya diitmüştür. Bul · 
garistanın zayıf tarafları malum 
dur. Dobricayı ve dedeağacı is· 
tiyor. Alman gazeteleri Köse· 
ivanofun almanya seyahati mü· 
oasebetiyle yazdı kları yazılarda 
Bulgaristanın haklı davaları 
ilzerinde ısrarla durdular. Rea· 
mi alman makamlarının da Bul 
gariıtada bu gayelerini elde 
etmek için yardım vadettikleri 
tahmin edilebilir. 

Fakat almanya, bir taraftan 
Bulgaristanı kazanmak isterkeu 
diğer taraftan Romanyayı ıü· 

cendirmekte istemiyor. Bu ner 
riyatın Romanyada uyandırdığı 

reaksiyonu gören alman politi· 
kacıları, Bulgaristan lehine ya· 
palan neıriyatın Romanyaya kar 
tı bir düımanlık manasını ta· 
zammun etmediğini izah etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Ge 
rek Bulgaristanın divası lehine 
yapılan neşriyat ve gerek ro· 
manya efkarını tatmin etmek 
için neıredilen izah, alman dip 
lomasisioin beceriksizliğine yeni 
bir delildir. A imanlar, Bulgaris · 
tanı memnun etmek için bir 
gilo dobricanın Bulgaristana ve 
rilmesi lazımdır diyorlar. Ertesi 
gün de Romanyayı tatmin et
mek için bunun aksini iddia 
etmekte biç bir mahzuf rörmi
yorlar. Fakat her iki tarafın da 
yalnız kendi lehine olan neıri· 
yata kulak asmasını isteyecek 
kadar da safderonluk gösteri· 
yorlar. 

Almanya ve italya böyle ka· 
1 

ba entrikalarla Balkanlarda nfl
fuz kazanabılcceklerini zaoode· 
lene, aldanıyorlar. Balkan mil· 
letleri, dostlarını ve düımanla-

rını iyi tanırlar. Balkan hudut
ları meseleri yalnız ve mü oha· 
sıran Balkaolıları alikadar e· 
den bir meseledir. Bu me!ele· 
ye karışmak isteyen Balkan 
harici bir devlet, bütün Balkan 
milletlerinin düşmanıdır. Hele 
bunu almanya gibi, Balkanlar• 

IAYl ı jU 

Ha tayın 
kurtuluş bayramı kut· 

lulama programıdır 
1 -- 23/7/939 Pazar gnon 

Halayın kurtuluı bayramıdır• 
O gün belediye, parti ve hallı· 
evi binaları bayraklarla donatıl'" 
acak akşamıda tenvir edilecek· 
tir. Halhımızında mağaza, dük• 
kin ve evlerini süslemeleri ve 
donatmaları temenni olunur. 

2 - Saat yedide ıpor ıubesi 
tarafından Çine çayına bir bisik" 
let gezisi yapılacaktır. 

3 - Saat 10 da hapishane 
okuma kursunda yetiıenlerin 
ıahadctnameleri dağıtılacaktır• 

4 - Saat 16 da Halkevi bo· 
parlôrlerile musik konseri veri• 
lecektir. 

PROGRAM 
1 - istiklal mArfı. 
2 - Kızıl bulutlar Vals. 
3 - Fuartango. 
4 - Mimoza tango. 
S - Mılli şarkı. 
6 - Saat 19 da Hoparlör

lerle (Hatay) hakkında Belediye 
reisi ve Parti baıkanı Eteni 
Mendres tarafından bir koa .. 
ferans verilecektir. 

7 - Saat 21 de Halkevi sos· 
yal yardım fUbeıi tarafınd11D 
Oıduevinde bir gardenparti ter
tip olunacaktır. 

-~- • 
24 temmuz 939 pazartesi 

Lozan günü kutlulall'a 
programıdır 

1) 24/VIl/939 pazartesi gOnli 
Lozan zaferinin yıl- dönnmodur. 
O gilaün ,erefinebelediye, parti 
ve balkevi binaları bayraklarl• 
süslenecek akıam tenvir edile"' 
cektir. Halkımızın da maza, 
dükkan ve evle~ini süslemeleri 
ve tenvir etmelerini temenDİ 
ederiz. 

2) Saat 21 de Halkevi tara" 
sasında bir toplantı yapılacaktit· 

Toplantı Programı 
A) lstıklil marşı 
B) Konferans (Lozan) Öğret

men ve dil tarih ve edebiyat 
ıubesi üyesinden Hikmet Şöleaet• 

C) Müzik konseri : 
Tuna dalgaları 
Acem tango 
Siyah göıler 
Mılli ıarkı 

3) Bu program davetiye ye" 
rinedir. 

da entrika mevzuu yapmak 
mutlaka, o devlet lehine olı:oı · 
yan reakdyon uyandıracaktır· 
Bulgari.tan da dahil olduğıl 
halde bütün balkanlı devletle' 
bu noktada müttefiktirler. 

Balkan dıtındaki politikala" 
rına gelince; bu noktada mub" 
telif Balkan devletlerinin takip 
ettikleri yollar birbirinden avrı" 
hyor. Biz Balkanlara ve akde' 
niz sulbuna demokrat devlette· 
rin ittifakına girmekle hizı:o~t 
edeceğimize kani olarak üzeri" 
mize ağır mesuliyet aldık. Yll" 
goslavya ve Bulgaristan bitaraf 
bir siyaıet takip ediyorlar. Rr 
manya ve Yunanistan da iogı : 
tereden Ye fransadan garanti 
almışlardır. Her devlet bu po'" 
litikayı, çoğrafya vaziyeti~~~ 
ve diğer amillerin dikte ettığl 
zaruret altında takip etmekte" 
dir Fakat bütün Balkan devlet' 
leri hariçten gelebılecek teblİ" 
keyi önlemekte müttefiktirler· 
Eğer müşterek düşman Balk•~ 
yarımadasını tehdit edecek olll 
sa, bütün Balkan milletleri b: 
tehlikeyi defetmekte birlcıece 
lerdir. 



DALDAN DALA : 

Ne olurdu ya ! 
..... 

sıeı- -

' lıittim ki Kızılay kurumumuz 
5 Afuıtoata Ôdemiıe olmak il· 
lere mevsimin Oçtlncll gezisini 
tertip etmif. Allah geziyi hazır
layan kurumumuzdan razı olaun, 
Her ıene oldufu gibi bu sene
de ıayesinde bayla yer g6rdiik, 
•e•iıtik, anlaıtık. 

Tireye olan ilk gezide, zan
nederim trende yedi yftzft teca · 
•Bz eden bir 1eyyab vardı. lz
lllire olan ikinci geziki havalar 
Pek berbat denecek derecede 
••ınmııtı, hemen onun yarısına 
Yakın bir seyyah kafilesi g6zD
lb0ze çarpıyordu. 

Her halde herkes benim gibi 
ba azlığın sebebi Ozerinde dur
du ve bir mDddet düıünerek 
llllılıtelif kararlar verdi. " 

Bazııı : 
. - Bu sıcakta tren: ıeyyaba · 
tıae tabammill edilir mi hiç l 

Derken diğeri : 
- lzmirde birde yatak maa

tafı olacak feY değil.. diyor : 
Bir atekisi de : 
- lzmir hepimizin hemen 

her gOn gidüp geldiği yer •. Bu 
teaezıllbil Kızılay ıubemiz da· 
~ baıka bir yere tetip ehe 
er halde yolcu yekunu 800 

dea •ıafı dDtmiyecekti.. Di· 
J•rek muhtelif noktai nazar· 
lar ileri sOrOlllyor. 
L Açık ı<Sylemek llzım gelirae 
ven bu noktai nazarlan cerh 
~decek bir ıey ı6ylemiyecefim. 
. eaıen berkea haklı .. Kızılayın 
ıllc reziıi biliyorum ki ıababın 
trlıen vaktinde olmuı ve bu mil· 
llaaebetle 700 zl tecav&z eden 
~Jyab bulabilmiıti. Ve yine bi· 
ı:torum ki Kızılayın Tireye olan 

feziıi bir g6a için tertip 
tdUmiı ve yolculara otel ve mil· 
llaaau masraflar tahmil etme· 
lllitti. 

Bu iki mtlbim aebep baddiza
lıad" ehemmiyet verilmiyen iki 
lebeptir amma, keyfi olan ha· 
~lıetterimize mOdabaleai fazla· 

r. 
Diğer en mühim ve çoğumu

::- İftirakine mani olan bir ıe· 
P daha varsa o da, trenin 

:~•rtesi gfinü hareket cdifi-

Unutmamaladırki gezije iıti
~lc etmek iıtiyenlerin ekıeriıi 
t IDç Hhibi inıanlar veyahut 
re · •un hareket ıaatındaa az 
~ .. ele kadar dairesinde biabir 

e ruban dimagan ve bedenea 
to~gun düıea memurlardır. 
"- ••bibi dükkan veya mil
i eıeıini gOnOn orta yerinde 
~ •eya buna bırakamadıfı ri· 
"-llıcmura da rDnün yorucu 
d tlerinden sonra akıama ka
b lr evinde çoluk ve r çocufuyla 
l,•tbaıa kalmak, zaruri ihtiyaç· 
n ...... temin etmek, bllliıa o 

11 QOn •kıamına kadar hafta· 
,_"" Yorgunluğunu gidermek 
~:tb\lr!yetiadedir. Çiinki onu 
~ fezıye mecbur eden bir ae
,.: de olmayınca her fteyden 
llae el kendi rahatını dilıünen 
~ llıur, yorgun argın trene 
n~111•k ve nihayet yine erteıi 
"' ••baba karıı gelip daireıi· 
t, :•kmak gibi 11kı bir vaziye· 
,, tb•nımlll göıteremez, bina· 
S.~ eyb bu ıuretle haklı oluak 

1-f •batini geziye tercih eder. 
•lbuki kurum bu ıuileri 

t tr ' W 7 -
Naziler hayale 
kapllmasınlar 

Bu Temuz aylannda Avra
panın derin dlitllnceye dalmıt 
olması bize ııkınhh manzarayı 
en karanlık noktaları ve en 
aydınlık kısımlarıyle tetkik et
mek fıraatını veriyor. 

lngiliz ve Franıız demokraai
lerini " ainir barba ,, adı veri· 
len ıeyler ve kaba knfBrlerle 
bitap dlltlirmek buıuaundaki 

· Nazi teıebbOsO ifllsa makhtlm· 
1 dur. Britaoya imparatorlufu ve 
\ f ransız müttefikleri son ıene· 

ler zarfında o kadar llmit Ye 
l inkisar tenavlibOae maruz kal· 
m1flardır ki kararlan bu aevi· 
den manevralarla bozulmaz. 
Vakitleriaı girişmit oldukları 
tedafüi hazırlık vazifeıinden 

bir dakika için ayırırlaraa, bu· 
nu, vazifelerini baıka tllrlll te· 
llkkt etmiye ıevkedecek her 
hangi bir f9Jİ g6recekleriai 
umdukları için yapıyor detiller
dir. Hariçte ne olacağını ve 
en kötO ihtimalin hangi anda 
tahakkuk edecetini kimse bil· 
mez. Bizim blltiin bildiğimiz, 

bidiıeler icap ettirdiği zaman 
yapacafımız p:ydir. 

Slb zamanında Britaaya ada· 
larında bu derece tam bir vah· 
det biç bir zaman garülmemif • 
tir. Bütiln içtimai aınıflara, bil· 
tün dinlere men1ap erkekler ve 
kadınlar nazizme karı• bir har
be rtf ak at edecek olan yuva
larının gündelik bayatınıD kök· 
ten deiifmeıiae mlaen ve mad
deten laazırlanmıılardır. 

BOt&n bilyllk Britaoya &zerin
de Amerikalı ziyaretçilerin ve 
diğer ecnebi turiıtlerin hayran· 
lıtını cc lbeden bir aüküa btl
lrüm ı&rmektedir. lıtikbaldea 
endiıe eden yeglne fertler, 
harp zamanı için henüz hazır· 
lanmıı olanlarla, kendiai idare 
edenlerin henüz miiphem olan 
bir balaraada karar vermekte 
terddlH etmeaiaden korkan ballı 
klltlesidir. 

8; muzlim Ye IOjılk kaab 
durum iki derin bi11e iıtinat 
eder. Birinciıi, Britanya balkı· 
nın emniyet ve saadeti için 

pazar gllallnlln erken sabahın· 
dan tertip etse, geziciler için 
ridilea yerden 8 .. 9 ıaat kal. 
mak ve nihayet t<Syle bir dola· 
ııp 26rmek kifidir. ÇünkO, za
ten glzel yerler, gezicileri 3-4 
ıaat fazla farkla tamamen tat· 
min edecek deiildir. 
lzmir reziıi g<Szilmllzln 6niinde. 

onu tren ıeyabatiyle mukayeae 
etmek aklımıza bile relmez .. 

Sona kadar zevkli ve inkıtaa 
uframıyan bir heyecanla ıeya
bat ettirmek dileniyoraa gllnG 
birik ve taze aabab yolculukla
rını ihmal etmemek elzemdir. 

Tertip edilen bu 3 Bncü gezi 
zan ediyorum ki Tire geziıi 
kadar kalabalık ve zevkli. lzmir 
geıiai kadar da tenha ve tanık 
olmıy acaktır •• 

Ne olurdu, ne olurdu ya, 
Ôdemiı geziıi de pazar •ba· 
hının erken saatinde bqlany
edı da o glin&a orta gecelerin
de bitmif olaaydı •. 

Çiidem 

Yazan : Vinıon Çor~il 
mutlak aurette zarur f olmadık
ça kıraliyet blik6meti t"rafın· 
dan harp etmiye divet edilmi· 
yecetine olan kanaatidir. ikin· 
ciıi, mOcadele ne kadar çetin 
olurıa ve ne kadar uzun zaman 
devam ederse etsin, nazileria 
kuveti İngiliz imparatorlugıyla 
franıız cumhuriyetini yıkmıya 
muvaffak olmıyacatı kanaati
dir; ve eninde ıoounda ferdi 
bllriyet dl vasının bitüa Av
rupada ve battl bitin din
yada daha geoiı, daha yGkaek 
ve çok daha sağlam temeller 
berinde emniyette duracağına 
~lan g6veadir. 

Harp olacak mı? Bu tama
miyle S Hitlere ve etrafındaki 
nazi partiıi liderleriyle parti 
poUtikıcılanna hatlıdır. O emir 
vermezte biç bir top patlamıya
cak ve kan d6külmiyeccktir. 
Her hangi bir anda, yftılinii 
aydıalatan yana çevirmiye ka· 
rar verir, konuşmalarına eziyet 
•e itkence etmekten vaz geçer 
ıenboli ve ifadesi haline geldi· 
ti zalim milıamabaıızlıktan vaz 
geçer1e, Alman milletine, her 
milletin Ocretlileri ve itçileriyle, 
birlikte bir istikbal vermek için 
herhalde bir kaç ay veya bir 
kaç ıene kAfl gelecektir. 

Kılıçla kendine bir " bayat 
uhaıı " açmaya çabımak bey
hudedir. F et bedii mit bir araziye 
malikiyet halk kiıtlelerini eıki 
sindea ziyade fakirleıtirecesktir. 
Halbuki, " bitün memleketler
deki b&tiln insanlann" itbirlıği 
yapmalara Ye fen yirminci aarın 
adamlarına hudubuz bir "b.yat 
aabaaı" açar. Buglln, Nevyork· 
ta, otuz katlı binalarda, eıkiden 
aynı aaba nzerinde yaııyanlar
dan çok daha iyi ıartlar içinde 
J&fıyaa daha kalabalık lnaanlar 
vardır. Geçen harbin sonunda 
ıuız bir kumıallıktan ibaret 
olan Tel-Avivde bOg&n yOkıek 
medeniyet ıeviyesinde yıııyan 
80,000 yabadi . yardır. Maddi 
ıadada lnaanlann birlikte, aalb 
içinde ve hilr olarak çahıbldarı 
takdirde baıaramıyacaklara biç 
bir ıey yoktur. 

Kuvvet ıaye1inde bir halki 
diferine blkim kılmak, ve mağ
luptan imha etmek, yahut da 
kllelife mabk6m etmek vabti 
metodu tesirsiz ve köhne bir 
metoddar. ilim adamlarına fır· 
ıat veriniz! itimat, teıebbüı ve 
bllınDniyet ıartlarını tesiı ediniz! 
Ba ıartlar olmadıkça, ıenet ve 
refah onları yakalamıya çalııan· 
lana ellerinden daima kaçacak
br. Ba ıartlar bir kere te1İI 
edildimi, bittin beteriyet için 
klfi derecede 1aba ve mebzul 
mabıuller bulunclatu rırnlecek
tir. 

Mailubl1ettea kendini topla· 
dıktan ıoara yolu glstermit 
ol1aydı Almanya için bu ne 
bOyllk bir ıeref teıkil edecek
ti! B. HiClerin bu ıOktln fınahn· 
dan m6him hakikatlar &zerinde 
cliıDnecefini umalım. 

Buglln henüz vakit vardır. Fa· 
kat yeni bir hakaret, daha zi
yade tehditklr bir karar bizim 
nulimlze !ba imkialan . kapıya-
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1 RADYO 1 
PAZAR 23/7/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kc:a. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku 

13.30 Program. 
13.35 Ttirk mlb:iji ( Kla1ik 

Proram ). 
Ankara radyosu kOme teı ve 

1az heyeti. 
13.00 Memleket 1aat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Küçilk orkestra 

Şef: Necip Aıkın ). 
1 - Bruıselmans ·Felemenk 

raksı. 

2 - J. Strau11 · Güzel ma· 
vi Tunada (Vala). 

3 - ~duard kOnneke • Teeı• 
ılr valıı. 

4 - Hannı Löbr .. Bavyera 
valalan. 

5 - J. Brabmı - Macar dan• 
ıı No. 9 

6 - Franz Lebar • Çocuk 
prens operetinden potpuri. 

14.lS 14.SO Miiıik (Piano so-
laları • Pi. ) 

18.30 Progra111. 
18.35 Milzik (Şen oda mUıiği 
19.00 Çoçuk saati. 
19.25 TBrlr mOzıii ( Fasıl 

heyeti). 
20.00 Memleket 18at ayan, 

ajanı ve met~oroloji babeleri. 
20.10 Neneli plaklar • R. 
20.15 Türk mllziği (Saz eıer

leri ve ıarkılar ). 
1 - Hicaz "'revi. 
2 - Supb\ Ziya - Hicaz ıar

kı - Anılıın yar ile. 
3 - Aıım bey • Hicaz ıar· 

kı - Her zahmı citerıuze. 
4 - Kemençe takıimi. 
5 - Arif• bey .. Hicaz ıarkı

Taıdi edeyim. 
6 - Aicaz ıarkl .. inelim ya· 

rin babçeıioe. 
7 - Hicaz aaz ıemaiıi. 
8 - Halk tlrklal • Sllrme

limin gizlerine. 
9 - Halk tllrkbll - lrafa 

fincan koydum. 
10 - H•lk ttlrkllll • Meaek· 

ıeler tatam tatam. 
11 - Oyun bavaıı. 
21.00 Mazik ( Riyaıeti Cum

hur Bandosu • Şef : Ihsan KOn
çer) 

1 - Kutscbera · Dıi ve va· 
diler ( marı ) 

rak onlara duman ve aleve kal
bedecektir. o zaman artık ger
çektea it iıtea geçmiı olacaktır. 

Alman ordularının 1914 de 
Parla 6atlnde muvaffakiyehiz
liie utramasından ıonra, Kay
Hl' blikOmetinin birlqik devlet· 
ler ve diier bitaraf devletler 
veaatetiyle ıulb müzakerelerine 
firltmek üzere yara reami tek· 
liflerde bulunmuı old•tunu ha· 
brlarım. Fakat iatillya Ye teca· 
vize uj'ramıf olan devletler ar
bk ıulban adını bile ifitmek 
iatemiyorlardı. Y alnıı zaferi dll
tünUyorlardı. Evet zaferi ve in
tikamı 1 Fakat bu harbi .. Allah 
koruıun - patlak verirıe, dehıet 
ıaçaa hava ıilibları y6zündea, 
kıyaı edılemiyecek derecede 
daha vabtl ve durdurmaıı daha 
mOtklil olacakhr. 

Nazi partiıiyle onun baıin 

2 - Allan Macbeth • Enter• 
medzo. 

3 - Saint - Saenı • " Pha· 
etpn ,, ( Senfonik '"parça ) 

4 - Gavdiner • D.ını. 
5 - Berlioz • Macar marıı. 
21.50 Anado!u ajansı ( Spor 

ıervisi ) 
22.00 M6zik ( Caıband • Pi. ) 
22.45 23 Son ajanı haberleri 

ve yaranki pro~am. 
P AZARTESl 2417139 

12.30 Program. 
12.35 Türk :mnziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.1 S 14 Mıizik (karı~ık prog-

ram - Pi. ) 
19 00 Program. 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Mozarbn Ali· 

ıabeth Scbumann tarafıodaa 
ı&ylenmit iki aryası ) 

19.lS Tiirk mDziği (ince ıaı 
f aıh ) 

20.00 Memlek~t saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.lS Konuıma ( Dı>ktorun 
aaati )1 

20 30 TDrk m6ziği ( Kadın 
k&me okuyucuları ) 

2 l.10 Mılli musikilere dair 
d6rdi1ncll konutm• ( Fin musi
kisi .. H111il Bedi Yaaetken ) 
21.2S Ne,eli pllldar. 
21.30 Müzik ( Mozart-Keman 

konaertosu (Re major) Pi. 
Çalanlar: Yahudi Menahim. 
Orkestra ı• f Georgeı Evuco 
22.00 Milzik (Ki1çük orkeıtra 

Şef: Necip aşkın). 
1 - Rio Gebbard • Romanı 

(Vıolonıel va orkeıtra iç;n ). 
2 - Hannı Schmidt • locirler 

(Valı). 
3 - Ed. May - Bir fite mo • 

zel ıarabıeıa karıısında. 
4 - J. Brabmı - Macar dan· 

ıı No. 8 
S - Korsakow • Hind ıar· 

kııı. 
6 - Erneıt fiıc1ıer • Tatil 

rllnleri. 
a) Tatil glialeri. 
b) lıte dağlar. 
c) Bekleailmiyen hir teMd&f. 
d) Suların ıliktlneti. 
e) Avdet. 
7 - Ludwig siede · ilkbahar 
8 - J. Strau11 • Şen Viya· 

na (vals). 
23.00 Son ajana haberleri, 

ziraat, eıbam, tabvillt, kambi
yo • nukut borsaaı (fiyat). 

23.20 Mllzik (Cazband - Pi ) 
23 SS 24 Yarın ki P'ogram. 

ıefleri, meseli, Polonya, Baltık 
devletleri, Ukranya, Maca riıtan 
ve Romanyanın istill edilebile
ceği ve bunun neticesi olarak 
mlltearrızların b&y&k devletlere 
o zaman ~ulh teklif edebilecek· 
leri bam hayaline kapılmasınlar. 

Napolyon kılıç elinde olarak, 
bütün avrupa merkezlerinde 
muzaffer bir ıulb aradı. Ser· 
linde, Viyaaada, Madritte, Ro
mada ve nihayet Moıkovada 
bunu aradı. BıUiln buldufu Sa
int - Helene oldu. Halbuki bu 
mllcadele esna11nda lngilterenin 
tek baısaa kaldığı ve bntna diin· 
yayı kartıııada bulduğu oldu. 
Bugün mevcut olan ıarllar bım
baıkadır. Bugün bir harp İngi
liz imparatorluğunu dünyanın 

d6rtte Oçiyle mbttefik veya ıe
rik bulacaktır. 

Pariı • Soir 
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Pazartesi 3 - 4 Operatar Medeni Borer 

Sah 4 - s Doktor Fuat Bayraktar SJ 
(Cilt haltalıkları mutahauı•) 1 Çartamba 2 - s Operatar Nuri Erkan 

•l " 
, - 4 Doktor Şevket G&zaçan 

1 <Giı hHtahkları mutaba•ı•ı) 

Pertembe 4 - 5 Doktor Muhıill 
IJ el, hutahldarı ••tahal"aa) 

1 ld 
" 5 - ' Doktor ŞeYket Kırbat il 

1 datanl lautahldar matalaum11) 1 Cuma 4 - 5 Doktor Mlaif Ermu 
(tl < Kaclıo uıtahklars matahaAıll) 

1 [•l 
Cumartesi 2 - 5 Dl Doktor Nafiı Y aıra• 

• .. 5-4 Doktor Halli Glzaydıa 

lk+laas*4!4!1STEE &.S&IBWB&.m 

66•A•AA••AA•e•••••a666A•a6a• 
• 6A 1 ı y • 

Vade ile elbise E 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz i 

T erzihanemde Silmerbank yerli mallannın hemen en em- • 
G ıalıiz kumatlariyle ve 6 ay vade ile bil6mum memurlan- • 

mıza elbiıe yapılmaktadır. it 
En mutenl biçki dikitle ve en 6zenifli provalarla mtlı- it 

• terilerimizi memnun etmek iuarındayım. • 

1 
Memurlarımızın ba fınattan iıtifadeye koıacaklarım 

amanm. 
K•dın •e erkek terzilaaaeal 

~ Muzaffer Eraydın 
41 Demiryolu caddesi: A~ın .................. ~···~·······-~ 

· sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıatlık yurdu, timdilik 
r cerrahi kadın baıtalıklan ve rontken ıerviıleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıtbr. 

Yurtda birinci sınıf miıtaba111s doktorlıuımız tarafından her 
tllrlil erkek klldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin aon kabul ettiji tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairetinde takip edilmektetir. 

Vilayet daimi encü
meninden: 
Bozdoğanın Çakal deresi k6-

yll civarında hilafı nizam kireç 
yakan Mehmed taı kireçten mU
aadere edilen altı bin kilo mık· 
tanodaki kireç 27n1939 tarihli 
perşembe gilnil ıaat on altıda 

ihale edilmek llzere arttınlma• 
ya çıkarılmııtır . 

Taliplerin % 7,S .muvakkak 

teminat akçalarale a6zll geçen 
gtln ve ıaatda viliyet daimi 
encilmenine fazla malumat al· 
mak isteyenlerin her giln dai· 
mi encllmeu kalemine muracıat
ları ilin olunur. 

16. 19. 23. 26 (103) 

f atlyas ublbl Ye Umum1 NetrlJ•' 
• 

MBdllrU ı Etem Meaclr .. 

Buıldıfl ,_ 

c", Ba1t••Yi 

5 .... . 
ilin 

Aydın alay Sa. Al. 

J 1oauada yapılacaktır. Sıt1r eti · 
ala muhammen bedeli 215000 
lira, keçi etinin 21500 lira, ko
yun etinin 34400 liradar. 

Ko. başkanlığından 
Aydın birliiinin ihtiyacı için 

86000 kilo sığır veya keçi ve 
koyun eti kapalı zarfta eksilt
meye konmuıtur. Hangisi fucuz 
oluraa o cinı etin ibaleıi Jyapı
lacakbr. Bu iiç cinı ete her 
talip tarafından bir zarf içinde 
olmak Ozere her Oçilnede ayrı 

ayn fiyat teklif edileceği gibi 
bir ciaı ete de fiyat teklif edi· 
lebilir. ihale 14 ağustoı 939 
pazartesi glrnii ıaat 15 de ay- 1 
dında aıkeri ıabn alma komiı-

Sıjır etinin ilk teminatı 1612 
lira 50 kuruı, keçi etinin 1612 
lira 50 kuruı, koyun etinin 
2580 liradır. 

Şartnameıi aydında askeri 
komisyonunda Ankara ve lzmir 
levazım amirlikleri satın alma 
komiıyonlannda gar&lebilir. 

Taliplerin teklif mektuplarını 
kauunt vesikalariyle birlikte iha 
leden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komiıyo · 
na verilmeıi. 

113 24 29 4 11 

5 -··-Vilayet daimi encG· 
meninden: 

Germencik nahiyeıl11e baib 
çam k6yil hududu dahilinde da• 
yılır mevkiinde hilafı nizam ki· 
reç yakan Ahmed oğlu Meb• 
med Çetin 1kayadan m&ıadere 
edilen 250 kental miktanadakl 
kireç 2717 /939 tarihli pertem• 
be gOntl ıaat on altıda ihale 
edilmek &zere arttırmaya çıka• 
rılmışbr . Taliplerin % 7,S mu· 
vakkak teminat akçelerile .a-
z& reçen giln ve 1aatda vill· 
yet daimi enciimenine •e fazla 
malumat almak isteyenleri• 
her gün vilayet daimi enctlme• 
kalemine muracıatları ilin O" 

lunur. 
16 19 23 26 (102) 

················~ 
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 edilmif olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tantsi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi . Bordroları 
Maliye Vekaletinin soiı kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

1 • 

1 • 1 s 

1 
1 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en igi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler mal ba- 1 

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

1 Köy nüfus defter,leri 1 
hazırlanmıştır 1 

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