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ALMANYA 
ve 

SOVYETLER 
A. Ş. ESMER 

Sovyetlerin de sulh c~phesiae 
iıtiraklerini temin için Mosko
•ada yapılan görUımeler uza
yıp giderkeo, Almanya, böyle 
bir kombinezonun yapılmasına 
ınani olmak maksadiylo müthif 
bir efor yapmaktadır. Nazilerin 
ıovyetler aleyhindeki faaliyet
leri malumdur. Hitler almanya· 
da iktidara geçtiği glladen be· 
ri, ıovyetleri avrupa medeniye· 
tinin dilşmanı olarak göstermiş 

ve bu devletin ittirak edeceği 
konferanslarda Almanyanın ye
ri olmıyacağını iddia etmiıtir. 

Alman matbuata, nazi rejimi· 
Din mevcudiyetindeki hikmeti, 
•ovyetleri likide etmek gibi bir 
ınak1ada matuf yazılar yazacak 
kadar ileri gitti. Hatta İngilte
re, sovyetlerle anlaımak için 
müzakere kApısı açacağı ıırada 
bitler, demişti ki: 

- Varsın Çemberlayn'e bol
feviklerle yapacağı dostluk mü
barek olsun!. 

Bu glln almany;ı, ıovyetler 
hakkındaki harici politikasını 
tamamiyle tersine çevirmiş bu· 
luauyor. Bir mUddettenberi al
lllanyanın ıovyetlere cazip ti· 
taret teklifleri yapmakta oldu· 
iu bildiriliyordu. Şimdi de An· 
icara sefiri von Papenin 11 busu· 
ıi vazife" ile Moıkovaya gideceği 
bildiriliyor. "Hususi vazife" nin 
ile olduğu tahmin edilebilir. 
Almanyanın nıümktınse ıovyet
leri kendi tarafına kazanmıya, 
llıtimkiiu deiilse, her halde bi· 
taraf kalmalarJnı temine çalış · 
lıiı ıiiphesizdir. 
Almanyanın von papeni Mos · 

ko9aya göndertcek derecede 
blıu meselenin üstüoe düımesi, 
er ıeyden ziyade, içinde bu· 

luııduğu vaziyetin nezaketini 
•nl"mıya başladığına delilet 
tder. Filhakika alman matbuatı 
•ulh cepbeıine karşı meydan 
okumaktadırlar. Fakat alman 
devlet adamlarının ne düıündük 
lerini anlamak için matbuatın 
Y•ıılarına ve batta kendi ıöz· 
ltrine değil, hareketlerine bak
lllak icap eder. Eğer almanya 
~•rı111ndaki kuvvete hürmet 
•bııeıeydi, tükrüklerini yalıya• 
ralc Moakovanıo kapısını çal· 
lllazdı. 

Fakat Almanyanın bu iıte 
~llvaffak olacağı çok ıüpbeli
ır. Bir defa von papenin gön· 

~erilmesi, ümidin pek o derece 
"••etli olmadığına en bilyOk 

delildir. Çüaki bu muhterem 
diploınalın biraz da almanların 
el.hm iti olan Avusturyadaki 
~Uvaffakiyeti bir tarafa bırakı· 
b•cak olursa, baıka sahalarda 
cbftralar ~öıterdiği vaki değil 

r. HattA bir rivayete göre, 
.\l111anyadaki bazı kimseler, von 
Papeni olmıyacak iıler peıiade 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi H~K GAZETESi Sayııı : 100 Para 

1 Valiler Parti Başkan
lıklarından çekiliyor 

Viliyet merkezlerinde Parti 
müfettişleri bulunacak 

Müfettişler gelinceye kadar Parti idare heyeti reisliğini 
azadan bir zat yapacak 

Ankra S ( A. A. ) - Genel 
baıkanhk divanının llç yıl ev· 
velki karariyle birleştirilmiı o

Jrn parti ve bilkiimet faaliyeti 
partinin beıinci büyük kurulta· 
ymca tanzim ve kabul edilen 
nizamname hüküm1erine uyula
rak genel başkanlık divanının 

7 /6/939 tarihli karariyle tefrik 
edilmittir. 

Parti genel sekreterlıği tara
fıodan yeni kararın tatbikatı 
hdinde vali ve cumburiytt halk 
partiıi ba4kanlarırıa yapılan teb
ligatı aynen derc~diyoruz. 

Vali ve Cumhuriyet Halk 
Partisi baıkaahğ.na: 

Parti faaliyetiyle hükumet 
idaresi arasında daha ameli bir 
berberlik temini için genel baı· 
kanlık divanınca ittihaz edilmit 
olan 18/6/939 tarihli kararın 
r~fi ve beşine\ büyük kurultay
ca yeniden tAnzim edilmiş olan 
nizamname hükOmlerinin yerine 

getirilmesi hakkuıda 7 /6/939 ta
rihinde genel ba,kanlık diva
nınca yel'id~n ahnmıı olan 
karar sureti bağlı olarak gön 
derilmiıtir. 

Valilerimize Parti baıkanı 11· 

fatiyle Uç seneden beri yurdu· 
muza ve partirnize yaptıkları 

hizmetlerin şilkranını eda eder
ken bundan böyle de Partiye 
ve teşkilAtımıza )cartı yakın ali· 
ka ve samimi müzaheretlerini 
esirgemiyecekleri hakkında 'd 
ümidimi samimiyetle izhar et · 
mek isterim. 

Yeni nizamname parti genel 
ıekreterinin Devlet vekili ola· 
rak icra Vekilleri heyetine gir· 
mesini temin etmit ve bu suretle 
parti ve hükumet beraberliği 

eusını mahfuz tutmu' olduğun
dan esaıen Parti hükumetinin 
yllkaek birer memuru bulunan 
vali arkadaılarımın fimdiye ka· 
dRr olduğu gibi bundan sonra 

da tetkilit.m1za azami yardım 
ve himaye de bulunmalarını ta
bii buluyorum. 

Yeni nizamnameye göre bll
tiln villyetlere daimi Parti mli· 
feltiti gönderileceğinden Parti 
baıkanlığından çekilecek olan 
valilerin şimdilik idare heyeti 
•zalarından birisini kendilerine 
vekil tayin etmeleri ve asıl ida
re reisi intibabinin miifettitler 
mahallerinde işe baıladıktan 
sonra yapılması muvafık görlll
m&ıtür. Bu sebeple şimdilik 
baıkanlık vekiletine vilayet 
idare heyeti azasından milnasip 
göreceğiniz bir arkadaıı geti
rerek vazifeyi kendisine teslim 
etmenizi ve bu tamimi btltün 
teıkilitınıza tebliğ etmenizi rica 
eder, sevgi ve ıaygı ile gözle
rinizden öperim 

C H. P. Genel ıekreteri 
Erzurum Mebusu 
Dr. A. F. Tüzer 

Belediye 
Süt çocuğu dokto

ru tayin edildi 
...... , 

Aydın belediyesinin çoktan 
beri münhal bulunan süt çocu
ğu muayene ve mütavere evi 
mütebhas9ıslığıua Şarköy eski 
hükümet tabibi doktor 1523 
Remzi Ulntaı'ın tayin edildiği 
sıhhat ve içtimai muavenet ve• 
kiletinden alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

Doktor Remzi Ulutaş yakın· 
da şehrimize gelerek vazifesine 
başla yacakhr. 

· -;:;+E-

Veteriner 

Direktörünün gazetemize 
bir cevabı 

AYDIN - Veteriner direk
törü 8. Litfi Bilgenin mektubu· 
nu kanuni bir mecbriyetimiz 

' olmamakla beraber arzuları 
vechile aynen neşrettik. 

Bu bidiseye ait tafıilitı ve 
cevabımazı yarınki nCishamızda 
karilerimize vereceğiz. 

Sonu 3 üncü aayfada 

Babaeski' - Edirne 
ı 

asfalt yolu yapılıyor 
Edirne 6 - Bir milyon yedi 

yüz bio liraya ihale edilen Ba
bae~ki .. Edirne asfalt yolunun 
müteahhitleri Edirneye gelmiı
lerdir. Yakında çahımalarına 
batla yacaklardır. a.a. 

Şanll Ordumuzun SOVYETLERLE 
Hataya girişinin yıldönümü parlak 

merasimle kutlulandı, bütün 
Hatay bayraklarla donatıldı 

Kırıkbai.1 6 - Korgeneral 
Muzaffer Hataya gelmiı ve Kı
rıkhanda merasimle karfılanmış
tır. General Muzaffer o·du evin
de bir müddet istirahat ettik
ten ıonra Antakyaya hareket 
etmiştir. a a 

Antakya 6 - Şanlı ordumu· 
zun Hataya girişinin yıldönUmll 
çok heyecanlı ve parlak mera
simle kutlulanmıştır. Saat 11 
de ıehrimizde bulunan korge· 
neral Muzaffer, bilkômet, parti, 
belediye, ticaret odası ve esuaf 
teıekküllerile köylü mümessil· 
leriain tebriklerini kabul etmiş· 
tir. 

Lise meydaoında büyük bir 
geçit resmi yapılmıf ve lkorıe· 
neral Muzaffer, Cevat Açıkalın 
albay Şükrü Kanatlı diğer mül
ki ve askeri erkin ile albay 
Kula, parti, belediye, ticaret 
odaıı erkinı hazır bulunmuş· 

, tur. 
Kahraman aıkerlerimizin ge· 

çit resmi çok parlak olmuı ve 

ıiddetle alkışlanmııtır. 
Askerlerimizi jandarma alayı 

izciler ve mekteplilerin geçidi 
takip etmiıtir. Geçit resminden 
sonra nutuklar söylenmit ve 
Hatayın kurtuluşu dolayısiyle 
kahraman ordumuxa ve onun 
başlarına ıonıuz saygı ve tük· 
ran sunulmuştur. 

Gece büyük bir fener aliyı 
tertip edilmiştir. a a 

Halifaks ----
Moskovaya gidiyor 

Londra 6 - iyi haber alan 
nıahfeilerden bildirildiğine göre. 

Sovyet bilk6metile yakından 
temas etmek ve mllzakereleri 
tacil etmek üzere hariciye na· 
zırı Lord Ha lif aksin yakında 
Moıkovaya gitmesi ihtimali var· 
dır. a "· 

Fransız, İngiliz müzakereleri 
• 

Londra 6 - Havas ajans.o· 
dan: 

İngiliz, Fransız hariciye ne
zaretleri temas halinde üç ta
raflı pakt hakkında Fransız, 

lngiliz proj1:sine Sovyet harici
ye komiseri Molotofun sorduğu 
suallere verecekleri cevabı ha
zırlamakta dırlar. 

Fransa daha dün gece hükfi· 
metinin fikrini bildirmiş ve ka
bine toplanarak Fransanın fik
rini müzakere etmiştir. 

Fransız lngiliz hükümetleri 
pek yakında Moskovadaki mü
messillerine yeni talimat gön· 

dreceklerdir. a.a. 
Londra 6 - Başvekil Çem• 

berlyn avam kamarasında, ha· 
rıcıye nazırı Lord Halifaksin 
Moskovada cereyan eden mü-
zakereler hakkında Sovyetler· 
den cevap aldığını bildirmiş ve 
cevabın Fransa hükümetile bir· 
likte tetkik edilmekte olduğu· 
nu taylemittir. 

Batvekil sözilnü şöyle bitir
miıtir. 

Cereyan eden müzakereler 
bakkmda tafsilit vermeğe lü-
zum görmüyorum. Mütkülabn 
yalnız bir taraftan geldiğini 
söylemek yanılmak olur. 

DANZIG 
Meselesinde İngilizlerin vaziyeti 

Londra 6 - Avam kamara· 

ıında, Danzi6 n: esdeıinde lo· 

giliz tasavvurdrnın ne kadar 

ciddi olduğunu göatcrmek için 

1 eylül 938 de oldutu gibi do· 

nanmanın seferber bale konma-

sını isteyen talebe karşı Baıve

kil Çemberlayı;; 

Hükumet tarzı hareketiui pek 

açık bir tekilde ibraz etmek 
için bütün tedbirleri almaktan 

• geri dıırmıyacakbr demiıtir. 



Berlin Mekt~plf!!ı : .. 

Sarı Tehlike 
A .- rupa buhranı sanki yetmi

yormuş gibi şimdide uzak şark· 
ta demokratları telaşa düşüren 
ciddi hadiseler beliriyor. Çinde 
logiliz ve Fransız imtiyazlı mın
takalarını işgal eden Japonlar 
günden güne vaziyeti vabimleş· 
tiriyorlar. f ngiltere ve Fransa 
askeri hücumlara protesto ve 
ıözlerle mukabeleye çalışırken 
Japonya bu protestolara ülti
m!ltomlarla cevap veriyor. Son 
gelen haberler Londra ve Tok
yo arasında müzakerelerin baş· 
lıyacağını bildiriyorlar. İngilte
re Japonya ile f;Dlaşmaktan 

başka çıkar yol bulamaz. Zira 
böyle meseleler yüzünden ja· 
ponyayla barbetmek cüreitini 
göze alacak kadar tedbirsiz 
değildir; Sonra lngilterenin U
zak Şarkta iktisadi ve ticari 
bakımdan pek çok ?menfaatları 

vardır ve :Japonya bütün bu 
menfaatları biç etmek iktida
rındadır; zaten son ·hidiselerde 
japonların iktidar ve politika
ıını tastik eder mahiyette. Bü
tün imtiyazlı mıntıka j2ponlar 
tarafından işgal altına alınmıf 
ve Çemberlayninde geç~n giln 
mecliste söylediği gibi bloküs 
altında bulunan bu mıntakalar
da Avrupalılarm .• Alman ve 
İtalyanlar bariç · erzak istihsali 
yarı yarıya azalmıştır. Fransu:
lar bir kaç sene evel Tardieu 
baıvekilden japonya ile bir itti
fak' akdetmek üzereydile-r, fa. 
kat Tardieu kabinesinin düşme
siyle beraber bu teşebbüste ıu
ya dOştil, Blum hiç o taraflı ol
madı ve aynen ltalyan gibi ja
ponya da Almanya ve ltalyayla 
pakt imzaladı, totaliterler tara
fına iltihak etti. Amerika Bir· 
lt!tik devletleri japonyanın bü· 
tiln hareketlerinde seyirci ol
maktan geri kalmıyordu ve kal
mıyor, zira Birleşik Devletlerin 
japonyayla olan ticari müoaıe· 
betleri haylı mühimdir; ihracat 
ve ithalatının külliyetli bir mik
tarını japon ve çinle yapar. Bu 
yüzden japozayl :ı darılmak A
merika için bir bayat memat 
meseleıidir. 

Zaten Panama kanalının açıl
masile husule gelmiş olan en 
mühim beynelmilel ticaret yol
larından biride New-York Uzak 
fark hattıdar. Amerikaya bu 
kanalın açılmasını teşvik eden 
amillerden en mühimmi Kalifor
niya cıvarında çıkan altm ve 
diğer kıymetli maden memba
larıoa denizden ulaımaktı, zira 
ilk teşebbüs zamanları henilz 
kara nakliyatında terakki yok
tu, fakat şifendifer ve elektrik 
sanayiinin yaptığı harikulade 
terakkiler o boşluğu sonradan 
tamamladı ve Panama kanalı 
ıarki Amerikayla ıarki Aıya· 
nın transit bakımından can da
marı haline geldi. 

Ameri\ca pek çok zahmetler
le meydana getirdiği Panama 
kanalının kıymetini" düşürmemek 
ve kendi iktisadi vaziyetini 
sarsmamak için uzak •ark bi· 
diselerine karışmak istemiyor, 
bu günü milli iktisatçılık " ve 
Liıtin tarif ettiği komple dev
let ,, Büyük Harp sonu politi-

Toldt Kulag 

kasının eıasını teşkil ediyor. 
Bütün milletler " kendi yağıyla 
kavrulmak" darbı meselini ha· 
kikata çıkarmak için var kuv
vetleriyle çalıııyorlar. Artık 18 
ve 19 uncu a11rda lngilterenin 
lehine olarak müthiı surette in· 
kiıafeden " Liberalizm serbest· 
çilik ,, doktrini tarihe karıftı. 

İngiltere 19 uncu asırda jeo
lojik ve pisikolojik amillerin 
kendisine çok elverişli olması 
yüzünden dünya ticaret ve sa· 
nayiiode daima birinci mevkii 
işgal ediyordu. Fakat 20 inci 
asırda vaziyet tamamiyle değiı
ti, ihracat için mabreçler ka· 
pandı, yeni teknik icatlar eski 
İngiliz tekniğiyle rekabete gi· 
rişti . Onun için. İngiltere, Çin 
gibi henüz son asır medeniyeti
ni bazmedememit bir memleke
te eski politikasını yuttura 
bilmek imkinlannı aradı ve yut· 
tura bilirdi; fakat uzak ıarkın 
Büyük Britanyası vaziyetine ge· 
çen Japonya lngiltereye açık 
kapı bırakmak ve istikbalini 
tehlikeye düşürmek istemiyor. 
Zaten Japonya şuurlu ve fakat 
karşılıksız büyük bir sanayi sa

basına atıldı, garpla müthiş re
kabete giriıti. Amelenin ucuz
luk ve çokluğu japon politika
ıınan yegane amilidir. Garp 
devletleri senelerdenberi bu tec
rübeyi yaptıkları için ameleleri · 
nin içtimai seviyeleri yllkseldi 
ve amelinin pahalılığı i'lihsali 
tın gelit fiyatını da yükseltti. 
Halbuki gayet ucuz it temin 
edebilen Japonya bu geliş fiya
tını şayanı hayret derecede in 
Clirip garplılarla yarış ve reka
bete başladı. Fakat bu sanayiin 
temeli zayıf esaslar Ozerine ku
rulmuıtur. Kendi topraklarında 
bu endilstriyi doyura bilecek 
miktarda kömftr, maden ve 
bam madde mevcut değildir. 
Onun için bütün gözlerini çine 
dik ti ve çini kendi iktisadını 

tatbik ettirebilecek bir karşılık 
vaziyetine getirmeğ :- Çahşb. 

Çinin ıenayiileşmesi japonya 
için bir nevi ölümdür. Bunu tak
dir eden japonlar salibı çini as
kP.ri kuvetle işgalde buldular. 
Ve Avrupalıları oradan çıkar· 
mak sırf kendilerine mahsus 
ticari ve tabii bir mahreç yap 
mak için " Asya-A•yalılarındır,, 
politikasını tatbika çalıştılar ve 
çahşıyorla·r. 

Fakat Çini yenmeğe azme· 
den Ji'ponlar Çinin içinde ye
nilmek tehlikesine maruzdurlar. 
Sefelet, açlık, ve kıtlık gibi ta
bia bn binbir zulmiyle çarpııan 

400 milyunluk çinli kütlesi J 1-

poo işgal ve hücumlarından pek 
az müteessir olur ve bu muhak
kak ki japooya çinde yenile1.>İ· 

lir fakat asla yenemez. 
Avrupa günden güne ıarkın 

sarı tehlikesiyle çarpıtmak mec 
buriyetine kalıyor. Totaliter dev 
letler japonyanın şarktaki mu-
vaffakiyetini alkı~hyorlar. Fa· 
kat bugün uıcak kendi cinı!e 

rinin bir parçasiyle mücadelede 
bulunan japonlar bir gün iele-
cek, bu gün zaferini alkııhyan
larm iktisacft bayatını tehlike
ye ıokacalclar. 

Japon avrupalılaımaştır fakat 

ALMANYA 
ve 

SOVYETLER 
Ba9tarah 1 icl aayfada 

koıturarak ıiyasi vaziyetini za· 
yıflatmak emelindedirler. Bir 
az da dedi kodu olan bu riva· 
yet von papene verilen yeni 
vazife ile teeyyüt eder gibi 
oluyor. Çünki hakikaten al· 
manyanın rusya ile anlaıması 
çıkmaz işlerden biridir. 
Bu günkü vaziyette ıovyetlerle 
almanya arasında bir anlaıma 
zemini ne olabilir? Sovyetler 
antikomintern pakta mı gire· 
cekler? Almanya, olsa olsa, 
sovyetleri bitaraf bırakmıya 

çahıabilir. Fakat bu, almanya
nın vo papen vastaıiyle yapa· 
cağı telkioattan ziyade bu gün 
Moıkovada Molotof ile İngiliz 
sefiri arasında yapılan mOzake
relerin netice~ine bağlıdır. Fil· 

hakika bu g3r0şmeler çok uta
mıştır. Fakat yapılmakta olan 

işin de çok nazik olduğ\k gaz 
önünde tutulmalıdır, lngiltere· 

yi ve sovyetleri idare eden dev 
let adamları atedenberi birbiri-

ne karşı itimats·zhk göstermiş· 

lerdir. logilterenin yaptığı ilk 

teklif itimatıızhğı izale edecek 
yerde bilsbiltlin arttırmıştır. Şim-

di ballık memleketlerinin ga
rantisi etrafındaki ıon ihtilif 

noktasının da halledilmesi bek· 
leniyor. Bildirildiğine g&re, in· 

giliz ve fransız sefirlerine gan · 
derilen son talimat ş6yle bir 
formüle dayanmaktadır: 

"lngiltere, fransa ve ıovyet
yetler, istiklilleri ve mülki ta· 

mamlıkları, her ilç devlet için 
de bayati ehemmiyeti haiz olan 

her devlete karıı tecavliz ha
linde birbirine otomatik yardım 
vadetmektedirler.,, 

Böyle bit formül iıim zikret
meden, baltık memleketlerini 

Hollandayı, Belçikayı ve lsveç· 
reyi içine almaktadır. Moskova 

müzakereleri benliz devam et· 
melde beraber, Atmanyanın 

yaptığı teşebbüsler, her halde 
neticeyi ticil etmelidir. 

A.Ş. ESMER 
-~-

Yer ürünlerinin 

Dış pazar fiyattan 
Üzüm, incir, balmumu, bam 

deri, pamuk, bakla, buğday, 
arpa, palamut, yapağı, zeytin 

yağı ve yumurtanın Avrupa 
pazarlarındaki günlük borsa 

fiyatları anadolu ajansı tarafın 
dan muntazaman lzmir mınta-
ka~ı ticaret müdürlDğüne tel
grafla bildirilmekte oldugundan 

bu işlerle meşrul olan ticaret
hane ve müesseıeler günlük 

fiyatları mezkur müdür!yetten 

kolayca öğrenebilecekleri baber 
alınmııtır, 

asıl azil, ruhu kendi an'aoesine 

bagla kalmıştır. Politikasını dini 
gibi takibeden Japonlar iıtikli-

lin ekonomik muvazenesini bo 
zabilecek yegine tehlike olarak 
g<Srülüyor, belki de gelecek 
aııtlar bunun ıabidi olacakl1tr. 

1 Şehirlerimizin imin için 
mühim tedbirler· alınıyor 
Belediyelerce yapılacak istimlakler 
hakkındaki kanun tadil edilecek 

Belediyelerce yaptırılacak iıtimlikler hakkındaki 2497 ıayılı 
kanunda bazı değiıiklikler ve ilaveler yapılması için h&ktimet bir 
kanun layihası hazırlamış ve meclise vermiştir. Dahiliye Vekilimiz 
bu layihanın dahiliye, adliye ve maliye encümenlerinden ıeçilecek 
üç zattan mürekkep bir muvakkat encümende tetkikini teklif et· 
mit ve bu teklif kabul edilmittir. 

fstanbuldan başlayarak büyük da caizdir. Bir imar adasında 
şehir !erimizin imar planları ha- başlanan bu gibi itler tamam-
zırlanmış, bir kısmı tasdike ik- !anmadıkça diler adalara ge-
tiran etmek suretiyle tatbik çilmiyecektir. 
mevkiine girmiştir. Belediyele- Bu yerlerin satııı: 
rin yapacakları istimlakler hak- Yeni layihanın ikinci madde-
kındaki 2497 sayılı kanunda kıs- sine göre, birinci maddenin C 
mi istimliklerc ~dair hükümler fıkrasında gösterilen iıtimllkten 
tesiı edilememiştir. İleri imar elde edilecek yerleri birlettir-
plinlarının tatbiki sırasında bil- miye ve plana g6re ifraz ma-
bassa İstanbulun bir çok semt- amelesi yapıldıktan ıonra pliaa 
lerinde bu usulün tatbiki estetik uygun tesisat vlcuda getiril· 
bakımdan olduğu kadar iktısadi mek şartiyle bunları mllzayede-
mülihazalarla da çok lüzumlu, siz satmıya belediyeler 1ellhl-
faydalı ve batta zaruri olacak- yetil olacaklardır. imar pllaı 
tar. tatbik edilen yerlerde açılan 

Bazı yerlerde ve bilhassa Is- yolların iki tarafındaki adalar• 
tanbulda genişlettirilmesi llzım- da inşaata izin vMildiğinin illa 
gelen yolların tevsiine iki tara- tarihinden itibaren bir tene içia· 
fındaki bina ve arsaların çok de yapılmaya baflanıp da iki ıe-
kıymetli olması, kesif isklo ve- ne zarfında bitirilen binalar on 
ya ticaret mıntakasına teuıdilf sene milddetle bina vergiıinden 
etmesi, itibariyle imkAn yoktur. muaf tutulacaktır. Bu gibi yer-
Bu gibi yerlerde ve mümkün lerde evelden mevcut olup da 
olan sahalarda yolun genişliği- üç sene zarfında pllna uypa 
ne göre binaların fennen ve ıekle kalbedilen binalar için ma-
imar plinları mucibince muay afiyet müddeti bet tene olacak· 
yen olan irtifa b;sddinin fevkin
deki kısımlarını kaldırarak hem 
ıeviyede ahenk temini ve hem 
de büyfik bir servetin ziyadan 
vikayesi imkanları temin edilmiı 
olacaktır. 

Yeni layiha bütün ihtiyaç\arla 
beraber, bu sabada tebarllz et
miı olan eksiklikleri tamamla
mak gayesiyle hazırlanm1ıtır. 

Yeni liyianın ilk maddesine 
ıöre, 2497 sayılı ka,uoun birin
ci maddesine aıağıdaki hüküm
ler eklanmiş bulunmaktadır: 

Tasdikli imar planlarının tat
biki sırasında; 

a - Mevcut binaların imar 
pllnrna göre fazla olan katlarJnı; 

b - YoHarın veya yaya kal
dırımlarının tevsii için binaların 
zemin katlarının lllzumhı olan 
kısımlarını; 

c - Yeniden açılacak veya 
geniı\eltir ecck, yol meydan, u
mumi bahçe ve yeşil sabalara 
lazım olan yerlerden b,aşka bun
ların etrafında imar planına 

göre yapılacak binaların arsa 
derinliklerine kadar olan ma· 
hallerini istimlake belediyeler 
ıelahiytttardır. 

KaldnılRn katların değer ba
baıı sahiplerine verileceği gibi 
bu gibi binaların üstnnü örtme 
eski haline getirmiye belediye 
ler mecburdurlar. 

Yol veya yaya kaldırımına 
kalbedilen zemin katları cephe 
duvarlarıoıo yıkılması, üst kat· 
lar için eski metanetini temin 
edecek kadar kuvvetli mesoet
ler tesiıi ve cephelerin eskisi 
gibi yaphrılınası, belediyere ait 
olacaktır. 

Uyuıulduğu takdirde ketif 
dabiliode kararlaıtırılacak be
deli verilmek suretiyle bunların 
1ahipleri tarafından yaptarılmaıı 

br. 
2497 sayıla kanunun llçllacB 

maddesi şu şekilde defiımekte
dir: 

İstimlak edilecek yere bele· 
diye meclis lzaıtından ve emllk 
sahiplerinden birer zatla bele
diyede vazife tabibi olmıya• 
milhendis veya mimar veya feD 
memurundan veya bunların bu
lunmadığı yerlerde ebaiye kal• 
fası veya yapı lılerlndea anh· 
yan bir zattan teıkil edilecek 
komisyon marifetiyle o zaman• 
ki vaziyetine ve emıalinin alılll · 
satım kabiliyetine gire kıymet 
takdir olunacaktır. Bu kıymet 
o gayrimenkulun deler bahall 
ıayılacaktar. 

Dardüncü maddenin tldil ıekll 
şudur : Kısmi iıtimlilderde gay• 
rimenkulün tamamı için takdir 
edilecek kıymetten mal ıahibia• 
bırakılacak kıımın kıymeti teD'" 
zil olunduktan aonra bakiye i•• 
timlik edilecek parçanın deiet 
kıymeti sayılacaktır. Kıım
istim'ak edilea yerlerin geri k•"' 
lan parçasının havası veya si• 
yası kapanır yahut intifa kabi
liyeti olmaz veya nbipleri ir 
terse o parçayı iıtimlike meC'" 
bur kalacaktır. 

Meri kanunun ~tinci macldr 
sine şu hükftmler illve edilmlr 
tir. istimlak edilecek gayrlm•e-' 
kulün mut&1arnfları ile allk•• 
darlaran hüviyet ve ikametgllr 
ları tesbit edilemez veya ball"' 
lar glSsterilen yerde buluaa111ar 
ıa tebliğ edilecek evrak tapd 
kaydına göre tayin eden ıabiP
lerinin iıimlerioi muhtevi oldr 

ı ğu halde 20 i vn m&ddetl• lr' 
timliki kararlaıtınlan yerleri• 
münasip bir noktaıına ve be'" 
lediye dairesiyle o aemta• u111r 
mR mahıuı mahallerinden biri'" 
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terkedecek veyahut da memle
keti ekseriyetin arzusuna rağmen 
idare edecekti. Artık mücadele 
ordu meseleri üzerinde değildi. 
Bu meclisle tac arsında iktidar 
için yapılan resmi bir çnpııma 
idi. On sene evvel ortaya atıl-

mış otan parlam·anter bir hüku
met kurma te~ebbüsü yeniden 
canlanmıştır. Neticenin ne ola
cağına kim kestirebilirdı? Mazi, 
parlamento ile tac arasında 
vaki mücadelelerde Napolyonun 
kullandığı vasıtalan tatbik et· 
medıkçe kıralın mağlup olduğu
nu gösteriyordu. Kıral teslim 
olmayacaktı. O ordu ıslahatının 

memleketinio selime-ti bakımın
dan lilzumlu oduğnna kani idi. 
Bundan bat ka, kanunu esasiyi 
atabilecek ve şiddete mUracaat 
edebilecek karekterde bir a
damdı. Mamafıh kanunu esasi 

Kati kararı dahildeki hadisat 
~erecekti. Hükümet mevkiini 
llıubafaza edemiyecek vaziyete 
Rtlmekteydi. intihabat en gayri 
llltiıait bir şekilde teceUi etmiş
ti. Radikaller ;meydana çıkmış
lar ve 1848 in eski liderleri tek· 
rar görünmüşlerdi. Bunlar yeni 
bir " Terakki Perverler ,, par 
tiıi kurmuşlar ve mutedil libe
raUerltı: muhafazakarlar zararına 
olarak mecliıte yüz koltuk ka
zaıunıılardı. Aıkeri ıslahatı ka
bul etmemeğe ve iki senelik · 
hizmet Uzerinde ısrara yemin 
ttmiş bulunuyorlardı. Oolar bu 
dOşllnliş farkını meclisin idare 
6ıtündeki kontrolunu temin et
llıek ve bu kontrolu genişlet · 
llıek hususunda kati bir miica
dele için bir fırsat telek ki et
llıek ve bu maksatla hem tacın 
•e hem de ~Parlamentonun bu 
Zamana kadar mani oldukları 
kanunu esasi meselelerini orta
yı koymak niyetinde idiler. Cel
•enin inikadı anından iti~ren 
fİmdilik ordu için bir para te- ' 
lllİni imkinının bulunmadığı an· 
lıııldı. Kat'i mUzakerelerden ön
ce ekse iyet hemen hUcuma geçti 
•e kabinenin itimat reyi alma
sını ileri sürdü. Bunun ilzerine 
lcabine istifasını verdi, yerini 
tllubafazakir parti azaları işgal 
ettiler ve parlemento altı haf
ta ıilren bir çalışmadan sonra 
datıldı. Bu yeni devrin sonu 
id' 

, onun memleketi idare edemiye
cek bir vaziyette olduğu isbat 
ederse mevkiind"Jn çekilmeğe 
hazırdı. Omuzlarında memleket 

l. 

Yeni nazırların buhranla çar
Plfıcak kadar dirayet ve cesa
l'etleri olup olmadığı şüpheli idi. 
fiili bir liderleri yoktu. impa
ratorluğun halihazırdaki tansöl
Yeıinin mensup olduğu ailenin 
Protestan branıından olan Prens 
Von Hohenhole muvakkat reis 
olarak tayin edilmiıti. Memle
ket efkirı kafi derecede vazıh
tı. lotihabat yalnız muhafaza
k&r parhnın değil ayni zaman
da mutedil liberallerin de tam 
bir mağlubiyetiyle neticelen
llliıtir. 

Nazırlardan bir tanesi bile 
fikrinden dönmüyordu. Bu iti
~rla kıral ya ordu meselesini 

llt asılacak ve gazete bulunan 
~erlerde hulasaları gazetelerle 
:ı'? olunacaktır. Talik muame· 
eıı, aıul dairesinde tanzim e

dilmit zabıtla tevsik olunacak
tır. 

2406 sayılı kanunun 10 uncu 
"•ddeıi, şu şekilde değiştiril-
tllif tir. istimlak edilecek 
Rtyrire en kul talt dir edilen 
ltiymdiu değer babıından fazla 
~lduğu iddiasiyle belediye, is
tınılak bedelinin indirilmeıi için 
"•hkemeye müracaat edilebile
~elttir. Mohkeme, 2497 sayılı 
•nunun 8 inci maddesinde ya

lalı hükümler dairesinde keyfi
.''ti tetkik ederek karara bağ
'Y•c:ıktır. 

liyia, neıri tarihinden mute
tet.er olacaktır. 

siyasetine' rehberlik etmek Ye 
Prusyanın menfaatlerini m&da-
f aa etmek mesuliyeti varken 
memleket buaun vasıtalarını 
vermekten imtina ettiği takdirde 
bu mevkide hakikaten tutunmak 
imkanı olmadı. 

intihabat altı mayısta icra 
edilmişti. Dart gün sonra Bis· 
marck Berline vasıl oldu. Nihayet 
azledilmif bulunyordu. Berlinde 
görülUr görülmez başvekil ola
rak tayini beklenmeğe başlan-
mıftı. Tacın kudretini idame 
etmek istiyen herkes onu teb· 
tikeye karşı koyabilrcek yegi
ne adam olarak görilyor-
lardı. Roon bermutad onun le
hinde faaliyd sarfediyor ve ba· 
zı arkadaıları tarafından yar
dım da görüyordu. - Fakat kıra· 
liçeden himaye gCSrmekte olan 
Scbleinitz, kendisi başvekil ol
mak arzusundaydı. 

- Sonu uar -
·~~- . 

Ceza evimizin 
Yıllık imtihanları bitti 

Ceza evimizdeki cezalılar için 
Halkevimiz tarafından her sene 
olduğu gibi bu sene de ikinci 
teşrin 938 başında açılıp Hazi- ' 
ran 939 başına kadar devam 
eden yedi aylık okuma yazma 
kursu sona ermiş bulunmakta-
dır. Bu münasebetle yapılan 

kurs imtihanlarından alınan ne· 
ticeyi aşağıda gösteriyoruz : 

Bu sene ,.A kursuna 40 kişi 
devam etmif ve yapılan imtihan 
ıonunda A kursundan B kursu
na 27 talebe terfi etmiıtir. 

B kursuna ise 45 kişi devam 
etmiı imlihan sonunda bu kurs
tan da C kursuna 43 kişi geç
miştir. 

Alınan bu neticeye göre her 
iki kurttaki talebenin muvaffa
kiyeti ıaynn1 takdirdır. 

imtihanlar ceza evi müdürü 
de dahil olduğu halde 5 kitilik 
bir heyet huzurunda icra edil
miıtir. 

Kur1larda den gören ve açı· 
· lıın imtihRnda muvaffakıyet elde 
eden yarddıılau tebrik ederiz. 

. 
AYDIN yaz •• 

-= 

Yabancı Veteriner iktisat amirliği 

Dil mlla.lli111li~i 
kllrSll 

Direktörünün gazetemize Yeni kadro ile vazifesine 
bir cevabı başladı 

~-

Orta tedrisat mUesseselerine 

yabancı dil muallimi yetiştirmek 
maksadiyle geçen yıl lstanbul 

nniveraitesinde açılmış olan 
Fransızca, İngilizce ve almanca 
kurslarına bu yıl da 60 talebe 
alınması maarif vekiletince ka-

rarlaştınlmıthr. Alınacak olan 
talebe bir yıl İstanbul finiversi-

tesindeki yabancı dil kurslarına 
devam edecek bu müddet zar· 
fında her birine ayda otuzar 
lira harçlık verilecektir: 

Bu bir yıllık tedrisatta mu
vaffak olanlara tahsillerini tak 

viye etmek üzere bir yılda dili
ni öğrendikleri memlekete gCSa-

derileceklerdir. Talebenin ıeç · 
me imtihanları 25 ve 26 eylül 

pazartesi ve salı günlerinde 
iıtanbul ilniversitesinde yapıla· 

caktır. imtihanlara yerli ve ya
bancı bir kolej veya liseden 

ve yahut bir muallim mektebin
den mezun olanlar alınacaktır. 

Alınacaklarda olgunluk imtiba· 
nını vermit olup olmadıkları 

aranmıyacakbr. Kursa alınacak 
lar tah~ıil müddetlerinin iki 
misli mOddetle maarif vekaleti 
emrinde çalışmayı ve tedriı 
müddeti içinde dııarıda hiç bir 
işle meşgul olmıyacaklarım ta
ahhfit edeceklerdir. 

1 
1 

RADYO 
CUMA 7/7/939 

1 
1 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLuau 

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

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
18.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karıtık pro

gram - Pi. ) 
19;00 Program. 
19.05 Müz\k ( Badı · Kantat 

N. 78 koro Pl. ) 
19. 15 Türk milziği (ince saz 

fulı ). 
20.20 Memleket ıaat ayarı, 

20.15 Konuşma (Haftalık spor 
servisi ). 

20.30 Türk müziği (Seçilmiş 
beate semai ve saz semaileri). 

21.10 Konutma. 
21 25 Neıeli Plaklar - R. 
21.30 Müzik (Radyo orkeıtra-

sı • Şef: Praetorius ). 
1 - Mozart: Saraydan kız 

kaçırma uvertürü. 
2 - W agner: Siegfried İdili. 
3 - Bizet: 2 inci Arleeienne 

siiiti. 
22.40 Müzik ( Operet selek

syoları • Pi. ) 
23.00 Son ajans haberleri, 

ziraat, eıbam, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband · pi ) 
23,55 24 Yarınki Proiram. 

..... 
Bat tarafı birinci aahlfede 

Gazetenizin 573 numaralı 
nOıhasının birinci sahife 4 - 5 
nci siltununda "Bir ihtisas me
selesi,, başlığı altındaki fıkra 
muhtacı tasb1h görUlmüıttlr. 
Aşağıda tavzihan arzolunur. 

1 - Mezbahaya ,arbondan 
basta ,opbesiyle kamyonla bir 
inek getirilir. Derhal kestiril
mesi sahibi tarafından iddia 
edilir. Mezbaha veterineri ola
maz mtişahade altında kalacak
tır der. iddia büyilr. Müdürltı
ğümOze aksettirilir. 

2 - MüdUrlOk, Nizamname· 
nin 480 nci maddesi mucibince 
mecburi bir zebih vakası 
karşısında kalınıp kalınmadığı
nı müşterek muaye!.1e edilmek 
Ozere keyfiyeti Zootekni miit~
hassısına havale eder. Bilmua
yene salgın bir hutalık ·olan 
ve mecburi imhayı mllstelzim 
bulunan dalak bastalığıuın bu
lunmadığını ve bir teıemmüs 

mevzuubahis olduğunu bir ra • 
porla bildirir. 

3 - 24 saat sonra tekrar 
muayenesinde ahvali umumiye· 
sinin normal olduğu, ve nizam· 
name sarahııti dahilinde ve 
ııahibinin talebile kesilmesinde 
bir mani olmadığı anlaşılır. 

4 - Hadisenin cereyan tek
linde ve hayvaoın kestirilme· 
sinde gebeliğin münakaşa, mev· 
zuu olmadığını, bilakis nizam-

namenin 482 nci lt'addesi mu· 
cibince halkın sıhhatinin korun-
ması noktasından musadereyi 
mucip bir vn ka karıısında ka • 
hnıp kalınmadığının araıtırılmış 

olduğunu ve badezz '!bih mua
yenesiyle hummalı olmadığı, 
ekle salih görülerek damgalan-

mıt olduğuna g6re halkın sıh
barinin korunduğu anlatılır· 

5 - Kasaplık ineklerin da
ha süratli Remizledikleri için 

mecburen g -: be bıraktıktan son
r ..ı besiye kondukları ve bu gi
bi etlerin g .. rek nefaaet ve ge
re~ gevrekliği itibarile çok 
makbul etlerden olduğunu er
babınca malumdur. 

6 - Gebeliğin - farzı ma
hal olarak- diğer bir baytar 

tarafından teşhis edilmemiş 
olması. öyle denildiği gibi o 

baytarın cim karnında bir nok
ta olmasını icap ettiremez bil· 
akis bunu iddia etmenin yüksek 
ihtisas erbabına karfı gayzinin 

bllyüklüğlne detilet etmek iti· 
barile manidardır. Keyfiyetin 

gazeteaiziu ilk çıkacak nüsha
sının ayni ıütununda neşrini 
rica f derim. 

Veteriner MDdüril 
Lütfi Bilgen 

Vilayetimizde evvelce yalnız 

iş mevzuatiyle alakadar olan 
it dairesi 7 nci bölge Amirliği, 
1 haziran 939 dan itibaren 
iktisat imirliği adı altında ve 
yeni kadro ile ife başlamıf ba
lunmaktadir, 

Bundan bir ay evvel yazdı
ğımız gibi iktisat amirliği, iş 
dairesi gibi yalnız iı mevzuati
le alikadar olmıyacak sanayi 
ve maadin işlerini de !deruhte 
ederek, çalışma hududu lgeniş 
bir teşekkül sayılacaktır. 

Bu mQnasebetle Aydında bu
lunan iktisat amirliği, Muğla
daki bir maden mühendisi ile 
bir kolcuyu ve Fetbiyede bu
lunan yalnız bir kolcuyu kadro· 
ıu içine almıt ve merkez kad· 
rosana da bir memur illve et· 
miş bulunmaktadır. 

Şahıslar üzerindeki nakil ve 
tayinlere gelince; eski iş daire
ıi 7 nci bölge amiri 8. Kadri 
Çakar, Trabzon iktisat müdür· 
lOğll sanayi ve it müfettitliğile 
tavzif edilerek iki gün evvel 
yeni vazifesi için Trabzona ha· 
reket etmiştir. 

B. Kadri Çakardan inhilil 
eden Aydın bölgesi iktisat 
amirliğine de, sanayi ve iı mn
fettiıi B. Riza Işıtan tayin 
edilmit ve vazifesine baılamıı· 
tır. 

Çalııma programının mtlbim 
maddeler ihtiva ettiğini umdu
ğumuz iktisat lmirliğinin, ça • · 
lışmasmda değerli muvaff aki
yetler elde edeceğine eminiz. -·-

Ka.stamonuda 
Yağan şiddtli yağmurlar 

mühim hasarat yaph 
Kastamonu 6 - llgaza ya· 

ğan ıidetli yağmurlardan hasıl 
olan sel saat 16,30 da gelmit ve 
50 dakika devam etmiştir. 

1313 senesinden beri b6yle 
sel görülmemiştir. Sel neticesin· 
de mecraıından taıan ve bir 
metre yükselen derenin iki ta
rafındaki caddelu ve evler ki
milen su altında kalmışlardır. 
Bir iki evin duvarları yıkılmıt
tır. Dere ilzerinde bulunan 6 
ahıap köprDyu sel g6türmüttür. 

4 kişinin selde boğulduğu 
bildirilmektedir. Hayvan zayia
tı 10 - 15 arafındadır. Seller 
elektrik kablolannı da tahrip 
ettiğinden febir karanlık için· 
de kalmıştır. Vilayetçe her 
tedbir Alınmıştır. a.a. 

Japonnlar imtiyazlı 
Mıntakanın ablukasını 

kaldırmıyorlar 
Londra 6 - Hava11 ajansının 

Tokyodan aldığı habere g&re: 
ln$Cil•ere hükumeti Şan· Kay -

Şeke yardım etmekte deva~ 
ederse imtiyazlı mıntakalardakı 

A lman makamla- ablukanın kaldırılmıyacağı Japon 
aıkeri makamları taraf andan 

rının bir talebi bildirilmektedir. a.a. 
Londra 6 - Honkongdan bil-

Prag 6 - Pragdaki Alman diriliyor. 
makamları, Çekoslovak alika- lnıiliz ve Amrika ta basının bir 
darlarıoa &e'{kclceyş noktaııo- kıımı Honkonıdan ayrılarak a· 
dan ehemmiyeti olan yollana çıkta bulunan lngiliz harp ge· 
119/938 taribioden evvelki bal· misine binmiılerdir. Şehirde 
lerioe irca etmek emrini ver- ıükiınet vana da vaziydt ger-
miılerclir. a a. . gindir. 



o 

Süt anne aranıyor 
3 - 4 ay müddetle ve ilcret 

mukabilinde bir süt anne ara
nıyor. Talip olanların adres öğ
renmek üzere matbaamıza veya
hudda Aydm vakıflar idareıine 
mOracaatları ilin olunur. 

4 6 8 9 (80) 

ilin 
Nazilli Belediyesinden: 

NazilJiye bir kilometre meıa· 
fede T opan dağda belediyece 

yaptırılacak 740 lira 46 kuruı 
bedeli keşifli bina 2490 No. lu 

kanun hükümlerine g6re 21 
gün milddetle açık eksiltmeye 

konmuştur. fstekJiler ıartname 
örneklerini fen dairesinden mec

canen alabiJirler. istekliler 55 
lira 53 kuruşluk teminatı mu

vakkate makbuzlarile 16/7/939 
Çarıamba · günil ıaat 15 te 

belediye eııcOmenine müracaat
ları ilin olunur. 

(70) 1 8 14 18 

Aydın Vilayet Daimi 
encümeninden : 

Hastanenin 939 mali yılına 
ait 341 lira muhammen bedelli 

Matbu evrakı 21111930 tarihli 
perşembe günü saat on beıte 
ihale edilmek Ozere 20 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,S teminat 
akçalarile sözQ geçen gün en
cümene ve fazla malôınat almak 
ilteyenlerin her gün encümen 
kalemine mOracaatlara ilin olu-
nur. 

2 9 16 20 (76) 
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1 H A L K E V J Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

ı M~:~1:. Evis.~uay~:.~ .. ~::.~~.~~. I Gazete Kita.p Evi 
ll
BJ Pazartesi 3 - 4 Operatıır Medeni Boyer 1 Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
'' Sah 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar il Kitabın adı Yazan Fiyab • m <CUt haıtaı.lrları ruutahaNıll) [+l Anadolu fiirleri M. Faruk Giirtanca ~ • 
m DJ (9 Ki~ya Bakaloryaıı Dr. A. R. B. 
[+] Çarf8mba 2 - S Operat&r Nuri Erkan le 41 Günah bendemi Kerime Nadir. 

2
S0
5 [tl " 3 - 4 Doktor Şevket G6zaçan IJ .. Hiç Suat Dervif. 

[~] { Gas haatalıldan mutabau111) l'tl fj Şerlok Holmes Mnnir Süleyman Çapan 2S 
19 1 G Bulgar Sadık M. R. Yalkın 100 = Pertemhe 4 - S Doktor Muhsin 411 Tosbağa kardeı 25 
(+) (iç hutaı.ldarı 111utaa.a .. ıaı) I : Mezar kazıcıları Aka GOndUz. 25 
[tJ " S - 6 Doktor Şe-.ket Kırbq 1 ıtl Türklük mecmuası No. 4 ~~ 
r·~ (lata.ı baatahklar matahaN•ll) ı Yıldız mecmuası No. 17 
r. Üç adam Cemal Bilkerman 100 ,~ 'I so [+J Cuma 4 - S Doktor M&nif Erma• 1] G Ağaç Ve Orman Antolojisi 
N (Kadın hutalıkları matabaaaıaı) 1 (1 Nazarı dikkata: 
[+] ~ Uzun Yaz günlerinizi Süleyman Gezer • Osman Sezginer 
[t] Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 4J gazete kitap evinden kiralık kitap okuyarak geçiriniz. 
~ " 3 ~ 4 Doktor Hahl Gazay~n • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•2rd!!:&$!ss:eıs2wsıwasss:s211.4' Sağlık Yurdu açıldı 
Aydın 3 7. Alay Sa. Karacasu Belediye 

Al. Komisyonundan : Reisliğinden 
1 - Aydın birliğinin ihtiyacı Belediyemizin 939 mali yılı 

irin alınacak (66000) kilo kuru bir senelik tenvirat ihtiyacı 
Y olarak tesbit edilen 150 teneke 

ot yedi temmuz 939 cuma gilnil petrol 20 srtln milddetle açık 
1aat (lS) de alay sabn alma eksiltmeye konulmuıtur. 
komisyonunda açık eksiltmesi Karacasuda Belediye Gazha-
yapalacaktır. neıti"e o~lam te~lim STEAUA 

RO~ANO markala petrolun is-
2 - Tahmin bedeli (2310) Ji. tihlAk rHmi de mtlşteriye ait 

radır. fJk teminata (173) lira 25 olm1tk Oıere 150 teneke~i için 
kuruıtur. tahmin olunn.n 405 lira bedel 

3 - Şartnamesi her gün ko- Ozerindf'n 30 lira 38 kuruş te · 
misyonda görülebilir. minat akce~i verilmek ıartlarile 

4 t iba lf"sİ 7 /7 /939 ta ribine mOsa-- steklilcrio kanuni vesi· 
tfif cuma gOf!O saat 16 da kaları ile birlikte belli sıatla Beledive encftmeni huzurunda 

komisyona gelmeleri ili11 olunur. forll kıİınacağı ilan olunur. 
22 27 1 6 (55) 57 22 27 4 6 

l'aeeOAAAAA.~A6'a•~A~·AAWAW66aa~~ 
Aydında Hasan efendi mahallesinde sa;Iık yurdu, tim-

cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıtbr. 

ı 3 Numaralı 

= 
1 

Köy Defterleri hazırlandı 

Viliigel köycülük bürosunun verdiği son 
formül Üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlaııdığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tantsi 5 Kuruştur 

"' 1 
1 
ı 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır S 
C. H. P. Basımevi l 

•••••••••••••.v+...:ı•+••••••••"•••••••..,.J 

Yurtda birinci ınuf miıtahassn doktorluımıı tarafandaıa ber 
türlil erkek ki\dlD ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tabbi esaslar ve elerkald 
dairesinde takip edilmektetir. 

- ..., - EZ- ===ıtsz: L 
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i 6Ay • ! Vade ile elbise : 
:v aptırmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : = Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hem~n en em- : 
{I ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- it 

· mıza elbise yapılmaktad1r. 1 
En mutenA biçki dikitle ve en özenitli provalarla mllt· 

terilerimizi memnun etmek israrındayım. 9 
.. Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye kofacaklanm it 
e umanm. • 
• K 1dın ve erkek terzihanesi • 
411 Muzaffer Erayclm it 
• Demiryola caddeıi: A;dıa • ............ ..,.. •.•••••.••• ~ 
-A d . -ı- . 1 E ~Ekıiltmeye rlrebilmek y ın su iŞ en için iateklilerin 2490 numaralı 
Dördüncü şube müdür- kanun bOkOmlerine gare (3656> 

lüğünden li~a 41 kurutlu~ muv.akkat teS 
A - Eksiltmeye konulen iş mınat vermelerı ve ıbaleden 
Horsunlu - Nazilli aulama ka gün evvel ehliyet veıika11 al-

nahmn 26+ 400 · 36+ 050 kilo· mak iizere Aydın villyetlo• 
metreleri arasındaki ııaai ima- mOracaat etmeleri ıarttır. 
latıo intaab olup bedeli ke9fi F - Tekhf 1 mektupları• .. 
(48752) lira 17 kuruftur. eksiltme gllnilnde tubit eclileO 

B - Eksiltme kapalı zarf saattao bir ıaat e•vel ıa iflerl 
usuliyledir. - dn · ti d t k'-81 .. _, .. 

C - Eksiltme gilnll 10 tem- mu rıye . n e qe " . eıı:; 
muz 939 tarihine rastlayan olan komııyona verilmuı 1111 
pazarteai gDnü saat ~14,30 da dır. 
Aydın ıu itleri dCSrdilncO ıube 36 17 25 28 4 ,, 
müdilrlü(ilnde yapı'acakbr. rz 

D - lıteklilerin tartoame trntıyn ••hibl • • Umumi N...,t1•1 

MUdDrG ı Etem llendr .. 
proje ve merbutatını Aydın su a .. aJdıtı ,., 
itleri rnOdOrlüğünde rarebilirler c " P 11 ...... ı 


