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Fransız Ordu~u Valt Or~anlarını Zapdetti 
Varşovanın sukutunu 
Bükreşteki Polonya mahfilleri 

tekzip ediyor 
Ankara, 9 - Bugün ıaat 12 

den ıaat 17 ye kadar alın n 
haberlere göre vaziyet: 
Şark cephesinde: 
Harekit hakkında yeni bir 

tebliğ alınamamı~tar. 
Vartovanın don saat 17,lSde 

Alman kıtaatı tarafından zapt 
edildij'i hakkında O. M. B. a· 
jansının neırettiği ha•adiıle a· 
likadar olarak Bilkreıteki Po
lonya mahfillerinin tebarüz et· 
tirdiğine göre 2 numaralı Yar• 
fova radyo istasyonu bu sabah 
çoh sarih bir şekilde işitilmittir. 
2 numaralı radyo istaıyonunun 
neıriyata devam etmesi Varıo· 
vanıa d89tüğll hakkında çıkarı· 
lın şayianın hakikate tevafuk 
etmediğinin bir delilidir. 

Diğer taraftan ayni mahfil· 
lerde ıöylendiği gibi Bir Almın 
radyo iıtaayonu Polonya radyo 
iıtaıyonu dalgaları arasına gi · 
rerek Polonyadaki askeri, si · 
Yaıi vaziyete dair lamamile yan
lış haberler vermeğe baılamııbr. 

Varşova 2 radyoıile diğer bir 
ceb radyo istasyonu harekele 
geçerek bu hareketi askerliie 
yalnımaz olduğunu tebarüz et· 
tlrmiıler ve yalan haberleri bu 
suretle tekzip etmişlerdir. 

Londra, 9 - Alman ajansı 
Varşovanın işgalini bildirmişse 
de Royter, bu haberi teyit eder 
baıka bir haber alıamadığını 
bildirmektedir. 
Varşovanın sivil mtıdafaası ku
mandanlığına tayin edilen Bele
diye reisi Hat 17,30 da radyo
da beyanatta bulunarak Varşo
vanın yeni bir bombardumana 
hedef olduğunu bildirmiş, fakat 
tafsil it vermemiştir. 

Bern, 9 - Polonya sefiri 
Val'ıovanı sukutu hakkında çı· 
ka11lao haberleri tekzip etmiştir 
Bu haberi Yarşova radyosunda 
zuhur edan bir arızadan istifade 
ederek ayni dalga Ozrinde ça-
lııan bir Slav radyosu vermiş
Sefir ümitsiz de olsa Varşova-

nın müdafaa cdilecc- ğini ilive 
etmiıtir. 

Almanlar 1 Roma ile Viyana 

Garp cephe;indeki hare-1 

katı halktan saklıyorlar mı 
""'•' 

Londra 9 - Berlinden ~u ma· 
hı mat verilmektedir. 

Garp cephesinde harekatın 
baıladığı ball halka bildirilme
ıtıiıtir. Ren mıntakaıa ıivil halk
tan tabliye edlimektedir. 

Dahiliye nezaretinin neıretti· 
ii bir kararnama ile millet 
dl1ımanları hakkında cezalar 
te9dit edilmiıtir. Bu kararna 
tnenia Bohemya ve Moravyaya 
da şamil olduğu ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. Müstakil olan 
Slovak hükumeti dahilinde ya
pılacak bir hareket Alman ha· 
kimleri tarafından tecziye 
edilecektir. 

·-:-.+: . 

Meksika da 

Alman aleyhtarlığı 

Alman elçilik binası po
lisin muhafazası altında 
~ Vatingtoo, 9 - Mekıikadaki 
'Alman elçilik bioaıiyle Alman 
ltonıoloıluk bioaıını muhafaza 
~lnıekte buluoan polis kuvveti 
takviye edilmittir. 

Bunun ıebcbi bu binaların 
ctmlarını indirmek iıtlyen amele 
Utııurlarının aleyhte teuhürleri- 1 
ilin foılalıtm•~dı r 04 . a. 1 

Arasında trenler işle 
meğe başlıyor 

Roma, 9 - Resmen bildiril
diğine göre : Yarından itibaren 
Roma ile Viyana arasında mun· 
lazam surette hergün ıurat ka
tarları iılemeğe başlıyacaktır. 

a. a. 

İngiliz Kralı 
Hava üslerini i'.İyaret etti 

Londra 9 - İngiltı e Kralı, 
hına kuvvetlerinin bazı üslerfni 
ziyaret etmiş ve bu arada Al· 
man filoıuna karıı harekata ' iş· 
tirak etmiı bulunan subaylarla 
ve erlarle görDşmOşlerdir. 

Londra 
Hayvanat bahçesindki 

zehirli yılanlar öldürüldü 
Londra 9 - Her türlü ihti· 

male kar'ı ihtiyati biı:ı tetbir ol
mak üzere Loodra hayvanat 
bahçeaiodeki biltiln zehirli yı 
laolar öldürülmUıtUr. . 

İngiliz hükumeti 
Üç sınıf bahriye tfradını 

silah altına aldı 
Londra, 9 - İngiltere hUku· 

meti, bahriye ihtiyatlarından liç 
~ınıfı ıil ih altn.ıı aa lmıtlı r. 
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yüklerimizden 
gelen cevaplar 

Ete,;. Mendres C.H.P. Başkanı 
• (lf! Belediye Refsi 

. Aydın 
C: Kurtuluş bayramınızı sa

yın halka kutlular refah ve 
saadetler dilerim. 

l ismet lnönü 

Etem Mendres C.H.P. Başkanı 
Neşet Akkor Halkevi Başkanı 

Aydın 
Meleketinizin kurtuluı yıl· 

danümü mllnasebetiyle izhar 
1 ·oluna~ temiz duygulara teıek· ı 

] k&r eder, sayın yurtdaılara 
1 l taadetler dilerim. -
! Başflekil Doktor ~ 

Re/ik Saydam f 
C.H.P. idare heyeti Başkan
lığına, Halkefli Başkanlığına 

Aydın 
Kurtuluı günlerini'l mesut 

anlarını ya9ıyan Aydınlıların 
gösterdikleri temiz duygula· 
ra teşekktir eder, sevgiler 
sunarım . 

C. H.P. Ge11~l Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. Fikri Tüzer 

......... --~--------.-..------~-
Almanyadan dö
nen talebelerimiz 

-4aıa-· 

Atatürk abidesine bir 
çelenk koydular --

Ank~ra, ~ -: Alma9ya~an 
yurdumuza dönen talebeler bu 

giln saat. 16 da Ufuı meyda· 
n1oda toplanarak Ebedi Şef 

AtatllrkUn aziz bıtıraıını ana
caklar ve abideye bir çelenk 
koyacaklardır. 

İtalyan vapurları 
-----+--

Limanlarımıza işleme
ğe başladı 

İzmir, 9 - Ticareti bahriye 
müdürlüğünden bildirildiğine gö
re ftalya vapurları bugünden 
;tibareo sefere başlayacaktır. 

Osman Doyuran öldü 
Hükumet bulvarında lo

kantacı Eyüp Doyuranın 
babası 01111an IDoyuran 
müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dün akşam 
üzeri vefat etmiştir. 

Merhumun cenazesi bu 
gün evinden kaldırılarak 
ebedi istirahatgahına ·def· 
nedilecektir. Kederdide a· 
ilesine taziyetlerimizi beyan 
ederiı. 

Cephelerde harp vaziyeti : 
Fransız tebliği: 

Garp cephesinde: 
Paris 9 - Bu sabahki Fran

sız umum karargahının tebliği: 
Kara cephesinde bütün gece 

ilk hatlarımızın faaliyetile geç· 
miştir. 

Radiyen mıntakasında bilyük 
'Vante ormanın milhim bir kısmı 
'elimizdedir. Bu orman bir çok 
tuzak ioşaatilyle dolu bulun· 
muştur. 

Hava kuvvetlerimiz hareket· 
lerioi kara kuvvetlerimize uy• 
durmaktadır. 

Paris 9 - Fransız umumi k•· 
rargibının dlln akıam neşretti· 
ği rapor: · · 

Cephede mevzii ilerlemeler 
devam etmektedir. Düşman çe
kildiği noktalarda demiryolu ve 
höprOleri tahrip etmektedir. 

Denizde kuvvetli devriye ha· 
reketleri bOyllk bir faaliyetle 
devam etmektedir. 

lngiliz deniz kuvvetlerile tet· 
riki mesai sıkı bir ıurette temin 
edi1miştir. 
Pu·iı 9 - Havas ajansından: 
9 Eylül sabahı Valt ormanı 

tamamen itsral edilmiştir. Bu 
bavalideki mllnferit askeri te· 
sisata işaret edilmektedir. Valt 
ormanı Fran11zların elinde en 
kıvmetli bir rehine teşkil etmek
tedir. Bu havali Sar havzasının 
en kıymatli kömür mıntakasını 
tetkil etmektedir. 

ihraç edilecek 

Mallar hakkında Ticaret 
Vekaletinin bir tebliği 

Ankara, 9 - Ticaret Veki
letinden tebliğ edilmiştir . 

icra Vekilleri heyetinin ta~
dikine iktiran eden 2/11869 nu· 
~urah kararname ile ihraçları 
lisans usulüne tabi tutulan ih· 
racat mallarımızın ihrllcı için 
lisans talimatnamesi hükümleri
ne uygun olarak müracaat edil
mesi lazımdır· 

Alakadarların tafsilat almak 
üzere mahalli mıntaka ticaret 
müdürlüklerine veya ticaret o· 
dalanoa mllracaat etmeleri tav
siye olunur. 

General Veygand 
Ankaraya geldi 

Ankara, 9 - General Vey
gant . saat 11 de tayyare ile 
Beyruttan Ankaraya gelmiştir. 

_ ... ->OC> ... ••· 

Alman yada 
Yiyecek sıkıntısı 

Çavdar ve buğday unu 
vesika ile veriliyor 

Berlin, 9 - Alman ekonomi 
nezareti, çavdar ve buğday unu
nun bugünden. iti~areo mnıteh
liklere vesika i!c verilmesini 
emretnıittir. o. ıı. 

Polonya tebliği: 
Şark cephesinde: 
Polonya genel kurmayının 

tebiiği: 

A:man tayyareleri Polonya 
ordularının milnakale bati rile 

Viatol üzerindeki köprüleri bom· 
bardımı\O et mişlir. Varıovaoıo 

merkezi bombardlman edilmiştir. 

Polonya kıtaatı , Almanların mo

torlü kuvvetlerinin tazyiki altın

da Bord, Boltof mmtıkaiarına 
çekilmektedir. 

Alman tebliği : 
Şark cephesinde: 

B~rlia 9 - Alman reımi teb

liğ, Alman kıtaatının ileri ha
reketlerine devam ettiklerini 
bildiriliyor. 

Belin 9 - Batı timalden ge· 

len v-e A'manyanın ıimal mtn

takasına yaklaşmak isteyen bir 

tayyare filosu Alman topları

nın müdafaası üzerine Honlan· 
da yoliyle cenup batısına ıeç· 

mişlerdir. Alman avcı tayyare

lerinin tayyare fifosuou takip 
ettiği bildirilmektedir. 

a. a. 

Alman parası 
.....--

Kıymetinin üçte ikisini 
kaybetti 

Amisterdam, 9 - Alman pa· 
rası artık Holandada geçme-
mektedir. Kıymetinin üçte iki
sini kaybeden mark piyasada 
muamele görmiyor. Holanda hu
dudunda bulunan ve ücretleri
nin yarısı filorin ve yarası mark 
olarak verilen fabrika işçileri 
ve memurları ücretlerinin filo-
rin olarak verilmiyeceğinden 
korkmaktadırlar. 

-~ -

Kanada hükumeti 
f ngiliz ve Fransızlarla 

beraber 
Ottava 9 - Kanada başve · 

kil Makzingin kanada avam ka· 
marasında, Kaoadıı oın lngiltere 
ilebirlikte hareket edeceğini ve 
dünya hürriyetlerini müdafaa 
azminde bulunan Fransa ve di-
ğer memleketlerle iş birliği ya· 
pacağına ıüphe bırakmıyacak 
şekilde beyanatta bulunmuştur. 

••H~H-

lngiliz Kralı 
B. Hinderıonu kabul etti 

Londra 9 - Kral, B. Hin der· · 
sonu kabul etmiştir. B. Hinder· 
son Almanyada geçirmiş olduiu 
ıon saatler hakkın~a krala iza· 
hal vermiştir . 
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Harp arefesinde 
Almanya 

D. N. B. ıj•Dıı, leh · alman 
buhranının ıon 1aflıaıı hakkında 
busrtln bir beyaz kitap nqredi· · Almanlara göre 
leceğini bildiriyor. 

Bu kitapta neıredilen ve.ika
lara göre, atuıtoı ayının ilk 

Ulusta Ahmet Şükrü gilnlerinde alman bUkümeti Dan• 
Esmer yazıyor : zig ile Polonya arasında gümrllk 

T&rkiyeden ayr1lırken çizdi· m6fettiıteri meselesi bakk'ında 

Polonya meselesi etrafındaki müza
kereler nasıl oldu ve sonra 

harple neticelendi ? 
iim programa göre oslo konfe nota teatisinden haberdar edil· 
ran11nda bulunduktan sonra · mlıtir. da Poloayadaki Alman ahaliye 
Almanyada bir tetkik ıeyabati Polonyanın bu notası Ultima· karıı tedbif hareketlerine ve 
yapıcak ve aonradan · lniçreye tum mahiyetini haiz ve muka· Danziıi ekonomik cilaettea tah· 
geçecektim. Bu tetkik seyahati belebilmiıil tehdidini muhtevi ribe sevkeylediiini illve eyle· 
bu defaki avrupa ziyaretiain en bulunmakta idi. Alman laükii· miıtir. 
ehemmiyetli safbaıını teokil meti bu Oltimatum mahiyetin· B. Hitler, Almanyanın korkut· 
edecekti. Alman • sovyet pak· deki demarşı reddederek Dan· ma hareketine ehemmiyet veı-
bnın imzası Dzerine meydana zige karşı ittihaz edilen ekono· miyeceiini ve bayati menfeatle· 
ıelen kriz, tatkik seyahatini mik tedbirlerin bu memleketi it- rini zaman altına almaya de-
Almanyanuı timalinde bir bita- balat ve ihracatı için baıka yol- vam edeceğini bildirmittir. 
raf memleketten -Danimarka- lar aramıya mecbur edeceğini Bundan 11nra B. Hitler ile 
-cenubunda diğer bitaraf mem bildirmiştir. bir anlaımaya varmak için yeni 
lekett- lıviçreye- biç durmak 10 ağustos Varıova hlikiimett bir ttcrftbe yapmıya karar ver· 
sızın bir geçişe inhisar ettirmiş Almanyanın Danzig itlerine m6· miş ve f ngiliz bOyük elçisini 
tir. dabaleıini Polonya menfaatleri· kabul ederek vaziyet hakkında 

Baltık üzerinde bulunan Var· ne zarar verecek ve bu itibarla noktai nazarı bir kere daha 
nenumde'den bıtlayıp bil'de ni· da tecavüzi hareket olarak te- kendiıine bildirmit ve lngiltere 
bayetlenen bu geçişi anlatmaz· likki edeceğini bildirmiştir. ile Almanya araaında ıenit ve 
dan evvel iki bitaraf memleket 8. Nevil Çemberlayn 22 ağuı , devamlı bir anlaımanın dayana· 
hakkındaki intibaımı kaydetmek toıta, ıovyet. alman paktı mii- ı cağı prensiplerin neler olacağı-
isterim. Danimarka da iıviçre de naaebetile, B. Hitlere ıalısi ltir nı izah eylemiıtir. 
resmen bitaraf olmakla beraber mektup g&ndererek iagilterenin Aynı zamanda, B. Daladiy• 
her ikiıinin de sempatiıi açık p 1 k He B. Hitler arasında da mek· o onyaya arıı olan •ecibele--
surette İngiltere ile beraberdir. luplar teati edilmiş Ye B. Hit· 
Fakat iki memleket araıında rini kati surette ifaya karar ler Yerdiii ceYapta L~h-Alman 

vermiş olduiunu beyan eyle- 1 L k'~ k • f'J ehemmiyetli fark vardır: mese esi na •ında no tai naıa· 
lıviçr,e bilkumtıti, balkın sempa • mittir· rını teferrüatiyle bildirdikten 
tiıi hangi tarafta olursa olsun B. Hitler, 23 ağuıtoı tarihli sonra ıimdiki Fransız • Alman 
bitarafhğıoı silah kuvvetiyle cevabında Alman • Leb buhra- hudutlarını kati olarak tanı· 
mndafaa etmeie hazırdır. Da- nının hakiki sebeplerini anlat· mak hakkındaki mutlak kara• 
nimarka ise, alman tecavüzüne mıı ve mart ayındaki teklifini rını bir kere daha teyit eyle-
kmrıı mukabele etmek niyetin · hatırlatarak Polonyaya verilen mittir. 
de değildir. Danimarka madde- lngiliz ve Franıız garantilerinin 28 aiustoı lnıiltere hükume-
ten ve batti daha ziyade ma. Polonya hilkümeti, yalnız Alman ti 8 . Hitlerin 25 aiuıtoı tarih-
nen silibsızlanmıştır. Danimar· teklifini redde teıvik ve teşçi li demaıına cevap olarak 
kanın sosyalist baıvekili Stau. etmekle L almıyarak aynı zaman- lngiliı-Alman mnnaıebetleri için 

1 

ning oslo konferansında idi. yeni bir tanı halli müzakereye 
Oradaki ı6zlerinden baıvekilin • • • • • ·~ • • • • .... • • • .. • • • • • • amade oldutunu bildirmittir. 
yumurta tavuk hikiyesini andı· : YURD YAVRULAR/NA: : Keza lng11tere Polonya hOkfi · 
ran emniyet ile silab11zlanma ' Kıı yaklaşıyor. Y okıul kar· : metinin de Leh· Alman mcıele· 
araııudaki münasebeti kendi : deılerinizi kışın souktan, haı· : lerinin dofrudan d•ruya mnza. 
kafaıında hallettiğini anladım. • ta olmaktan kurtarmak için : keresi için Almanva ile temasa 
Stauning sillbsızlanmanın em· ~ eski ELBiSE, Ay AKKABI, t airmek arzoıanu lagiltereye. 
niyetten ev•el geleceğine karar : çamaşırlarını:u Çocuk Esirge- bildirdiğin\ de kaydeylemiıtir. 
vermiı •e onu kendi memleke· · me Kurumuna verruenizi Ku- lngiltere, bir Lth •Alman an. 
tinde tatbik etmittir Danimar· : rum sayğıyle diler. lıımasının beynelmilel cllploma· 
kanın silahsız olduiu her kesin .... .,......_..,. .......... • • • • .. • ... • ... • • • • tik bir vasıta ile zaman altına 
uzaktan da bildiği bir hakikat· ahnma11 icabedeceii kanaatini 

g<Sıtermittir. B. Hitler 29 aaus· 
toata İngiliz_ btiyük elçisine ver· 
diji cevapta İngiliz teklifini ka· 
bul etmiı ve 30 atustosta bir 
le1ı mUmessilinia muvaıalltına 
intizar ettiiini bildirerek hllkB· 
metinin kabule f ıyan teklifleri 
hemen hazırlıyarak mümkün ol
dutu takdirde bu mOme11ilin 
muvaıalAtıadan evel iogiliz hB· 
kilmetine de tebliğ edeceğini 
ilive eylemittir. 

30 ağustosta Berline biç bir 
Polonya müme11ili gelmemiftir. 
Keza ingiliz btıkilmeti de 8. 
Hitlerin demartı hakkında biç 
bir tebligatta bulunmamıthr. 
Fakat Polonya umumi seferber
lik yapmıştır. lngiliz bnytık el
çisi ıece yarısı baıka bir mub· 
tıra vermiııe de alman cevabı· 
nın Polonya hükümetinc teblii · 
edildiğinden batka bir şeyi ih
tiva etmemekte ve lngiltere hil
kOmeti 30 ağustosta bir alman· 
leh temasının teesailıünil fay· 
dalı balmadığıaı illve etmekte 
idi. Bununla berab~r alman hü· 
kllmeti biç olma11a sooradaıa 

sellbiyettar bir leh mUmeNili· 
nin tayin edileceğini limit eyle
miıtir. Fakat, 31 ağuıtotta ağ
leden sonra Polonyanın Berlin 
elçisi hariciyeye şif ahi bir dek· 
liraıyon vererek lngilterenin 
doğrudan doğruya müzakere im· 
kiaı kakkında Polonya bükü· 

metine tebliratta bulunduğunu 
ve bu teklifi milsait bir surette 
karşıladığını bildirmiıtir. Hari
ciye nazırı, alman teklifleri da
iresinde müzakere için tam ıe~ 
lihiyeti olup olmadığını sefirden 
sormuı, sefir buna selibiyeti ol· 
madıjı ve ancık bu tif ahi dek· 
liraıyoau vermek için emir al· 
dıiı cevabını vermittir. Sefir 
nazırın meaeleleri mfisbet bir 

tir. Fak at manevi sili bsn lığın ~·~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~!!l!!Blll!!!!!l!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!l!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!l!lle!!!!!l!!!!lllm!!!--me~~l!!l!!l!!!!!!!e~!!!!!!!!!!l!!"!!!19!1!_, 

fDmul ve maaaıını anlamak ziyette değiliz. Emin bir yer 
için Danimarkayı ıörmek llzım arayoraanız isveçe ıidiaiı. 
dır. Danlmarkahlar askerleri ve Danimarkadaıı farklı olarak 
donanmaları olmamakla iftihar lıviçre ıiliblı bitaraflığını mü-
ederler. Bir daaimarkalı bize dafaa etmeğe haxırlanmııtır. 
kopenhagm parklarını röstere· Tehlike baş gösterir g8stermez 
rek: bu küçük memleket yüz bin 

- Vaktiyle buraları askerler askeri silib altına aldı. İIViçre-
için talim meydanları idi, liler derhal kendilerini harp va 

Dedi. Sonra *eski ve çürük ziyetine adapte ettiler. 
bir dınimarka gemisine işaret Almanyaya giriıimiz ve al· 
ederek illve etti: manyadan çıkışımız, bir kuıun 

- lıte donanmamız. Bu ge· şimalde V arnemunde'tien cenup· 
mi için vaktiyle verilen paraya ta bil'e kadar uçuşuna benzer. 
bile bu gün acımaktayız. O kadar süratli oldu. Binaen· 

Buaunla beraber, bir alman aleyh Almanyada harbin arih-
iıtiliıından korktukları da mu· sinde gördüklerim, bir sinema 
bakkakhr. şeridini ıevretmeği andırır. Bu· 

Kopenhagdan ayrılacaiımız nunla beraber, gördüğüm mın· 
glbı, bize norveç seyahatinden zarayı asli unutmıyacatım. Bu 
beri yol arkadaıhğı yapan bir geçit bana bu gün adeta kor· 
rum, harbi geçirmek için lemin kunç bir rüya gibi geliyor. Na-
bir bitaraf memleket 1 aradığım sıl anlatayım? bilmem: Alman-
vc bu sebeple Daoimarkada yaya girdik çıktık; bir insanın 
kalmayı düıtındüğUnü söylemit· 1rilldüğ6nü, tebe11üm ettiğini 
ti. Bunu ifiden bir danimarkah görmedik. Yeis el ile tutulacak 

- Yanılıyorsunuz, dedi. Da· derecede kesifleımif bir madde 
oimarka harp sahnesi olmıya halini almıştı. O gUn anlamıt· 
namzet bir memlekettir. Çünki tım. Ve ıonra da teeyyilt etti: 
Almanya lüzum görDne, derhal Alman milleti, sovyct paktıom 
memleketimizi İfgal edecektir. imzası Bıerine, iııtilifların !Ul· 

Ve bir. mukavemet edecek vıt .. hın ve tıUit almanyı lehine, 

balledileceğioe inanarak sevin· 
miı. Fakat iki gOn inçfode in· 
gilterenin te Franıanın Polon· 
yaya kartı girittilcleri taahh.lde 
riayet edecekleri anlafllınca ae• 
vicç hayal sukutuna, yese ve 
tee11üre inkillp etmiı, Fübrer 
ıon kozunu oynamıı. Kaybet
mif. "Divayı,, sulh yolile hal
ledeceğim diye avuttuğu kuzu 
gibi itaatli, dlıiplinli, çahıkan 
ve meziytıtli milletin g3zü önün 
de harp bütün facialariyle be
lirmif. İtte biz Almanyadan 
böyle bir gilnde geçtik. 
Almınyada gıda varmı yok· 

mu? depo edilmif erzak vana 
bilmiyoruz. Her halde d&kkin · 
larda yoktu. Esuen ertesi rün 
de "veıika" usulü ihd11 edildi· 
iini bil de ötrendik. Almanya 
da tek bir &;le yemeği yedik: 
vagon reıtorunda. Bir çeıit et 
yemegi, bol pateteıten. ve kti· 
çilk bir parça siyah ekmekten 
ibaret bir yemek. Baıka yemek 
yoktu. Fakat yedliimiz et ve 
patates, bir oburu bile doyura· 
cak kadar boldu. Ancık ıunu 
bilmek lizımdır ki bu gıda mad 
delerinin vesika usulüne tabi 
hıtulm11nndın bir srnn evv.ı 

yenmiş bir yemekti. Bizden aoa 
ra relen yolcular iÇ kıldıkla
r&Dl s6ylediler. 

Her tarafta hummalı bir harp 
hazırlığı devam ediyordu. Asker 
dolu trenler, vagon pençerele
rinden karılarına ve çocuklarına 
veda eden zabitler. Köylerden ve 
çiftliklerden toplpomıı ıftrü sürü 
atlar. Fabrikaların damları üze
rinde tayyare hücumlarını def
etmek için kurulmuı toplar Ye 
askerler. Yollarda tesbib gi 
bi dizilmiş tanklar ve sonu gel· 
miyecck derecede uzun bir hat 
teokil eden askeri kamyonlar. 
Bütün bunlar nereye gidiyor? 
F&lırerin işaret ettiği hedefe. 
Bu lıedef gerek alman milletine 
•e gerek dünyaya danzigden 
ibaret imiı gibi gösteriliyorsa 
da hakikaten bundan çok daha 
ılimullu ve tarihe bakılacak 
olursa kimsenin varamadığı bir 
hedeftir. lıte biz alman mille· 
tini, bu uzun fakat çıkmaz yo· 
lua baılangıcında gördük ve 
bize 6yle geldiki bir dafa daha 
eli bağlı, yüreği dağh 1914 
harbinin ikibetine doğru sürUk· 
lenmektedir. 

IAYI ı •ff 

noktai nazardan mOaakere acllp 
etmiyıceğl ıuaUne de menfi ce• 
vap verinlıtir. 

Bu suretle alman hllkBmetl 
bir leh mümessilinin muvaHlA· 

tıaa boş yere intizar etmit ol· 
duğunu müşahede ve tesbit mec• 

buriyetinde kalmıf ve 31 ajuı• 
toı akıamı alman tekliflerini 

neıretmiıtir. Polonya radyoıu 
bu tekliflerin kabul&lne imkln 

olmadıiını bildirmiıtir. Bllt6a 

muslihane çareler bu ıuretle zail 
oldu*u için 8. Hitler kuvvete 

kuvvetle mOracaat mecburiye
tinde kalmııtır. 

1 eylül akıamı İngiliz ve fran 
aız bllyllk elçileri alman harici · 

ye naımna aynı maalde bir nota 
Yererek Almanyanın leh topra· 

iıddan kıtaahnı çekmeıinCiıle· 
miıler ve bu talep ~kabul edil· 

mediii takdirde iki memleketin 
Polonyaya karf1 vaıifeleriai ya• 

pacaklarını bildirmiılerdir. Al· 
maa hariciye nazırı verdiği ce-

vapta Almanyanın miitearrıı ol· 
duğu tezini kabul etmediğini bil
dirmittir. 

Bunun üzerine Musolini bir 
harp teblikeıioi bertaraf için 

bir mütareke akdini ve leh· al· 
mın ihtillfıoın halli için bir 
konferansın içtimaa ""çairılması· 
ııı teklif etmi~tir. Fransa ve Al 
manya bu teklifi kabul etmlı· 
lerse de lnıiltere reddeylemiı· 
tir. 

3 eyUU sabahleyin· saat 9 ela 
İngiliz bOyBk elçiıi leh topralı· 

larının tahliyesi için iki aaatlik 
mftblet veren bir ftltimatum tek· 

lif eyleD'iş ve iogiliz hariciye 
nazırı da saat 11 den itibaren 

İngilterenin: Almanya ile harp 
halinde olduğubu almaa maıli
hatrlh:arına bildirmiıtir. Alm111 

hariciye · nazara saat 11,30 da 
ingiliı büyllk elçiı;ne verdiii 

cevapta İngiliz teklifini reddet
miı ve harpten ingilterenin mes 
ul olduğunu ilivc eylemittir. 

Fransız bllyük elçisi de öil• 
vakti hariciye nazırını ziyaret 

ederek alman bllkOmetinia 1 
eylUI tarihli notaya tatmin edi· 
ci cevap ve-rip vermiyecetini 
sormuıtur. Alman hariciye aa· 

zm ingiliz btlk&metinin daha 
evel iki ıaat mUbletli bir olti· 

matum verdiğini ve bunun al
man hllkilmeti tarafından red· 
dedildiğini, fransız hattı hare-

keti de ayni mülibazalardan 
mülhem ise Almanyanın buna 

. ancak teessüf edeceğirai bildir
miş, bunun üzerine fransıı bü-

yük elçisi bu ıözleri Almanya· 
nıa tatmin edici bir cevap ver-

mediği mahiyetinde anladıj'ını 

kaydederek frınsanın 3 eylül 

saat 17 den itibaren Polonyaya 
k.arıı vecibelerini ifa edeceğıoi 
kendiıioe tebliğ mecburiyetinde 
olduğunu söylemiıtir. 

~~. "!!!!!!!!!1!!!!!!!!~1!99~~----:ı:=.,.~ .................... _ ...... 1 i ESKi GAZETE S 
ı 11e MECMUALAR S 
ı Bir kilo Gazete varlığı rilo- Si 
ı de iki yavruyu doyurur. Okr 
:ı duğunuz eıki gazete ve m~c· 

muaları Çocuk Eıirj-eme Ka· t J rumuna vermenizi Kurum ıay· ! 
ı tıyle diler. S .................................. 
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Orman kanunundaki 
Ceza hükümleriyle 

bilmesi gerekli 
köylünün 

yönler 
-1 

Böliemizde bir çok yurtdıt
laran tedira-ln olduklara, ilendik· 
leri yönleri açıklamak ve onları 
kanuna uyıun ıekilde yilrlltmek 
içia kanunun ana çizgileri üze
rinde duracaiım .: 

Orman nege derler, orma
nın tari/i: Or. K. Madde - 1 

Kendi kendine yetişen veya 
emekle yetııtirilmiı olup da; her 
hana-i bir çeıid orman ha51llb 
veren ( kereıte, odun, sırık, her 
neyi çenber ve ıepet çubuiu, 
Çtre, aiaç kabutu, timıir, mazı, 
palamut, çam f11tığı, cehri, ıığ· 
la, reçine ve mOştakları gibi 
maddeler ) agaç ve agaçcıkların 
toplu halleri yerleriyle beraber 
orman Hyıhr. 

Bu bilindikten aonra kanunun 
birinc.i maddesinin ikinci fıkra· 
ınıda: (Sazlıklar ve muhitin ta
biatı itibariyle koru ve baltalık 
yapılmıyan veya ıtep floraııyle 
örtillll yerler, her çeşit dikenlik 
ve fundalıklarla parklar, ve 
ormanlara bititik olmıyan bet 
hektardan az sahibli arazi Uze· 
rindeki ağaçlar ve ağaçcıkfar, 
orman aayılmaz) diye yazılıdar. 

Kanun ilk fıkrada orman ni
ye denir, buna tarif etmiş ve 
daha açık anla1ıl11a diye de, 
ormandan sayılmıyan •j•ç ve 
af ıçcıklerı ayırmıthr. 

- Orman sayılan yerler'*eo 
•iaç kesmek, odun yapmak, 
çıra almak, kamur yakmak, 
ormanda taı ocai& açmak, su 
yola yapmak, alet yakmak, 
yaıak edilmiş ve buralardan 
iıtifade etmek orman idaresin
den izin almağa bağla tutul
lllUflur. Bunlar yapılmaua suç 
iılemif olur ki yapanlar ceza· 
lındırılır. 

Bilinecek bilgile' : 
Ormanlardan ( yukarda yazılı 

tarife giren yerlerden ), kaim 
( clJkili ) kuru •taç, kuru kök, 
keamek veya çıkarmalı, kuru 
agaçlardan kabuk •e çıra, al
nıak, · aalep, yer manbra. kitre, 
•opn, kocayemiş, ılıç, gibi top
rak mahıulatiyla meyveleri, ku-

ru yaprakları toplayıp götOr
ınek, ve lıer çeşid arbk ve yer
de yatık devrilmiş kuru agaç, 
toprak, kum, çakıltaıı, ve taf 
çılcarmak ve mazı, kozalak, ve• 

•ıir orman: tohumları toplamak, 
ormanlarda avlanmak, orman 
idare1inden izin almağa ve bu 
idarenin tayin edeceği şart ve 
bıilddetlere bağlıdır Or. K. Mad
de : 23. 

Devlet ormanlarının sınırları 
İçinde, madea araıtırmak için 
Ziraat Vekaletinden, taş ocak-
1, rı araıtırmak için de orman 
idaresinden izin almak f&rthr. 
P.tadde: 24 

- Devlet ormanları içinde 
Yeniden yerleıilmeıi ve orman· 
ların deYlet tarafından iıletil
hıeıine ve mubafazaıına mtıte
•llik yepılacıldardan baıka, her 
Çeıit binalar ve ağıl inıaıı ve 
hayvanların barınmasına mahıua 
Ytrltr yapılmHı fe yeniden 

tarla açılması yasakhr. Madde:25 
- Oımanların sınırlarından 

dört kilometreye kadar uzaklık
ta olan yerlerde yeniden her 
çeıit fabrika yapmak dahi zira
at veklletinin iznine bağlıdır. 
Ormanlara yakın müessese ve 
fabrikalardan çıkıp ormanlara 
zararı kokunan gazların zarara· 
nı fenne g8re r azaltıltımağa ve 
ve gidermeğe sahipleri mecbur· 
dur. Or. K. Madde: 26 

- Ormanlar içinde bulun•n 
devlet ve köy yollariyle, kayle· 
rin ıu yoUırının tamirinde (ona
rılmasına), tamire ...... baılanırken 
mahalli orman idaresine haber 
verililir. Madde: 27 

Orman 11nırları dıtında ve bu 
sınırlardan 500 metre mesafeye 
kadar olan yerlerde yapılacak 

kirfç, k8mür, katran, tereban
tin, ve daha buna benzer ocak
ların yapılması orman idaresi
nin iznine bağhdu. Madde : 28 

Orman sınırları dııında ve bu 
11nırlardan 100 metre"·mesafeye 
kadar olan yerlerdeki hızarlar 
iıtimlik olunabilir, sahipleri 
bunları sökUp g&tllrmek iıter· 
lerae onlara müsaade edilir. 
Madde: 29 
Doğrudan doğruya orman 

mahsulittoı işletmek llzere ye· 
niden kurulacak her nevi fab
rikaların açıl&Dası Ziraat Veka
letinin iznine baihdır. Vekilet 
bu izini verirken kurulacak fab
rikaum kuvvetini, ormanların 
itletilmesindeki fenni tabamm'1-
Hl ve mevcut fabrikaların ıayı
sı gözönilnde tutar. Madde : 30 

Yukarda ya zıh olan işleri . 

yapmıyanlar bakkmda 103 · 124 
e kadaı: olan kanun maddele· 
rinde ayrı ayrı cezalar gösteril
miıtir. 

Peki amma; eğer bir ıalııs 
kcacli urlaıındıki bir agaçdan 
kereste çıkarmak veya odua 
almak ıuretiyle bunları evine 
taıımak iıterae ? 

Bunun için kanun ayrı bir 
maddesin-le: 

Sonu var -
= 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Kapalı zarf uıulile eksiltme
ye çıkarılan 5970 lira 52 kuruı 
keşif bedelli 133. 73 metre mi
kip azman ve 101.16 metre mi
kip döteme ağacı imali itine 
talip çıkmadığından bir ay mUd· 
detlc pazarlığa bırakılmııtır. 
Pazarlık mfiddeti 12/10/939 per 
şembe günü saat 16ya kadardır. 

Bu ite ait keıif ve ıartna· 
meler nafia müdürlOğOnde gö· 
rnlebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 447 
lira 79 kuruıtur. isteklilerin 
muvakkat teminatları ticaret o· 
dası vesikaları ve bu iş için 
Aydın viliyetinden alınmıı eh
liyet veıikalariyle birlikte yukar· 
da yazılı giin ve ıaata kadar 
encümenin toplanb g6nleri olan 
her haftanın perıenbe günleri 
Yiliyet daimi encOmenine baı 
vurmaları illu olunur. (229) 

' 

.. 
ATIDll .... -. · 4-·... 

RADYO 
PAZAR 10/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1'48 m. 182 Kca. 120 Kw. 
T. A Q. 19,74 m. 15195 

ICu. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
13.30 Program 
12.35 TBrk mllziği (fasıl he

yeti) 
13.00 Memleket ·saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (kOçilk orkestra 

ıef: Necip A,kın}: 
1 - Raffaele valente uzak 

bir memleketten serenad 
2 - Fritz recktenwald Viya· 

na mllzikleri 
. 3 - Josef lanner bılo danı
ları 

4 - Rio gehhardt noktürno 
DİDDİ 

S - Hans mainıer Viyana 
polkaıı 

6 - Franı: lehar libetlentanz 
operetinden potpuri 

14.15-14.30 Müzik (danı mil· 
ziği - Pi.:) 

18.30 Program 
18.3S~Müzik (pazar çayı • pl.) 
19.0S Çocuk ••ali 
19.35 TOrk mlb:iği (fasıl lıc· 

yeti) 
20.10 Müzik (danı mOziğl - pl.) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.45 TOrk mOziği: 
Çalanlar: Refik Fersan, Fa-

hire Fersan, Reıat Erer 
Okuyan: Mefharet Sağaak 
1 - Şevkefza peırevi 
2 - Nikoros - Şevkefza ş. 

(Geçibde kartıma gözlerim süz· 
me) 

3 - Reıat Erer - Acemaıi
ran ıarkı (Ey benim glizcl ku
ıum) 

4 - Udi Ahmet - acem kür· 
di şarkı (Edeli atfınazar halim~ 
çeımin dilber) 

5 - Bedri Hoşgör - Uşşak ş. 
(Gel •ıık giicenmt) 

il - Okuyan Necmi Riza a
b11kan: 

1 - Mahmut Celalettin p•ıa 
bayati ıarln (Narı firkat fUlebaf 
oldukça) 

2 - Suohi Ziya - Hüseyni f· 
(Feryad ediyor bil gül bOlbillü· 
şeyda) 

3 - Enderoni Yusuf - Hli. ş. 
(Saçım bükUmler i) 

4 - Fahire Fersan · kemen
çe taksimi 

5 - Şevki bey - Hüseyni ş. 
(Hicram oku) 

6 - Dede - Gülizar şarkı 
(Nazlı nazlı ıekip gider) 

21.30 MOzik (Riyaseticümbur 
Bandosu - şef: İhsan~ Künçer): 

1 - Franciı popy marı 
2 - Jean sibtlius valıe tris

te 
3 - E. la1o le roi d'ys ope

rasının uYertilrll 
4 - R. Wagner lobengrin o· 

peras1nın tantezi 
22.20 Miizik (cazband • Pl.) 
22.45-23.00 San ajanı haber · 

leri ve yarınki program 
PAZARTESi 11/9/939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi.) 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Miblk (karıtık prog· 

r•m Pt.) 

19.00 Program 
19.0S Müzik (operet selek-· 

yonları Pi) 
19.30 TOrk müziği (fasıl he· 

yeti} 
20.15 Konuıma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk milziği 
Okuyanlar: Mustafa çağlar, 

Safiye togay 
Çalanlar: Reşad erer, Ru,eo 

kam, Cevdet kozan 

1 - Tanhuri Cemil • Ferah
feza peırevi 

2 - fsmail Hakkı bey ferah· 

feza beıte - (çağlayan cuyi si· 
riıkile) 

3 - . İsmail Hakkı bey · fe· 
rahfeza şarkı (Ateıi aıkın ile) 

4 - ishak varan - ferahfeza 
tarkı (Seyretmek i·;in) 

S - Ruıen kam - kemençe 
takıimi 

6 - lımail Hakkı • Ferahfe
za şarkı (Me\ıtabda güzel olur.) 

7 - Nasibin Mehmet • kur· 
dilihicazkir ıarkı (Derdin ne 
ise) 

8 - Nasibin Mehmet · hicaz-

"''-ıarkı (GlSzmezıem eger) 
9 - Şemsettin Ziya • hicaz 

ıarkı (Olalı ben sana bende) 

10 - Refik fcrsan • hicaz f· 
(Geçdi rüya gibi 

21.30 Konuşma (doktorun sa
ati) 

21.45 Müzik (melodiler) 

22.00 Müzik (kOçllk orkestre) 
şef Necip Aşkın) 

1 - Emile W aldteufel • iki 
kere iki • valı 

2 - Franz lebar - ••• ope· 
retindev potpuri 

3 - Drigo · arlekenin mil
yonları No. 4 

4 - Hanı löhr - memleketten 
memlekete (Muhtelif memleket· 
terin melodileri üzerine rabsadi) ı 

5 - Micheli - ltalya şarkı· 
ları • potpuri 

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, eılıam, tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiıt) 

23.20 Mllzik (cazband - Pl.) 
23 55-24 Yarınki program. 

ilin 
Vilayet daimi 

meninden: 
-encu-

Kara pınar - Koçarlı yolunun 
s+ 100 - 8 + 530 kilometreleri 
arasında 2026 lira 40 kurut ke· 
şif bedelli kaldırım inşaata açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28/9/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümenin salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait metraj keşif cet
veli ıartnameler Aydın nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 151 
lira 98 kuruıtur. 

isteklilerin teminat mektup
ları, Aydın vilayetinden bu İf 
için alacakları eb.liyel vesikaları 
ve ticaret odası vesikalarilc yu
karıda yazılı g6n ve saatte vi· 
liyet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

10 14 19 24 (225) 

.............................. 
f Doktor Operator i 
JNureddin Adısoni 
ı Memleket hastanesi kadın ı 
: hJutahkları mutaha1111ı : 
: Hastalarını her gün ıabah ı 
ı ve &ğleden ıonra Park karıı· ı 
ı ıındaki muayenehanesinde ı 
ı kabul ve tedavi eder. (227) : .............................. 

ilin 
Aydın Vilayet Daimi 

Eucümeninden: 
Aydm • Çine yolunun 9 + 000 

uncu kilometresindeki mendres 
köprüsü ilzerinde 4968 lira 38 
kuruş ketif bedeli ahşa ı, k<Sprü 
tamiratına eksiltme ve temdit 
müddeteri içinde talip çlkmadı
ğından bir ay müddetle 'pazar
lığa bırakılmıştır. 

Pazarhk .. müddeti 12.10.939 
Perıembe glhıll saat 16 'ya ka

dardır. 
Bu işe aid keşif, metraj, şart· 

name ve resimler nafıa müdUr
Uiğünde -görülebilir. 

Muvakkat teminat 372 lira 
62 kuruttur·. 

lıteklilerin muvakk;\t temi
natları ticaret ~odası vesikaları 
ve bu iş · için Aydın villyetin
den alacakları ,. ehliyet vesika· 
ları ile birlikte yukarda yaıah 
gUn ve saata kadar encümen 
toplantı gllaleri olan her hafta
nın perıem '>e gllnleri Vili vet 
daimi encllmenine baı yurma-
ları illn olunur. (228) 

• 

Aydın su işleri 4. ıube 
mühendisliğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan it 
Aydın bataklığı kurutma ka· 

nalının 1 + 330 - 8 + 600 nen 

kilometrelerinde iki adet beton 

arme köy yolu köprnsnnnn in
şası. 

B) - Köprülerin beherinin 
muhammen keiif bedeli ( 3447) 
lira (9) kuruştan (6894) lira(18) 
kuruştan ibaret olup vahidi fiat 
üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

C) - Eksiltme kapalı zarf 

usulile yapılacaktır. 
D) - Eksiltme 28 cylil 939 

perşembe glinü saat 15 de Ay
dın su işl~ri 4 ncü ıube mühen
disliğinde yapılacaktır. 

E) - istekliler şartname, pro 
je vesair evrakları ıu itleri mü-

hendisliğinde görebilirler. 

F) - Eksiltmeye girebilmek 
için 2490 No.lu kanunun hüküm
lerine göre (517) lira ( 10) ku
ruıluk muvakkat teminat ver-

meleri ve ihaleden sekiz gün 
evci ehliyet vesikası almak ü
zere Aydın vilayetine müracaat 
etmiı olmaları şarttır. 

Teklif mektupları ekıiltmc 
gününde tcıbit edilen ıaatten 
bir saat cvel su işlerinde mti· 
teıekkil komisyona verilm;ş ol
ması lazımdır. 

30 5 10 19 (198) 

.•.•••••. Abone ıeraiti .••.•.... : ı 

i YJIJar.ı her yer için 6 lira. i • • t 

i Altı ayhtı 3 liradır. : 
f idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baaımevf. : . . 
i raıeteye ait yazılar için ! 
! yıuı itleri müdüılütilae, ilin· i 
~ lar için idare müdürlütüne i 
! -nüracaa.t eclilmelldlr. : . . ......................................... ········ 

- . 



Aydınlılara müjde 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

Koçarh ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

Su, ağzı mühilrlil damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Temiz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Depoıu : Aydında Hava kurumu ittitalinde Avukat Bay Neıet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın ha.talıkları ve tontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Haıta kabulOne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıı doktorlıırımız tarafından her 
türlO erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapdmakta 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmekteti1' 

IPES .. 3228 

HALK 
s~saa~~s~~sssBSms 

vı 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene ~6ni Saat Doktor arkadatımıııa adı • -
Pazartesi 3 - 4 1 Dr. Remzi (Çocuk mütehassısı) 

Salı 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt hastalıkları mutahau111) 

1 Çarpmba 2 - J Operatör Nuri Erkan 1 
" 3 - 4 Doktor Şevket G6zaçan • 1 ( Q8ı baatahkları mutaha1111ı) &I 

Pert•mbe 4 - s Doktor Muhıin 1 N dç haatahkJarı mutaha11m) 

1 m .. s - 6 Doktor Şeyket Kırbaı 
(intani baataJaklar mutabaa11aa) DJ r,., 

"'~ [9 
Cumarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Yalgao 1 Dl 

IS .. 3 - 4 Doktor Halil Göraydın • 21EBEllBBS&1 ~~~se.81 

AYDIR l&TI ı '2' 
e•eAa0 ee•AA0°ee·ae••ee••tee·eet6tOAAt000 •• • 

1 den 6 nulnaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit ~edilmit olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
P :S:: LA 2!&L! - ::ız ı:t - '' § 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

E!S 

. . 

.ı:s === =::=Z2iP ı -

Her Nevi Bas.kı, 
Cilt i_şleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
• 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

: · 200, 400 sahi/elik ciltler 125-200 kuruştur 1 
1 · C. H. P. Basımevi S 
-. •••• ~·························· ......... 41 
Bölge sanat okulu di- ı Bölge sanat okulu di- elverişli bulunmak. 

rektörlügw ünden: rektörlügw ünden S - Orta veya lise veya bu 
derecedeki okulların her hangi 

Maarif vekilliğinin emirleri i- Okulumuza paralı yatılı ve sınıfında iki yıl iist üste sınıfta 
cabı 25/9/939 gününde tedrisata nehari talebe kayıt ve kabulüne 

k 1 kalmamış olmak. 
başlanacaktır. O u talebesinin 30/9/939 gününe kadar devam 

l Belgeler: 
bu tarihte okulda bu unmaları. edilecektir. Aşag-ıdaki ıeraiti 

15 17 A - Nüfus kağıdı 

Zayi mühür 
7, 9, 11, 13, • (221) haiz olanların belgeleri ve altı B - Atı kiğıdı . 

adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe- C _ ilkokul diplomaıı ( ve 
kilmiş fotoğraflariyle birlikte ya tudiknaıpe) 

İncirli ovanın isafıkıhlar köytı 
muhtarlığı resmi mühürU ile azalık 
mührünü 8/9/939 cuma gilnll za
yi ettim. Y eoiıini alacağımız
dan eski mlibürlerin bükınn ol· 
ıiıadı~ını ilin ederim. 
f safıkıhlar k<iy. muhtarı Aza 

:. Halil Çelık lsmail Karataı 
(?2.6) 

tatil gilnleri dıtında her gün D - 6 adet fotoğraf 
saat 9 dan 17 ye kadar okula Not: Nehari talebenin yoksul 
başvurmaları. ve çalışkan olanlarına okulda 

1 - Türk olmak. öğle yemcgi verilir. · 
2 - 13 yaşından aıığı, 17 7, 9, 11, 13, 15, 17 

yaıından bliyük olmamak. - s ' 
lmtlyaıı nhlbl ve Uınumf Netrlyat 

3 - Beı sınıflı ilk okuldan MUdftrli : t.:teın Mendr•• 
mezun bulunmak. · s .. ıldıi• yer ..;. 

4 - Sıhhat\ sanat tabıiline c H t- tl••••uı 

(222) .... 


