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Varşova Kendini Kahramanca Müdafaa Ediyor 
Cumhuriyet hükômeti

bir zaferi • 
nın 

Karabük demir ve . ı \,, 
ış emege 

çelik fabrikaları 1 

başladı 1 

Ankara, 11 - Karabük de
tııir ve çetik fabrikasıuın birinci 

Yüksek fırınının işletmeye açıldığı 

bildirilmiştir. 

Ankara, 11 - Dün gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka-
Ve dün gece demir istihsaline dar alınan haberlere nazaran 
başlandığı İktisat vekaletinden vaziyet : 

Alman ci-rd-u-"--s-u-n-da i 

panik mi var .......................... 
Baz.ı Alman askerleri hududu geçerek 
Fransaya ve Belçikaya iltica ediyorlar 

Paris 11 - Maten gazetesi
llin İ~viçre hududundan aldığı 
bir ha be göre: Geçen hafta 20 
Alman askeri ile bir Alman 
subayı Ren Nehrini kayıkla ge
çerek Honin civarındaki Fran· 
sız makamlarına teslim olmuş
lardır. 

Bunlardan birisi şöyle demiş
tir. Ren üzerine dubalarla bir 
köprü kurunuz. Görececeksiniz 

ki binlerce Alman askeri bu 
köprüden sizin t•raf a geçecek
tir. 

Belçika gazetelerinin yazdı
ğına göre: 

50 kadar Alman askeri hu
duttan gtçerek Belçika makam
larıoa teslim olmuşlardır. 

Dün da 20 asker kaçmıştır. 
Alman askeri Brüksel kışl~sına 
yerleşmiştir. a.a. 

----~~--------.._,,..~-~--~'="'~~~~~~~~---

Pclrtekiz hükumeti 1 

Bazı esnan ::.babını silah 1 

altına aldı ----
Lizbon, 11 - Portekiz hü

kümeti 14 ilk teşrinde hi
tam bulmak üzere 1936 sını
fı ile geçen sene çağrılmamış 
olan 935 smıfının bir kısmını 
ve keza bazı ihtiyat zabitlerini 
silah altına çağırmı~tır. 

· ispanya 
Limanlarına iltica eden 
İtalyan vapurları hareket 

etti 
Madrit, 11 - Avrupa vaziyeti 

üzerine Rigoya iltica eden İtal
yan vapurları limandan ayrıl

rn1şlardır. 

Rigoya gelmiş olan Alman 
vapurlarının radyo ahizeleri mü
hürlenmiştir. 

Ruzvelt 
Bitaraflık kanununun Ka
nada hakkında da tatbiki 

emretti 
Vaşington 11 - Reisi cum

hur Ru?.velt, bitaraflık kanunu· 
nun kanada hakkındada tatbi
kini ctmir etmiştir. 

Japoı:ıya 

Avrupa harbine gir mi
yece k 

Tokyo 11 - Japon başvekili 
beyanatta bulunarak, Japooya-
nm Amerika, İngiltere ve Rus· 
ya ile münasebatını Çin meH· 
lesi üzerine tekrar tanzim et-
mek kararını verdiğini ve Av
rupa harbinin Hitlerin fena bir 
hareketinden çıktığını söylemiş 
ve Japonyanın Avrupa harbine 
girişmiyeceğini ilave etmiştir. 

·-:>~E-

Belçika da 
Emniyet ve müdafaa 

tedbirleri alıyor 
Brüksel, 11 - Belçika ajan

sından : 
Milli müdafaa nezareti talim 

devresi için bir takım ihtiyat
ları silah altına da~et etmiştir. 

Belçika gazetelerinin yazdı
ğına göre Belçika sahilleri 60 
kilometrelik bir saha dahilinde 
müdafaa vaziyetine getirilmiştir. 

Limanlara sahil topları kon
muş ve hava bataryaları yer
leştirilmiştir. 

Kanada 
Almanyaya harp ilan etti 

Ottava 11 - Kanada hüku
meti Almanya ile hali harpte 
olduğunu re~mcn ilan etmiştir. 

E ~ 1 :ae 

Büyük Millet Meclisi 
Dün Başvekilimizin bir nutkile açıldı 
Ankara 11 - Büyük Millet Meclisi buügilo içtimalarına Abdülbalık 
Rendanın riyasıtinde başlamıştır. Celıe açılır açılmaz söz alan 
başvekil Dr. Refik Saydam uzun bir beyanatta bulunmuştur. 

Meclis 18 Eylulde toplan~caktır. 
~~~.......,~'!!!!'!!!!~~~!!!!!!!!!--e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!mlm!"!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~---~~::--.~~ 

Cephelerde Harp Vaziyeti: 
Polonya tebliği : 
Ankara 11 - Bu gün sa· 

at 13 den saat 17 ye kadar 
alınan haberlere göre vazi · 
yet : 

Şark cephesinde : 
Varşova garnizonu genel 

kurmay ba~kanı albay Lepins 
ki dün gece saat 23,30 da 
Varıova radyosunda atideki 
beyanatta . bnlunmuıtur. 

Varşova çetin gilnler yaşa
maktadır. Sabahın ~eşinden 
beri tayyare hücumları birbi · 
. rini takip ediyor, ilk hucum 
esnasında Polonyalılar bir 
tayyare dütllrmUştür. Gilndüz 
yapılan 14 bava hücumunda 
70 bombarduman tayyaresi 
faaliyet göstermiş ve 15 da· ' 
nesi Polonyalılar tarafından 
dO~ürülmüştür. 

2 numaralı Varşova radyo 
istasyonunda dün gece şu 
haberi vermiştir. 

Sivil halka benzin ve yağ 
da*ıtılmağa e"skisi gibi devam 
edilecektir. 

Alman tayyareleri tarafın· 
dan atılan ve şehri teılime. 
davet eden beyannameler 
Pılsuliıki meydanında azimkir 
bir halk kitlesi önünde bü
yük bir ateş halinde yakıl
mıştır. 

Varşova civarında esir edi 
len alm n askerleri, Alman
ya ile İngiltere ve Fransa 
arasında harp ilin edilmiı 
bulunduğundan haberdar 
olmadıklarını bildirmişlerdir. 

Polonya umumi karargahı
nın tebliği : 

Alman hava bombarduman 
ları devam ctoımektedir. Ho • 
baylı mıntakasında vaziyet 
değişmemiştir. Alman kıtaah 
Varşova kapuları\ıdan çekil
mektedir. Alman radyoları 
Varşova radyosunun işaret
lerini kullanmak ve yalan 
haberler neıretmek suretiyle 
beynelmilel Cenevre muka ve· 
lesini haleldar etmişlerdir. 
Varşova radyosu normal ola
rak işlemektedir, . 

Varşovadan Loba giden 
tren yolcuları alman tayya
relerinin bombardumanıodan 
kurtulmak için 72 defa in· 
mek· mecburiyetinde kaldıkla
rını söylemişlerdir. 

Bükreş 11 - Varşovadan 
Bnkreşe gelen havas ajansı
nın muhabiri demiştir kit 

Almanların malzeme ve 
adetçe faikiyeti ve tayyare 
taaruzları karşısında Polonya 
halkının ve ordunun manevi
yatı çok yüksektir. 

Fransır. tebliği : 
Garp cephesinde : 
Bu sabahki Fransız umumi 

karargahının tebliii: 
Gece heyeti umumiyesiyle 

sükun içinde geçmiştir. Kıta
larımız mahalli bir ilerleme 
başarmışlardır. 

İngiliz istihbarat nezareti
nin bu sabahki tebliği: 

Büyük bir ehemmiyette 
yeni her hangi bir deniz ha· 
reketi vukua gelmemiştir . 

Denizaltı gemilerine karşı 
bir çok hareketler yapıldığına 
dair raporlar gelmittir. Bu 
hareketlerden bazısının mu
vaffa kiyetle neticelendiği mu
hakkaktır. 
Kodnoğ vapuru batırılmış 

ve 21 mürettebatı kurtarıl· 

mııtır. Mağdagur vapuru da 
batırılmıştır. Bu vapurun mü
rettebatından bir kaç kişi bo 
iulmuştur. 

Garp cephesinde : 

Havas ajansı bildiriyor. 
Kıtaatımız alman kıtaatile 

temastadır. S;ğfirt h~ttının 

ileri mevzilerine taarruz eden 
kıtaarımız l:.ir çok köy ve 
tepe ele a-eçirmişlerdir. Al· 
manlar ileri mevzilerini mü
sademesiz terk etmek istemi
yorlar. Almanlar çok . ciddi 
bir m~hiyet alan mukabil ta 
arıuzda bulunmuşlardır. 

50 kilometre olan cephenin 
ilçte ikisinde öncülerimiz iler 
lemektedir. Diğer üçte biri· 
nide ilerlemek daha güç ol· 
maktadır. 

Bir alman tayyaresi Bulas
kay civarında Litvanya top
raklarına inmiş ve rakipleri 
olan 2 subay tevkif edilmiş

tir. 
Garp cephesinde : 
Fransız umumi karargahının 

tebliği. 

Cephede bir takım hareket
ler kıtaatımızın Ren ve Mozel 
arasında :ilerlemesine fırsat 
vermiştir. Düşman Mozel şar
kında bir taarruz hareketi 
göıtermiştir. ı 
Maoş ve şimal denizlerinde 

Fransız ve İngiliz bahriyesi 
mayo barajları tesis etmiıtir. 

Hava kuvetlerimiz keşifle 
rine devam etmişlerdir. 

Halkevinde: 

• 
I d are heyeti 

toplandı 

Halkevi idare heyeti dün 
akşam Halkevi reisi B. Neşet 
Akkorun reisliği altında hafta
lık mutad toplantısını yapmıçtır. 

Belediyede : 

Daimi encümen 
toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden evvel belediye reisi 
B. Etem Mendresin reisliği al
tında mutad toplantısını yap
mış belediyenin dahili muame
lesine ait işler hakkına kar2'r
lar ittihaz etmişti r. 

- es ;=-c-

Romanya 

Bir milyon yüz bin asker 
silah altında bulunduruyor 

Loodra 11 - Havas ajansı 

muhabiri Bükreşten bildiriyorr: 
Romanya bitaraflığını ilin 

etmiştir. Bu bitaraflık istikbal 
hakkında herhangi bir kaydı 
ihtiva etmeksizin bugünkü va
ziyeti mubaf aza etmektedir. 

Hükumet seferberlik tedbir
leri de almıştır. Halen bir mil
yon kişi silah altındadır. Hu
dut muıtakasından kadın ve 
çocuklar tahliye edilmektedir. 

Londra, 11 - Havas ajansı 

Bükreş muhabirinden : 

Romanya bükümeti derhal 
yeni ihtiyat sınıflarını silah al· 
tına çağırmağa karar vermiştir. 
Bir milyon yüıbin asker silah 
altındadır. 

-~-

Bursanın kurtuluş 

yıldönümü 
Bursa 11 - Bı.ırsanın kurtu

luşunun 17 inci yıldönümü bu
gün çok büyük tezahüratla 
kutlulanmıştır. 

·-:>+....~ 

Filistinde 
Harp hazırlıkları 

Londra 11 - Filistin tam bir 
harp baıırlıkları devresine gir
miştir. Bir taraftan ticaret itle
ri ve sermaye ihracatı kontrol 
altına girmiş diğer taraf tan da 
balkın iaşesi için muhtelif ted· 
birler alınmıştır. . 

Şarki Erdunden bir eko
nomi komisyonu Filistine 
gelmiş ve filistin komisyonu 
emrine 40 bin ton buğday vt.r
miştir. Sivil servisler için· kadın 
erkek gönüllü kaydına başlan
mıştır. 



Avrupa Buhranı Karşısında Fransada Cephelerde Harp Vaziyeti .· 
.,,,. • t • 

Vatandaşların Vazifesi -· -
Polonya askeri kı-

1 taları teşkil ediliyor 

Fransız tebliği : 
Ankara, 10 - Bugün saat 

13 den 17 ye kadar alınan ha
berlere göre vQz:yet: 

Alman !tebliği : 
Ankara 10 - Bu iÜD ıaat 

20 den saat 22 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet : 

Aylardan beri korkulan harp 
eylüliln birinden beri biltlln ıid· 
detiyle cephelerde baıladı. Şim
di takriben iki yüz elli milyon 
insan birbirleriyle harp halinde 
bulunmaktadır. Harp artık mu· 
kadder neticelerini doğurmak 
için kendi istikameti içinde in· 
kiıaf dmektedir. Harp, hiç 
filphesiz insanlık için en feci 
akibetler yaratmakla beraber 
milletlerin bayat kudret 'e ka
biliyetlerini ölçmek için en ku • 
vetli bir miyardır. 

Hatta geçen asırda iıte bu 
bakımdan harbi isteyenler bile 
olmuştur. Artık her ne olursa 
olıun bu gDn milthiı bir haki· 
katın içindeyiz. Şimdi henüz 
aydınlanmıyan çok karışık va· 
ziyetler içinde harbin hudutları 
nan genışleyip genişlemiyeceğioi 
ve hangi istikametlere doğru 
sarkacağını tahmin etmek ko· 
lay değildir. Bunu gelecek gün
ler bize gösterecektir. Bu giln 
ortada tek hakikat Yarsa her 
tarafın zafere ulaşmak ıçın 
biltün milli varhklarını ortaya 
koyarak en ıon bayat kabili· 
yeti eriyle çarpışacaklardır. 

Bu manzara karıısında benUz 
harbe girmiyen her millet en 
yüksek hassasiyet ve alaka ile 
vaziyeti takip etmek mecburi
yetindedir. Devletimizin mesul 
makamlarında bulunanlar milli 
menfaatlerimizin korunması ve 
milli varlığın muhafazası için 
her türlü tedbirleri önceden al
mıt ve hareket tarzlarını bu 
istikamete tevcih etmiş bulun 
maktad.rlar. Böyle tarihi za
manlarda vatandaıa dOşen me
suliyet hissesi devlet adamları· 
nınkinden daha az ve daha a
şağı değildir. Bunun için her 
vatandaı kendisi tıpkı bir dev· 
letmiş gibi hareket ederek Ye 
tekmil hareketlerini devletin 
aziz ve mukaddes menfaatleri
ne uydurarak müşterek gayeye 
doğru ulaımığa çalışması icap 
eder. Nasıl asker olmak vatan• 
daşın en aziz bir vazifesi ise 
milli menfaatlere uygun olma
yan rpropagandalardan çekin
mesi ve lüzumsuz telaşlarla 

memleketin iktısadi vaziyetini 
ve imme işlerinin tabii cereya· 
nını zif a dilıürecek harekeıtler
dcn sakınması da vatandaşa 
yüklenen bir vazifedir. Harp 
başlayahdan beri memleketimi· 
zin görterdiği soğukkanlılık ol 
gun ve yüksek milletlere yara
şır bir manzara arsediyor. 

Bununla beraber şu son gün
lerde her bide umumi harbin 
hatıralarda bıraktığı acı tesir· 

lerin tahriki ile halkta bazı 
fevkalade ihtiyat tedbirleri itti 
hazına doğru h~reketler görDl-

mektedir. Hiikumetimiz balkın 
bu vaziyetine karıı battıbareke
tioi gayet samimi ve açık dil 
,le halka bir beyanname ile ifa-

de etmiş bulunmaktadır. De· 
mokratik bir ruh ve zihniyetle 
yazılmış olan bükümetin bu be
yannamesi kadar vazıh bir 
şey olamaz. Şimdi berkeı şunu 
bilmelidir ki bugllnkU vaziyeti-

N. A.KÜÇÜKA 

miz umumi harbin şartlarma 
asli benzememektedir. Umumi 
harpte memleket, her taraftan 
çevrilmiı sıkı bir abluka altın
da bulunmakta idi. Bugün b&y
le bir şey olmadığı gibi Ttırki· 
ye harbe ğirdiği takdirde dahi 
olması ihtimal içinde değildir. 

Başımızdakiler, bulundukları mils· 

tesna ve tarihi mesuliyetin bü

tün genişliğini bilen ve ona'göre 

tedbirlerini almış olan bilyükleri

mizdir. Devletimiz, her şeyi ve de· 

rinden düşünerek ve inceden hesap

lıyarak mukavelelerine verdiği 
sözlere sadık ve şerefli bir şah· 

siyet sıfatile ayakta durmakta 
ve orta Avrupad geçmekte o 

lan haileyi ehemmiyetle takip 
etmektedir. 

Vatandaşa düşen vazife, dev

lete itimat ile, devletin amme 

hizmetlerine mani olacak her 

şeyden şiddetle çekinmek ve 

mutlak surette her türlü pro

pagandalardan kendiıini koru

maktır. Bugünkil beynelmilel 

vaziyette mevkiinin ehemmiyeti 

bir kat daha ziyadeleşen mem· 

leketimizde ecnebi propaganda· 

11nın çalışma!n pek varittir. İşte 
bu kadar nazik bir vaziyette 
va~ındaşın vazifesi devletin ta-

\ 
Paris, 10 - Fransa hariciye 

nazırı B. Bonne ile Polonyanın 
Pariı büyük elçisi arasında F
ransada derhal bir Polonya aı· 
kert kıtasının teıkili hakkında 
bir anlaıma imza edilmiştir. 

Bu kıta, Fransada yerleşmiş 
ve adetleri bUyQk bir yeküna ba
liğ olan Polonyalılardan teşek· 
kül edecektir. 

· İngiliz tayyareleri 
Yeniden Alman arazisine 

beyanname attılar 
Londra, 10 - İngiliz istihba

rat nezareti bildiriyor. 
Askeri tayyarelerimiz 819 ey .. 

lul gecesi Almanya üzerinde 
beşinci istikşaf uçuşu yapmıştır. 

Havanın müsait olmamasına rağ 
' men Alman millatine hitaben 
yazılmış notaları orta Almanya· 
nin geniı bir bölgesine dağıtmıt· 
lardır. Tayyarelerimiz avdetle 
yanlışlıkla bir kısım Belçika top 

' raklarının üzerinde uçmuşlardır. 
BrOkseldeki biiyük elçimiz bil· 

kümetin teessürlerini bildirmeie 
memur edilmittir. 

Eski Alman 
• 
ımparatoru 

Hitlere bir mesaj gönderdi 
Amisterdam 10 - Gazetele· 

rin salahlyettar bir menbadan 
aldığı bir habere göre: 

kip ettiği umumi istikamete ken 
disini uydurmaktır. Çünkü 
devlet bir bakımdan iınme men Kayser, Don şatosundan ya· 
faatinin bir ifadesi olan bir uz- veri Baron Muller vasıtasiyle 
viyet olduğuna göre vatandaş Hitlere bir mesaj gönder miştir. 
bu büyük uzviyet içinde çahıan Mesajde ezcümle şöyle dinlen -

' mektedir. bir varlık olduğunu daima göz 
önünde tutmuı, vazife ilbamıDI , Bugün siz 1918 falaketinden 
bu yüksek minadan alması ik- · çok daha mlihim olabilecek 

tiza eder. Çnnkll biz devletin büyllk bir felaket karşısında 
bulunuyorsunuz. on sekiz milyonda biriyiz. Te 

baa değiliz. Her şey bizimdir. 

Devlet işlerini bu mantıkla be-

nimıemeliyiz. 

• t l)~+-

Gazetelerin yazdığına göre 
Hitler Baron Mulleri kabulden 

istinkaf etmiştir. Boron Moller 
hariciye yüksek memurlarından 

Fon H.tlea tarafından kabul 
Bonne Roma büyük elçi- edilmiştir. 

sini kabul etti 1 
Paris 10 - Hariciye nazırı 

Almanlar 

Garp cephesi11de: 
Fransız umumi karargahının 

bu sabahki tebliği: 

Almanlar cephenin bazı nok
talarında mukabil taarruzda bu
lunmuşlardır. Gece vaziyette 

biç bir değişiklik olmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz buit nor· 

mal keşif faaliyetinde bulun· 
muılardır. 

Şark cephesinde: 
Polonya ajansı, Varşovanın 

müdafaası hazırlıklarına devam 

edilmekte ve cephelerde vazi
yetin hissedilir derecede değit· 

memiş olduğunu bildirmektedir. 

Garp cephesinde: 

Fransız umumi karargahının 

dün akşamki tebliği: 

Düşman bütün cephede mu· 
kavemet etmektedir. Düşman 

tarafından mubhlif mevzii hü
cumlar yapılmıştır . 

Bir fırkamız tarafından yapı· 
lan parlak bir taarruz milhim 
arazi elde etmekliği~ize yardım 
etmiştir. Tayyarelerimiz bava is· 
tikşaflarına devam etmektedir. 

Alman umumi karargahının 
tebliği : 

Şark cephesinde : 
Vistul nehrinin yukarı kıımır 

le dağlar arasında mağlup dOr 
man takip edilmektedir. Rando 
viçle Zodan arasında zırhlı kı· 
taatımız ilerlemektedir. Rador 
civarında bir çok Polonya fır· 
kaları mahsur kalmıştır. 
Düşman şarka doğru çekil· 

mekte ise de yalnız Kutao mıu 
takasından çekilebilir. 
Polonyanın şimalhıden Vistu

lu iki taraftan geçmiş olan Al· 
man kıtaatı V arşovanın şimali 
şarkiıinde Bot nehrinin cenup 
sahiline varmıştır. Varşovadan 
şarka doğru giden yol ve ıi
mendllfer köprüleri tahrip edil· 
miştir. 

Garp cephesinde : 
Fransız kıtaatı ilk defa ola

rak hududu gemiş ve ileri kara 
kollarımızla muharebeye tutuş· 
muştur. 

9 cyllU gecesi İngiliz - tayya· 
releri şimali garbi şehirlerine 
beyannameler atmıştır. 

3 Fransız tayyaresi garp hu· 
dudunda Alman toprakları üze· 
rine düıürülmüştür. 

Tayyareciler esir edilmiştir. 

lngiliz istihbarat nezareti 
Bazı sefaretlerin Varşovadan , ay

rıldıklarını bildiriyor 
Ankara, 10 - Dün gece ya· 

rısından bugün saat 12 ye ka· 
dar alınan haberlere göre va
ziyet: 

Şark cephesinde: 
Harekata dair bir haber ah· 

namamıştır. 

lngiliz istihbarat nezareti, Po· 
lonya hariciye nezaretilc bazı 
sefaretlerin Varşovadan ayrıl· 
dıklarını bildirmektedir. 

Polonya genel kurmaymm 8 

eyliil tarihli tebliğinde zikredi

len mıntakalar da şiddetli çar

pıımalar hali devam etmekte 

dir. Almanların harekatında mah 

sus terakkiler kaydedilmemiıtir. 

Polonya kıtalarının geri çekil· 

mesi gayet yavaş devam etmek
tedir. 

Bütün ahalinin yardımiyle hü
kumet merkezinin etrafında sı
perler kazılmaktad11. 

sovyet Rusyada 
keri tedbirler 

as-

B. Bonne Roma büyük elçisi Slovakyadaki Macar ekal-

1 

kabul ederek görüşmüştür. Iiyetıerini ~tevkif ediyorlar Bazı sınıfları silah altına alıyor. Sovyet 
~~~~~~~~=' Londra 10 - Macar ajansı J •1 • d h • ) k ki 
.................... ..... •••• •• ' bildiriyor: ı gemı erı e ma sus ışaret er oyaca ar 

' ıı ESKi GAZETE ıı ı Slovakyadaki Macar akalliye· 
MECMUALAR Moskova 10 - Tas a1·ansın- Askeri gemilerle dahiliye ko 

1, ı ve ı ti arasında geniş mikyastaki 
dan : miscrliği muhafız hudut gemi-

ı Bir kilo Gazete varlağı gün· ı tevkifat yapılmatadır. Slovakya· leri hariç bütün sovyet gemile· 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku- ı daki Macar akalliyeti •efi Kont Alman • Leh harbinin gittik-
ı : v • t bd'tk~ b. b' ri göverte uzunluğunca gerek 
ı duğunuz eski gazete ve mec- İsterhazi polis nezareti altın- çe geıı ış ve e 1 *" 11 ma ı-

muaları Çocuk Esirğeme Ku- ı dadır. yet alması üzerine Sovyet bü· sancak ve gerek iskele taraffa· i rumuna vermenizi Kuruin tay· ı ı 1· ,. kümeti memleketin bundan son rına beyaz zemin üzerine sov· 

ı ğıyle diler. sveç ın yetler birliği devlet ibayrağı 
raki müdafaasınm takviyesi d ı k · h b ·1 ...... ••••••••••••••••••••••.. s· fi .. Al resme i ece ve sıya oya ı e 

Teşekkür 
Babamız O,jman Doyuranın 

vefatile gerek tifahen ve ge-

rekse mektupla taziyette bul~
nan ve cenazesine iştirak f't
mek lütfunu eıirgemiyen dostla
rımıza ayrı ayrı teşekkür etm~

ğe teessürümüz mani olduğun
dan muhterem gazetenizin tavas-
sutunu rica ed~riz. ı 

Oğlu , 
Eyüp Doyuran 1 

ıtara ıgına manya zımmında bazı sınıfların silah U s s R harfleri yazılacaktır. 
hürmet ettikçe İngiltere altına alınmasına karar vermiş· Kapdan köprüsünün sağında· 

de hürmet edecek tir. Kızıl ordunun silah altına ki mahallede sovyet bayrağı 
İstokholm 10 - İogilterenio alınacağı mıntakalar Okranya, ve beyaz harflerle yine U S S 

İstokholm sefiri hüküm ete bir nota beyaz Rusya, Leningrad, Mos- R harfleri resmedilecektir. Ge· 
tevdi ederek fsveçin bitaraflığına kova, Kalenin ve Olen in askeri ce prova direğine alt alh ye-
Alman tarafından hürmet edildi- mıntakalarıdır. şil kırmızı ve yeşil olmak ilze· 
ği takdirde İngiltere tarafından Bundan başka harp vaziyeti re üç fener yakılacaktir. 
hürmet edileceğini bildirmiştir. dolayısile Sovyet gemilerine mu Bu işaretleri hamil olmayan 

Diğer tarafan veri!en bir harip tarafların istemiyerek gemilerin dışarı çıkması men· 
habere göre bir Alman tayya- yapacağı tecavüzlere karşı ai- nedilecektir. 
resi lsveçin karasulara üzerinde diyetinin anlaşılmasını kolaylaı· Halk komiserliği keyfiyeti ya 
uçarak cenup sahillerine doR"ru brmak için 5 eylülde şu karar hancı bllkiimetlcrin itlaına :arz 
gitm1f tir. ittihaz edilmiştir . etmiştir. 
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K4geülük konuşmaları : 
~ 

iKTiBASLAR 

Almanya ve 
Sovyetler 

Orman kanunundaki 
Uluıta Ahmet Şükrü 

Esmer yaııyor 

Alman· Sovyet pakbmn imza
•ından ıonra biri orta, diğeri 
de ıarki Avrupanın iki bilyilk 
devleti arasındaki karııhklı mü· 
rıaıebetler, gilnüo en ehemmi· 
Yetli meselesi halini almıştır. 
Acaba geçen ay imzalanan bu 
Alman-Sovyet paktının ınmulu 
tJedir? 

Ceza hükümleriyle 
bilmesi gerekli 

köylünün 
yönler 

-2-

Böyle bir suale cevap vere· 
bilmek ancak paktın imzaıı için 
her iki devleti de tazyik eden 
•ebebleri kısaca izah etmekle 
IJliimküodür. 1914 harbinden 
•onra Sovyetlerle Almanya ara
•ındaki münasebetler, normal, 
dornst ve batti bazan da sa
ıniıııi olmuıtur. Rapollo muahe
desiyle ifade edilen bu müna
•ebetler, bir taraftan Almanya· 
Yı Versay muahedesinin zincir· 
leriyle bağlı tutmak, diğer ta
raftan da Sovyetleri, kabul ve 
tatbik ettikleri a yku ı iktisadi 
rejim dolayısiyle, kanun harici 
addetmek için o günOn galip 
devletleri tarafından çalışıldığı 
devre kadar geri gider. Rapol
lo, aktedildiği zamanki ümitleri 
tahakkuk ettirmemekle beraber 
iki devlet arasında bir iş birli
ğinin temelini teıkil etti. 

1933 senesinde Hitlerio ikti
dara gelmesiyle Alman ha-

Şahısların tarlalarından yapı· 
lacak katiyat, köy ihtiyar he
yetlerinden veya belediyelerden 
alınacak parasız, harç ve resim· 
lerden muaf şahadetnamelerle 
yapılır demesine göre, yapıla

cak iş, belediye veya k&y ihti
yar heyetinden agacı kesmeden 
önce de orman idaresine haber 
verip bir izin alarak ve alına
cak şahadetnameyle odunları 
taıımaktan ibarettir. Böylelikle, 
bunları tatırken orman koruma 
erlerinin sizi mahkemeye sev
ketmesine engel olmuı olursu· 
nuz. 

Belediye ve köy ihtiyar he· 
yetleri verecekleri şahadetna
mede: 

( Ormanlara bitişik olmıyan 

ve beı hektardan aıağı bulunan 
kendi arazisinde kesilme!'inde 
bir mahzur olmadığı ziraat mu· 
allimliği tezkeresinden anlaşılan 
köylimüz halkından Ahmed oğ· 
lu Mebmede isteğiyle itbu şa· 
badetname verildi ) deye bir 
şahadetname vermesi gerektir. 
Bunun için de, bu ıahıın arazi
ıinin ormana bitiıik olmadığını 
bilmesi ve m6mkilnse yerine 
kadar 'giderek veya bir adam 
gönderertk arazinin dönüm6nü 
öğrendikten sonra şahadetname 
vermelidir. Hatıra ve gönOle ba· 
kılarak yanlış şahadetname ver· 
menin cezası vardır. 

Orman kanununun ilk mad
desi iyice okunur ve bunun 
ikinci fıkrasiyle karşılaıdırma 

riciye siyaseti Sovytlere kartı 
nıuhaaım bir cephe aldı. Ve 
faıizm, Almanyanın içinde ko
IJlllnizmin düşmanı olduğu gibi, 
beynelmilel milnasebetlerde de 
Sovyet aleyhtarlığının alemdarı 
oldu. Bu tazyik karşısındadır ki 
Sovyetler, 1914 senesinde hari
ci politikalarının ti biylerini de· 
iiştirerek •• Burjuva ,, adı ver· 
dikleri demokrasilerle it birliği 
Yapmak siyasetini takibetmeğe 
ve muhtelif memleketlerde 0 balk 

1 

yapılırsa çıkan mini, bir feye 
orman denebilmek için : 

1

. A ) Kendi kendine yetiımiı 
•eya; 

1 B ) Yetiıdirilmiş, olup da, 
cepheleri,, kurulmasıoı tervice 
başlamıılardır. Sovyetler ayni 1 

zamanda milletler cemiyetine 
girdiler. Ve kollektif barışın 
hararetle taraftarı oldu. 

kabul edılmedi. Şimdi anlaşılı
yor ki bu, sovyetlerin demok
ratlarla iş birliği yapmaları için 
yaptıkları son teklif imiş. Bun-

1 dan sonra İngiltere şark ile ya-
kından alakadar olup da Polon
ya' ya ve Romanya'ya garanti 
vererek sovyetleri iş birliğine 

Demokrat devletlerle iş bir· 
liği beş sene sürmüıtür. Şunu 
söyliyelim ki bu beı senelik İf 1 

birliği sovyetler için bir hayal 
sukutu oldu. Franıa'da halk 

cephesi seçimde kazandığı hal
de iktidarı muhafaza edemedi. 
fspanya'da demokrat devletlerin 1 

müıamahaıiylc faşislik kuruldu. 
Fakat ıovyetler için en büyük 
hayal sukutu demokrat devlet· ı 
ler tarafından Nazi Almanya'ya 
karşı takip edilen siyasetti. Sov 
yetler, Nazi tecavüzünü önle
mek için Almanya'ya karşı tid
detli davranılmasınd aısrar ettik· 
çe demokrasiler yan ç' zdiler. 
Bu beş sene içinde milletlerce
miyeti yıkıldı. Kollektif barış 

sanıldı. Almanya kuvvetlendi 
ve nihayet orta Avrupa'da 
hegemonya kurmıya teşebbüı 
etti. Sovyetler, Münih'i unutma
mıtlar ve affetmemiılerdir. Ha
tırlardadır ki sovyetler bu mü• 
zakerelere iştirik bile ettiril
mediler. Sonra Almanya, mart
ta Çeldstan'a karşı darbe in
dirdiği zaman sovyetler, Bük
rcı'te bir konferans toplanma-
sı teklifini ileri sürdüler. Bu da 

davet ettiği zaman vaziyet de
ğiımişti. Çüoki çemberlemeden 
korkan Almanya sovyetlerle 
anlaşmak teklifini yapmıı bu
lunuyordu. inkar edilmiyor ki İ
ngiliz - Sovyet müzakereleri, 
Polonya'nın suvyet askeri. yar
dımı kabul etmek istememesi 
yüzünden de bir türlü ilerlemi
yordu. Eıaıen be1 senelik it 
birliğinden hayal sukutuna ug
rıyan sovyetler, mUzakerelerin 
de yürümediğini görOnce, Al
manya ile anlaşmakta fayda 
gördiller. Bu fayda ne olabilir? 
Bir takım ihtimaller ileri sürü
lebilir: 

1 - Şarki ve merkezi Avro• 
paya veya Balkanlara doğru 
büküm ve nüfuzunu genişletmek. 

2 - Cihan ibtililini temine 
çahşmak. 

3 - Evvela kendi emniyeti· 
ni korumak ve sonra da kollek
tif emniyetin kurulmasına yar· 
dım etmk. 

Birinci ihtimal varit görünın6· 

C ) Orman hasılatı ( ilk mad
denin yazılııında kere içinde 
g&sterilen maddeleri ) veren, 
agaç ve agaçcıkların toplu hal· 
lerinin yerleriyle birlikte ormanı 
teşkil edeceji yazılıdır. Şu hal· 
d~, A ve B, şartlarını haiz ol· 
makla beraber, orman hasılatı 
vermiyen aga'; ve agaçcıklar 
orman sayılmamakla beraber 
böyle olmayıp da orman hası
latı Yerir de tek bir agaç veya 
agaçcık da orman sayılmaz ve 
binnetice bu yerde işlenen suç· 
Jar suç olmak Yasfını kaybeder. 

Kanun ( agaç ve agaçcıkların 
toplu haller yerleriyle birlikte 
orman ) "sayıltr diyor. Orman 
olabilmenin şartı, agaç ve agaç
cıkların her halde birden ziya
de olması ve bunların toplu ke
limesiyle ifade edilen şümule 
girmesi gerektir. 

Bizde, ormanların gerek dev
let ve gerekse huıusi kadastro
ları yapılıp da kadastro harta• 
ları meydana getirilip ilin edi
linceye kadar orman kanununun 
tatbikinden bir çok şikayetlerin 
önilnll almak mümkün olmıya
caktır. 

Bundan bıtka, ilk maddenin 
ikinci fıkrasının tatbiki de ame
li yaıayışda güçlük ve zorluk 
göstermektedir. ÇilnkU; 

Orman kanunu filen tatbik 
eden ilk kademede okuma ve 
yazması kıt, anlayııı basit ve 
iptidai orman koruma erleridir. 
Bunlar, kendilerine verilen böl· 
genin geniıliği haaebiyle esaslı 
tekilde vazife görmemekte ol-
dukları aşikirdır. Bir zabıt va
rakasını adamakıllı tutamıyan 
bir eri orman kanunu gibi, las· 

yor. Çünkü kedisinin geniıle- 1 
mui için Almanyanın da ge· 
nişlemesini kabul etmek lazım
dır. Böyle bir ihtimal dilşünen· 
ler, kuvvetli büyilmüı, ihtiraı· 
ları artmış, müsellib ve muaz · 
zam bir Almanyanın fngilte ve 
Fransa kadar ve batta belki 
de onlardan ziyade Sovyetler 
için tehlike teşkil edeceğini 

unutuyorlar. Alman·Sovyet pak· 
tının imzası üzerinde Bismark 
zamanındaki Almanya ile o za
manki Çarlık Rusyası arasında
ki münasebetlere geri dönDI 
düğü söyleniyor. Filhakika öyle 
bir vaziyete geri dönmüt olmak 
için bugünkü Almanyanıa da 
şark hakkında ihtiras beılemi
yen o günkü Bismark Almanya
sının vazitine geri dönmesi 11-
zımdır. Almanyanm Bismark
tan sonra Ruıya ile arası 
açılmıısa, bunun imili, bir dev
let adamının - yani Bismarkın 
- it batından çekiliıi değildir. 
1890 senesinden sonra şarka 
doğru takip ettiği siyaset kar
şısında Almanyanın mukadde
ratını kim idare ederse etsin, 
bu devletin Rusya ile arası a· 
çılması mukadderdi. Yani Al
manya Sovyetlerle iyi ıeçinmek 
için fark hakkındaki ihtiraıla
rım bir ta.rafa btrakmaladır. Al· 

tikli ibareleri havi olan ve tat• 
biki için biraz olsun genel knl· 
tor istiyen bu kanunun tatbi· 
kinden dojan zorluklar ve bin· 
netice tikayetler hep bunların 
ifıdaı edilmelerinden doğmak· 
tadar. Şu halde, aııl İf, orman 
koruma teıkilltını islih etmek 
ve bunların işleyiıindeki aksak· 
lıkları gidermek li:umdır. Ka· 
nun, iyice tatbik olunduğu tak· 
dirde, ıiklyetlerin öaünün ah
nacaiı muhakkaktır. 

Orman kanunu üzerinde süy· 
lenecek bir sözOmüz de, 

Kanunun, mektep cami gibi 
itlerde kullanılacak kereste 
hakkında parasız mllsaade ver
diği halde, köy şahsiyeti adana 
ve köyün menfaat. ammesi na
mına yapılan ve yaptmlan köy 
konağı, köy okuma odası gibi 

itlt r için böyle bir kayıddan mah 

rum olutudur. Halbuki, bu hal, 
köylerde imarı gilçleştirmekte 

ve bizzarur bir çok hadiselerin 
doğmasına yol açmaktadır. 

Bunu, köy kanununun 44 ncü 
maddesinde yazılı olduğu üzere 

Mektep, hamam, cami gibi 

menfaatı köyün umumuna ıa

mil olan itler için parasız ola· 
rak kesime milsaade edilir de· 
meli ve kanunun bu nokıan 
ciheti köy lehine düzeltilmeli
dir. 

Orman kanununun etrafında 
yapılan ıikiyetlerin yak1n bir 
zamande göz önüne alınacağını 
bildiğimiz için bunu, biz bilbaı · 
sa rica etmekteyiz. 

····~~····~·········· l YURD YAVRULAR/NA:! 

l Kış yaklaşıyor. Yoksul kar· ~ 
deılerinizi kışın souktan, has- ~ 
ta olmaktan kurtarmak için 
eski ELBİSE, AYAKKABI, 
çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-
me Kurumuna verıLenizi Ku
rum s,ayğıyle diler. 

manyaya, Polonyadan baıka or
ta veya şarki Avrupada bir 
karıı ilerleme hakkı verecek 
bir pazarhğa Sovyetlerin muva
fakat edebilecekleri çok tilpbeli 
dir. 

Bu vazivette Almanya ile an
laşırken, Sovyetlerin ikinci ve 
yahut da üçüncü düıünce ile 
hareket etmit olmaları daha 
galip bir ihtimal olarak akla 
geliyor. Filhakika kib bir, kih 
dıier tarafa doğru dönerek ya
pılan tibiyelere rağmen Soyet
ler, 0 cihan ihtililini temin., diye 
büllsa edilebilecek olan harici 
politikalarının ana hedeflerin· 
den biç bir zaman ayrılmamış

lardır. 1934 senesinde faıist taz 
yiki, Sovyetleri, tibiyelerini de
ğiıtirerek demokratlarla anlaş
mıya sevkettiği gibi, bu devlet
lerle yapılan beş ıenelik it bir· 
liğinden doğan hayal sukutu, 
yeni bir tihiyeyi tecrübe etme
lerine sebep olmuştur. Bu va
ziyetten bakılınca, burjuva ka
pitalizmi dedikleri rejim ile fa
ıiıt ve nazi rejimlerinin çarpıf· 
masını kolaylaıtırmak Sovyet 
dış politikaıının hedeflerine pek 
aykm a-örünmüyor. Nasıl ki ge
çen ayın sonlarına doğru imza
lanan paktı da bunu temin et
miştir. 

TOi ı 1 

İngilizlere ~göre 
Avrupa harbı üç sene 

sürecek 
Londra 10 - İngiliz istihba· 

rat nezaretinin tebliği: 

Harbin ilç sene sürebileceği 
düıünülerek hükumet daireleri· 
nin projelerini ona göre hazır· 
lamaları tevıiye edilmittir. 

laıe ve mühimmat imalitını 
artırmak için llzımgelen tedbir· 
ler alınmııtır. Amiralhk ve ha· 
va nezaretinde de ayni tedbirleri 
ahndığını bildirmektedir. 

Yine istihbarat nezaretinin 
bildirdiğine göre, imparatorluk 
münakale yolları biç bir ciddi 
endiıe karşısında bulunmamak
la beraber denizlerde düşman 
ıeyrüsefain faaliyetinin tama
men kaldırılması faaliyefine de· 
vam edilmektedir. 

Esasen açık denizde Alman 
ticaret gemileri biç kalmamıştır. 

Bunlardan bazıları İngiliz 
harp gemileri tarafından müsa
dere edilmiştir . battık denizi 
tarafı müstesna olmak üzere 
Almanyanın yabancı menbalar
la olan miinasebeti tamamen 
katedilmiıtir. 

1 RADYO l 
SALI 12/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
Okuyan: Mefharet Sağnak 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Cev-

det Çakla, Lemal Niyazi ' Suy
hun 

1 - Haşim bey - Hicazkir 
şarkı • (Şebtascher ben zaruza
rtm) 

2 - Rakım - hicazkar şarkı 
(Bekledim tafecre kadar) 

3 - Şemsettin Ziya - Neva 
şarkı (Ko sinem ateşe yansın) 

4 - Cevdet Çağla • Keman 
taksimi. 

5 - Rahmi bey - Mahur ş. 

(Esir ettin beni) 
6 - Arif 'bey .. Rast şarkı 

(Vuslatından gayri el çektim) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji hab~rleri. 
13.15-14 Müzik (karışık prog-

ram Pi.) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (dans müziği pi.) 
19.30 Türk müziği 
Halk ıairlerinden örnekler. 

Sadi Yaver Ataman 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 
Ankara radyosu küme ses v~ 

saz heyeti 
idare eder.: Mesut Cemil 
(Bestekar tanburi Ali efendi

nin hatırası için) 
Nihavend ve suzidil fasıllarıo· 

dan beste semai ve şarkılar. 
21.30 Koouşma 
21.45 Müzlk (Solistler) 
22.00 Müzik • Radyo orkest

rası - şef DR. E. Praetarius 
Konser takdimi - Halil Bedii 

Yönetgen 
23.00 Son ajans haberleri, zi· 

raat, esham, tahvilat kambiyo
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzih (cazband Pi.) 
23.55 24 Yarınki ptoiram. 



Aydınlılara müjde 
koçarJı menba suyu satışına başlandı 

Koçarh ihtiyar mecliıi, Koçarlıuın 0 0 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

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

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında . (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Haıan efendi mahallesinde sağhk yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın haıtahklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlarımız tarafmdan her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
•e tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir 

AA0 AAAAeAeAAaAA•A•A•Aa•eeeee . 6 . ı Ay s • • 1 Vade ile elbise ! 
SY aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz S 1 Terzibanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- 1 
41 ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilOmum memurlan- • 
411 mııa elbise yapılmaktadır. • 
• En mutena biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı-
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
umanm. 

K tdın ve erkek terzihanesi 
• Muzaffer Eraydın 
41 Demiryolu caddesi: Aydın ............................ 

• .ıil 

1 
BllSBllmllBS!diB22BIE!JB•&: .. 

HALKEVI • 

1 
1 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene riioi 

Pazarteıi 

Salı 

Çarıamba 

" 

• 

Doktor arkadatımııtıo adı 

1 3 - 4 Dr. Remzi (Çocuk müteb~ssısı) 

4 - S Doktor Fuat Bayraktar 1 
Saat 

(Cilt haıtalıkları mutahu11aı) 

2 - 3 Operatör Nuri Erkan [f. 
3 - 4 Doktor Şevket G&zaçan 11 

(GCSı haatahkları mutahuaıaı) 51 

1 Doktor MubıiD 
<lf baatahkları mutahaHıaı) DJ 
Doktor Ş.•ket Karbat PJ 

<latani hastalıklar mutabauııı) PJ 
[•l 

4 - s 

s - 6 

Culllarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan ı· 
• • 3 - 4 Doktor Halil Gözaydın 

.2B37XESSB•-SBaa+111BSSBEBe~ 
. ·-

t 

&TDf1ıl 

Aydın vakıflar idaresin
den: 

Kemer mahallesinde fabrika 
caddesinde hacı kahveci vebbi 
karı.sı gülsüm solu ve arkaıı yol 
önü kıımen yol ve kıımen de 
karabağlı hacı mehmet karısı 
fatoıa hane ve avluıu duvarile 
mahdut bir oda bir bayatı ve 
avluyu miiştemil kemer camii 
vakfından bir bap hanenin mili· 
kiyeti peşin para ile satılacak
tır. ihalesi 19/9/939 salı günü 
saat 10da Aydın vakıflar idare· 
sinde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 175 liradır . Taliplerle faz 
la malumat almak , istiyenlerin 
yüzde yedi buçuk muvakkat te
miuatlarile birlikte vakıflar ida-
resine mOracaatları . 205 

29. 5, 12. 17 

Aydın As. Sa. Al. Ko· 
misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı binek 

bayvanile koşum için mekki ri 
esteri alınacaktır. Satmak isti· 
yanlerin her gün saba h saat 9 
dan akşam ıaat 18 e kadar as· 
keri ıatın. alma komisyonuna 
müracaat etmeleri. 

5. 7. 9. 12. (216) 

:········ Abone ıeraiti ........ : 
i Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
• t 

• Altı aylıjı 3 liradır. ! 
! idare yeri: Ayd ında C. H. i 
i P. Baaımevi. ' 
i gazeteye ait yazılar için i 
j yaıı işleri müdürlüğüne, ilin· j 
i lar için idare müdürlütüne ! 
: 'llÜracaat ~dilmelidir. i 
~··· ···· ··- ···· ········ ··· ···· · ······-··· ····· · 

. 
S&YI ı 6 O _., 

ı : ........................... ~ 
'i Doktor Operator • 

JNureddin Adısoni 
: Memleket hastanesi kadın S 
ı hastalıkları mutabassısı S 
: Hastalar1nı her gün sabah S 
ı ve öğleden sonra Park karşı· S 
ı sındaki muayenehanesinde S 
ı kabul ve tedavi eder. (227) S .............................. 

imtiyaz aahlbl ve Umumi Netrlyat 

MüdUrü ı Etem Mendre• 

Basıldıjı yer 

C H P R .. ıme•I 

A00AAAAOAAA0 AAAAAAAAAAAA6 AAA6a.A6~~ee• 
~ ~ 

1 den 6 numaraya kadar 1 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro- 1 

sun dan verilen formüle göre köy def ter- i 
/eri sayın müşterilerimizin emirlerine • 
matbaamızda hazırlanmıştır. 1 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
l'tfalige Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz . 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri · 
hazırlanmıştır 

• 

1 • 

1 
1 

1 

E 

: 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 

\
• . C. H. P. Basımevi l 

........................................ 


