
·1 OçONcO YIL 
No: 631 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baıımevi 

• 
nf 
: 
: 

b ı 
- : 
~ ı 
~ : 
~·· 

Çarşamba 
13 

EylUl 1939 

Sıyııı ı l 00 Para 
~ -=== 

P AZARTESIDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayııı ı 100 Para 

Başvekilimizin Meclisteki Beyanatları ingiltereye 
Q • • • • • • • Sevkedilecek tica-
eyn e mıl l hadıselerın ızahını yapan Başvekılımız ret eşyası için 

...... 
,, Almanya ile aramızda doğrudan doğruya bir siyasi ihtilaf yoktur ,, 

11 lngiltere ve Fransa ile bazı esaslara dayanan menfaat iştirakimiz ve müşterek telekkilerimh: vardır ,, 
İngiliz konsolosları men

şe şehadetnamesi 

verecekler 
" Rusya ile münasebatımız dostanedir ve dostane kalacaktır ,, demişlerdir. 

Ankara, 11 - (Hususi) - Büyük Mıllet Meclisi bugün 1 Ankara, 12 - Ticaret veki-
~Qf on d5rl buçukfu top~n~. S6mi~ ve s~r ~ca~rı dofu ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, letinden: 

tel;, Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasında kürsiye Cephelerde Harp Vaziyeti: 1 - Bundan böyle Fransa 
~1.ktı. Dünya karşısında Türkiyenin v;,ziyetini izah eden mü- ve Polonya hariç her hangi bir 
'tn nutkunu söyledi. Avrupa memleketinden lngilte· 
Başvekil sözüne şöyle başladı: _Sonu 2 inci sahifede_ Polonya tebliği: ı Fransız tebliği: reye sevkedilecek eşya İngiliz 

Dün gece yarısından bugün Hav-ıs ajansıoın tebliğ: konsolosluğundan verilmiş men-

B M•ıı M ı• • p saat 12 ye kadar alınan haber Dün gece Fransız ktaab Al- şe tahadetnamesini haiz bulun· . ı et ec ısı arti tere göre vaziyet: man topraklarında işgal ettik- madıkça lngiltereye idhal edil-
Polonya genelkurmayının tel- yerlere yerleşmekle iktifa et- miyecektir. 

G b t 1 d ıizle saat 22,20 deki tebliği: mişlerdir. 2 - İogiltertye mal gönde· 
ı•u U 0 p a 0 } Düşman ha va faaliyetine de- Muzel boyunca Almanların recek tüccarlar kendilerine bu 

Ankara, 12 - C. H. Partisi 
meclis grubu bu gün öğleden 
80nra reis vekili Hasan Saka
llın reisliğinde toplandı. 

.. Hariciye vekili Şükrü Saraç-
0glu meclisin tatil devresinde 

\rukubulan siyasi ahval ve bu 
&\\ll\cü siyasi vaziyet üzerinde 

~~un izahat verdi ve beyanatta 
ulundu. 
Bir çok mebuslar fikirltr be-

Fransaya gelen 

yan etmiş ve hükumetten bazı 

sualler sormuşlardır. Bu suallere 

, gerek hariciye vekili ve gerek 

vekiller izahat vermişlerdir. 

Neticede hükumetle grup ara· 

sında tam bir mutabakat oldu

ğu anlaşılmış ve hükümetin iza
hatı müttefikan grupça tasvip 

olunduktan sonra saat 18,45 de 
celseye son verildi . a.a. 

İngiliz askerleri 

Halk istasyonlara koşmuşlar vagonların basa
maklarına çıkarak İngilizler geldi diye 
bağırmışlar ve askerleri kucaklamışlardır 

londra, 12 - Bu sabahki İn
giliz gazeteleri, İngiliz kıtaatı
tıın Franuya muvasalatmı bü
Yük başlıklar altında haber ver
flıektedir. 
P Deyli eksp.res, lngiliz kıtaatı 

ransada ünvanlı başlık altında 
flJnları diyor. 

h 
Şimdi harp bir İngiliz harbi 

alini almıştır. Şimdi ön safa 
f:den bu askerler kimlerdir. 
•-ıarp başladığı zaman zaferi 
elde edinceye kadar hiç bir fe
dakarlağı yapmaktan çekinme-
Ycn İngilizlerin oğulları veya 
ıenç kardeşleri değil mi? 

Evet Adolf Hitler, sonunda 
karşılaşacağınız. Mayn Kampl 
adlı kitabınızda kendilerinden 
Sitayişle bahsetmiş olduğunuz 
ayai insanlar ve ayni ruhu ta· 
Şıyan askerlerdir. 

Taymis gazetesinin Fransa 
ltıubabiri yazıyor: 

lngiliz askerlerinin Fransız 
topraklarında olduğu herkesin 
ltıalümudur. İngiliz askerlerinin 
Fransaya geleceklerinden kim-
senin şüphesi yoktu. Bu asker• 
lerio Fransada bulunması inti
~arıo fevkinde bir tesir hasıl 
etmiştir. 

lngiliz piştar kuvvetlerinin 
F ransaya nakli kati yen müşki 
lata uğramamıştır. Fransız ka 
sahalarında logiliz askerlerine 
Yapılan hararetli istikbal tasav
vurun fevkindc<lir . 

Halk istasyonlara koşmuşlar 
ve vagonların basamaklarına 
çıkarak İngiliz askerlerini ku
caklamışlardır. 

Bir Alman gemisi 
torpile çarptı 

Londra, 12 - İstokbolmden 
verilen bir habere göre açık 
denizde mürakabe vazifesini gö· 
ren bir Alman gemisi torpile 
çarpmıştır. 

Denizde müdhiş bir su sütu
nu yükselmiş ve infilak pek şid· 
detli olmuştur. Gemideki mü· 
himmatm infilak ettiği anlaşıl
maktadır. 

T. H. Kurumuna 
Teberrular çoğalıyor 
Germencik nahiyesinin Uzun 

kum köyünden bahçivan Bahri 
5 lira, yine GermeDciğin Hıdır 
beyli köyünden İncirliovalı Meh· 
med eşi bayan Hanife 5 lira, 
Germencikten terzi Ahmed Şük
rü Albayrak bir lira 25 kuruşu 
hava kurumu nahiye şubesi vez 
nesine teslim ettikleri öğrenil
miştir. 

Gün geçtikçe kuruma yapılan 
teberrular artmaktadır. Memle
ket müdafaasına karşı halkın 
gösterdiği yüksek alakayı biz 
de hürmetle karşılar, bu sayın 
yurddaşlnrı tebrik edcri1. 

vam etmektedir. Alman tayya- gösterdikleri taarruz hareketi şahadetname sistemi hakkında 
releri kıtatarın münakale yolla· temadi etmemiştir. Bu hareket en yakan malumata verl"!cek o· 
rını, şehri ve yollar üzerindeki ufak bir çarpışmadan ibaret lan İngiliz konsolosluğuna mü• 
sivil halkı bombardıman etmiş- kalmııtır. racaat etmeleri ta niye olunur. 
tir. Sobaki mıntakası vaziyetin· Garp cephesinde : 
de değişiklik yoktur. Düşmanan mukavemetine rağ· 
Varşova civarında kanlı çar· men 20 kilometre cephe Dzerin· 

pışmalar neticesinde düşman de ehemmiyetli ilerlemelerin ta-
gni püskürtülmütür. Kutno şar- hakkukuna imkin vermiştir. 
kında kanlı çarbışmalar yapıl- Havas ajansı bildiriyor 
maktadır. Alman radyosu Varşova hü· 

Saat 23 de Varşova radyosu cumunun al<ametini Hk defa o-
askeri vaziyet hakkında aşağı· larak neşretmiştir. Polonyada, 
daki mütemmim maliimati ver- adetçe kabir Alman kuvvetinin 
miştir. ric'ate mecbur kaldıkları şu an 

Alman kuvvetlerinin Boğ üze- da en büyük hadise Alman mo· 
rindeki bütün teşebbüsleri kı- torlü kıtaların ric'atidir. Alman 
rılmış ve akim kalmıştır. Var· radyosu ve Göring dahi nut-
şova müdafaa kumandanının kunda Varşovanın sukutunu bil-
bildirdiğıne göre bava hücumla- dirmişti. Halbuki şimdi Alman 
rı esnasında Alman tayyarele- radyosu Varşova önünden geri 
rinin yüzde yirmisi düşürülmüş çekildiklerini neşretmektedir. 

tür. Alman tebliği: 
Şehir dün iki defa bom bar- Bugün saat 17 den saat 20 

dıman edilmiştir. Şehrin bil · · ye kadar alınan haberlere na-
tün halkı müdafaaya iştirak zaran vaziyet: 
etmektedir. Kadınlar askerlere Alman başkumandanlığının 
yiyecek ve içecek götürmek için tebliği: 
cepheyeye kadar gitmektedir. Polonyada cereyan eden bü· 

Marimontta yapılan mukabil yük meydan muharebesi Vistü-
taarruzda Almanlardan bir çok lün garbinde neticelenmek üze· 
esir alınmış ve Varıovaya ge· redir. Düşman çok şiddetli bir 
tirilmiştir. Esirlerin isticvabında çarpışmadan sonra Vistiılün şi-
bir haftadanberi garp cepbesin- mali şarki mıntakaaından atıl· 
de Fransız lngilizlerle harbin mıştır. 
b l d d h b d Şark ve cenup mıntakaların 
aşa ığın an a er ar olma- da hücum arabalarımız dördü 

dıklarını söylemişlerdir. Esir- 21 santimlık olmak üzere bir 
lerin üzerinde bulunan Türkişe çok top iğtinam etmiştir. 
Übernahten gazetesinin nüsha- Yapılan ha va taarruzunda 34 
larında harp hakkına yalan ha- Polonya tayyaresi tahrip edil-
vadisler yazılı olduğu görülmüş- mış ve 2 tayyaresi düşürülmüş-
tür. tür. a.a. 

Bazı ecnebi vapurları -İzmir limanından 
İzmir, 12 - Limanımızda bu

lunan lngiliz, Hotanda ve İtal
yan vapurları dış memleketler 
için mahsul yüklemektedir. 

İtatya bandıralı Bosfor vapu
ru Rodoıtan limanımıza ~elmis-

mahsul yüklüyorlar 

1 
tir. Bir vapur da Triyest~ için 
mahsul yükleyec~lstir. 

Amerika tütün kumpanyaları 
bu sene 16 milyon kilo tütün 
alacaklardır. Fransız rejisi de 
ihtiyacını memleketimizden te· 
min edecektir. 

Aydın ortaokulu 
Yatılı talebe kaydına 

başladı 
Ortaokul pansiyonu 80 tale

belik kadro ile açılmış ve ley· 
li talebe kaydına başlamıştır. 

Yıllık pansiyon ücreti 145 lira
dır. Memur çocukları ile müte
addit karde1lerden kanuni ten• 
zilat yapılmaktadır. 

Geçen yıl pansiyonda kayıtlı 
bulunan talebelerin bir hafta 
içinde kayıtlarını tecdit ettirme
leri lazım geldiği ve aksi 
takdirde yatıhlıktan sarfınazar 

etmiş sayılarak yerlerine başka 
talebe alınacağı da haber alın
mıştır. Muracaatların çokluğu 
münasebetiyle alakalı talebele
rin veya velilerinin bir an evvel 
okula başvurmaları icap etmek· 
tedir. 

Bay Abdullah 
Aysın öldü 

.-..~ 

Parti vilayet idare hey· 
eti azasından Bay Halim 
Aysının babası Abdullah 
Aysın 94 yaşında olduğı.J 
halde dün İncirliovadaki 
bahçesinde hayata gözleri· 
ni kapamış ve cenazesi İn
cirliovadaki ebedi medfe
nine gömülmüştür. 

Bir asra yakın hayatında 
hilm ve tevazuiyle herkese 
kendisini sevdirmiş, berke
sin hürmet 'le muhabbetini 
kazanmış olan merhumun 
cenazesinde vilayet parti 
idare heyeti reis ve azala
riyle diğer bir çok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

B. Halim Aysına ve ai
lesi efradına taziyetlerimi-



N evyorkta -epeyc( uzun süren 
tetkik seyahatinden sonra dön· 
mek ve yurdumuza kavuşmak 

sevinçleri içinde hazırlanmağa 
başladık. Baz(arkadaşlar Ame
rikaya doyamamış olsalar ge
rek ki daha bir kaç gün kal
mak arzusunu izhar ettiler. Ba
yan Naciye ve Naime isminde 
iki genç türk kadını ikametle
rini temdit edenler arasında idi 
Naciye tayyarecidir. Son sistem 
tayyare makinelerinden birini 
görmek ve bütün teferruatına 

vukuf peyda etmek için kalı
yordu. Diğeri lokman hekim idi 
Bu da mesleki tetebbuatta bu
lunacaktı. Biz ise memlekete 
dönmek için can atıyorduk. Ar
tık kalabalık.memleketten bık
mış ve bir an evel ana vatana 
kavuşmak ıçın hazırlanmağa 
başladık. Daha bir gün evelin
den bavullarımızı, eşyamızı yer
leştirmek ile meşgul olduk. Yol
culukta bizi sıkan bir haleti 
ruhiye var idi ki bizim alışama
dığımız ve ecnebi memleketler
de adet olan bahşış keyfiyeti 
idi. Çünkü İstanbuldan Aroeri
kaya kadar vapurlarda, oteller
de verdiğimiz bahşışların haddi 
hesabı yoktu. Amerikaya ilk a
yak atar atmaz arkadaşlar ara
sında konuşulan şey türkün şe
ref ve haysiyetini muhafaza et
mek, türklerin centilmen, güler 
yüzlü ve medeni bir millet ol
duğunu Amerikalılara isbat et
mek istiyorduk. Bunun için ne 
lazımsa kepsini yapmak ve tu
rist grubumuzun şerefini mu ha · 
faza etmek yegane emelimiz 
oldu. Her yemek akabinde yüz
de on nisbetinde kız garsonlafa 
babşış vermek idet olduğundan 
şerefimizi muhafaza etmeğe gay
ret ediyorduk. 

Ben bir yanlışlık yaptım ki 
bunu hiç bir zaman unutamıya
cığım. Yanlışlık ile bilyük bir 
banknotu vererek farkında ol
madım hepimiz yemek yedikten 
sonra herkes kendi hesabına 

olarak elli beı Amerika senti 
verecek idi. Bizim para ile bir 
lira eder. Bende bozukluk ol
madığından bir on dolarlık ve-

recek yerde yirmi dolarlık yani 
bizim para ile kırk liralık bir 
banknotu kızın eline tutuştur
muş, farkında bile olmamıştım. 
Arkadaşlardan diş doktoru B. 

Halil bunun farkına varmış. Bi
riniz yirmi . dolarlık verdi dedi 
ise de kız bu parayı on dolarlık 
üzerinden bozdu getirdi. Üstü-

nü verdi. Bu hesapca biz bir 
liralık yemeği yirmi liraya yemiş 
oluyorduk. Kızın bunu bila bile 
yaptığına şüphe yok. Yemekler 
yenildi. Kalktık, gittik. Bizim 
yirmi lira da gitmiş oldu. Akıam 
üzeri parayı kontrol ederken bu 
yanlışlık meydana çıktı . Mevcut 
paradan yirmi lira noksandı .. 
Hemen aşağıya indim. Bu yan· 
lııhğı düzeltmek ve paranın ge
risini almalç için kıza müracaat 
edecektim. Halbuki kız izin al
mış gitmiş. İngilizce bilmediğim 
için derdimi anlatamadım İtal
yanca bilen başka bir kız var-

Hulusi Aydınoğlu 

dı. Onu çağırıp meseleyi anlat
tım. Lokantanın direktörünü de 
işden haberdar ettim. Amerika
da böyle açıkıözlülüklerde pek 
çok. O akşam meseleyi halle
demedim. Ertesi sabah kahvaltı 
ederken mesele tavazzuh etti. 
Kız yirmi dolar aldığını inkar 
etmedi. Fakat kimden aldığımı 
bilmiyorum dedi. Mütereddit bir 
vaziyet aldı . Diğer arkadaşın 

da ifadeleri inzimam etmekle 
kız parayı gizlice getirip iade 
etmek mecburiyetinde kaldı. 
Bahşiş ~erilirde artık bu kadar
damı olur. Galiba paranın üstü
nü bahşiş zan etmiş olmalı. Ne 
hal ise paramızı kopardık çün
kü dolarlarda bir fark vok hep
si ayni renktedirler. 

Kapitol otelinden ayrılırken 
~er birimiz birer dolar yani bi
zim para ile ikişer lira bahşiş 
vermeği de unutmadık. 

Vapurun hareketinden hemen 
iki saat evel vapura yerleştik. 
48000 tonluk Kont Dosavoya 
vapuru idi. Vapur Adriyatik 
kumpanyasına ait idi. Tam öğ
leyin Nevyorktan ayrıldık. Va
purun hareketinden iki saat ka
dar ilerlediği zaman etrafta bir 
iki vapur görünüyordu. Vapura 
binerken semada acayip bir şey 
belirdi. Arkadaşlar koşuştular 
gökte bir kaç kelimelik bir yazı 
gördük. Bu yazı semada adeta 
tebeşir ile yazılmış kalan huru
fat ile bir ticarethanenin rek
lamını yaptı. Bunun nasıl oldu
ğunu ve nasıl yazılabileceğine 
hayret ettik. Bılenlerden bazı · 

ları dedıler ki bu yazı tayya
reden yazılıyor. Tayyareden 

1 
neşredilen bir gaz ile veya bir 
makineden çıkan gaz vasıtasile 
yukarıda harflerin inikisından 
ibaret imiş. 

Ve bu her zaman yapılmayıp 
ancak külliyetli para veren mü
esseselerin reklamı imiş, Ame-

rikada ötede beride ilanı gayri 
kafi görerek berkesin görebile-

' ceği gökde yazı yazmağı da 
icat etmişler. Bunu diğer bir 
günde de görmüştüm. 

1 .... ...--..~ .. ......._.. A., ............. - - A., 

1 YURD YAVRULAR/NA: t 
1 l Kış yaklaşıyor. Yoksul kar· f 
1 deşlerinizi kışın souktan, has· ~ 

~ 
ta olmaktan kurtarmak için 
eski ELBİSE, AYAKKABI, çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-1 

11 me Kurumuna vermenizi Ku- ı l rum sayğıyle diler. 
Vf ...-. ...... • .......... 9 '9 • 9 Y+ • ··~ 

Abone ıeraiti 
Yıllığı ber yer için 6 lira. 
Altı aylığı 3 liradır. 

ldare yeri: Aydında C. H. 
P. Baıımevi. 

gazeteye ait yazılar için 
yazı İfleri müdürlüğüne, ilao
lar için idare müdürlüğüne 

uüracaat edilmelidir. 
... ········ .... ················ ............... . 

1mtlyaz ••hlbl ve Umumi Neşrly•t 
Müdürü : Etem Meodreı 

BHıldıiı yer 

C H P Raaıme.-1 

Büyük Millet ·Meclisi Toplandı 

Başvekilimizin beyanatı 
Baıtarafı l icl aayfada 

Muhterem : arkadaşlarım. 
İki aylık tatil devresinde mün · 
tehiplerinizle yakından temas
tan sonra verdiğiniz kararla 
bu gün toplandık. Bu hükume
timiz için çok ferahlı ve kendi
sine kuvvet verecek b!r hadise .. 
dir. Hepinizi hürmetle selamla
rım. (Alkışlar) 

/ki ay içinde 
Bu iki av içinde AvrupRnın 

vaziyetinde vukua gelen elim 
hadiseler malumunuzdur. Aylar
dan beri emri vaki oluncaya 
kadar bertaraf edilebileceğini 
ümit etmekten hali kalmadığı· 
mız harp başlamıştır. Ümitleri
mizin tahakkuk edememesi ile 
hepimiz muztaribiz. 

Türkivenin siyaseti 
Türkiye cumhuriyetinin siya

seti bu son zamanların mühim 
vakayii içirade ayni istikameti 
muhafaza etmiş ve ayni ta yak· 
kuz ve muntazar inkişafı takip 
etmiştir. Muhariplerin tarafları 
ile münasebetlerimiz normaldir. 
Beynelmilel münasebet kaidele
rine uygundur. 

Almanya ve Polonya ile 
münasebetimiz 

· Almanya ile aramızda doğ
rudan doğruya bir siyasi ihtilaf 
mevzuu yoktur. Polonya ile mü 
nasebetlerimiz ise hemen daima 
arizasız ve dostane olmuştur. 

lngiltere ve Fransa ile 
İngiltere ve fransa ile malu

munuz olan muayyen esaslara 
dayanan menfaat iştirakimiz 
ve müşterek telakkilerimiz var
dır. Bu memleketlerle müzake
resine başladığımız nihai mua· 
bedelerin en dostane bir bava 
içinde görüşülmesi devam et
mektedir. Bu günkü harbin ha
ricindeyiz. Bu harbin memleke-

timize bulaşacak inkişaflar gös
termemesini temenni ederiz. 
Memlekcı:tio bazı noktalarında 
almış olduğumuz askeri tedbir
ler ancak ihtiyati tedbirlerdir. 

Sovyetlerle Münasebetimiz 
Komşumuz Sovyetler 'ittihadı 

ile münesebabmız dostanedir ve 
dostane kalacaktır. (Alkışlar) 
Alaka ve rabıtalarımızda biç 
bir değişiklik yoktur. Temasla
rımız ve mutad olan fikir teati
lerimiz her zamanki gibi sami
manedir. 

Harici siyasetimizle diğer un
surlar son defaki maruzatım
danberi size arzedecek tebed
dül görtermemiştir. 

Hakka Dayanan Türkiye 
Hakkından emin o1an mille

timiz hakka dayanan politika 
sında sükfıo, itidal, şuur ve 
teyakkuzla devam edecektir. 
(Alkıılar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizde memnuniyete 

değer bir • süb un mevcuttur. 
Halkımız huzur ve emniyet için
de iş ve güçleri ile 'meşguldur. 
Turkiyede inzibat ve asayiş biç 
bir medeni memleketten daha 
zaif değıldir. Mılletimiz beynel
milel buhranın inkişafını vekar 
ve melanetle takip ediyor. Mil
li Şefe, Büyük Meclise bağlılığı 
ve itimadınıza layık gördüğü-

nüz bükümete itimadı iftihar ve 
guı ur verecek derecededir. 

İnsanlığa iriz olan ve inkişaf 
seyriyle devam müddeti, tahri
batının derecesi bugünden kes
tirilemiyen bilyük buhran kar· 
şısında milletimiz için en isabetli 
hareket tarzının ihtiyar edildi
ğine ve bundan sonra da bu 
yolda şuurlu bir surette yürüne
ceğine her kesin inandığını gör· 
mekle kuvvet ve :inşirah duy
maktayız ... (Bravo sesleri.) 

Barem kanunu 
Arkadaşlarım; 

Tatilden evel kabul buyurdu
ğunuz barem kanunu tatbik 
mevkiine girdi. Bundan müte
e11ir olacak vatandaşların ade
di az olmamasına rağmen ala
kadarlar bu kanunun tatbikini 
sükunetle karşılamakta batta 
bunların büyük bir ekseriyeti 
bundan vicdani bir memnuniyet 
ve inşirah duymaktadır, kana
atindeyiz. Elde ettikleri menfa
atlerin bir kısmından mahrumi
yete mukabil bu kanunun ber
teraf ettiği hal yani memleket
te yaptığı tahribattan milli biln· 
yenin kurtulmuş olması kendi
lerini vicdanlarını sıkan bir hu
zursuzluktan kurtarmıştır. Bunu 
emniyetle huzurunuzda arzede
bilirim. Türk çocukları herhangi 
bir saikin kendi aralarına sok
tuğu müsavatsızlığı ve içtimai 
nizama müteveccih arızayı velev 
ke.,di maddi menfaatlerine uy
gun da olsa asli hüsnü telakki 
etmezler. Ve öyle bir arızanın 
bertaraf edilmesini beklerler. 
Hatta onun için bizzat çalışır
lar, kanaatindeyiz. 

Biz bu tecrübede de bu ha· 
reketin tecelli ettiğini görmüş 

olmakla müsterihiz. 

İktisadi çalışmalarımız 
lksadi sahalardaki çahşmala

rımız alakalı vekaletler arasın
da yapılan son şekilde inkişaf 
etmektedir. 

Devlet zanayi planlarının tat
bik ve ikmaline, açılmış fabri
kaların faaliyetlerinin daha iyi 
tanzimine dikkatle çalışılmakta
dır. 

Meclis parti grubumuzun son 
direktiflerinden mülhem olarak 
devlet sanayii ve madenleri iş
lerinde ve umumi olarak tanzi-

mi üzerinde tesirleri şumullü 

olacak ve iktisadi hayatımızın 
inkişafına cevap verecek ted
birler ittihazını ehemmiyetli bir 
mevzu olarak ele almış bulunu
yoruz .. Bu husustaki kanun li
yıhalari kısa bir zamanda huru
nuza gelecektir. 

Yeraltı servetlerimiz 
Y eralh servertlerinin araştı

rılması faaliyeti muntazam bir 
program altında devam etmek
te ve başlıca devlet madenle 
rinin geniş mikyasta istismar 
yolundaki faaliyete hız veril
mektedir. 

Ergani oakır madeni işlemeye 
başlamıştır. Morğol madeninin 
de tecbizatına çalışılmaktadır. 

Kömür istibsalitanda mevcut 
vasıta, şart ve imkanların isra
fına mahal verilmiyerck azami 
neticeler elde etmek için her 

türlü gayret sarfolunmaktanıt 
Bununla beraber bu me 

zuda istibsalib teşkilatland 
mak ihtiyacı karşısında bulu 
duğumuzu işaret etmek isteri~ 
Kömür havzasının devletleştir' 
meıi için de teşebbüse giriloıİf 
tir. Cümhuriyetin büyük ese 
ve Türk sanayiinin en büya\ 
temelini teşkil eden KarabB~ 
demir ve çelik fabrikalarınıo Ş 
anda ilk istihsalini vermekle 
milli ıanayiimize kudretli bif 
unsur katmış olduğunu arzet' 
mekle sevinç duyarım. 

(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Ticaret politikanııs 

Arkadaşlarım; 

Büyük meclisin tatil devresine 
girmesini takip eden aylard• 
hükumetimizin ticaret politikası 

ve bütün tatbikatı üzerine e• 
hemmiyetli faaliyeti olmuştur· 

Harici ticaretimize yeni istik•' 
metler verilmesi şeklinde baf 
lıyan bu faaliyetin Avrupad• 
harbin başlamasını müteakip bir 

taraftan daha fazla kuvvet ve' 
rilirken diğer taraftan dahili 
fiyatlarımızın makul badlerde 
tutulabilmesi için pazarların bJ' 
rekete geçirilmesi mevzuları silr 
atle ele alınmış, mahıullerimi• 
zin kıymetlendirilmesi ve kre· 
dilenmesi ile meıgul teşekkül· 

lere yeni vazifeler verilmiş, ball 
kalardan mevduatın çekilere1' 
mesaisi ile şimdiye kadar sar' 
sıntısız bir şekilde idare edilmif 

olduğu gibi son günlerde iç pi· 
yasada görülen bazı ihtikar ha" 

reketlerini daha ilk adımda a" 
kamete uğratacak tertibat ve 

izahata da girişilmiş bulunmak" 
tadır. (Bravo sesleri) 

Müsaade buyrulursa bu işle" 
rin ber biri hakkında kısac• 

maruzatta bulunmak isterim. İç 
fiyatlarımızla dünya fiyatlar• 

arasındaki müvazenesizlik yil" 
zünden merkezi Avrupa devlet" 
leri haricinde kelan memleket" 
lere yaptığımız ihracatların soO 
senelerde arzettiği müşkülata 

bertaraf etmek için bazı büyUk 
devletlerle ticaret atlaşmaları-
mızı ihracatımıza imkan verecek 
bir şekilde tanzime gayret eder
ken aramızda anlaşma mevcut 
olan ve olmıyan memleketlerle 

ticaretimizi kolaylaştıracak acil 
tedbirlere de tevessül eylemif 
bulunmaktayız. 

Fransızlarla ticaret anlaşması 
Fransızlarla yapılan ticaret 

anlaşması İngiliz takas listesine 
kredi anlaşmasına da m c vzuu 
bahis olan mahdut mallardan 
baıka bütün ihraç mallarımızın 
ithal edilmesi, Kanada ve Mısır 
ile olan ticaretimizin inkişafına 
engel teşkil eyliyen bazı karar
ların kaldırılması, bu meyanda 
zikrol una bir. 

Bu suretle baılıca ihraç mad
delerimizin Muhtaç bulunduğu 
bazı maddelerin ithal imkanları 
da temin edilmiş olmaktadır. 

- Sonu. var -
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iKTiBASLAR 

İtalyanın Vaziyeti 
Ulusta Ahmet Şükrü 

Esmer yazıyor 

Geçen hafta başlıyan harbin 
en bfiyilk sürpirizi mücadelede 
İtalyanın bitaraf kalmıya karar 
vermesidir. ltalyan devlet adam 
ları ve İtalyan gazeteleri, çıka · 
cak olan bir harpte İtalyanın 

almanyanın yanıoda döğüşece
ğine dair en ufak süpheye ma
hal bırakmıyacak beyanatta bu 
lunmuşlar ve yazılar yazmışlar· 

dı. Şu halde İtalyanın bitaraflı
ğı nasıl izah edılebilir? Bir ta
kım ihtimaller akla gelmekte
dir. 

1 - Evela İtalyanın almanya 
ile anlaştıktan sonra bitaraf 
kalmış olması. Mihver devletle 
rinin, geniş bir tecavüz politi · 
kası tatbik etmeğe karar ver· 
diklerini farzedelim. Bu politi
kanın ilk hamlesini teşkil ede· 
cek olan Polonya harbinde al
manya İtalyanın bitaraf kalma· 
ıını, harbe iştirak etmesine ter 
cih etmiş olabilir. Bir defa po· 
lonya ortadan kalktıktan sonra 
iki mihver devleti geniş fütuhat 
planının tatbikatında el birliği 
yapacaklardır. 

2 - f kinci bir ihtimal, daha 
hesaplı ve daha ihtiyatlı oldu· 
ğundan şüphe ediJmiyen Muso· 
lioioin, bir harbin çıkmasına 
mani olmıya çalışmış olması ve 
muvaffak olmayınca logiltere 
ve fransa ile harbi göze ala
nıadığından bitaraf kalmıya 
karar vermiş bulunmasıdır, Bi
rinci ihtimali kabul etmek, alman 
tecavüzünün polonyada durmı · 
yarak geniş bir mihver futuhat 
politikasının ilk bam lesi olduğu· 
nu kabul etmek demektir ki 
bu, henüz kati olarak belli de
ğildir. Bilakis imanların polon· 
yayı ele geçirdikten sonra bu
rada kendi himayeleri altında 
bir devlet kurarak ingiltereye 
ve fransaya sulh teklif etmeleri 
ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Bu vaziyete italyanın harbe iş
tiraki bahis mevzuu olamaz. 
Belki almanya polonyada hede
fine vardıktan sonra Musolini 
mutavassıt rolünü yapmıya ça · 
lışacakhr. Esasen alman . sov
yet paktından sonra muvazene
nin tamamiyle değiştiği de- na
zarı itibare a'ınmak lazımdır. 

Geniş bir fütuhat programı, 
artık eski mihver kombinezo
nundan ziyade sovyetlerle al
manyaının karar verebilecekleri 
bir mesele halini almıştır. İtal
ya artık almanya için eski e
hemmiyetini kaybetmiştir. İtal · 

yanın yardımından müstağni 
kalan bir almanyanın italya 
için tehlikesi de o derece bü-
yümüştür. Bu tehlikenin iki 
devlet arasındaki tesanüt en 
sıkı olduğu bir zamanlarda da 
mevcut olduğunu unutmamak 
lazımdır. Filhakika Hitlerin mu
solioiye verilmiş bir sözü var· 
dır. Fakat polonyamn akibeti 
ba sözlere ne dereceye kadar 
itimat edilebileceğini göster
miştir. 

ltalyanın bu bitaraflığı Al
manya ile arasında yapılan bir 
anlaşma neticesinde mi yoksa 
harpten çekindiği için mi takip 
ediliyor? Bu suale kati olarak 
cevap vermemekle beraber, biz 
ce vaziyet ne olursa olsun ital-

Köycülük konuşmaları : 

KöYlüdeki uyanış 
Uyanışı artırış vasıtaları en başarılı 

vasıtalara olan ihtiyaç 
Görüşlerime temel olarak 

Bozdoğan çevıesi köylerini al
dım. Bunlara; diğer yerlerdeki 
gezdiğim ve tetkik ettiğim köy
lerdeki iÖrüş, duyuş ve incele
yişlerle karşılaştırmalar yaptım. 

UJuştığım son; bütü az çalışma
ya rağmen bizdeki uyanışın di
ğer yerlerden daha özlü ve 
ve ileri olduğudur. 

- Ankaranın Kıbrıs köyüne 
bundan üç yıl evel Ankara Hal
kevinin köycüleriyle beraber bir 
ge:ı:i yapmıştık. Orada gördükle
rimiz: 

- Köy, ortadan geçen de
renin iki yanında yükselen 
200 - 300 matre yükseklikte iki 
dik sathı mailin üzerinde. Eki
lecek toprak; mail düzlüklerden 
ibaret. Maillik, o kadar büyük 
ki, keçilerin bile tırmanmıyaca-, 
ğı şekilde? .. 

- Baktım. Aksakallı bir ib· 
tiyar bu keçilerin çıkamıyacağı 
bu maillik üzerinde bin maha
retle devrilmemek için sarfetti
ği gayrete dayanarak katırın 

birine kara sabanı sarmış, elin
deki sopayla hayvanı dürte 
dürte çift ıürmeğe çalışıyordu. 

Yol, güçlüL le gidilebilir ve 
geçilebilir. Yolda, köyün agzıo
da: yene aksakallı ihtiyarın bi
ri, kalın bir ağaç gövdesinden 
karasaban yapmakla uğraşmak
ta. Sordum: 

Kolay gele baba! 
- Sağ ol oğul 1 
- Ne yapıyorsun. 
- Saban yapıyorum oğul. 
- Peki neye d~mir saban 

kullanmazsınız ? 
- Kullanmak için bunu elde 

etmek gerek nereden bulalım ? 
- Ankaradan satın alın. 

- Para yok. 
- Bire kaç alırsınız ? 
- Bire on. 

Peki bu az değil miki? 
- Toprak lcısır fazla vermi

yor. 
- Ne ekersiniz ? 
- Arpa, buğday birazda yu· 

laf. 
- Armud agaçlarıoız yok 

mu? 
- Var ama az. Ahlattan dağ-

ya bareka.t,n inkişafını bekle· 
mekte ve fırsat kollamaktadır. 
Bu İtalyanın ananesine tama
miyle uygun olan bir haı ici po

litikadır. İtalya için imzalanmış 
mukavele, verilmiş söze, girişi!- ı 
miş taahhüt yoktur. Vaziyetin 
inkişafına göre. hareket hattını 
tayin edecektir. Almanyanın 
mağlup olacağına aklı ererse, 
eski avusturyayı ihya ederek 
adr!yatik üzerindeki tazyiki 
izale etmek için mihver arka· 
daşına karşı harbe girmekte 
tereddüt etmiyeceği gibi hare
kat ingilterenin ve fransanm 
aleyhine inkişaf ederse bu im
peratorlukların mirasını paylaş
mak için bunlara karşı da yürü 
yebilir Fakat İtalya için henüz 
karar verecek zaman gelme
miştir. 

A. Ş. Esmer 

lar aşılmaz. 
- Niçin aşılamazsınız? 
- ..... . 
Konuşmağa daldık. Bu köyde 

köylünün sosyal ve ekonomik 
durumu acıklıydı. Okulunda so
ba yok, camları kırık, tebeşir 
ve ders vasıtaları bir yazı tah· 
tasından ibaret. Köylü öğret 
mendeD ilendi ( Şikayet etti ). 
Büyüklerle uğraşmıyormuş. O
kuyanların defter kalem almağa 
kitap elde etmeğe kudretleri 
yokmuş. 

Onlara, bir zenginlik kaynağı 
olan yabani armutları aşılama

larını ve köyün altından geçen 
dere suyundan faydalanarak 
topraklarını sulamalarını, asri 
arıcılığa değer vermelerini bun· 
ların muhtaç oldukları vasıta

ları Ankara Halkevi kanalıyla 
temin edebileceklerini söyledik. 
Yani öğüd verebilmekten ve 
doktorumuzun hastalarını mua• 
yene edişinden başka bir iş 

y•pmadık. 
Bugün adını unuttuğum An

karaya otuz kilometrelik bir 
köye gitmiştik. Bu köy örnek 
köyüydü. Suyu; agacı, düzgün 
bir iki yapısından başka yapısı 
olmıyan bir köy. Arpa buğdayla 
geçinmek de. 

- Bunlarla konuşduk. Anka
rada hamallık ve işcilikle uğ

raşırlarmış. İçlerinde biri, ilç 
yıl önce bronz beş kuruşluğun 
ne olduğunu bile : bilmemekdey
di. Geceleri, çıra yakarak ışık

lanmakdalar, tezek yakarak ı
sınmakdalardı. 

- Ankara köyleri, bugün 
bilmiyorum. Fakat öyla inaoım 
varki, dünün izlerini bile taşı· 
mıyorlardı. 

f zmir köyleri üzerinde dur
mak gerek. Sayın Trakya genel 
müfettişi Kazım Dirik ki • köy
cülüğün işçi başısıdır-sayesinde, 
gerçek olan köyü tanıttı bize. 
Oou, Trakyada daha iyi tanı
dım. Her köede, Marsilya kire-

mitli büyük okullar, köy odala
rı, türk köycülüğünün örnek 
evleri, asri arı kovanları, mey
ve bahçeleri, fidanlıklar, bile
zikli ve emme basma tulumba
sı, üzeri betonla örtülü kuyular, 
düzgün ve her çeşit motörlü va· 
sıtaların geçmesine el verişli köy 
yolları, hayvan aşım durakları, 
köy helaları, bammamları, pey
nir yapımyerleri, selektör, arı 

kovanları, tarımbaşılar, nalbant 
lar, eğitmen okulları ve kurs
lariyle Trakya yeni köy kal· 
kınmasının özünü, temelini, köy
de v~ köylilde geniş uyanış ve 
kalkınışın dinamizmini göster
mektedir. 

Ege kıyılarından içlere git
tikçe yer yer aynı canlı çalışış, 
aynı sıcak heyecan, aynı geniş 
kalkınma gözlerimizle için ve 
kafanın üçüzlü birleşişinden do
ğan iç ferahhğmı geoişlelmekte, 
yüreklere durmaz, engin bir 
çarpıntının temiz akışını sal
makta. 

Köy davamız; köyün, köylü
nün, partinin, hükumetin, Mü-

fettişin, valinin, kaymakamın, 
ihtiyarın, orta yaşlanan, gencin, 
çocuğun elele veriıile hızlanmış 
yıldırım gibi zirveler aşıyor. 

- Türk inkılabı engin ülkü
süne ul~şıyor. Bu akış nerede 
duracak? 

Ülkümüze son yoktur. Ülküye 
ulaştık dersek yalandır. Ülküye 
ulaşılmaz. Ulaşm~ğ çalışılır, u· 
laşılanlar, ulaşma yolunda başa
rılanlardır. Türk varlığı, muasır 
medeniyetin üstüne çıkıncıya 

kadar görülecek görünüş, ulaş· 
ma yolunda, Atamın ışıklı me· 
şalesinin yollarında lnönünün 
fazilet asasiyle birbirine kayna· 
şan bir ve beraber olan bir ya
ratıcı varlığın şaşırtıcı yürüyüşü, 

akınıdır. 
- Biriz, beraberiz. Topluyuz. 

Yolumuz açık. Akınlar durmıya
cak. Asırlarca sürecek bu akın
lar. 

1936 köyünü, 1939 köyüyle 
karşılaştırmanın imkansızlığı a
çıkdır. Kendimizi iyi tanıyoruz. 
Biliyoruz Noksanlarımızı açıkca 
yazmaktan kasdımız, yuruyuş 

yollarındaki aksaklıkları gider
mek içindir. 

Bu yazı; köy uyanışının en· 
ginliğini açıklamaktadır. Düne 
göre bugün çok ilerledik. Fa
kat; geri kaldığımız yerler var. 

Aydın ili. Bu gerilik veya geri 
kalış değil, başka yerlere göre, 

daha ileride olmayış ve bunu 
isteyişdir. Sayın valimizin him-

metiyle diğer yerlerden daha 
ilergin duruma geleceğiz. Buna 
inanımız var. 

Köy yollarımız, köy okuma 
ve köy odalarımız, köy hamam 

larımız, köy çamaşırlaklarımız, 

köy fidanlıklarımız, asri arıcı

lığımız, tavukçuluğumuz, hay
vancı! ğımız, örnek evlerimiz, 

ahırlarımız, kuyularımız, çeşme

lerimiz hepsi hepsi olacak. Ve 

Bozdoğan gibi bütün köyleri· 
miz bütün kazalariyle örnekle-

şecek. Bu günlerin uzak olma
dıgını biliyoruz. 

Köylü arık kazıyor toprağa 

can veriyor. Yarın devlet ka-

nalları toprağı şahlandıracak, 
bu gün petrolden yarın elekt· 
riğe geçeceğiz. 

Karasabanın yerici çoktan 
demir saban almıştır. Mibzer, 

pamuk tarlalarına bendisi di
ziler, ekicilere büyük kolaylık-

lar kazandırdı. Traktörler, di
namik yaşayışa motör sesini, 

makine sevgisini yaydı. illeri 
son asrın ilergin uçakları bağ· 

lamakda. Demri; bakırı, kömürü, 
fabrikayı, atölyeyi, mübesdisi, 

ustabışını, işçiyi bir araya top
lıyan, tanrı bir millet ölmez. 

Tanrılaşmak için Türk olmak 
gerek. 

Dünkü köylü, bronz beşliği 

tanımıyordu, bugünkü, köyüne 

tren, meydanına uçak, tarlasına 
traktör, mibzer, tarlasını sula-

mak için türbin, yolu için oto · 
mobil, motosiklet, pisiklet isti-

yor. Bunlara kavuşanların çok· 
luğu gözleri doyuracak kadardır 

1950 Türkiyesi gözlerimdedir. 
Tanrım ne olur beni yaşatsan, 
bana can versen. Gözlerim 1950 
yılını görmeden kara toprak
larda ferini kaybetmese. Ru
hum, varlığımın içözü ayrılmasa 
bedenimden. 

• 
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1 RADYO l 
ÇARŞAMBA 12/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. US2 Kes. 120 Kw. 
T. A Q . 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği (Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik (Riyaseti cum· 

bur bandosu ) şef İhsan Künçer 
1 - R. Wagner • marş 
2 - Saiot - Saens • 1 er 

mazurka 
3 - Verdi - nabuccodonosor 

operasının uvertürü 
4 - Emmerich kalman - g-

rafin mariza opret. potpuri 
19.00 Program 
19.05 Müzik (dans müziği Pl.) 
19.30 Türk müziği (ince saz 

faslı) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği: 
Okuyanlar: Radife neydik, 

Melek tokgöz 
Çalanlar: Cevdet kozan, Cev· 

det çağla, Refik fersan Kemal 
Niyazi suybun 

1 - Uşşak peşrevi 

2 - Faiz kapancı - uşşak ş. 
(Hayalin çıkmayor) 

3 - Şemsettin Ziya - uşşak 
şarkı {Şu salkım sögüdün altı 
daima) 

4 - Faize uşşak şarkı ( Ni· 
çin nalendesin ) 

5 - Şükrü uşşak şarkı (Geç• 
ti muhabbet demi) 

6 - Uşşak türkü (Sarardım 
ben sarardım) 

7 - Kemal Niyazi seyhun 
kemençe taksimi 

8 - Dcllal zade · şehnaz ş. 
' (Etmedin bir lahza ihya) 

9 - Udi Mebmed ·şehnaz ş. 
(Suphu bulsam sinci safında) 

10 - Şemsettin Ziya şehnaz 
şarkı (Hem aldandım hem al· 
dattım) 

21.30 Haftalık posta kutusu 
21.45 Müzik (opera oryaları) 
22.00 Müzik (küçük orkestra 
1 - Hans thaler · hukuk • 

polka 
2 - Aubert - Göhbelliler 

resmi geçidi 
3 - Robert stolz - prater de 

ağaçlar tekrar çicek açıyor. 

4 - Eınmericb kalman · cam 

1 bazbane pirensesi operttinden 
potpuri 

5 - Ganglberger • benim 
küçük teddi ayı'ın saksifen par
çası 

6 - Emmerich kalman - ah 
sen, sen (vals) 

7 - Brusselmans - Felemenk 
süiti No. 3 karlı manzara 

8 - Leopold - karlbad ha
tırası 

9 - Jac grit - marş 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat kambiyo
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (cazband Pi.) 
23 55-24 Yarınki program. 

.................... , ....... .. • • : ESKi GAZETE i 
ı i ve MECMUALAR : 
ı Bir kilo Gazete varlığı gün- ı 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku- ı 

ıı duğunuz eski gazete ve mec- ! 
• muaları Çocuk Esirğeme Ku- : 
: romuna vermenizi Kurum say- : 
: ğıyle diler. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 

açılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 
Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımıı tarafından her 

tOrlü erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 

dairesinde takip edilmektetir. 

~221131222211112RBS&:l~S222BpBE'"i 

Ba~ ~i 1M!e: ra!lan 1 
Muayene l'ÜDi 

Pazartesi 

Sab 

Çarıamba 

" 

Perıembe 

Saat Doktor arkadaıımmn adı 1 
3 - 4 Dr. Remzj (Çocuk mütebassısı)I 

4 - S Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt haıtahkJarı mutahaaıııı) 

2 - 3 Operatör Nuri Erkan 

4 - s 

3 - 4 Doktor Şevket Gözaçan DJ 
(Gaz baatahkJarı mutahaH111) • 

Doktor Mubıin 1 
(iç haatahkları mutabaa111) 

., S - 6 Doktor Şevket Kırbaı ~ 
(lntaal haatahldar mutaba11111) ı 

Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiı Yazgan 1 
B .. 3 - 4 Doktor Halil G8ıaydın 

mı.s2essss2222sstBSs22SFR2222.ı 

Aydın ortaokul direktörlüğünden 
Cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 

Dana eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Soğan 

Toz şeker 
Sabun 
Salça 
Odun 
Yumurta 
Un 
Makarna 
Nohut 

Kilosu 
Asgari 
12000 

800 
3000 
800 
800 
500 

1000 
400 
800 
200 
200 

50000 
9000 
400 
250 
150 

Azami 
14000 

1000 
3500 
1000 
1000 
600 

1200 
500 

1000 
250 
250 

60000 
10000 

500 
300 
200 

1 - Aydın orta okul pansi
yonunun Mayıs 1940 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cinslerile asgari ve azami mik· 
tarları yaııh erzak 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - lbale;i 28/9/ 1939 Per
şenbe günü saat 15 de orta okul 
binasında toplanacak satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu erzakın şartnameleri 
ve nümuneleri tatil günlerinden 
maada her gün mesai saatleri 

Muhammen fiatı 
Kuruş Sa. 

10 50 
100 00 
25 00 
40 00 • 
28 00 
13 00 
9 00 
6 00 

28 00 
30 00 
30 00 
1 50 
2 00 

13 00 
25 00 
10 00 

0 0 7,5 temiaatı 
Lira Ku. 
110 25 
75 00 
43 75 
30 00 
21 00 
5 85 
8 10 
2 25 

21 00 
5 62 
5 62 

67 50 
15 00 
4 87 
5 62 
1 50 

içinde okulda görülebilir. 
4 - isteklilerin tecim oda

sına kayıtlı bulunduklarını bil
diren vuika göstermeleri lazım
dır. 

5 - Her cins erzalun hiza
sında yazılı muvakkat teminat 
miktarını nakten vermek isti
yenler Malsandığına teslim ede
rek m1tkbuzlariyle veya banka 
teminat mektuplariyle mezkur 
gün ve saatte o)sula gelmeleri 
ilan olunur. 

13 17 22 27 (232) 

ATDlR l&Yl ı '31 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden: 

ır .. ~:~;:;·ö;:r::;··ı 
Okulumuza paralı yatılı ve 

nehari talebe kayıt ve kabulüne 
30/9/939 gününe kadar devam 

Maarif vekilliğinin emirleri i
cabı 25/9/939 gününde tedrisata 
başlanacaktır. Okul talebesinin 
bu tarihte okulda bulunmaları. 

!Nureddin Adısoni 

edilecektir. Aşağıdaki şeraiti 
haiz olanların belgeleri ve altı 7, 9, 11, 13, 15, 17 (221) 

·ı Memleket hastanesi kadın ı 
. ı h1tstalıklar1 mutahasıısı ı 

1 
: Hastalar1nı her gün sabah ı 

adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe
kilmiş fotoğraflariyle birlikte 
tatil günleri dışında her gün 
saat 9 dan 17 ye kadar okula 
baş vurmaları. 

derecedeki okulların her hangi 
sımfında iki yıl üst üste sınıfta 
kalmamış olmak. 

Belgeler: 
A - Nüfus kağıdı 
B - Aşı kağıdı. 

1 ı ve öğleden sonra Park karşı· ı 
ı sındaki muayenehanesinde ı 
ı kabul ve tedavi eder. (227) ı .............................. 

Zayi 1 - Türk olmak. 
2 - 13 yaşından a,ağı, 17 

yaş1ndan büyük olmamak. 
C - ilkokul diploması ( ve 

ya tasdikname) 
Tatbik milrümil kaybettim 

yenisi bakkettireceğimden eıki· 

sinin hükmü olmadığım ilan 
ederim. 

3 - Beş sınıflı ilk okuldan 
mezon bulunmak. 

D - 6 adet fotoğraf 
Not: Nehari talebenin yoksul 

ve çalışkan olanlarına okulda 
öğle yemegi verilir. 

4 - Sıhhati sanat tahsiline 
elverişli bulunmak. 

Zafer mahallesinden tapu 
katibi Ali karısı Meryem 

(231) 5 - Orta veya lise veya bu 7, 9, 11, 13, 15, 17 (222) 

OAAA0°00trııO .. OM'•AAAAAAAAAAAılıılı*AAAAO*AA00 

( 1 den 6 numaraya kadar l 

• 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy def ter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı 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 
Maliye 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 mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
= 

1 .. 

1 
1 

hazırlanmıştır 
200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 1 

C. H. P. Basımevi : . ....................................... ~ 


