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Parti müstakil grubu !Anadolu ajansının ' 
bir tekzibi 1 

Polonya orduları 
Hükumetin takip ettiği siyaseti 

tamamiyle tasvip etti 
Ankara, 13 - Bazı ecnebi 

mahfillerde Turkiye ile Alman
ya arasında bir ademi tecavüz 
paktı hazırlandığı hakkında bir 
şayia çıkmıştır. 

· Lodzu geri aldılar. Bütün cephelerde 
Alman taarruzu bocalamağa başladı 

Ankara , 13 - C. H. P. müı
takil grubu reisliğinden: 

C. H. P. müstakil grubu 13 
eyliil 939 tarihinde saat 15 de 
reis vekili Ali Rana Tarha~ın 
reisliğinde toplanarak başveki
lin meclisteki beyanatını ve 

Parti meclis grubunda hariciye 
vekili tarafından izah olunan 
harici siyaset hakkında miiza
kerede bulnnmuş ve bu ıiyaseti 

tamamiyle tuvip etmiştir. İçti
ma saat 19,30 da nihayet bul
muştur. 

Y1tpbğımız t ahkikatta böyle 
bir şeyin mevcut olmadığı an-
laşılmıştır. a . a. 

~-----------'"'---"-""-"-=.,;;;~·--......;;;----------~-

Yunanistan da 
Zirai faaliyet artırılıyor 

Almanlar Garp mıntaka- 1 
sında şehirleri boşaltıyor 

4tin(', 13 - Başvekil Metak
sasm, Yunan topraklarının da
ha geniş mikyasta ekilmesi hak
kındaki beyanatı derin akisler 
uyandırmıştır. 

Bu şehirlerin 
gece 

•• •• 
halkı 

yol 
uç gun 

yürüdü 

•• uç 
Harbiye nezareti müsteıarr, 

bahçesi olan kıtaata emir vere
rek bahçelerinin daha geniş su
rette ekilmesini bildirmiıtir. 

Amisterdam, 13 - Matedori 
gazetesinin aldığı habere göre: 

Batı Almanyadaki şehir ve 
köylerin tahliyesine devam e · 
dilmektedir. Sar br u k boşaltıl · 
mıştır. Şimdi sıra Aben ve ci
var şehirlere gelmektedir. Bu 
tehirlerin tabliyesi muhtemel 
olarak çarşamba günü yapıla
caktır . 

İzmir - İstanbul 
-~-

Arasında vapur sefet leri 
yeniden başladı 

_,,___ 

fstanbul, 13 - İki haftada11 
beri yapılmayan İzmir - İ ~tanbul 
vapur seferleri yeniden baıla-

rnışhr. a. a. 
. ...;~~· 

İngilteredeki 
Almanlar 

Tvlallarının müsadere ol
duğu hakkındaki Alman 
propagandasını tek~ip 

ediyorlar 
Loodra, 13 - İstihbarat ne· 

zare ti11 den: 
İogilterede bulunan Alman

larm tevkif ve mal'arınıa mu· 
sadere ed i ldiği Alman neşriyatı 
yalandır. 

logilterede bulunan Almanla- 1 

rın büyük bir kısmı harp baş

lamadan İogiltereden ayrılmış
lardır. Kalanlar da milli emni
yet endişesiyle tevkif edilmiş- ' 
lerdir. Bunlar mahkemeye mü- 1 

racaat edebilirler. Eşya ve mal
ları müsadere edilmemiştir. 

·~~-

Amele postaları 
Paris mahallelerinde si

perler kazıyorlar 
Paris, 13 - Askerleştirilmiş 

bir çok amele postaları Paris 
ınaballelerinde yeni sistem si
perler kazmağa başlamıştır. Bu 
siperler halk için s ığınak vazi-
fesi görec · ktir. il. & , 

Tabliye edilen yerlerden yaya 
giden halk ancak 15 kiloluk bir , Pariste 
torba nakJedebilmeUedirler. Ba- Bir harp konseyi toplandı 
vul nakli yasak edilmittir. 1 p · 13 t ·ı· b k. ' ans - ngı ız aş ve ı-

Sarbru~ lu_la ra ~~lince: 3 gün kili Çemberlayn, tertip ve t.ın-
3 .. g_~c~ elbı.selermı çıkar.madan zim nazıriyle iagiliz baş kuman 
yurumuşlerdır. Aber.e bır çok danı fransız baş vekili Dalad-
yaralı gelmektedir. Sivillere ı ye v~ fransız baş kumandanı 
yalnız bir hastane kalmııtır. l G l · · t• k"I ilk 

Finlandiya 

Demir ve odun ihracını 

ceoera am enın ış ıra ı e y 

sek konsey toplanmıştır. Fran
' sız baş vekaletinin teblığinde: 

Fransa ve ingilterenin bütün 
kuvvet ve kaynakları empoze 
etmek hususunda kati kararlar 

yasak etti __ verilmiştir. 

Helsiogfors, 13 _ Finlandiya Topraklarının düşman istila· 
hükümeti hususi bir müsaade sma karşı bütiin mevcudiyetle-
olmadan demir ve odun ihracım rile çalışacakları ve kahraman- ., 
yasak etmiştir. a. a. 1 ca harp edeo Polonyaya karşı 

-=-ı-=-:: - 1 ellerinden gelen bütün yardımı 
Amerikada bitaraflık ka- yapmağa azmetmiş oldukları 

nununun ilga edileceği bildirilmektt!dir. 
nıuhakkak görülüyor Patis 13 - Fransız gazete-
Vaşiogton, 13 _ Bitaraflık leri, Fransada İngiliz baş ve ki· 

kanunuıı un aleyhtarlarından bi- li milli müdafaa nazırı ve fran· 
ri, silah ambargosunun kaldı- sa baş"e~ili hariciye nazırı ve 
rılması bakkınna verilecek rey- baş kumandan Gamlen arasın-
lerin ne olabıleceği hakkında da yapılan konseyin içt ı mai 
Havas ajansı muhabirinin suali-
ne cevap olarak, münasebetiyle fransa ile ingil · 

Bu neticenin Ruzvelt için mü- tere arasında her sabada mev-
sait olacağı kanaatini göster- cut sarsılmaz tesaoüoü bir kere 
miştir. a. a. daha tebarüz ettirmektedirler. 

Leh mukavemeti .......................... 
Almanları fena halde sinirlendirdi 
Evdeki pazar çarşıya uymayınca askeri olmayan 
köy ve kasabalara da saldırmağa karar verdiler 

Berlin 13 - B. N. D. ajansı 
Führerin umuıni karargahından 
bildiriyor: 

Alman ordusu başkumandan· 
lığı polonyada tatbik edilen 
harp planını değiştirmeğe ve 
leh kumanda heyeti, çeteler 
teşkil etmek suretiyle alman 
ordusunun gerilerini tazyik et
mekte ve bu suretle ıivil halk 
arasında tahrikat yapmakta ol 
duklarrndan leh mukavemetini 

kati olarak kırmağa karar ver

miştir. 

Buna binaen alman baş ku
mandanlığı leh lotaatının hezi-

metine imkan verecek her tür-

lü vesaiti kullanmaları için 
dulara emir vermiştir. 

Bu tedbirlerin mesuliyeti 

or-

Al-

mao baş kumandanlığına değil 

Leh bükümetine ve Leh kuman 
danhğına ter'ettüp etmekt,dir. 

Ankara 13 - Dün gece ya
rısından bu gün saat 12 ye ka
dar alınan haberlere göre va-
ziyet: 

Garp cephesinde: 
Fransız umumi ka 1 argabının 

resmi tebliğinde 

Sarın doğusunda 20 kilomet · 
relik bir cephede ilerleme hare· 
ketinin devam ettiği ve Alman· 
ların bilhassa topçu kuvetleri
nin şiddet li mukabelede bulundu
ğu bildi ilmektedir. 

Şark cephesinde: 
Bu ~dbah neşrolunan Polonya 

umumi karargahının resmi harp 
raporunda: 

Dun alinan radyoları tarafın
dan alındı*• bildirilen Lodz şeh
rinin Polonya kıtaatı tarafından 
geri alındığı ve Pozan ve Pom
zede irtibatt kesilen iki polon
ya fırkasının polonya ordusuyla 
yeniden irtibatı tesis eylediği, 
ve diğer cephelerde alman ile
ri hareketinin durdurulduğu 
bildirilmektedir. 

Ankara 13 - Bu gün uat 
13 den 17 ye kadar alınan ha
berlere göre vaziyet: 

Alman orduları baş kuman · 
danlığının tebliğinde: 

Şimal ve cenup kuvvetlerile 
şark ordusu 12 eylül günü dilş

manm ıeri imhasına devam et · 
tiğioi, süratli motorlü kıtaların 

Roda kadar geldiğini ve Rodun 
cenubunda çenber içine alınan 

polooya gurubunun artık mev· 
cudu olmadığını ve bir çok esir 
ve malzeme ahndığıoı ve Kut
no civarında muhasara edilmiş 
5 piyade fırkasiyle iki sivari 
livasının cenube doğru çenberi 
yarma harekdleriuin akim kal · 
dığına mukabil bir Londra tel· 
grafı vaziyeti şöyle izah etmek
tedir. 

1 
1 

Puznanda bulunan polonya 
kıtaları polooya kuvvetlerile ir• 
tibatı temin etmiş ve bu haber 
Varşova resmi tebliğinde de te 
yit edilmiştir. 

Puznan ordusu şark istika
metinde almanlarla bir kaç ke
re çarpıştıktan sonra muntazam 
bir ricat hareketi yaparak Var 
ıovanın cenubu ile temas etmif 
ve lodzu istirdat etmeğe mnvaf 
fak olmuştur. 

Var,ova ordusu da muvaffa
kiyetle necic~leneo bir kaç çı 
kış harekttı yapm ştır. 
D.ğer bütün cephelerde al· 

mantar muvaffak olamamışlar

dır. 

Hava kuvvetlerinin harekatı, 
verdikleri ağır zayiattan dolayı 
mahsus derecede azalmıştır. 

V arıova etrafındaki harp 
mıntakalarında dün oisbi bir 

sükün içinde geçmiştir. V arıova 
etrafındaki polonya kuvvetleri 

Varşova garnizonunun da itti· 
rakiyle motorlu kıtalarla birlik-

te bir kaç hücum yapmış ve 3 
alman tankİ tahrip edilmiştir. 

Garp cephesinde: 
Bu sabahki fransız umumi 

karargğhının resmi • tebliği: 

Gündüz iki taraf hava kuv
vetleri büyük fa"liyet gö,ter
mişlerdir. Gece de alman top· 
çusunun mukabelesiyle geçmiş· 
tir. 

Havas ajansı da şu haberi 
vermektedir. 

Reo ile mozel arasında yapıl 
makta olan harekatın 20 kılo

metre uzunluğunda bir bölgede 
devam ettiği ve bu harekatın 

ilerde yapılacak hareket için 
bir temizleme olduğunu bildir
mektedir. 

---------~~~~ ...... ----,~~ôiôiiiiiio-------~~-------

1 s v içre gazeteleri 
Almanların Polonyada ağır zayiata 

uğradıklarını yazıyorlar 
. 

Viyanada hastaneler, mektepler yaralılarla dolu 
Paris, 13 - Emin bir kay 

naktan İsviçreden şu haber ve
rilmektedir. 

Almanlar Polonyad• ağır za
yiata uğramışlardır. Zayiat mik 
tarı neşredilen rakamların fev
kindedir. Ölülerin ve yaralıla
rın miktarı askeri makamlar ta
rafından neşredilen rakamların 

o kadar üstündedir ki doktor
lar, hasta bakıcdar kifi gelme
dığinden bir çok yaralılar ba
kımsızlıktan ölmektedir. Polon
yalı esirlerin az miktarda ol
ması, Polonya ordusun~n oe 
kadar şiddetli mukavemet ettj-

1 

ğine delildir. Viyanada hasta
neler, mektepler cepheden ge
len askerlerle doludur. 

Neşredilen bir tebliğde bir 
tedbir olmak üzere kur'a efra
dının muayene tarihlerioin ileri 
alındığı bildirilmektedir. 

!
Yolunu şaşıran bir 

ı Alman tayyaresi 
Bero, 13 - Bir Alman tay-

1

1 yaresi lsviçrenin Sakbov mınta
kası üzerinde uçmuı ve hava 

1 toplarının ateşi üzerine Alman
ı ya istikametinde kayboJmuttur. 
t 



TClı 1 

Köycülük konuşmaları : 

Mahkeme ve adliye 
Dairelerinde alınan harçlar 

Köylümüze geçen yazılarımda 
adliyenin işleyişi, kuruluşu yö
nünden kı~a da olsa birazcık 

bilgi verebilmiştim. Bu bilgileri 
biraz daha bülünleyebilmek ve 
çok kere görüldüğü üzere köy
lüyü bilgisizliği yüzünden para
ca zarara ve boşuna uğraşma

lara sokmamak için duruş yap 
mak zorundayım. 

Bazı ceza davaları vardır ki, 
buoları her yurddaş müddeiu
mumiye gitmeden kendisi kova
lıyabilirdi. Bunlar Türk ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 
344 maddesindeki 8 maddede 
toplanan suçlardı. Bir de yurd
daşlar şikayet etmedikçe yani 
müddeiumumiye yazılı htida ver 
medikçe müddeiumuminin dava 
açmıyacağı bazı işler vardı. Bun 
ları ayrı ayrı g<çen yazılarımda 
göstermiştim. Bu gibi işlerde 

1 
her yurddaş muhakkak mahke
meye gelmek, mahkemede bu
lunmak zorundadır. Mahkemeye 
gelmese davası kendiliğinden 
düşer. Artık bir daha bu işten 
dava açılamaz. 

Peki amma davadan vazgeç
mekle ne olur? 

Suçlu ile davacı aralarında 

uyuşurlar. MahkP.mede ( Sayın 
hakim biz davamızdan vazgeç
tik, aramızda anlaştık, sulh ol
duk) derler. Derler amma bu 
nun sonunun ne olacağını bil
meden. 

Bu gibi işlerde davadan iki 
1 

şekilde ve iki vaziyt tte vazsre
çilmektedir. 

1 - İşin muhakemesi başla 
madan. 

2 - İşin muhakemesine baş
lanıp, şahit dinlendikten, keşif 
yapıldıktan, arama veya mua
yene gibi adli işlerden sonra. 

Bu iki halde harç işiyle kar
şılaşmz. 

Harç nedir? 
Bizce harç, devletin teşkilat 

kurup millet işlerini görmekte 
olan dairelerinin işlemesinden 
ötürü aldığı bir hizmet karşılı 

ğı paradır. Resimle bunun far
kmı maliyeciler ayırırlarsa da, 
millet gözüyle bnnlar aruında 
ayırtı yapmak da fayda görmü
yoruz. Resim, bir hizmet kar
şılığı alın;tn bir paradır. 

Belediyenin ald ıği ışı1' !andır

ma temizlik parası bir resicndir. 
Ziza, bu para ile sokaklar te
mizlenir, caddeler ışıklandırılır. 

- Harç, adliyede, tapuda, 
de, let şurasında, noterde hep 
harç adiyle paralar alınır. Bun-

ların ne diye alındığını soran 
yok. Bizce, alınmasının sebebi 
görülen işlerde harcanan zama
nın değerlendirme ve devlete, 
gördüğü çeşitli amme hizmetle
rı ıçın yeni bir gelir kaynağı 
bulmaktır. 

Bugün adliye harçlarından 
kısaca söz açacağım : 

- Adliyerı in, mahkemeye, ic· 
ra dairesine ait olmak ve note· 
re ait bulunmak üzere alınan 
harçları vardır. Bu harçlar mah
kemelerin; 

- Ceza kısmına, 
- Hukuk kısmıoa göre değişir. 
- Sizin bir şahis hakkında 

açtığınız bir hakaret davanız 
var. Suçlusu var. Geldi ıi1 e 
yalvardı; yakardı davadan vaz 
geç dedi. Siz acıdınız davadan 
v.az geçtiniz. Size henüz celp
name gelmedi. O halde dava· 
dan nasıl vazsreçecekıfoiz? 

- Bir istida yazarak. istida: 
lı meseli ceza mahkemesin· 

do olduğu zamaD: 

Aydın sulh ceza mahkemesine 

Davacı : Aydın 11 sayılı so
kakta 1 l sayılı evde Mehmet 
Yetgin. 

Suçlu: Aydının 18 sayılı so

kağında 34 sayılı evde Durmuş 
oğlu durak. 

Suç: Hakaret. 
İstidanın yazılış sebebi: Da

vamdau vazgeçme. 

Açdıgıın hakaret :davasından 
vazgoçtim. Gereginin yapılma
sını dilerim. 

16 Pul imza 

Bu istidayı götürüp hakime 
verırsmız. Mahkemeye git
meseniz de davanın duruşmaıı 
görülür. fstidanız okunur ve da
va hakiminin karariyle düşürü
lür. 

- Bu davada şahid dinden
medi. Şu halde adliye harç ta
rifesi kanununun 60 maddesine 

uygun olan bir hal var. Bu mad
dede, davadın duruşması baş-

lamdan önce dava geri alınırsa 
seksen kuruş harç alınıır di-

yor. Şu halde, davadan vazge
çen bu seksen kuruş harcıyük· 
leoir. Öder. 

- Yok eger şahsi davalar
da, muhakeme başlar ıahid din· 

lenir: de sc nra duruşma devam 
ederken davadan vazgeçmek 

halinde ayni kanunun 58 mad
desinin üçüncü bendine göre beş 
lira harç yüklenir. 

Hakim, kararında bu harçla 
rı davadan vazıeçene yükler. 

Bu adam bu parayı sonra ma
liyeye öder. ÔdemPzse hakkın· 
da kanuni muamele yapılır. 

Eğer, dışarda, yani mahkeme 
ye gelmeden yal varışa kanarak 

davanızdan vaz geçerseniz, sulh 
dan önce bu parayı alın ki, 
maliyenin tahsildarı bıı parayı 
s 'zdeo istemeğe kalktağında apı-

şıp kalmıyasınız Çok görülü
yor : ( İki kişi aralarında anlR-

şıyorlar beri tarafdaki adam 
açıkgözdür işin içyüzüoü biliyor 

sizi davanızdan vaz geçiriyor 

sonra bakıyorsunuz ki, önce sizi 

barcı ben veririm diyerek kan
dırıyor sonra bu parayı sizden 

istiyen tahsildara, parayı o a

dam ödeyecek diyorsunuz, tah

sildar dinler mi biç, parayı ca
yır cayır sizden istiyor. Yapıla-

cak iş, biraz önce dediğim gibi, 
suçludan; davanızdan vezgeçer-

seniz harcını peşinen almanız
dır.) 

Bu kısa bilgiyi verişden son
ra, gelecek yazımda esaslı şe-

kilde cezada ve hukukta harç
ları ve bu har.çları kimin vere
ceğini yazacağım. 

. 
&TDIR A 1 9Z 

Büyük Millet Meclisi Toplandı 

Başvekilimizin bey 
- Dünkü nüshadan devam -

Takas muameleleri 

Harici mübadelalta temayül 
eylediğimiz takas muamelelerini 
intizam altına almak, ithalatımı
zı milşkülata maruz kılan prim 
yiik!elmelerine mani olmak ve 
bunları iç ve dış piyasa icapla
rına göre ayarlamak ııayesiyle 
ilç büyük milli baokamızın iş· 
tirakiyle kuvvetini türk parası 
kıymetini koruma kanunundan 
alan bir takas limitet şirketi 
kurulm;; ıtur. Direktiflerini tica
ret ve maliye vekaletiyle mer-
kez bankamızın miimessillerin
den müteşekkil bir komisyon· 
dan almak suretiyle işleyen 
bu teşekkül pek kısa bir zaman 
da gerek takas primlerini tan
zim gerek başı boş bir halde 
cereyan eden ve çok defa spe· 
külitif bir mahiyet alan hare
ketlere mani olmak bakımından 
değerli mesaide bulunmuş, prim 
seviyelerinde müh:m sayılacak 
tenzilit teminine muvaffak ol · 
duğu gibi ihracat ve ithalat 
tacirlerimize de itimat verebi-
lecek emin bir mesoet olmak 
itibarile her tarafta memnuni
yet uyandırmıftır. 

Zirai mahsul /erimiz 

Büyilk ehemmiyet verdiğimiz 
meselelerden biri de zirai mah· 
suUerimizin fiyatlarını hakiki 
piyasa icapları haricindeki amil 
lerin tesiri altında kalarak düş 
mekten korumak ve bu suretle 
bunların değer fiyatlarla satısı
nı temin eylemektedir. Bu he· 
defe yaklaşmak için bir taraf
tan ihraç imkanları mevcut ol· 
dukça bazı mühim ihraç mad
delerimiz ıçın ihracatçıların 
müşterek ve mütesanit bir su· 
rette hareket etmelerini temin 
e-decek tacir birlikleri vücude 
getirmek suretile fiyatlar ma
kul hadlerinde korunmak iste
nilmiş, inhisarlar umum müdür· 
lüğünün piyasada nazımlık hiz
metini görecek şekilde müba
yaatta bulunması, bazı mahalli 
sıkıntılı vaziyetleri önlemek, 
üzüm, incir, pamuk bölgelerinde 
satış kooperatif teşkilatımızın 
faaliyetleri genişletilerek ortak 
olmıyan müstahsillerin mallarını 
da toplamak ve bu mallar mu
kabilinde avans vermek teşeb
büsüne girişilmiştir. (Bravo ses
leri) 

Halen satış kooperatiflerimi
zin mali bünyeleriyle mütenasip 
bir su,ette idare edilen bu ilk 
harekatı takviye eylemek, bu 
teşekküllerin ihdas edecekleri 
senetleri Ree3kont muamelesine 
tabi tutmak suretiyle kendileri
ne daha geniş bir faaliyet sa 
hası açmak kararındayız. 

Son günlerde bazı ihtikar 
hareketleri münasebetiyle aldı
ğımız tedbirlerden de bahsede
yim. Üç gün evvelneşreltiğimiz 
bir tebliğ ile memlekette en 
az bir senelik ihtiyaçtan fazla 
iaıe mevaddı bulunduğunu, za· 
ruri maddelerin hemen kaffesi
nin ya ihracı men veya lisansa 
tabi tutulduğunu, ihtikara te-
şebbüs edecekler hakkında hü
kimet\n en şiddetli bir surette 
takibata geçeceğini etraflıca 
efkarı umumiyeye izah eylemiş· 
tim. 

Mazide hepimizin şahidi oldu 
ğumuz \ ukuatm tekerrürüne fır 
sat ve imkan verilmiyecektir. 
(Bravo sc1lcri ve a 1 kışlar) 

Şimdiden idari ve kanuni bü 
tün tedbirlere müracaat edilmiş 
olmakla beraber bu hususta\d 
mevzuatımızın ikmal ve takvi-
yesi lazım geldiği neticesine de 
vardık. Bu maksatla iki kanun 
layihası bu günler de yilksek 
huzurunuza takdim olunacaktır. 

Harici du:uma nazaran zirai 
istihsali teşvik ve takviye eyle
mek başlıca meşgalemiz olacak 
tır. Bütün resmi teşkilatımız 
bu maksadı temin edecek şe~il 
de tahrik edilmiş bulunmakta
dır, Zirai istihsalin inkişafına 
yarayacak bir tedbir olmak 
üzere zirai kr"di faizlerine ahi· 
ren yapmış olduğumuz tenzilat
lı da zikreylemek lazımdır. Zi
rat bankasının zirai kredi ve 
satış kooperatiflerine yüzde ye
di buçuk faizle açmakta oldu
ğu kısa vadeli kredilerden 
istihsale taalluk eden ve takri-
ben on iki milyon liraya baliğ 
olan kııımının faizleri yüzde 
2125 haddine indırdiği gibi banka
nın müstahsile doğrudan doğıu· 
ya açtığı ve vadeleri beş sene
ye kadar yilk~elen orta vadeli 
kredilerle vadeleri bu beş sene
d~n fazla olan uzun vadeli kre · 
dilerin faizleri de yüzde sekiz 
buçuktan yüzde altıya tenzil 
edilmiş hulunmaktadır. Bu nis-

1 bet yüzde otuza yakın bir ucuz 
lame. demektir. Alınan bu ted
bir ile bir taraftan kooperatif
lerin himaye edilmesine, diğer 
taraftan zürraın işletmenin de
mir başını teşkil eyliyen vası
talarla teçhizine ve ziraat ve
kaletinin zirai istihsal progra • 
mının tahakkuk ettirilmesine 
daha fozla imkan verilmiş ol
maktadır. Zirai kredide faizle
rin indirilmesi teşebbüsü zama· 
nında açılan kredilerin kolay 
işlemesini ve bilhassa formalite
sinin az bir makanizmaya tabi 
tutulmasını esas şart koyduk. 

Bir kısım vatandaşlar ayın 
başında mevduatlarını geri almak 
için bankalara müracaata baş
ladılar. Mevduatın çekilme ha
reketi geçen hafta şayanı ih
mal olmıyacak bir vüsatte iken 
üç dört güodenberi evvela dur
gunlaşmış müteakiben tevekkufa 
yakın bir manzara göstermekte 
bul un muştur. Vatandaşlarımızın 
bankalarımızdaki mevduatları 

hakkında endişeye düşmeleri 
için biç bir ciddi sebep yoktur. 
Bankalarımız şimdiye kad.ır 
muhtelif vesılelerle bünyelerinin 
sağlamlığını ispat ettikleri gibi 
balen dt! bütün talepleri kaışı
layabilecek bir durumdadırlar. 
Vadeli mevduatın dahi iadesine 
devam olunması bunun en yeni 
ve bariz delilini teşkil eder. 
Huküınetimiz mevduatın çekil
me hareketi karşısında talep 
edilen mevduatın her halde ia
de olunmasını en doğru bir yol 
olarak kabul etmiş ve bu hu
susta icap eden tertibatı almış· 
tır. (Bravo sesleri, alkı~lar.) 
· Aziz arkadaşlarım, 

Zirai istilısal vaziyetimizemin 
ve sağlamdır. Gıda maddeleri 
üzerinde her hangi bir sıkıntı 
varit değildir. Bereketli ve iyi 
kaliteli bir mahsul yılı idrak 
etmiş bulunuyoruz. Evvelce de 
arzettiğim gibi mevcudumuz 
yıllık ihtiyacımızın üstündedir. 
istihsal kudretimiz eski devir
lere nisbet edilmiyecek derece 
de yüksektir. Yalnız son seb iz 
on yıl içinde ekim sahası asgari 
bir hesapla yüzde otuz, alınan 
mahsul ise ortalama yiizde 50 
60 dır. Bu artış bazı çeşitlerde 
yüzde yüzü bulmakta ve hatta 

aşmaktadır. G eçen umumi harp 
ten evvel büyük şehirlerimizin 

ekmek ve un ihtiyacının dışarı· 
dan temin edildiğini hepimiz 
hatırlarız. bu gün ise buğday da 
ihracat edecek vaziyete gelmiş 
bulunuyoruz. Sekiz on yı\ evve
line gelinceye kadar yirmi yir
mi beş milyon kentali ancak 
bulabilen buğday rekoltesi bu 
gün otuz beş kırk milyon etra· 
fındadır lri ihtiyacımızın fevkin· 
dedir. Toprak mahsulleri ofisi· 
nin silo ve depolarındaki buğ· 
day miktarı bir buçuk milyon 
kentaldir. Köylü ve tüccar elin 
de de bunun en az iki misli 
bir stok olmuş olduğunu tahmin 
ediyoruz 

Pirinç, harbi umumiden evvel 
hemen tamamen bir ithal mad
desi idi. Bu gün pirinci de ihti· 
yacımıza yeter derecede yetiş· 
tirmekleyiz. Ve daha fazlasını 
yetiştirecek vaziyetteyiz. 

Şeker, evvelce münhasıran 
hariçten tedarik ediliyordu. Bu· 
gün bunu memleket içinde ve 
ibtivacımızın İyüzde yetmiş beşi 
derecesinde yapmaktayız. 

Diğer bütün iaşe ve gıda 
maddelf'ri Füzerinde de aynı in-
kişaf ve tezayüdü görmekteyiz. 

Fındık, kuru üzüm, incir ve 
emsali gibi bugün esas itibariyle 
ihraç tttiğimiz mahsullerimizin 
en çok kesif ve yüksek kalorili 
gıda maddeleri olduğunu ucut· 
mamak lazımdır. · 

Et bakımından da vaziyet mü 
sait ve emindir. Hayvan miktarı 
yıldan yıla artmaktad ır. Bu ar
tış 929 a nisbetle yüzde kırkı 
bulmaktadır. 

Pamuk ve yünümüz memle
ket ihtiyacının çok fevkindedir. 
Bu itibarla yiyim ve giyim mad
deleri ihraç hususunda son za
manlarda yapılan takyida" za· 
ruret icabı değil ihtiyat tedbi
ridir. 

Aynı mülahaza ile istihsali 
eksiltmemek, bilakis artırmak 
icin icap eden bütün tedbirleri 
de almak yolunda) ız. 

Arkadaşlar, 

Tatil devresinin en göze çar
pan mühim ve sevindirici hadi
sesi Türk ordusunun bu sene 
Tral<ya mıntakasında yaptığı 
büyük manevralardır. ( Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Reisicümhurumuz Milli Şefi
mizin de şeref verdiği bu ma· 
nevralar Türk milletinin haki· 
kalen göğsünü kabartacak bir 
intizam ve muvaffakıyetle ce· 
reyan etmiş ve Türk kumanda 
heyetinin olduğu kadar Türk 
erlerinin de ne azimde ve ne 
kudrette olduğunu vazıhan gös· 
termiştir. (Bravo sesleri, şiddet
li ve sürekli alkışlar) 

Bunu huzurunuzda iftıharla 
ve emniyetle söylemek suretiy· 
le bir v~zife ifa ettiğime kani
im. (Şiddetli alkışlar) . 

Keza bu arada yine Türk 
azmi ile ve eli ile yapılan de 
miryollarımızıo bir merhalesine 
daha geldik. Şimendıfer Erzuru· 
ma vardı. (Şiddetli alkışlar) 

Aziz arkadŞlşlarım; 
Bugünün en mühim mesele

lerinden size hülasaten bahset· 
miş bulunyorum. Büyiik meclisin 
işe başlaması bize bt-m kuv'Vet 
hem emniyet verir. Biz o kanıı· 
atteyiz ki, bugünkü dünya ba· 
direlerinden Türk vatanını -ve 
Türk milletini ancak sizin isa-
betli kararlarınız koruyacaktır. 
(Şiddetli ve sürekli nllaşlar) 



IAYI 6 2 

iKTiBASLAR 

Almanyanın yanlış 
hesabı 
--sc:&--

Ulusta Ahmet Şükril 
Esmer yazıyor 

Alman·Sovyet paktının imza
siyle onu takip eden harbin 
Himndan doğan heyecan yavaş 
yavaş zail oldukça vaziyet de 
durulmuya başladı: Anlaşılıyor 
ki Almanyanın başladığı bu 
Polonya harbi, iki vaya üç ta· 
rafh bir anlaşmanın tatbikatın
da ılk hamleyi teşkil etmiyor. 
Almanyanm mukadderatını ida
re edenler, Sovyet paktının im 
ıası üzerine karşı tarafın teslim 
olacağını zannetmişler. Ve yeni 
bir "Münih., ile Polonya mese
lesini balledebHeceklerini um
muşlar. Karşı taraf noktai na
zarında ıs· ar edip de harp 
ihtimali belirince, Nazi miıtte
fiklerioden ayrılmıştır. Bununla 
beraber, Hitler ve arkadaşları, 
Polonyaya karşı harekete geç
tikten sonra da İngilterenin ta· 
ahhütlerini ifa edeceğinden şüp· 
heli idiler. Binaenaleyh İogilte
renin ve bilbas.sa Fransanan 
harbe iştirakleri Nazi partisi 
liderinin hesaplarını alt üst et
miştir. Almanya bu yanlış he
sap yüzündec siyasi yalnızlık 
İçine atılmıştır. O derece ki 
tarihte bunun bir örneğine te
sadüf etmek için üçüncü Na· 
Polyon Fransas na kadar geri 
gitmek lazımdır. Filhakika bu hü· 
kümdar da yanlış hesapları ve 
beceriksizlikleri yüzünden Fran
•ayı siya i yalnızlık içine atmıt 

\re Prusyanın galebesini temin 
etmiştir. Bugünkü Almanya da 
ayni vaziyettedir. İngiltere, Fran
sa ve Polonya ile harp halinde
dir. Japonyayı gücendirmiştir. 
Amerika şimdiden İngiltere ve 
F ransaya yardım çareleriui dü· 
fÜnm .. ktedi r. İtd ly.ı iş birliğin
den !çekiniyor. Sovyetlere ge
lioct; paktın imzasına rağman, 
Mo.skova zimamdarlaru ıo, iki 
ay evvelisioe kadar haklarında 
söylenen sözleri unutmuş olma
ları varit değildir. Küçük dev
letlerin bazıları Alman tenlike· 
sine maruz olduklarından his
lerini gizlemekt~dirler. Fakat 
bu tehlikeden uzak olanların 
sempatileri hakkında şüpheye 

mahal bile yoktur. Hitler ve 
ark idaşları, ideolojilerini inkar 
etmiş adamlar vaziyetinde bü
tün dünya efkaraumumiyesinin 
ka,şısınde mütthem vaziyetinde 
duruyorlar. 

Bu:ıunla beraber, Nazi zimam
darlarının şimdi harbi kısa kes· 
meğe ç.ılıştıkları anlaşılmakta

dır. Tatbiki düşün len politika 
libiyesi şudur: Almanya Polon· 
Yayı işgal ettikten sonra orada 
kendi maksatlarına alet olacak 
bir hükümel kur.arak lngiltere· 
Ye ve Fransaya sulh teklif et· 
rnek. Filhakika harekatın baş

langıcıodanberi alınanların ta
kip ellikleri politika, böyle bir 
manevra çevirmek istediklerine 
töphe bırakmamaktadır. Kra
kovi şehri işgal edilir edifmez, 
almaolar, Pilsudskinin mezarına 
bir çelen koymuşlar. Şimdi de 
Pilsudskinin politikasını talcip 
edecek hir Polonya hükümeti-
nin kurulmasından bahsetmek· 
tedirler. Malumdu ki Pilsudski, 
Polonynnın iki büyük komşusu 

&Dl1' 
rast' re .,v:;.. 

Amerikadan dönüş 
Atlas denizinde ve deniz tehlikesi 

- Dünkü sayıdan devam -

Vapurumuz Atlas denizi dal
gaları arasında yol alarak rOz
gar ve fırtınalardan dışarıya 

çıkılmaz oldu. Dışarıya çıkan 
ları kuvveti ile atıyor. Bir ta
rafta göver tede çıplak çıplak 

insanların oturduklarını banyo 
havuzundan çıktıklarını gördüm. 
Vapurda bir iki yerde sekiz on 
metre derinlikte rnlar aktığını 
ve havuzda yüzmek bilenlerden 
bir iki kişinin yüzdüğünü sey 
rettik. Vapurun her tarafını 
grubumuz saat dokuzdan ona 
kadar gezdi. Mahsus bir adam 
terfik ederek biricci kamaralar 
\'e salonlarım, vapurdaki hey 
kel1eri, yaldizlı kubbeli çok en
teresan tarihi manazırı seyrettik. 
Sonra da vapurun kahve salo 
nuna geldik. Gece eğlenceleri 

çalgılar, dan!•ar bir bayram gi
bi idi. Saat onikiye kadar bu 
e~lenceler danslar devam ediyor 
şarkılar söyleniyor. İtalyanlar 
dan bir çokları Amerikaya git
miş şimdi dön Ü) orlardı. 

Vapurda bir çokları ile tanış
tık bilhassa Amerikada iki ay
danberi oturan dişci Cavit ve 
hemşiresi Bayan Esma ile yakın 

akraba gibi olduk. Adana lisesi 
muallimlerinden B. Saminio va
purda çıkardığı Korsera del 
türki gazetesini okudukça gül
mekten kendimizi alamadık. va

purumuz beş gün süren bir yol
culuktan sonra Cebelüttarık 

müstahkem şehrine geldi. Şehri 
seyrettik. Buradada gökte yine 
bir panorama seyrettik. Bir kaç 
tayyare geceleıin havalanmış •. 
Bunlar İtalyan tayyareleri olsa 
gerek. İngilizler şehirden bir 
ateı çıkardıtar bu ateş mavi 
renkte idi. Projoktör huzmesi 
bu tayyareleri takip etti. Pro· 

olan Sovyetlerle Almanya ara· 
sında Almanyayı tercih ediyor
du. ve Polonya hükumetine Al
manya ile iyi geçinmeği hedef 
olarak kabul ettirmişti. Hazin 
bir tecellidir ki Polonyanın ba· 
şına gelen felaketler de bundan 
doğmuştur. 1934 paktı Pılsuds
kiniu ilhamiyle yapıldı. Ondan 
sonra da Polonya Avrupa mu
vazenesinde Almanyanın peyki 
rolünü oynadı. Almanya Polon
yaya dayanarak silahlandı. Ren 
nehrinin boyları acıkerileştirildi
ği zaman, Milletle-r Cemiyeti 
konseyinde Almanyayı müdafaa 
eden yalnız Beck c.ılmuştu. Po· 
looya sonra dabu yanlış polıti
kadan ayrılmadı. Milletler Ce
miyeti ve kollektif barışı yıktı. 
Milletler Cemiyt tinin Danzig ü
zerindeki otoritesini sarstı. 

Avusturya'uın ilhakını temin 
etti. Ve nihayet Çekeslovakya
nın parçalanmasından Almanya 
ile el birliği yaph. "Pilsudski 
politikası,, adı verılen siyaset 
bu ise, buna, Beck ve arkadaş
larından daha hareketli taraf
tar olabilecek Polonyalılar bul
mak mümkün değildir. Bugün 
Polonya beş senedenberi takip 
edilen bu yanlış politikanın ce
zasını çekıyor. 

Fakat Avrupa harbi artık hir 

Hu/O.si Aydınoğlu 

joktörler müteaddit olmalı ki 
tayyarelerin her iki tarafından 
ateş vererek tayyar eler gittikçe 
ateş Üzerlerinden ayrılmadı. Ve 
gökte acaip bir manzara husule 
geldi. Vapurumuz burada pek 
çok kalmadı hareket etti. 

Bir gün .sonra bir kaç ada 
göründü uzunca çıplak bir ada 
idi Mayorkn adası olduğu anla· 
şıldı. Vapurumuz daha iki gün 
yol aldı. Atlas okyanosunun 
ruzgirları şiddetliJ fırtınaları 

yoktu. İki gün evvel vapurumuz 
Cebelüttarıka girmezden evvel 
tehlike ·işaretleri vera;.eğc ba7-
ladılar. Meğer siwit tecrübesi 
yapılacak imiş. Bu simit t crü
besi pek heyecanlı oldu. Tay
yare hava tehlikesi gibi vapur· 
larda da yolcuların buna alış· 
maları için vapur batacak olur
sa nasıl davraoacaklarını ve ne 
gibi çe•riklik göstereceklerini 
ekzersiz yapmak için simit tec· 
rübesi yapılırmış. Evvela vapur 
acı acı bağırarak tehlikenin zu
hurunu haber verdi. Bana bir 
korku geldi. Bu sefanın böyle 
korkulu cefası da :olabileceği ni 
düşünerek bu uzun yolculukların 
maazallah bir tehlike vukuunda 
kurban gideceği mülahazaları 
zihnimi hayli işgal etti. Baylar 
bayanlar hep birer sim"t yaka
layıp bogazlarına gecirdiler ve 
hepside göverteye koştular ka
yıklara can kurt.narlara sarıl
dılar ben buna kendimce lüzum 
görmedim Vapurda kilise itti
haz edilen bayanlar salonunda 
kaldım. Onların hallerini sey
rettim. Bu eksersiz bir saat ka
dar devam etti Nihayet · ortalık 
sükunet buldu. Vapurumuz Ak
denizin şimal kısmında Fransa 
sahillerine yanaştı. Sahilde gü
zel bir şehir göründü. Bu, Fran· 
sanın Kan şehri idi. 

Polonya - Almanya davası ol
maktan çıkmıştır. Eğer alman· 
lar, Beck ten daha koyu Pil
sudski politikası, takip ederek 
bir Polonya hükümeti kuı duk
tan sonra sulh yapabilecekleri
ne inanıyorlarsa, hesaplarının 
yanlış olduğunu bir defa daha 
anlayacaklardır. Çünkü her fey
dcn önce, 1Polonya'nın Alman
ya'ya ilhakı demek olan böyle 
bir vaziyete sovyetler razı ol
mıyacaklardır. Sovyetler, hak
larında husumetten başka bir 
his beslemiyen bir Polonya hü
kümetinin yıkılmasına karşı la
kayt kalabilirltr. Fakat Polon
ya'nın Almanya'ya ilhakı ma
nasına delalet edecek bir teşeb
büs başka bir meseledir. 

Bundan başka lflgiltere'nin ve 
Fransa'nın da Polonya'da ya
pılacak bir emrivakiden sonra 
sulh yapmaları mümkün değil
dir. İngiltere ve Fransa, her 
şeyden eve-1, Nazi rejiminin yı· 
kılmasını. sulh şartı olarak ileri 
sürmektedirler. İngiliz gazetele
ri ve İngiliz rodyosu bu nokta 
üzerinde ısrarla durmaktadırlar. 
Nazi partisinin tahakkümü al
tında kalacak olan bir Alman
ya, Avrupa için daima bii' teh
like teşkil etmekte devam ede
('ektir. Binaenaleyh mesele Po· 
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RADYO 
PERŞEMBE 14/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A Q. 19,74 m. 1S19S 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P . 31,70 m. 946S Kcı. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
Okuyan: Sadi boşıea 
Çalanlar: Cevdet kozan Fa· 

hir e fersan Refik fersan 
1 - Bestenigir pepevi 

2 - Mustafa izzet efendi -
gayriden bulmaz teselli 

3 - Bimen ten - bestenigar 
f&rkı - mızrabı bırak zülfüail si
nemde gezindir 

4 - Bol ahenk Nuri bey -
saba şarkı - neyle zaptetsem. 

S - Şerif içli · saba ,arkı • 
pür zemzem 

6 - Halk türküsü - aşık ke · 
rem 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik (karııık prog-
ram PJ.) 

19 00 Program 

19.05 Müzik (oda muzııı Pl.) 

19.30 Türk Tüıiği (fasıl he-
yeti) 

20.15 Konuşma 
20 30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türlf müziği (müşterek 
ve solo teganni.) 

Okuyanlar: Müzeyyen ıenar 
Sadi botıes 

Çalanlar: Cevdet kozan Fa
hire fersan Refik fersan 

1 - Kürdilihicazkar peşrevi 

2 - Lemi - kürdilibicazkir 
şarkı (Esirindir benim gönlüm.) 

3 - Lemi - kürdilibicazkir 
farkı (ismi ey şuhu sertab) 

4 - Osman Nihad bicazkir 
şarkı (Akşam güneti kalkmalı) 

S - Rahmi bey nibavend f• 
(SüzOp ıiiıübde ey melek) 

6 - Kizım uı - Hüseyni f • 
(Saçımdan öriildü) 

7 - Kazım us - Hüseyni f · 
(Merhamet kıl) 

8 - Halk türküsü (Yakına 
gd yakına) 

9 - Sadettin kaynak muhay
yer türkü (Batan güo) 
Müşterek 

10 - Sadettin kaynak nna-
man görsem onu 

21.30 Kokuşma 
21.45 Müzik {romanslar) 

22.00 Müzik (kiiçük orkestra) 
ıef Necip Atkın 

1 Ganglberger - aşk çan-
ları 

2 Adolf ırunow - Berlin 
Viyana valsi 

3 - Becce - serenad 

4 - Fritz recktönwald · grin· 
zingde - potpuri 

5 - Rachmaninoff - prelud 

6 - Ganglberger • küçük 
fülut için konser parçası 

7 - Sorge bortkit.wicz · ga
vot 

8 - Brahms • Macar dansı 
No. 17 

23 00 Son ajanı haberleri, zi 

raat eıham tahvilat kamb yo -
nukut borsası (fiat) 

23 20 Mı.izik (cazband Pl.) 

23.55 24 Yarınki program. 

••A++~··A++••••A••A+4 

l YURD YAVRULAR/NA: 

l Kış yaklaşıyor. Yokıul kar

l deılerinizi kışın souktan, has· l ta olmaktan kurtarmak için 

eski ELBiSE, AYAKKABI, 
çamaşırlarınızı Çocuk Esirge

me Kurumuna vern.enizi Ku
rum sayğıyle diler. 
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1 HALKEVI 1 Bakım Evi Muayene Saatlan 
1 Muayene rüni 

• ı Pazartesi 

Salı 

Çarıamba 

" 

• 

Saat 

3 

4 

4 

s 

2 - 5 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

Doktor arkada,ımızıa adı 
[tJ 

• (t) 
Dr. Remzi (Çocuk mOteba11111)1 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt ha1tahkları mutabauısı) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan [t 

(Gaz baıtalıklar1 mutabau111) B 

Doktor Muhıin 1 
<iç baıtalıkları mutabassısı) tJ 
Doktor ŞeYket Kırbat tJ 

(lataal baatahklar mutabauısı) DJ 

1 
[t] Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiı Yazgan 1) 
E • 3 - 4 Doktor Halil Ga~ayduı t] 

~SSES222SES2SSE&::SsatlSB•S:SE2~ 

lonya'yı, Çekeslovakyayı ve ıu 

ve bu devleti değil, Avrupayı 

kurtarmak mestlesidir. lngiltere 

ve ~ransa, harbe girmekten 

çok çekinmitlerdir. Fakat bir 

defa girdikten sonra, ne kadar 

uzun sürerse sürsün ve ne de
ruc ağır fedakarlığa mal olur-. 

sa olsun, bu gayeyi elde etme

den siliblarını bırakmıyacaklar

dır. 

A. Ş. ESMER 

lmtlyaıı aahlbl ve Umumi N .. rlyat 

MUdlirU : Etem Meaıire• 

Baaıldıtı yer 

c " p ..... ,. ... , 



.. 

Sağl açı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 

açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından her 

türlü erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 

daire"inde takip edilmektetir. 

db .., 16 a~e.n1a 

6Ay • • D 

Vade ile elbise • 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek• 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
ti Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em

salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan
mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş· 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fıuattao istifadeye koşacaklarıDI .. 
umarım. 

Kadın ve erkek terzihanesi D 
Muzaffer Eraydın D 

Demiryolu caddesi: Aydın it 
El!MHDSUDJR]Bl!ll!IRDm. ~ llf'' .r.1'1 QlMJI ~~ Qil~i·· .. 
Aydınlılara müjde 

koçarlı men ha suyu satışına başlandı 
Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarhoın 0 0 6 mikyası ma dere

celi menba suyunu Aydırıda da satılığa çıkarmıştır. 
Su, ağzı mühürlü damacanalarla satılmak tadır. Araba ile 

evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtılmel<tedir. T< miz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Aboııe olmakta acele ediniz. 

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

Aydın vilayet daimi Aydın vilayet daimi 
encümeninden: encümeninden 

Aydın - Muğ'a yoluoun 55 Aydın vilayetinde Nazilli De-
nizli hudtıdu yolunda 19 800-

900 - 57 + 100 kilometreleri 4S X 300 kilometreleri arasında 
arasında 3683 lira 75 kuruş muhtelif noktalarda 3120 lira 

YDIN IATl ı «32 
;:; a • 1 w=-==-: 

lira 98 kuruştur. ı
i ........................... ~ 
: Doktor Operator ı 

Vilayet dainıi encü
meninden: 

İsteklilerin teminat mektup· 
ları, Aydın vilayetinden bu iş 

için al cakları e\ıliyet vesikaları 
ve ticaret oduı vesikalarile yu· 
karıda yazılı gün ve saatte vi· 
layet daimi encümeninde hazır 

bulunmalan ilan olunur. 

iN • e din Adısoni 
: Memleket hastanesi kadın ı 
ı h~stalıkları mutabassııı ı 

Karapınar - Koçarlı yolunun 
5+ 100 - 8+ 530 kilometreleri 
arasında 2026 lira 40 kuruş ke
şif bedelli kaldırım inşaatı aç•k 

: Hastalarını her gün sabah S 
1 ı ve öğleden sonra Park karşı- : 

10 14 19 24 (225) ı 11ndaki muayenehanesinde ı 

eksiltmeye konulmuştur. r······· Abone şeraiti ........ 1 1 
ı kabul ve tedavi eder. (227) ı .............................. 

Eksiltme 28/9/939 perşembe : Yıllığı her yer için 6 lira. i Z • 
günü saat 16 da vilayet daimi : Alta aylı;ı 3 liradır. i ayJ 

idare yeri: Aydında C. H. l T tb"k "h " " k b tt' encümenin salonunda yapılacak- · · a ı mu rumu ay e ım 
~ l'. Baaımevi. : yenisi hakkettireceğimden eski· 

tır. ! gazdcyc ait yazılar için i · · h'''- H l d w ·ı~ 
Bu işe ait metraj· keşif cet- . sının UKmu o ma ıgını ı an l ya:ıı işleri müdürlüAünc, ilan· ! ederim. 

veli şartnameler Aydın nafia ! lar için idare müdürlüğüne ; Zafer mahallesiuden tabur 

müdürlüğünde görülebilir. L~.~~~~~·.:~ .. ~.~!.'~~-'.i.~i.1:: ............. i katibi Ali karısı Meryem 

~eMl!!!u=v=a=k=k~a!l!l!tl!!!;teem~i~n=a=t=m=ik="-!t!!!!!la!l!:::rı=l~S~l==~=~~==~==~~~~~~===== ( ....... 2 .... 31_) ___ ::-

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

- •zz=m 

so 
~ 

ÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilnıiştir 

Fiyatı 5 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

- - - - - - -

v • 
ordroları r 1 

Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

e v as 
Ci t işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 

• 

1 • 

keşif bedelli adi kaldırım inşa- keşif bedelli kaldırım inşaatı 
açık eksiltme usuliyle eksiltme- ~ 

atı açık eksiltme usulıle eksilt- ye konulmuştur. 411 Buna mukabil ucuzluk isleyenler matba
amıza baş vurmalıdır/ar .. 

meye konmuşt1Jr. Eksiltme 2119/939 perşembe e 
9 günü saat 16 da vilayet daimi j GCI Eksiltme 21/9/93 perşenbe encümeninde yapılacaktır. 

günü saat 16 da vilayet daimi Muvakkat teminat miktarı 

1

. 41 
encümeni salonunda yapılacak- 234 liradır. 

İsteklilerin aydın vilayetinden 
tar. bu iş için alacakları ehliyet 1 

Bu işe ait keşif şartname ve veseikaları muvakkat teminat- l 
sair evrak Aydın nafia müdür- ları ve ticaret odası vesikalari- 1 
lüğünde görülebilir. le yukarda yazılı gün ve saatta ı 

Muvakkat teminat mikdarı vil iyet daimi encümeni salonun 1 
276.28 liradır. da hazır bulunmaları ilan olunur 

212 2 8 14 19 ı () 
isteklilerin muvakkat temi- --=-=----=-...,.=--=-==--..:;;;;.;:;;. fi 

natları, Aydın vilayetinden bu larile y~karda yazılı gün ve sa
atta Aydın vilayet encümeninde 

iş için alacakları ehliyet vesi· kazır bulunmaları ilan olunur. 
kaları ve ticaret odası vesika- 2 R 14 19 (211) 

Köy nüfus defterleri 
h z ınıştır 

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


