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Şark cephesinde çok şiddetli muharebeler oluyor 
Varşova civarındaki Alman kıtaatı mevzilerinden atıldılar 

Şiddetlı· bir muharebeden sonra Polonya motörlü kıtaları 1 Ask. erlikten tecil vPıp:_tid!.. : d h . d ı k 1 1 i ayeti are eyetı 
Kotno mıntakasındaki ordu ile birleşti e 1 ece_. __ o an ar -eul)e .... 

Almanların taarruzu devam ediyor. Lodz şehrinin 
Polonyalılar tarafından geri alındığı teyit ediliyor 

Polonya tebliği : 
Ankara 14 - Dün gece ya· 

r111ndan bu gün saat 12 ye 
kadar alınan haberlere göre 
vaziyet : 
Şark cephesinde: 
Diln gece saat 22 de neıro

lnnan poloaya resmi tebl • ği ve 
&>olonya ajansiyle Varşova mü· 
dafaa kumandanlığının bildirdi· 
ti vaziyet: 

Harp biltiin tiddetile devam 
ediyor. Alman tayyareleri Var
tovanın timal sayfiyelerini ve 
garp ıimali kısımlarını ve cenu
bi şarki mahallitile timendüfer 
yollarını bom barduman etmiştir. 

Al111an topçuları yangın gül· 
lelerile Varşovayı bombarduman 
etmişlerdir. Varşova tap ensli· 
tibü bu suretle çıkan yangın 
Deticesinde harap olmuıtur. 

12/13 eylül gecesi polonya 
kıtaatı varşova etrafındaki al· 
~anları mevzilerinden tard et· 
miıtir. 

Varşova ile Vilno arasmdaki 
motorlu polonya kıtaatı Morban 
Modreli de tiddetli bir muhare
beden sonra kutno mıntakasın · 
da asıl polonya ordusile birleş
mittir. Kutoo, Buğ taraflarında 
alman taarruzu devam etmek
tedir. Lodz şt bri polon ya kıta · 

larmın şiddetli bir hücumunu 
müteakip geri alınmıştır. Sürat· 
le rical eden düşman külliyetli 
miktarda silah, mühimmat ve 
bar p levazımı terketmittir. 33 
alman tayyaresi düşürülmüttür. 

Fransız tebliği: 
Garp cepbeıindt : 
Fransız ktaatı dün ve evvel

ki gllnler zarfında zabtettıkleri 

mevzileri takviye ile meşgul 
olmuşlardlr. 

Denizat tlarına karşı şiddetli 

hareketlere devam olunmakta
dır. 

Havanm muhalefetinden tay
yare faaliyeti olmamıştır . 

Vistül nehri şimalinde Anafol 
civarında Alman zırhlı kuvvet· 

lerile muharebe devam etm e. k
tedir. · Limo civarında şiddetl i 

muharebtler olmaktadır. Bu bat 
civarında süvat1 ku vvetlerimiz 

Almanlara ıiddetli bir taarruz 
yaparak 10 taak zaptetmi şler
dir. 

Alman baş kumandanlığı Po 
lonya mukavemetini kırmak jçio 
biitün vasıtalarını kullanmaları 

ha~ kında muhtelif ordulara e-. 
mir veımittir. 
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Alman tebliğine göre . Polonyalılar 
Cenubi Polonyadaki Alman kıtaatı 

Şarka doğru ilerlemektedir 

Son muharebelerde 60 bin esir, 143 top · 
ve 38 hücum aradası almışlar 

Ankara 14 - 811giin saat 
13 ten saat 17 ye kadar alınan 
haberlere nazaran vaziyet: 
Şark cepbeıinde: 
Alman ordusu beşkumandan

lığının tebliğine nazaran, cenu
bi Polonyadaki Alman kıtaatı 
farka doğru ilerlemektedir. 
Viıtiil bir çok noktalardan ge
çilmittir. 

Radom harbinde aralannda 
bir çok ceneral de dahil olmak 
ilzere 60 bin eıir, 143 top ve 

38 hücum arabası alınmıştır. 
18 inci Polonya firkası da 

Varıovanın timalinde tulim 
olmuştur. 

Şarki Pıusyadaki Alman kıta· 
atı huduttaki son müstahkem 
mevkii olan Osboyi geçmiştir. 

Garp cephesinde: 
Alman ordusu başkumandan

lığının tebliğine nazarao: 
Sarburk ve Hornbah arasın

da ilerliyen Fransız müfrezele· 
rinin harekitı durdurulmuıtur. 

Belçika gazeteleri .............................. 
Polonyalıların beş günde bir karış 
toprak terketmediklerini yazıyorlar 

Ankara 14 - Bu gün saat 
17 den ıaat 20 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet: 

Cephelerden yeni bir haber 
alaoamamııtır. 

Bruk1t ide çıkan Endopandan 
gazetesinin Varşova muhabiri 
ı&nderdiii mektupta f8yle de·· 

mektedir. 
Polonyalılar bet gilndilr bır 

karış toprak terketmemişler ve 
bütfin alman hilcumlarını kır
mışlardır. Pomeranyada Poloo
yalılaria karfılaıan alman ordu· 
sunun verdiği zayiat bilhassa 
kayda ıayındır. 

12 günde 13000 
esir aldılar 

-+-

280 Alman tayyaresi 
~düşürüldü 

Moskova 14 - Tas ajansın
dan: 

12 Eylfı\de tesbit edilen ra
kamlara göre Polonyalılar ta
rafından yaralı olmadan 13 bin 
Alman esir edilmiştir. Bunların 
350 ıi subaydır. 

Esirler hava kuvvetlerine ve 
zırhlı kıtalarına mensuptur. 48 
top 90 makineli, 170 tank bin
den fazla otomobil zaptedilmiş· 
tir. 280 Alman tayyaresi düşü-
rillmüıtür. a .a. 

! İki Belçika mebusu 
Fransız ordusuna gönüllü 

yazıldı 
Brüksel 14 - Belçika parle

mentosundan iki mebus Fransız 
ordusuna gönüllü yezılmışlardlr. 

Bir Yunan vapuru 
torpile çarptı 

İstokholm 14 - İsveçin ce
nubunda bir yunan vapuru tor
pile çarparak batmııtır. 21 ki
ıiden mürekkep mürettebata 
kurtarılmıştır. 

Hazırlanan proje bu .gün
lerde meclise verilecek 

Ankara - Umumi seferber 
lik halinde vaziyete göre me-
mur ve müstabdimlerden h1n
giltrioin a'lkerlikten tecilleri i 
c ap edeceği yolunda te tkikler 
yapılmaktadır. Bu arada bazı 
madenlerde çalışanlar1n da te
cilleri düşünülüyor. 

Hazırlanan proje milli müda
faa vekaletince tetkikten soııra 
bu~ünlf' rde başvekalete verile
ceği anlaşılmaktadır. 

Küçük ve büyük 
Yaştaki talebenin mek · 
teplere kayt ve kabulü 

Talimatnamenin tesbit et t iği 
yaşta bulunan ve diğer şartları 
haiz olan talebe alan 1ıktan 
sonra yer kalırsa bir yaş kOçük 
ve iki yaş büyük olan talebe· 
nin de okullara kayıt ve kabul 
edilmeleri maarif vekaletince 
muvafık görülmüş ve bu suret-
le muamele yapılması alakadar · 
lara tebliğ edilmiıtir. 

Parti vilayet id.-re heyeti dün 
akşam B. Etem Mendresin reis· 
liği altında haf talak mut ad içti
maını yapmışdır . Saat 7 den 
dokuza kadar devam eden bu 
içtimaıoda mevcut işler üzerin
de konuşulmuş, ezcümle p uti 
matbaasıoın vaziyeti tetkik ve 
müzakere olunarak bu hususta 
karar verilmiştir. 

B'!_ledig'!._t!e : 

Daimi encümen toplandı 
Belediye daimi encümeni d ii n 

sabah belediye rei•i R. Etf' m 
Mendreıtin rei•liği altında ha fta 
lak mubı t içtim~rnı vapm ıs he· 
)erli venin d ~ hi'i mu :t ma 1 s i ne 
ait işl,. ri tetkik eder k karara 
ba~lamıstır. . -
Da1'·e1erde Mesai saatleri 

Evlul nı 011 ıt1h'lınd:\" itibaren 
devlet d tirelerintle kış me'l"-lisi 
hı.~hy~cı.khr. Vilayet makıtmı 
16 Evhil 1939 cumartesi giinün
den itibaren sahahları saat 9 
dan 12 ve ve ö~letfen sonra 
uat 13 den 17 ve kadar me
murların iş bRştnda bulunmala
rını tamim etmiştir. 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

1 h tik it r a karşı 
Şiddetle Mücadele Edilecek 

Dünya vaziyetinin husule ge- eden kıymetli beyanatlarında 
tirdiği buhrandan istifade etmek da açıkca bildirdikleri vecihle) 
isteyen bazı ticaret müesseıele- hiç bir sedep ve zaruret yok 
rinin (Muhterem başvekilimiz iken eşya fiyatlarını yükselttik· 
Doktor Refik Saydamm Büyilk leri görülmekte ve şikayetler 
Millet Meclisi kürsüsünden bü· yapılmaktadır. 
tün efkarı umumiyeye hitap Sonu 3 Dncü sayfad a 
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Alman tayyareleri 
Silahsız şehir ve kasabalara bomba 

atmağa başladılar 
Vaşington 14 - Amerika 

hükumetinin Polonya büyük 
elÇisi harıciye nezaretine gön 
derdiği son raporda şöyle de
mektedir. 

Alman tayyarecileri hedefle
nin hüviyetini seçmeden bom· 
ba atmaktadır. 

Benim oturduğum köşkle kom
şumun köşküne bomba atılm11-
tar. 

Ofloda bir senetoryom tahrip 
edilmiş 10 çocuk telef olmuıtur. 
Kızılbaç işaretli vagonlar bom· 
balanmıştır. Kızların oturduğu 
bir manastır bombardıman e
dilmiş ve 20 kız ölmüıtür. 

ıa . a . 

Halkevi Başkanlığından: 
Spor şubemiz tarafından : 
1 - 17 eyliıl pazar g ünü 

Mendre!I karşısındaki sırtlara, 

Aydın cenubunda Akarca sem· 
tine, Gölhisar köyüne üç grup 
halinde toplu av gezileri yapı
lacaktır. 

2 - 24 eylül pazar günü 
İkizder~de değirmene kadar 
bir yürllyüş tertip olunmuştur. 

Yürüyüşe iştirak edecekler halle 
evinde toplanacak, saat 7 de 
hareket olunarak 16 da dönü
lecektir. 

3 - Av ve yürilyüşe iştirak 
edeceklerin adlarını balkevi bü· 
roıuna yazdırmaları r ica olunur. 



VÖZı 2 

PaSif korunmada 
her aileye muayyen 
vazifeler veriliyor 

Ankaradan sonra 

Diğer büyük şehirlerde de temsili 
mahiyette tecrübeler yapılacak 

H va taarruzuna karşı korunma kanunu hükümlerinin tatbikini 
temin için bazırlaomış olan "Hava taarruzlarına karşı pasif korun
ma talimatoamesi,, yüksek tasdikten geçerek yürürlüğe girmit 
bulunduğundan, bütün memlekette talimatname hükümlerine göre 
koronma hazırlıkları başlamıştır. Haber aldığımıza göre İstanbul 
ve Ankaradan sonra, sırasjyle, bir harp halinde bava taarruzu
na uğraması en çok muhtemel olan büyük şehirlerimizden batlı· 

yarak tecrübeler yapılacaktır. 

Vilayetlerde alakalı makam
lar, talimatnamenin doğrudan 
doğruya aile reislerini ve ferd
leri alakadar eden kısımlarını, 
mahalli gazetelerde neşrettire· , 
rek broşürler halinde bast rarak 
daiıtacaltlardır. 15 yaşını biti· 
ren ve 60 yaşını doldurmıyan 

b6tün halk, bava taarruzlarına 
kartı korunma kanununun hü· 
kilmlerine tabi olup havadan 
korunma derslerine ve talimle
rine iştirake ve pasif korunma 
nizamnamesindeki şartlar dahi
linde pasif korunma teşkillerin-

başka vazifeleri olacaktır. Her 
aile reisine tebliğ edilecek ol1tn 
hususlar şunlardır: 

a - Ta va narasında yanmaya 
müsait hiç bir şey bırakmamak 
ve yangın söndürme vasıtaları
nı yerleştirmek, su kaplarını 
daima dolu bulundurmak, yi· 
yecek ve içecek maddelerini 
muhafaza altaoda bulundurmak; 

b - Sığınağı ve sığınak bu 
lunmıyan evlerde gazdan ko
runma odasını hu zaman hazır 
vaziyette bulundur_mak ve sığı
nakta bulunmuı lazım olan e· 

de vazife almıya mecbur bulun· dev ah sığınağa yeı leştirmek; 

maktadır. Hava korunması ha· c - Gaz maskeleri berkesin 
kamından her aile, oturduğu ev 
veya binadaki hava korunma 
&mirinin emrinde bulunmakta· 
dır. Her ai:e : 

a - : Hazardan itibaren pasif 
korunma bakımından verilecek 
emirleri tamamen yapmak ve 
bava korunma vazifelerini ev· 
dekilere tak!'İm etmek, her biri 
vazifelerini nasıl yapacaklarını 

kusursuz surette öğrenmek; 
b - Kendilerini korumak için 

maske tedarik ve bir aile ıığı · 
nağı veya bir sper temin etmek 
ve icap ederse bunu tahkim ve 
iyi bir hale koymak, sığınağı 
bulunmıyan evlerde seferde za· 
rarlı hallerde kullanılmak üzere 
evin münasip bir odasını gazdan 
koruma odası olarak seçmek; 

c - Yanğına ve ilk sıhhi 

yardım tedbirleri ve ilaçlara te· 
darik etme; 

d - Iııkların söndürülmesi, 
karartılması için gerekli o
lan tedbirleri almak ( her ev, 
ışık söndürme ve karatma ted-
birlerini kendisi yapacaktır. 

Bütiln kiraya verilmiş olan ev
lerde veya apartmanlarda ışık 
söndürme ve karartma kiracılar 
tarafından yapılacaktır. Bir çok 
ailelerin oturduğu evlerde ve 
binalarda her daire bu tertibi 
kendi tarafından yapacaktır. 

Binanın giriş yeri ile merdiven 
başı, çamaşırlık, tavanarası gi· 
bi umumi kısımların tertipleri 
bina sahipleri trafından yapıla
caktır.) 

e - Yiyecek maddeleriui ze
hirli gazlardan korucmak için 
gaz çekıniyecek surette sandık, 
saç kutu, sellofan, muşamma, 

yağlı kağıt vesaire ve içecekle
r :ni korumak için ağızları sım · 
11ln ka.palı damacana, şişe, sü
rahi. güğilm, teneke, firijıder 
Yesaire tedarik etmek vazifele· 
ri vardır. 

Seferde: 
Seferde i c a ileleria daha 

başucunda hazır bulunmak; 
Alarm zamanında . ise şunlar 

yapılacaktır : Kilitlememek şar· 
tiyle pencereleri ve kapıları ka
pamak, kepenk ve panjurleri 
kapatmak ve perdeleri indir 
mek, bunlar yapılırken ışıklara 

1 
dikkat etmek; hava korunma 
amirinin veya sığınak Amirinin 
müsaadesi olmadıl<ça ve zehirli 
gaz girmedikçe dışarıya çıkma
mak· 

' 
Pasif koruma mecburiyetine 

tabi şehir ve kasabalardan ha
va taarruzları aa en ziyade ma
ruz kalmak ihtimali olan yer· 
lerdeki halk seyrekleştirilebile
cektir. Seyrekleştirme birinci 
derecede şehir veya kasabanın 
civarındaki bağ ve bahçe evle· 
rine ve çiftlıklere ve ikinci de
recede en yakın köylere gön· 
derilmek suretiyle yapılacaktır. 
Bu seyrekleştirme itlerinde ıu 
noktalar gözöoünde tutulacak
tır : Bütün memurlarla pasif ve 
aktif korunma teşkillerinde ve 
askeri teşkillerde vazife ala
cak olanlarla mahallin iktisadi 
hayatı için lazım olan kimseler 
yerlerine bırakılacaklardır. Bun· 
ların haricinde kalan halktan 
şehir veya kasaban1n en sık ve 
kalabalık yerlerinden ve terci
han nakil vasıtası olanlarla; 
maluller, ihtiyarlar; çocuklar, 
kad.nlar, işsiz halk yakın köy· 
lere, çiftliklere, bağ ve bahçe 
evlerine taksim edıleceklerdir. 

Seyrekleıtirme işinde lüzumu 
olan nakil vasıtaları ve gide
cekleri yerlerde yiyecek, içecek, 
yakacak ve saire mahalli pasif 1 

korunma komisyonunca hiç bir 
karışıklığa meydan vermemek 
ıçıo hazarden çok esaslı bir 
surette tesbir edıtecek ve plan· 
laştırılacaktır. 

Seyrekleştirilme itinin Dahi
liye Vekaletinden verilec! k e
mir Uzeritte valiler veya kayma· 

AVDIN 
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Derimiz ve vücut temizliği 
Bozdotan : Dr. Sadi Gak Ahmetotlu 

Vilcut temizliği gerek sağlık 
ve gerek toplu yaıayış bakı
mından çok lüzumludur. Bu te· 
mizliği icap ettiren ıebepler ıun· 
lardır: 

1 - Derimiz, canhlığımızın 
bir çok vazifelerini yapan ufa· 
cık deliklerle açılmış ıeniş bir 
satıhtır. Havanın, vücuda yara 
yan oksijen gazını emer ve be· 
denimizin iç aleminin faaliyeti 
mahsulü ol•n pis gazı, asid kar
boniki çıkartır. Bedenimizin iç 
aleminde gıda maddelerioin yan
masından çıkan su buharını dı· 
şarı atar. Bu suretle vücutta 
ak ciğerlerimizin yaoında yar
dımcı bir teneffüs makinesi gi· 
bi çalışır. 

2 - Derinin yüzü dış ilemin 
her tilrlü teıiratiyle her an te· 
mastadır. Derinin en dıf yüziine 
kadar ulaıan girift bir sinir ağı 
bu dış tesirlerden aldığı duygu· 
ları beyne götürerek orada ma
hiyetinin tanınmasını temin e
der. Mesela: dışarının soğuklu 
ğu, sıcaklığı, deriye dokunan 
her banıi bir cismin batıcı ve
ya yakıcı veya Dılltiicü olup ol· 
madığı ve buna benzer bir çok 
duygular derinin hassasiyeti ile 
anlaşılır. 

3 - Bedenimizi bir 1 ambaya 
daha doğrusu fitilli bir gaz O· 

cağına benzetirsek derimiz bu 
ocağın fitil vidası gibidir. Çok 
sıcak havalarda derimiz içinde 
yayılmış kan damarcıklarının 
genişlemesiyle içeride birikmesi 
icap eden sıcakhk dııarıya da· 
ğıtılır. Aksi halde hava soğuk· 
sa ayni kan damarcıkları büzü· 

lüp daralarak vücuttan fazla 
sıcaklık çıkmasının önüne ge· 

çer ve hararetin birikmesine ve 
üıümiyorum dedirtecek bir ıı· 
caklığı temine yarar. 

4 - Deri dış Alemden gele· 
cek tiddetıi temaslara ve has· 

talıklara karıı vücudu korudu
ğu gibi ter yoliyle vücuttaki 

zehirlerin dışarıya atılmasına da 
yardım eder. 

Beden yıkanmazsa husule ge· 
lecek vaziyet şudur: Kışın du· 
yulamıyacak ıekilde, yazın bu 

nalbcı bir sıcaklıkta •ukua ge
len terlemede ıu bedenin hara
retiyle elbise dokumaları ara-

sından buhar halinde uçar. Te
rin içinde erimiş halde bulunan 
vücudun zehirleri, yağlar ve bir 
takım maden milhleri derinin 
deliklerini (mesamelerini) yapıı· 
kan bir halde tıkar. Deri delik· 
terinden ter çıkabildikçe bu h· 
kanma ve yapııık maddelerin 
deriyi örtmesi devam eder ve 
git gide bu tabaka kalınlaşır. 

kamlar tarafından seferberliğe 
hazırlık kararında tatbik mev· 
kiine konulması lizım gelmek
tedir. Seyrekleıtirme işine baş · 
lama k zamanı Dahiliye Vekale
ti ile genel koruma başkanlığı 
arasında kararlaıacaktır. 

Bundan başka seferde hava 
hlitumundan çıkarak yangınlar 
neticesinde açıkta kalacak hal
kın da nerelerde iıkan edilecek· 
leri paaif koruomn ko&nisyonla
rınca gend hazerden tesbit e 
dilerek plinlıttmlllcakhr. 

Üzerine derinin ihtiyarlayarak 
&len hilcreleri ve çamaıırların 
iplikçikleri eklenir, Ba vaziyette 
artık deri balmumuyla muşam
balaımış irıce ve 11k dokumalı 

bir patiıkaya benzer. Ne dııa 
rıdan teneffüse yarayan temiz 
hava girer ve ne de içeriden 
pis teneffüs mahsulü gaz dışa
rıya çıkar. Günden güne kalın· 
laıan ba pis deri örtüsünde mik 
roplar kolaylıkla ürer ve ıık 

sık gördüğümüz çeıitli cilt has 
talakları meydana çıkar. 

Canlılığımızı ve sağlamlığımı· 
zı veren nefes alup verme İfi 
yalnız akciğerlerin üzerine yük· 
lenmit olur ve akciğerler yoru
lur ve teneffüste zorluL lar mey· 
dana gelir. 

Vücudun temizliğini temin İ· 
çin sıcak su ve sabun icap et· 
tiğini kaydetm.ek fazladır. Fa-

kat ıuyun ne' çok sıcak ne de 
.. ahtgınlık yoksa • çok ıoğuk 
olma11 iyi deiildir. 

Umumi vü~ut temizliğile bir
likte daha çok titizlikle ve sık 
sık temizlenmesine dikkat ede
ceğimiz uzu~larımız şunlardır : 

- Ellerimiz ve yüziimiiz dış 
alemle en çok temaıtadır. Ve 

daima kirlenme ile karşı karşı
yadır, ve yüzilmllzil biç olmazsa 
günde iki defa sabunla ve akar 

ıu ile ellerimizi de her sabah 
ve akşam her abdest ettikten 
sonra her yemekten evvel yı
kayahm. 

Ağzımızı da sık sık olmasa 
bile her yemekten sonra fırça· 
lıyalım. Bunu yaparsak hem 
ağzımızda mikrop bulunmaz 
hem de baıkasına ağzımızın 
kokuıunu çektirmiş olmayız. 

Saçlarımızı ve tırnaklarımızı 
sık sık kestirelim ve keselim. 
TeoaıtU kı,ımlarını biç olmazsa 
gönde bir defa sabunla yıkıya· 
hm. Ayaklarımızın temiz dur· 
ması hem baıkalarını fena ko· 
kusundan kurtarmıı olmak ve 
hem de soğuk memleketlerde 
donmaktan kurtarmış olmak 
gibi şahsi ve topluluğu alaka
dar eden iyilikleri vardırr. 

Ölüm 
Çine ilçesince çok sevilen ih· 

tiyat zabitlerinden Tefik Şen; 
ömrü beıerin semeredar bir 
çağında; ölmüıtür. 

Bu aziz ölü, hilkah bir çok 
insani mezayi ile mürekkep ve 
fakat hayatı basit bir insandı. 
Yurdu, ulusu için umumi ve 
milli savaılarda orduca ameli 
bir suretle kazandığı teymenlik 
rütbesi, o ıavaılardaki yarar· 
lığının bir beritı ve şahsi kıy· 

' metinin de bir miyarıdır. 
Bu iki savaı sonunda da; il· 

çede bu basit ve sakin hayatı· 
nı Parti, Belediye, Tayyare ve 
diğer milli müessesitta geçir· 
miıtirki; bütün hayatını yurdu· 
na, ulusuna vakfetmişti demek
tir. 

Bu aziz ölüye: bu ıuretle ta
, ziz ederken; çok ihtiyar bir a· 
naıı ile bikeı bir eıini ve beş 
kız ölcıUzünü ta'ziye ederiz. 
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Nazi Mantığı 
Ulusta Ahmet Şükrü 

Esmer yazıyor 

Nazi partisi Almanyanın mu· 
kadderatına bakim olduktan 
ıonra, beynelmilel münasebetlerin 
tanziminde bu güne kadar gö· 
rtılmemiı ve işidilmemiı bir 
prensip tatbik etmek istemiştir: 
buna da devletler ara~ında iki 
taraflı anlaşma ve iki taraflı 
beaaplaşma adı verilebilir. Nazi 
liderleri almanya ile ikinci bir 
devlet arasındaki münasebetlere 
üçilncü b:r devletia karıımasın• 
asla razi değillerdir. Almanya
nın her devletle münasebetini 
iıtediği gibi tanzim edebileceği 
ne, o devletle bildiği gibi he· 
ıaplaşacağına, batta icap eder
se onunla harp yapabileceğine 

inanıyorlar. Avusturya ile al· 
manya arasındaki münasebetler 
yaloız Almanyanuı ve avustur .. 
yanın bileceği bit iştir. Bu mil· 
nasebetler Almanyanın ve Avuı 
turyanın -tabii yalnız kalınca 
yalnız Almanyanın- bilecekle
ri ıekilde tanzim edilir. Edile
mez de ihtilaf çıkarsa iki taraf 
heaaplaşır. Ve buna kimse ka
rııamaz. Çekoslavakya _ile al· 
manya arasındaki milnaıebetler 
de öyle tanzim edilir. Ve ihti• 
liflar öyle halledilir. Polonya 
ile de öyle. Üçüncü bir devle
tin bu itlere karısması, Alman · 
yanın dahili işlerine müdahele 
edilmesi kadar fuzulidir. Kom· 
şuları olan bir devletin mukad· 
deratiyle alakadar olunca. nazi
ler derhal çemberleniyoruz diye 
yaygarayı koparırlar. 

Nazi mantığı adı verilebilecek 
olan l.öyle bir prensibe inanan· 
lar, ya tahmin ettiğimizden da
ha ıafderundurlar; yahut da 
karşılarındakilerini safderun 
zannederler. Eğer beynelmilel 
münasebetlerin tanziminde böy· 
le bir prenıip hikim ol11ydı, 
en büyük ve en kuvetli olan 
devlet kendisinden daha kilçük 
olanları 11ra-: iyle yutar ve dün
yayı hakimiyeti altına geçirirdi. 
iki senelik Nazi politikasına ha· 
kılacak olursa, Almanyanıa da 
şüphesiz yapmak istediği budur. 
Nazi liderlerine haber verelim 
ki beynelmilel münasebetlerin 
tanzimi o yolda vuku bulmuı 
değildir. Sulh ve müsalemet adı 
verilen, fakat hakikatte her 
milleti ancak istiklalinin korun· 
ması bakımından alakadar eden 
vaziyeti bir müvazeneye daya
nır. Avusturya, Çekoslovakya, 
Polonya, Romanya, Yunanistan, 
Yugoslavya ve saire bu müva
zenenin birer uzvudurlar. Bina• 
enaleyh her birinin mukadde· 

ratı, bütün Avrupa milletlerini 
alikadar eden bir meseledir. 
Almanya Çekeslovakya ile be· 
saplaıırken, lngiltere'ye : 

- Sen bu işe ne karıııyorsun? 
diyemez. Ve gene Pelonyayı 

mahvederken Fransaya: 
- Senden Alsas • Loreni is

temediğime göre, bu meseleye 
karışmaya ·hakkım yoktur. 

gibi söz söyliyemez. 
Çünkü Polonya ile hesaplaı· 

taktan sonra Fransaya 11ra gel· 
miyeceği ne malum ? Almanya 
Avusturyayı ilhak ederken Çe
koslovakyaya teminat verdi. 
Çekoılova.kyayı ezerken Polon· 
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lhtikira karşı Belçika 
Şiddetle mücadele edilecek Sahillerine sürük

lenen mayinler 
toplattırıliyor 

---------------------8af tarafı birinci Hhlfede 

İhtiklr mahiyetinde olan bu 
hareketler alakadar makamlar
ca ehemmiyetle takip ve tetkik 
tdilmektedir. Şu bir kaç gün 
İçinde bilbasaa kahve fiyatla· 
rında kiloda 12 - 13 kuruı ka· 
dar bir yükselme kaydedilmiştir. 
lialbuki lzmirfgümrüğünde mev · 
cut kahvelerden 1500 çuvalının 
tnuamelesi yapılarak piyasaya 
çıkarıldıj'ını iki gün evvelki 
1ımir gazeteleri yazıyorlar. 

Sebepsiz yere eşya fiyatlarını 
Yilkıeltenler hakkında 1913 sa· 
Yılı ihtikirle mücadele kanunu 
tatbik edileceğinden muhtekir· 
ler hakkında çok ağır hüküm
leri ihtiva eden bu kanunu ay· 
ilen neşrediyoruz. \. 

Kanunun metni şudur: 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 
numaralı kanuna 

kanun 
mqzeyyel 

Madde 1 - Memleket · dahil 
•• haricinde toptan fiyatın te · 
reffunu icap ettirecek bir sebep 
Yokken, 1873 numarala kanunun 
ikioci maddesinin verdiği _seli
biyete binaen hükumetçe ittihaz 
edilen tedabiri istismar-suretiy
le eşyanın cari toptan ve pe· 
rakende fiyatlarına zam yapan 
lar veya muamelelerile eşya 
fiyatının yükselmesine sebep 
olanlar, bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve on liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 
Şu kadar ki, para cezası, 

Yapılan zamdan temio edilecek 
icarın beş mislinden aşağı ola· 
tnaz. 

miıi işi mahallin en btıytık mlll 
kiye memurunun veya tevkil 
edeceği idare şubeleri amirle
rinden birinin riyasetinde Bele
diye encümeni daimisince bele
lediye azası meyanınd~n ve ti
caret odaları tarafından ve aza 
ları arasından müotebap ve mu 
hallef birer zattan müteşekkil 
bir heyete havale eder. Ticaret 

1 
odaları bulunmıyan yerlerde 
azanın ikiside belediyeden alı· 
nır. 

Bu heyet hadisede birinci 
maddedeki ıerait dairesinde ca 

.. 
Brükıel 14 - Deniz, bir çok 

denizaltı mayınını Belçika sa· 
hillerinin muhtelif noktalarına 
atmıştır. Alakadar serviı tara
fından mayınlar boşaltılmıştır. 
Sahil muhafız gemileri açıkta 
araştırmalar yapmakhdırlar. 

·~ 

Almanya 
ri fiyata zam yapıldığına karar ~~ 

verirse cumhuriyet müddeiumu- Harp kaidelerini 
misi keyfiyeti mahkemeya ~ev· 

ke mecburdur. bozduğu takdirde 
Heyet aksine karar verine l --· 

cumhuriyet müddeiumumisi iti f 
mahkemeye sevkedip etmemek- ngiltere de mukabele-
te muhayyerdir. bilmisil yapacak 

Heyet kararını işin tevdiin· ~ ~ 
dco nihayet üç gilo zarfında Londra 14 - Lordlar kama· 
neticelendirmeğe mecburdur. rasında sorulan bir suale Lord 
Bu heyetin icap eden yerlerde '. Halifaks, Alman başkumandan · 
taaddüdü caizdir. Bu suça ait hiınıo ıivil ahalioio ve açık 
takipte ceza mahkemeleri uıu· : ıehir ve köylerin bombardıman 
lü kanununun muvakkat (A) edilmesi hakkında emir verdi-
inaddeıioin 8 numaralı bendi ğioden lngilte;e bükGınetioin 
hükmü mahfuzdur. f resmen haberdar olmadığını 

Madde 3 - Beı yüx kuruı- s8ylemiştir. 
tan yukarı ahı veriılerde, alı· ) Lord Halifaks, İngiltere bü · 
cı isterse, satıcı fatura verme· küınetinio harp ka delerine ria • 
ge mecburdur. Vermekten imli· ; yet etmediği takdirde münasip 
na edenlere beş liradan on li · addedeceği hareketten kendisi· 
raya kadar hafif para ceza11 ni tamamiyle serbest görtceği-
hükmolunur, 1 ni ilave etmiştir. 

Madde 4 - Bu davalar ıulh } '?~ 
mahkemeleri tarafından diğer 1 
itlere tercihan ve müstacelen 
görülür. Dllruşma hususunda 
ceza muhakemelerin usnlü ka· ı 
nunun 225 ioci maddesi hükmil 
tatbik olunur. l 

Madde 5 - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Mctdde 6 - Bu kanun hn-
icra vekilleri 

B. Çemberlayn 
Avam kamarasında kon
sey kararları hakkında 

izahat verdi 

··~ ... 
F& · l > 't 1'7 

Belgrat 
·~-

Borsası yeniden 
açıldı 
•••>$04( .... 

Belgrad 14 - Beynelmilel 

vaziyet doliyısiyle tatili mua• 

mele eden Belgrat borsası bey· 

nelmilel vaziyetin salih keıbet· 

mesinden çalışmağa başladı 

Zabire borsası da açılmı ş mu 

ameleye başlamıştır. 
-:ııtE-

Fransada 
----

Yeni harp kabinesi 
teşekkül etti 

-~1-C-

Paris 14 - Fransız harp ka· 
binesi tetekkül etmiştir . B. 
Daladiye başvekıl, milli müda
faa, dahiliye ve hariciye neza• 
retlerini deruhte etmiş ve B. 
Boone de adliye nazırı olmuıtur. 

a.a. 
Vaşington 14 - Reisicumhur 

Ruzveltin kongreyi 21 eylulde 
ağle vakti fevkalade toplantı · 
ya davet etmiştir. 

a .a. 
:ca * w 

Çine asliye hukuk 
mahkemesinden: 

9391282 
Çine kazasının Hamitabat 

maballesieden eczacı Hamdi kı
zı Hürmüz -tarafından ayni ma· 
hallede mukim iken balen ika
metgahı meçhul Tekirdağlı Sıt· 
kı Tuncel aleyhine açtığı ihta
rat davasının yapılmakta olan 
muhakeme ve tahkikatında: 

Müddeaaleyh Sıtkı Tuncelin 
ikametgahıoıo malum bulunma 
ması hasebiyle evelce yap l.rn 
ilanen yapılan tebligatta dahi 
ikametı taayyün etmemiş olJu· 

ğundan mahkemece verilen ka 

Madde 2 - Bu suçtan dola · 
}'ı gerek halk ve gerek iktisat 
vekaletinin ticaret veya iktisat 
tnüdOr ve yahut müfettişleri 

t.uafmdan şi kayet ve ihbar vu
kuunda cumhuriyet mildd~iumu-

kümlerioi icraya 
heyeti memurdur. 

değil, bir taraftlrlar. Nazi Al
maoyası onların istiklallerine 

Londra 14 - Baıvekil Çem- ' 
berlayn avam kamarasında, 
hariciye nazı ı Lord Halıfaks 
lordlar kamarsında beyanatta 
buhutmuşlardır. ı rar mucibince mua lak bulundu

ğ~ 20 / 9 / 939 çarşamba günü Her iki beyanatta Fransız 
toprağında toplanan yilksek 
konseyde konuşulan ve alanan 
tedbirler izah edilmıştir. 

Yaya teminat verdi. Şimdi Po· 
lonyayı mahvederken Fransaya 
teminat veriyor. Yarın Fransa . 

ile hesaplaşmak istediği zamau, 1 

lngiltereye teminat verecek. 

liayır. Dünyanın bu yolda ida
re edildiği ne tarihte görülmüş-

tür. Ne de htikbalde g<Srüle
cektir. 

Nazi propagandası, poloyanm 
nıu kadderatiyle diğer devletleri 

llikasızlandırmaya çalışmakta
dır. Hatta Polonya ile Alman-

Ya arasındaki ihtilafı güçülte· 
tek Danzig etrafında bir anlaş-

llıazhğa inhisar ettiriyor. Muha· 
rebe eden milletlere: 

- Bir Danzig · için mi harp 
ediyorsunuz ? 

diye hayretle soruyor. Ve kü 
çiik milletleri de bitaraf kal · 

nııya davet ediyor. lngiliz ve 
Fransız efkirıumumiyesi, Nazi 
Propagandacısının zannettiği ka· 

dar basit düşünüşlü değildir. 
Davanın ıümul ve ehemmiyeti
ni çok iyi anlamışlardır. Küçük 
tnilletlere gelioce; buralardaki 
ıtnlayış hattA İogiltere ve Fran:. 
Sadaki aolayıştau daha vazıh· 
tır. Küçük devletlere bitaraf 
kalmaları tavsiye ediliyor; bal 
buki kHçiik cicvletler1 bitaraf 

kastetmiştir. Evveli onların ha· 
yatı ve sonra İngiliz ve f rans~z 
imparatorluklarımn menfaatleri 

gdir. Bunu anlamayan kilçiik 1 

millet kendini yaşamak hak
kından mahrum saymalıdır. Bu-

nunla beraber, eğer bugilnkil 

mücadeleye fili surette karış· 

mıyorlarsa, bu, korkularından 
ileri gelmektedir. Fılhakika ba· 

zı zayıf devletlerin harbe ka- I 
rışmamaları, karışmalarından da

ha faydalıdır. İngiltere ve Fran 

n bu mücadeleyi başaracaklar
dır. 

Almanyaya yardımcı olarak 

başka bir devletin harbe i.ştirik 

edeceği bugiln şüpheli görünü

yor. ÇünkU ltalya da dahil ol

duğu halde nazi mantığı ile 

beynelmilel münastbetlerin tan· 
zimini kimse kabul etmemekte

dir. Fakat iştirik ederse, lngil· 

terenin ve Fransanın bunu kar· 

· şılıyacak diğer müttefikleri var

dır. Mücadele uıun ıürebilir. 

Fakat neticenin ne olacağı bu• 

gilnden anlatılmıştır. 
A. Ş. ESMER 

Konsey icap ettikçe toplana· 
rak harbin se11k ve idaresinde 
mllmkün olduğu kadar slkı te· 
mastar yapılacaktır. 

İhtikarla 
mücadele işi ..... 

Ankara - iç piyasada ihti
kiar hareketlerine meydan ver• 
memek maksadıyle ve müteca· 
sirlerini bugünkü mevzuata 
nazaran daha ıiddetli cezaya 
çarpacak bükümleri ihtiva eden 
kanun projesinin hazırlıkları 
bitirilmiıtir. Hükumetçe yeni 
icaplara göre ekonomik ıabada 
alınan tedbirleri ikmal edecek 
olan layihaların bugünlerde mtc· 
lise sevki mukarrerdir. 

YURD YAVRULARINA: 

Kış yaklaşıyor. Y okıul kar· 

deılerinizi kışın souktan, has· 
ta olmaktan kurtarmak için 

eski ELBiSE, AYAKKABI, 
çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-

me Kurumuna vern.enizi Ku
rum sayğıyle diler. 

.. • • • • yı • .. ys • • • • .... • • Y'"r • ~ .,.,,. 

saat on buçukta Cine asliye 
hukuk mahkemeside yapılacak 

duruşmada hazır buluması aksi 
takdirde muhakemenin gıyabın· 
da devan edıleceğinden gıyap 
kararı makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

(335) 

Aydın in hisarlar baş 
müdürlüğünden 
Aydından Çineye ve Çioeden 

Aydına nakledilecek inhisar 
emteasının nakliyatı 20 gün 
müddetle münakasaya konul 
muştur. 

Taliplerin 29 eylul 939 cuma 
günü saat onda Aydın inhisar• 
lar idaresine müracatları ve 
% 7,5 muvakkat teminat ücreti 
olan otuı lirayı ihale saatinden 
evvel vezneye yatırmaları ilin 
olunur. 

15 18 21 24 (236) 

:········ Abone ıeraiti ········ı 
f Yılhtı her yer için 6 Ura. l 
: Alb ayhtı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. : 
l P. Baaımevi. : . . 
i ıueteye ait yazılar için j 
l yazı itleri müdürlütüne, ilin· J 
! tar için idare müdürlütüne l 
J -aürac:aat edilmelidir. i ···· ··········- .......................... ········· 
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VOZ:9 

RADYO 1 
CUMA 15/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1Sl9S 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 946S Kes. 
12.30 Program 
12.35 T 11rk müz ği (Pl.} 
13 00 M~mlcket sa.tt ayan, 

ajan~ ve meteo oloj• hao-.:deri. 
13.15 14 M.ızik (Neş.Jı mu• 

zik) 
19.00 Program 
19·05 M.izık (dans müziği) 

Pi. 
19 30 Türk müziği (fasıl he-

yeti) 
20.1 S Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk mfö iği 
Okuyanlar: Semahat özden· 

ses, Mahmud karıodaş 
Çalanlar: c~vdet çağla, Zuh· 

tü bardakoğlu Eşref Kadri, Ke· 
mal Niyazi seybun 

1 - Sultaniyegah peşrevi 
2 - Lemi • ferahfeza ıarkı 

(Dinlendı batım 
3 - Şem1tttin Ziya · şete• 

rehan şarkı (Oldu şeb muhmu· 
ru zevkin} 

4 - Arif bey - suzinak şarkı 
(Papusuna erm ~kiçin} 

S - Münür Nurittin • ıuzi
nik şarkı (Durmadan aylar ge
çer) 

6 - Suzioik saz semaisi 
7 - Zühtü bardakoğlu - san· 

tur taksimi 
8 - Faiz kapancı - un"k ş. 

(Erdi bahar açıldı yer yer çe· 
mende güller) 

9 - Erzurum m1yısı - (Yav
ru turban hcım .t r gözlüm) 

10 - Halk türküsü · \ydoğ •r 
sini sini 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (solistler) 
22.00 Müzik (radyo orkestra

sı) şef Hasan Ferit alo ar 
1 - Scbubert - 3 üncü sen

foni 
2 - Rimsky · korsakow ·ta· 

sar saltan operasından süit 
2300 Son ajans haberleri zi

raat, esham, tahvilat kambiyo· 
nukut borsası (fiat) 

23 20 M:izik (cazband Pl.) 
23.55-24 Yarınki program. 

ilan 
Aydın Hukuk Mahke

mesinden: 
939/1004 

Aydının Kurtuluş maballe~in· 

den Ali kızı Fatma açıkgöz ta
rafından Aydının cuma mahal
lesinden Hulusi oğlu Kemal 

kavnak aleyhine açbğı sulh 
teıebbüsü dAvasıoın mubake· 
mesinde: Müddealeyh Kem >tlin 
ikimctgihı meçhul bulunduğu 
cibetle ilanen teblıgit icrasına 

karar verildıği cihette muhake
menin muallak bulunduğu 
2/10/939 pazartesi günü saat 
14 de Aydtn sulh hukuk mah
kemesinde hazır bulunmadığı 
ıurette muktezi kanuni mua
melenin yapılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (233) 



Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıktan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açdmıf. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorlıuımız tarafından her 
tiirlii erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 

dairesinde takip edilmektetir. 

A AA AAA 

j 6 Ay İ 
1 Vade ile elbise ! :v aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 
• Terzihanemde Siimerbank yerli mallarının hemen en em- : 
41 ıalıiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- a 
• mıza elbise yapdmaktadır. 9 
e En mutenA biçki dikişle ve en özenişli provalarla müı
• terilerimizi memnun etmek israrındayım . 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 
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Aydınlılara müjde 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarhnın on 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmıştır. 

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

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 
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Bölge sanat okulu di .. 
rektörlüğünden 

Okulumuza paralı yatılı ve 
nehari talebe kayıt ve kabulüne 
30/9/939 günilne kadar devam 
edilecektir. Aşağıdaki ıeraiti 
haiz olanların belgeleri ve altı 
adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe
kilmi' fotoiraflariyle birlikte 
tatil günleri dıtında her gün 
ıaat 9 dan 17 ye kadar okula 
başvurma tarı. 

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

yaşından büyük olmamak. 
3 - Beı sınıflı ilk okuldan 

mezun bulunmak. 
4 - Sıhhati sanat tahsiline 

elverişli bulunmak. 
5 - Orta veya lite vt ya bu 

derecedeki okulların her hangi 
sınıfında iki yıl Ost Oate ıınıfta 
kalmamıı olmak. 

Belgeler: 

A - N üfuı kiğıdı 
8 - Aşı kiğıdı. 

C - ilkokul diploması ( ve 
ya tasdikname) 

D - 6 adet fotoğraf 
Not: Nehari talebenin yoksul 

ve çalışkan olanlarına okulda 
öğle yemegi verilir. 
1, 9, ıı, 13, ıs, 11 (222) 
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Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden: 

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

1, 9, 11, 13, ıs. 11 (221) 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
suntf an v~rilen formüle göre kög de/ter
leri sagın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi t~clit edilmif olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 2·5 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlar1 hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

1 Vergi Bordroları 
i Maliye Vekaletinin son kabul ettiği • 1 formül Üzerine mulJ.telif boyda vergi bor-

drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri Bakım Evi Muayene Saatları ~j 

ı.tJ 1 Doktor arkada,ımızın adı 

[•l 
Muayene günii Saat 

Pazartesi 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

DJ 
(+] 

1 
1 
1 

Sah 

Çarıamba 

" 

Cumartesi 

3 - 4 Dr. Remzi (Çocuk müt.ehassısı)i 1 
4 - S Doktor Fuat Bayraktar Rl 

(Cilt haatalıkları mutahaa1111) g) 1 
2 - 3 Operatör Nuri Erkan [+] 1 
3 - 4 Doktor Şevket Gözaçan [+] 

(Gaz baatalıkları mutaha11ıaı) IB 

4 - 5 

s - 6 

[+] 
Doktor Muhsin [+] 
(iç haatalıkları mutaha11111) ffJ 

[+] 
Doktor ŞeYket Kırbat [tJ 

(intani hastalıklar mutahauıaı) DJ 
[+] 

2 - 3 Doktor Nafia: Y azgaa DJ 
3 - 4 Doktor Halil G&ıaydın Dl 
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Köy nüfus defterleri 
hazırlanmışhr 

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

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


