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Almanların faik kuvetlerine 
Polonyalılar mukavemet gösteriyorlar 
Varşova varoşlarına sokulan Alman kıtaatı 

ralyöz ateşiyle tard edildi 
mit-

Ankara 15 - Bu glln saat 
13 den saat 17 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet: 

Şark cephesinde: 1.. 

Alman resmi tebliğine naza· 
ran Kutno civarında büyük bir 

ıiddet ve mukavemet göstenn 
milhim polonya kuvvetlerinin 
,ark istikametinde yapmak is· 

tedikleri hareket akim kalmış · 
tır, Vistülün garbından, şimalin· 
den inen alman kıtaları Var,o· 
vanın mülhakatından Pragaya 
yaklaşmaktadır. 

Bu mıotakada polooya kıta· 
atının şark istikametinde iler· 
lemek teşebbüsleri akim kalmış 
br. 

Diviny• almanların eline geç· 

miştir. 

Havaların fenaliğına reğmen 

alman ha va kuvvetleri demir· 

y~lları ve istasyonları bombar· 
daman etmiştir. 

Londradan verilen bir habere 
göıe polonya umumi karargi · 
banın en son tebliğinde Vaşo· 
vanın cenubunda Kaloş - Lokov 

battı üzerinde büyük bir mu· 

barebenin başlc1mış olduğu bil· 
dirilmektedir. 

Vistül nehri civarında alman 

kıtaatı Opole ve Lubi mıntaka· 

larında polonyalılara hücum et· 
mektedir. 

V arıovayı müdafaa eden ce· 
neralin bildirdiğine göre alman 
hava kuvvetleri papa vekilinin 

ikamet ettiği binayı ve prağa 
hastahanesini bomba ile hasara 
uğratmışlardır. 

Almanlar Varşova varoşlarına 
şiddetle hücum etmektedir. Al 

manlar burada mitralyöz ateşi
ile pöskürdülmüş ve büyük za
yiata uğradılmıştır. 

Garp cephesinde: 
Fransız umumi karargahının 

reıımi tebliği: 

Şiddetli topçu ateşine rağ 

man ilk fransız hatları mevzi 
olarak ilerlemeler temin etmi~· 
tir. 

Polonya cephesinde 1 lsveç 
-+-

Almanlar açık şehirlere ve sivil halka Gazeteleri Alman-
taarruzlarına devam ediyorlar ları itham ediyorlar 

Ankara 15 - Bugün saat 
17 den saat 20 ye kadar alınan 
haberlere nazaran .vaziyet: 
Şark cebhesinde: 
Polonya ajansı bildiriyor. 
Alman tayyareleri tarafından 

dün bombardıman edilen şehir 
ve civar balkı üzerine şiddetli 
mitral yoz ateşi açılmıştır. Zayi
at plançosu 30 ölü 100 yara
lıdır. 

Alman tayyarecilerinin sivil 
halk üzerine mitralzöz ateşi aç
maları üzerine Polonyada bulu· 
nan kor diplomatik, Berlin nez
dinde şiddetli protesto etmele
ri için hükumetlerine müracaat 
etmişlerdir. 

Negor radyosu neşriyata ge
çerek Almanların bu vahşi ha
reketini protesto etmiştir. Lobinin 
yanmakta olduğu bildirilmekte· 
dir. 

Almanlar yaptıkları hareket
lerde Polonya balkının mnkave 
met azmini kırmağa muvaffak 
olamamışlardır. 

Varşovadan ayrıca şu haber 
verilmektedir. 

Lek açık ıehirlerinio Alman 
tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmesi Almanların, as
keri hedeflerle alakası olmıyan 
ve beynelmilel hukuk kaidele
riyle telif kabul etmiyen bir 
harp sistemi takip etmek iste
dikleri görülmektedir. 

Garp cephesinde: 
Havas ajansından: 
Dün gündüz ve gece Alman 

tnilnıanaatı ve Alman topçuıu· 
uun şiddetli ateşi kar,ıııında 

evelki harekat esnasında baş· 
lanan bütün ileri harekita de
vam olunmuştur. Harekitın en 
mühim kısmı Mozel kenarında 
olmaktadır. 

Düşman Mozel nehrinin bo
yundaki demiryolunun uzun bir 
kısmını tahrip etmiştir. 

Sar'tn 20 kilometre doğusun
da Fransız kıtaatının ileri ha
reketi devam etmektedir. 

lstokholm 15 • - İsveç gaze · 

teleri, Almanların ingilterenin 

bitaraf devletlerin ticaretini 

mahvetmeğe çalıştığını ve mliş· 
terek düşman addedilmek lazım 

geldiği hakkındaki propagan
dasını bir iftira olarak kabul 

etmekte ve kabahatın yaloız 

almanlarda olduğunu yazmak· 
tadırlar. a. a. 

Garp cephesinde 
Almanlar cephe gerisi şehir ve kas·a
baları boşaltmakta devam ediyorlar 

Roma 15 - Libro Faşista 
gazetesisinio Paris muhabiri ga 
zetesine uzun bir mektup yaza
rak şöyle demektedir. 

Fransız askerleri harbe ahı
mamış olmakla beraber iyi dö· 
göşmektedir. Askerin manevi· 
yatı çok mükemmeldir. Fransız
ıızlar insan ve malzeme barcet
mek prensibine dayanarak harp 
etmektedirler. 

Sarın şarkındaki son harekat 
enteresan bir muvaffakiyet ola
rak telakki edilebilir. Almanla
rın geri çekilmemek hususunda
ki gayretleriyle beraber Fansız 
taarruzu 20 kilometre genişlikte 
ve oldukça mühim bir derinlikte 
inkişaf eylemiş bulunmaktadır. 
Bu hareket Fransız genel kur
mayının plinıoın istediği gibi 
itlediiiui İSpftt ' eylemiıtişt . 

Bu harekat Sarburk için mü· 
bim bir tehlike teşkil etmektedir. 

Almanlar cephe gerisi şehir
lerini ve köylerini tabliye et-
mektedirler. a. a. 

Bürüksel, 15 - Royter ajan
ıından : Buraya gelen telgraf
lara göre Zigfirit hattı cıvarın
daki bazı şehirlerin boşaltıld. ğı 
berlinden teyit edilmektedir. 

a. a. 

>.Aı. • .......... 

lTiZAR 
Kağıt buhranından dolayı 

gazetemizi bir müdd~t için 
iki sahife çıkarmak zarureti 
hasıl olmuştur. 

Bu sebeple yarından itiba· 
ren gazetemiz iki sahife ola-
rak çıkacaktır. Karilerimizden 
özllr dileriz. 
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Deylmeyl gazetesinin 
askeri muhabiı·i 

Polonyalıların Almanlardan çok az 
zayiat verdiklerini yaziyor 

Londra 15 - Deylimeyl ga· 1 arruzu Polonyalılara biç şüphe· 
zetesinin aıkeri muhabiri yazıyor: siz havanın muhalefeti müteı · 

Bugiinkü vaziyet hakkında 
şimdiye kadar gelen haberlere 

nazaran Polooyanın zayiatı Al
manlarınkinden çok azdır. Po· 

lonyalılar aşağı yul<arı bütün 
kuvvetlerini muhafazaya muvaf
fsk olmuşlardır. Mubah re göre 
batıda Gamlenin Sara ta-

na olmak üzere bütün amiller

den daha çok yardım etmiştir. 

Muhabir Zigfrid hattına yapı· 

lan harekatın muvaffakiyetleri 
ilerledikçe Almanyanıa eneişesi 

her gün artm~kta ve gittikçe 
dab bariz bir şekilde görülu yor. 

a.a. 

Alman aleyhtarı 
Çekler tevkif ediliyor 

Şimdiye kadar 35 bin Çek tevkif edilmiş 
Amisterdam, 15 - Neboye 

Roterdam gazetesinin bir Çek 
menba1ndan öğrendiğine göre, 

Himlerin Prağda son ikameti 
esnasında şüpheli olduklıtrı için 
harbin başlangınnda tevkif e

dilme'i lazımgelen Çeklerin lis
tesini hazırlamıştır . Dolaşan bir 
şayiaya gö re liste 70 bin ismi 
ihtiva etmektedir. 

Harbin ilk haftasında bu lis
tenin tatbik edildiği, Bohemya 

l ve Moravyada büyük bir kısmı 
münevverlere mensup olmak ü

' zere 35 bin Çek tevkif edilerek 
prodoktör arazisi haricine çıka
rılmıştır. 

Diğ'r bir Holanda gazetesi
nin yazdığına göre; tanınmış Çek 
papaslarının büyuk bir kısmı 1 

' eylülde tevkif edilerek lstapa· 
nodaki temeı küz kampıoa gön-
derilmiştir. Bir çok Çek şehir· 
lerinde papazlar arasında tev-
kifat yapılmıştır. a. a. 

Polonyalılar Lokov istikametineltaarruz 
eden bir piyade alayını imha ettiler 

Ankara, 15 - Dün gece ya· 
rısıodan bugün saat 12 ye ka
dar alınııo haberlere göre va
ziyet: 

Polonya ordusu başkumandan· 
danlığının dün gece saat 23 de 
neşrettiği tebliğ : 

Alman hava kuvetleri bazı 
şehirleri bombard,man etmiştir. 
Polonya tayyareleri düşmanın 
bir zırzhlı kolunu boml,alamış· 
lardır. 2 Alman tayyaresi düşü· 

rülmüştür. Lokov civarında şid· 
detli bir taarruzla bir Alman 
motörlü kolu ile bir piyade ala
yı imha edılmiştir. Lokov'a karşı 
düşmanın hücumu püikurtülmüş
tür. Varşova civarında çarpış· 
malar olmuş ve Almanların yap 
tıklan taarruz mühim zayiat 
verdirilerek püskürtülmüştür. 

Alman tayyareleri Varşova 
mmtakasında keoşif uçuşla ı yap· 
m•şlardır. a a. 

C. M. Bankasının Fransız cephesinde 

Tedavüle çıkardığı yeni 
banknotlar 

Ankara, 15 - Cümburiyet 
Merkez Bankasından: 

Bankamızın 15 ilkteşrin 1937 
tarihinden itibaren tedavüle çı· 
kardığı yeni harfli banknotlar· 
dan 15 eylul 939 tarihine kadar 
iki buçuk liralıklardan 13906195, 
beş liralıklardao 43,893,730, on 
liralıklardan 33,980,480, elli li
ralıklardan 37,788,100, yüz li· 
ralıklardan 43,575,200, beı yüz 
liralıklardan 18,890,000, bin Ji . 
ralıklardan 25, 1l7 ,000 lira ki 
cem'an 217,155,705 lira teda
vüle çıkarılmış ve mukabilinde 
ayni miktar e!ki harfli banknot 
tedavülden kaldmlmıthr. 

Yağmurlar tayyare faa
liyetini durdurdu 

Paris 15 - Fena havalar 
garp cephesi üztrinde keşif 

uçuşları yapılmasına mani ol· 
maktadır. Sarburdaki harekat 
ekseriyetle topçu düellosuna in 
hisar etmektedir. Vazi yelten 
pek ziyade telaşa düşen alman 
kumandanlığı ağır toplar kullan 
mağa başlamıştır. Bu toplar 
şiddetli bir mania ateşi açmak 
suretile münakalat yollarını 
bombarduman etmiştir. 
Yağmur yüzünden bir az müş 

kilata uğrayan harekat fransız· 
tarın bir a7: daha ilerlemesi mü 
him bir çıkıntı teşkil ed~n mın 
takanın işgal edilmesiyle neti-
celenmittir. • · a . 
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Milletçe, fertçe büyük bir im
tihan devresindeyiz . . __________________ , ______________________ . 

Hükümet reisimizi dinJerken, 
hayat mücadelesinde, manevi 
kıymetlerin, iyi yetişmiş, minen 
fikren mümtaz bir zümreye an· 
cak nasip olabilecek zeki ve 
irade olgunluğunun müessiriye
tine bir defa daha inandım. ik
tidar mevkii, liyakat mevkii o
lursa ve böyle olduğunu her 
karar ve tedbirinde filen ispat 
ederse kazanılacak itimadı biç 
bir tesir ve kuvvet sarsamaz. 
Çünkü hakiki devlet adamı pres
tiji hakiki değer ile kazanıla
bilir. 

Başvekil,· dün Büyük Mıllet 

Meclisinin duygulu ve dikkatli 
huzurunda mali ve iktısadi bir 
milli müdafaa programının ana 
hatlarını ve prensiplerini kuv
vetle tebarüz ettirmiş oldu. Ma· 
li ve iktısadi sahalarda, yerinde 
ve zamanında almış olduğu seri 
tedbirlerle, 1914 te olduğu gibi 
hadiselerin peşinde, mutlak bir 
acz içinde sürüklenilmiyeceğini 

katiyetle ispat etti. 
Türk milletinin hayati menfa

atlerini alakadar eden bu mü
him beyanatın ihtisasımız dahi
lindeki muhtelif kısımlar1nı ya
zılarımıza mevzu olarak seçip, 
ayrı ayrı tahlil etmeğe çalışma
ğı bir vazife bildik. 

Başvekilimizin vatandaşların 
bankalarım!zdaki mevduatları 
meselesine temas eden izahla
rında görülüyor ki, icap ederse, 
yani halkımız milJi bankaları· 
mızı ·sonuna kadar denemeği 

arzu ederse, mevduat da son 
meteliğine kadar iade edilecek
tir. Çünkü ancak bu imtihanı 
vermek şartiyledir ki mali ve 
ikhsadi istikbalimizin yıkılmaz 
temellerini tarsin edebileceğiz. 
Mevzuubahis olan münferit mü
esseselerin imtihana değildir. 
Mehenk taşına vurulan türk kre
di ve mali sisteminin resanet 
ve tesanüdüdür. Halkımızın son 
hafta içinde gösterdiği sebepsiz 
ve manasız asabiyet ve telaşın 
hakiki ve pisikolojik amillerini 
yirmi beş sene evelki ( 1914 ) 
şaıkın icraatta ve milli teşki
lattan mahrum bir cemiyetin 
maruz kaldığı perişanlıkta ara· 
malıdır. 

iki cihan harbi arasına sıkı
şan ve bir millet hayatında çok 
kısa addedilmek icap eden ta· 
ribi devreyi daha doğru bir ifa· 
de ile "tarihi fırsata 11 cümburi
yet hükumeti kaçırmamıştır. Bu 
günkü büyük badireler karşı
sında, hiç bir sahada bocalamı· 
yacağız. Çünkü hazırlıklıyız. 
Teşkilatlanmıı bulunuyoruz. Mil-

li müdafaa programımız1n mahi· 
yeti münhasıran askeri değidir. 
Çok dikkatle hazırlanmış mali 
ve iktısadi cepbleri vardır. Ge
çen büyük barb:n mali ve ikti
sadi tarihini yalnız vatanımızda 
değil fakat diğer muharip mem
leketlerde de tetkik ederek ted
birlerimizi almış bulunuyoruz. 

1914. te ecnebi bankaların 
(milli bankalar mevcut olmadığı 
hatırlardadtr) talebi üzerine hü
kumetçe tehalük ve müsaraatla 
ilin edilmiş olan mevduat mo• 
ratoriomunun bizim lugatimizde 
yeri yoktur. Çünkü böyle bir 

tecil ameliye!4ine girişmekle mil
li istikbalimizi, terakki ve inki
şafımızı da ebediyen tecil et
miş olacağımıza imantmız vardır . 

ve çocuğu ile zirai istihsalde 
çalııacak olan çiftçi ailelerimiz 
alın terı ile elde ettikleri mah 
sullerini kar payı ile satmıya 
muvaflak olacaklardır. 

Çünkü en müıkül ve çetin 
şartlar içint e bile para ekono
mısıom icaplarına riayet ede
ceğiz. Uumumi harbin lüzumsuz 
" vaziyet 11 muamelelerine mey· 
dan vermiyeceğiz. Çiftçi ailesi 
peşin para ile karlı fiyatla 
mahsullerini sattıkça: İstihsalini 
de tezyit edecektir. 

Hadiselerin inkişafı, devleti, 
en büyük müstehlik ve müşteri 
mevkiine getirebilir. Nasıl ki, 
muvduah son santimine kadar 
iade etmeği karar albna almış 
bulunuyorsa le; çiftçi ailelerimi
zin istihsallerini de daima pe
p.ıra ile ve karlı fiyatla ve 

Böyle sakim ve şaşkın bir 
tedbirin, mübadele hareketini, 
memleket iç iktisat faaliyetini 
durduracağım, müstakbel mali 
imkan ve teşebbüslerimize en
gel olacağını, hatta vergileri 
mizio randımanını düşüreceğini 

biliriz. İnkılap Türkiyesi, her 
1 

şeyden evvel, milli tuarrufun 
kudret ve kabiliyetine güven-

1 

miştir ve gilvenmektedir. Böyle 
sağlam milli bir istini!tgahı ken
di elimizle zedelemeğe imkan 
var mıdır? Terakki ve inkişaf 
hamlelerini milli sermayenin te
rakümüne istinat ettiren bir re
jimde, mali müesseselerin teş
kilatsız olarak, kendi başlarına 
ve kendi hallerine bırakılması 
tasavvur olunabilir mi? Bugün 
memleketimizde banka ve kredi 
sistemi ebrami şekilde birbirine 
zinciri enmiş ve da yanmıt bulun
makta dır. 

1 
mümküu olduğu kadar doğru
dan doğruya mübayaa etmeğe 

1 azmetmiş bulunuyoruz. Bu iki 
ana perensipe sadakatle bağ· 
hlığımız, bizi muhakkak muvaf
fakiyete ulaştıracaktır. Hüku
metin almış olduğu ihtiyati ted-Halkımızın ıaşmıyan aklıseli

mi bu vaziyetin incelik )erini, 
hususiyetlerini nasıl olur da kav 

1 

r;ıyamaz, tarzında bir sual akla 
gelebilir? İşte bu misal de biz
ler için en ibretli bir ders teş
kil etmelidir. Görülüyor ki mali 
sahadaki şaşkrn ve cahiline 
tedbirlerin tesirinden yirmi beş 
sene sonra bile kurtulunamıyor. 
Bu menfi tesirlerden tamamen 
kurtulmak için bugünkü gibi 
müsbet objekt ı f icraat lizımgel · 
mektedir. Ancak bu icraat mu
vacehesindedir ki çekilen mev
duat pek yakın bir atide faz
lasiyle mili bankalarımızın ki· 
şelerine arzedilmiş bulunacaktır. 

Bu misal de isbat ediyor ki mil 
li mesuliyet yüklenen devlet a· 
damları için yalnız hüsnüniyet 
ve vatanseverlik gayrikafidir. 
ihatalı bilgi ve tecrübenin çer
çevelediği kuvetli şahsiyetler 
lazımdır. 

Mevduat moratoriomu gibi af
fedilmez b\r gaflet anc11k ha
kiki ihtisaş ve bilgiyi istihfaf 
ve tahkir eden cahil ve aynı 
zamanda mağrur bir zihniyetin 
eseri olabilirdi. Görüıümüze na
zaran, memleketimizde hummalı 
bir iç ekonomi faaliyetinin ari- ı 
fesindeyiz. Hükumetimizin. zirai 
ve sınai istihsali arttıracak her 
müessir tedbiri tatbik edeceğini 
beyanatından anlayoruz. İktisa
di hayatın tabii seyir ve ahen· 
gini ihlal etmek şöyle dursun, 
bilakis hızlandırmak yolundayız. 
Muvaffakiyetimizden eminiz. Çün
kü istihsal faaliyeti~izi, vatan
dandaşların yalnız temiz vatan 
duygularıadan beklemiyoruz. İs
tihsal programımızın tahakkuk 
ümitlerini, gtçen umumi harpte 
olduğu gibi, mecburi mükelle
fiyet tarzında yersiz tedbirlerin 
akamete mahküm menfi akıbe
tine bağlamış bulunuyoruz. 

Biz tecrübe ile biliyoruz ki: 
iktisadi bayata istikamet veren 
istihsali canlandırıp arttıran 
tabii kazanç ümididir. Normaİ 
hadleri aşmamak şartiyle kar 
ve kazanç perspektifleri dir ki 

birler icabı olarak, bugün hu
dutlarımızı bekliyen türk asker· 
leri, dönüşte köylerini ve yu-
valarını daha müreffeh, daha 
varlıklı bulacaklardır. Milli is
tinatgahımız olan bu aziz ve 
çahıkan kütlenin mesai muhas· 
salasını muhtekirlere kaptırmı· 
yacağ•z. Muhtekirlerle kanuni 
ve iktisadi yollardan mücadele 
etmesini rana bildiğimizi ispat 
edeceğiz. (lhtikirla servet) te
mayüllerini daha ilk t(şebbüs

lerinde boğacağız . Buna muka
bil : f stıhsal ile kazanç, 
fazla istihsal ile fazla kazanç 
hareketini memnuniyetle kayıt, 
batta teşvik edeceğiz. 

Hükumet: İstihsal kredisi mev· 
zuunda şimdiden harekete geç
miştir. Ve müessir tedbirler al
mıştır. Fakat bununla iktifa et
miyeceğimiz aşikardır. Kapısın
da bulunduğumuz büyük imti
han, Türkiye Cumhuriyeti zira
at bankasından bllyük vazife· 
ler beklemektedir. 

istihsal kredisini bankalarımı
zın bankası olan, merkez ban
kası daima memnuniyetle telak
ki eder. Hükümet beyanabnda 
zirai lnedi mobilizasyonuoun 
mekanizmasına dahi işaret edil
miştir. İstihsali artırmak sure· 
tiyle gayritabii fiyat tereffula
rını iktisadi silahla önlemiş 
bulunacağız. 

İhracatımıza konulan takyidat 
kanaatimizce de muvakkat ihtiya
ti tedbir mahiyetini taşımaktadır. 
Muharip memleketlerdeki harp 
stokları erimeğe başlayınca (bu
nun için uzun bir intizar dev· 
resine haçet yoktur) ve buna 
mukabil, bizim ibtiyatlarımız art
bkça, çok enteresan ve verimli 
bir iktisadi harekete şahit ola-
cağız 

Ancak şurasını unutmamah
dır ki ihracat daima lisansa ti
bi bulunacaktır. Anarşik bir 
mahiyet iktisap etmiyecektir. 
Siyasi ve idari hayahmııda fa
zilet ve ahlakı şiar edinen ve 
bu yolda icabederse en şiddet-

istihsali kamçıhyıcaktır. Çoluğu 1 li te.dbirlerden çekinmiyecclr o-

lan bir rejimin gUdUmln ihra
cat hareketini tertemiz açık 
alınla baıaracağına sarsılmaı 
kanaatimiz vardır. Vatanda, bu
iÜn her muamele açıkça cere
yan ediyor. Her şikayet Türk 
matbuatında, büyük partimiz 
teşkilatında. mesul hüküm et ma · 
kamlarında, ve en nihayet bil· 
yük mesliste en hassas ve ali · 
kalı bir makes buyor. Halk ile 
devlet arasmdaki sıkı temaı 

ve rabıtaların gevşemesine im
kan tasavvur olunamaz. Bu 
manevi güven büyük bir kuvet
tir. 

Sanayi istihsalitımıZ1n tezyi
di de bükümet programının en 
belli başlı maddelerini teşkil e
diyor. Gönlümüz, iktisat Veka
letimizi tam minasiyle bir (is· 
tibsal vekalet ) olarak görmek 
istiyor. Meclise ıevkedileceği 

bildirilen yeni kanun layihaları, 
eminiz ki, iktısadi devletçiliği
meze hakiki mahiyetini verecek
tir. Hükümetin hassasiyetini 
pek yakından bildiğimiz halde 
bir nokta üzerinde tevakkuf et
meği lüzumlu görüyoruz. Sana
yi mamulatımızın fiyatları ile 
zirai mabsuHerin fiatlan ara· 
sında tahammül edemiyecek bir 
nisbetsizlik ve ahenksizliğe mey
dan verilmiyeceği ıüphesizdir. 

lktısadi bir ifade ile makasın 
ağzı gayritabii bir şekilde açı
lırsa; zirai i!4tibsalabmız hızmı 
kaybedebilir. Pek yakında şahit 
olacağımız iç ekonomi faaliyeti, 
iç pazarlar hareketi asgari bir 
transpor şebekesine istinat t"t· 
tirilmeden tasavvur bile oluna· 

. mazdı. Geçen umumi harbin ilk 
günlerinde umumi karargih1n 
muktedir şimendifer şubesi mü
dürü olan sevgili Milli Şefimiz 
ve Cumburreisimiz İnönü ikinci 
cihan harbinin patladığı günler
de şimendıferi Erzuruma sokmuş 
bulunuyor.-
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Kaymakam 
Ve mektupçular 
arasında nakil 

ve tayinler 
Dahiliye Vekaleti tarafıodan 

hazırlanan kaymakam ve mek· 
topçular arasındaki nakil ve 
tayin listesi yüksek tasdike ik
tiran etmiştir. 

Of kaymakamı Kimil tnkaya 
Çarşamba kaymakamhğına, Çar
şamba kaymakamı Halil Demir
bağ Şebinkarahisar kaymakam• 
lığına, Patnos kaymakamı Mu
zaffer Güven Çorlu kaymakam• 
lığma, Ahlat kaymakamı Maz
lum Yegül Terme kaymakamlı
ğına, Kargı kaymakamı Süley
man Sargut Of kaymakamlığı
na, Mut kaymakamı Cemil Bin
göl Osmaneli kaymakamlığına, l Babaeski kaymakamı H.tlıt Kut

j lay Devrek kaymakamlığına, 

1 Nusaybin kaymakamı Hamdi 
j Oaat Maden kaymakamlığına, 

Vekalet hukuk müşavirliği mu
I hakemat müdür muavini Ekrem 
1 Vardarlı Şerefl ı koçhisar kayma· 
1 kamlığ1na, emniyet müdürlerinden 
Şekip Yurdakul Niksar kayma
kamlığına, mahalli idareler şube 
müdür muavinlerinden Esat Kaya 
Ayman Nevşehir kaymakamh
ğına, Şebinkarahisar kaymaka
mı Nuri Güvenen Gercüş kay
makamlığına, memurlar sicili ve 
muamelat umum müdürlüğü şef
lerinden Feyzi Tagay Mecitözü 
kaymakamhğına, mahalli idare
ler şube müdür muavini Kemal 
Baıkal Mut kaymakamlığına, 

Aydın mektupçusu Rifat Erdal 
Kozan kaymakamlığına, Emniyet 
şube müdür muavinlerinden Ca-
hil Ortaç Kargı kaymakamlığı
na, Siyasal Bilgiler okulu me· 
zıınlar1ndan Nejat Ertör Çivril 

' kaymakamlığına, Şemdurli kay-

Muhtelif iklim şartlarına, de-
1 

ğişik hasat mevsimlerine sahip 
bulunan geniş vatanımızın istih
sal ve istihlak mıntakaları ara 
sında artık rabıta tamamen te
essüs · etmiştir. 

makamı Şakir Canal Erciı kay
makamlığına, Seyhan mektupçu
su Nihat Silifke kaymakamlı

ğına. 

Mektupçular arasında 
Kastamonu mektupçusu Tev

fik Eşmeli ı~parta mektupçulu
ğuna, Burdur mektupçusu lsma-

Ana hatları başarılmış olan 
şimendifer şebekesi ihbsadi ha
yatiyetin ve kanın milli bünye
nin bütün uzuvlarında ve kısım
larında deveran edeb lmesini 
temin etmeğe müsaittir. 

Kanaatlerimizi telhis ederek 
diyebiliriz ki : İstihsali arttırmak 
şartiyle, memleketimizin bugün 
kil büyük imtihandan hiç bir 
endişesi olamaz. istihsali tezyit 
etmek şartiyfe, memleketimizin 
kazanamıyacağı herhangi bir 
mali imtihan tasavvur edilemez. 

1 il Hakkı Tuncel Kastamonu mek-

Beşeriyetin maruz kaldığı ve 
kaç perdelik olduğunu henüz 
bilemediğimiz büyük facianın 
henüz başlangı cındayız. Biz bu ' 
badireyi şu sa · sılmaz kanaatle 
atlatacağız : mali tedbirlerimizi, 1 

kredi siyasetimizi daima istihsa-
lin icaplarına uyduracağız. Ve 
muvaffak olacağız. 

tupçuluğuna, Ovacık kaymaka
mı Cevat Anday Aydın mek
tupçuluğuııa, Maraş mektupçusu 
Agah Yuce Seyhan mektupçu
luğuna, Afyon eski mektupçusu 
Aziz Üçok Maraş mektupçulu
ğuna nakil ve tayin olunmuş

lardır. 

Halkevi Başkan-
lığından: 

Spor şubemiz tara/ından : 
1 - 17 eylul pazar gunu 

Mendres karşısındaki sntlara, 
Aydın cenubunda Akarca sem-

1 tine, Gölhisar köyüne üç grup 
-=--------........ ==---==;;;;;;;;;;==---- halinde toplu av gezileri yapı-

f~~;;; ·; A~R~L~~IN~ :·: la;aktır24. eylül pazar günü 

Hüsegin Sami 

l Kış yaklaşıyor. Yoksul kar- : İkizderede değirmene kadar 

ı 
deşlerinizi kışın souktan, bas- bir yürüyüş tertip olunmuştur. 
ta olmaktan kurtarmak için ~ Yürüyüşe iştirak edecekler halk 

· evinde toplanacak, saat 7 de 
·' eski ELBiSE, AYAKKABI, ~ hareket olunarak 16 da dönü· 
: çamaşırlarmızı Çocuk Esirge- lecektir. 
' K ''K 

1 
3 'k • me urumuna verrlıenııı u- ı ·- Av ve yürüyüşe iştira 

: rum sayğıyle diler. 
1 

edeceklerin adlarını halkevi bil-
.~ ... .. ••• ... "..., .. _ .............. • roıuna yazdırmaları rkn olunur. 

1 
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"Harp Haricinde,, 
Türk - Yunan 
münesebatı 

• ==; 

Devlet imtihanı Mekteplerde mata-11 R AD y O J 
matik dersleri ... 1 ______ _. 

Türkiye 
Ulusta Ahmet Şükrü 

Esmer yazıyor 

Muhterem Başvekil Dr. Refik 
Saydam, evvelki gün, meclis 
kürsüsünden Tiirkiyenin avrupa 
harbi karşısındaki vaziyetini 
izah erken şu sözleri söyledi: 
hiz bu günkü harbin bat iciode· 
yiz. 

"Harp haricinde,, çok yer!n · 
de kullanılmış ve bu günkü va· 
ziyetimizi veciz surette va va· 
zıh olarak anlatan bir tabirdir. 
iki nevi bitaraflık vardır: biri 
resmi ve hükümetlere tereddüp 
eden vazifedir. Diğeri de halkın 
sempatisi ve temayülatı bakı· 
mından bitaraflık .. Türkiye hal
kı, sempatisi itibariyle bitaraf 
değildir. Ve olamaz. Çünkil 
tiirk milleti, Almanyanın polon
yaya kar~ı ba,ladığı harpte 
büyük ve kuvvetli bir devletin 
küçük bir millete karşı tecavilz 
hareketini görmüştür. Tıpkı ge 
çen mart ayında Çekoslavakya 
nın ve bir kaç hafta sonra da 
arnavullbğun teca-vüze uğrama
ları gibi Sempatimiz dün çekos 
lavakya ve arnavutluk ile be· 
raber olduğu gibi, bu gün de 
açık olarak polonya ile bera
berdir. Bu, hak ve adalet his
lerinin telkin ettiği bir taraf
tarlıktır, Sonra nefsin müdafa
ası hissi de ayni taraftarlığı 
dikte eder: Almanya sıra ile, 
bir takım küçük milletleri istik 
lallerinden mahrum etmiştir. 
Avusturya istiklalinden mahrum 

edildiği zaman izah edildi. Ve 
bu hareket Türkiyede endişt. 
uyandırmadığı gibi sempati ile 
karşılandı. Fakat çekoslavakya 
ya indirilen darbe, izah edile· 
memiştir. Bir avusturya, ertesi 
gün çekoslavakya bafka bir 
gün arnavut1uk ve nihayet po
lonya bu tecavüz polıtikasına 
kurban gidecek olurlarsa, daha 
yakin komşularımıza Mra gele
bilir. Binaenaleyh bu tecavüz 
politikasmın hezimete uğrama· 

ıını dıleriz. Bunun en kolay ça 
resi de bu polıtikayı kendisine 
mal eden nazi partisinin mu· 
v affakiyetsizliğidir. 

Başvekil Metaksas, bir 
Fransız gazetesine be· 

yanatta bulundu --·-
Yunan Başvekili Metaksas, 1 

bir Frensız gazetine verdıği be· 
yanatta, harici siyasete temas 
ederek, Yunanistanın lngiltere 
ve Fransa ile olan bağlılığını ' 
tebarüz ettirdikten sonra Türk ' 
- Yunan miinesebatı hakkında 

Yeni şekil bu sena 
tatbik edilmiyor - -

Maarif Şurası, mekteplerin 
öileye kadar tedrisata devam 
etmelerine ve liselerden mezun 
olacak talebelerin de yalnız 
bir tek imtihana tabi tutulma
rıoa karar vermişti. 

Maarif Vekaleti bu kararla· 
rın tatbik şekli etrafında l tet
kikat yaparak bir talimatnama 
hazırlamak üzue Ankarada bir 
komisyon toplamıştır. Mekteble 

şu sözleri söylemiştia. , rin açılması yaklaştığ ından "ye-
'- Türkiye ile münasebeti-
. k b'l ld .. k d d t ni tedriset şeklini gösteren ta· 

mız a ı o ugu a ar os a · 
ne ve sıkıdır. Bu münasebat limatoame yakında mekteplere 
mütekabil bir hürmete ve sar· gönderilecektir. Her mektep p 

t sılmaz bir itimada istinad edi- rogramını, muallimlerinin çalış· 

1

, ma tekline göre, yeniden tan 
yor. zim edecektir. 

Bu dostluğa el uzatmak te· Ayrıca, bu usulün ilk tatbik 
. şebbüsünde bulunanlar veya 

1 

senesi olması dolaylsiyle mek-
bulunacak olanlar, başlarını o tep müdü leri, muallimlerin fa -
kır1lmaz kayaya çarpaçaklardır. 

1 

aliyetlerini yakından tetkik ede-
Tilrklerle aramızda hiçbir ihti· rek al1Dan neticeleri vekalete 
laf yoktur ve badema asla ol· bildireceklerdir. Sene sonunda 
mıyacaktır." i vekilet aldığı raporlarda tesbit 

1 Bu beyanatı alan muharrir, 
l korfuda yunan kraliyle yaptığı edilen noksanları gözden geçi-

mülikatta onunda ayni sarıh rerek icap eden noktalarda 
t düzeltmeler yapacaktır. 

1 ve kati ifade ile ayni sözleri ı Vekalet kadroların tetkikine 
ı söylemiş olduğunu hatırlattıktan ' , başlamı•tır. Bunlar ayın 25 ı'ne 
\ sonra ilave ediyor. y kadar kati şeklini alarak tas-

"Romanya, yunanistan ve yu- dik edilecektir. 
goslavya, harici siyaseti bakımın· 
dan ayni şekilde düşünüyorlar. 

Bir Avrupa harbi zuhurunda, her 
üçü de ayni vaziyeti alacaklar
dır.,, 

tefiki olarak harp halindedirler. 
Eğer bu harp hareketi "Akde· 
niz mıntakasında bir harbe saik 
olsayd,,. bu gün Türkiyede bu 
harbe iştirak etmiş bulunacaktı 
Fakat harp mevzii olduğundan 
deklerasyon ile giriştiğimiz ta
ahhüt icabı harbe iştirak etmek 
lüzumu hasıl olmamıştır. Bu iti· 
barla harp haricinde kaldık. 
Fakat vaziyetimizin nezaketi 
<lolayısiyle tamamiyle bitaraf da 
sayılamayız. Bu itibarladır ki 
muhterem başvekilin kullandığı 
"harp haricinde,, tabirini h • tti 
bitaraf tabirinden daha yerinde 
bulduk. Ve harp memleketimi· 
ze bulaşacak inkişaflar göster· 

1 
medikçe de harp haricinde ka
lacağız. Fakat eğer bir gün 
deklerasyon ile giriştiğimiz ta
ahhütlerin ifası ba bi s mevzuu 

, olursa, muhterem Refik Sayda· 
mıo 12 mayıs nutkunda söyle· 
diği gibi, bize hakkımızın ver
diği kuvvetle silaha sarılmakta 

tereddüt etmiyec~ğiz. 

Muallia.lere, öğleden sonraki 
mesaileri için münasip bir tah
sisat verilmesi de mevzuubabs
tir. Bu husustaki karar Vekil· 
likçe alakadarlara bildirilecek· 
tir. 

Üniversiteye alınacak talebe
lerin imtihana ta'>İ tutulmaları 
bu sene geri bırakılmıştır. Ta
lebeler eskisi gibi gene olgun· 
luk imtihanlariyle Üniversiteye 
gireceklerdir. "Devlet imtihanı,, 
şekli önümüzdeki seneden iti
baren tatoik edılecektir. 

Vilayetlerde polis 
kursları açılıyor 
Dahiliye Vekaleti, Polis Ens

titüsü ilk tahsil kısmının ve 
polis mektebinin yetişemediği 
polis tahsil boşluklarının en kı
sa bir zamanda doldurmak ve 
polis ınektebi derecesinde tah
sil göstermek maksadiyle vila-
yetlerde polis kursları açmağa 
karar vermiştir. 

Bu kurslar bu sene Ankara, 
Bursa, Dıyarbakır, Edirne, El
azığ, Tunceli, Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Seyhan, Trab
zon, Zonguldak vilayetlerinde 
açılacaktır. 

Birinci teşrinin ilk gilnilnde 
başlıyacak ve 15 temmuza ka· 

Maarif vekaleti müfettişleri 
tarafından teftiş edilen mata 
matik derslerinin bir çoğunda 
talebenin hususi alaka ve çalıı
maları görülen bir kaçından ma
dasının muntazam vazife def· 
terlerinin mevcut olmadığı, on
ların da öğretmen tarafından 
tashih edilmediği ve sınıf tah
tasında yapılan temrinlerin bü
tün sınıf talebesi tarafından 

ayni alaka ile halli icap eder
ken bu işin yalnız tahta ya kal
kan talebeyi meşgul ettiği gö
rülmüştür. 

Maarıf Vekaleti mektepl re 
gönderdiği bir tamimle pedago· 
jik ve metodik bakımdan ebem 
miyetli olan bu nokta üzerinde 
öğretmenlerin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. 

Nazilli icra memurlu
ğundan 

1168 
Alacaklı Nazilli hava kurumu 
Borçlu Nazilli altuntaş ma

hallesinden adem oğlu ahmet 
cenkay 

Satılan mallar: 
1 - Tapunun 25 numarasın· 

da kayıtlı çapa basan mahalle· 
ıinde şeker oğlu mezarlığında 
tarkan ali bocanın mustafa, şi 
malen urgancı Mehmet, vresesi 
garben Hüseyin Baki oğlu Meh
met cenuben kalabalık tarlası 
iken cırık basana geçen tarla 
ile mahdut 450 lira kıymetiode 
dokuz dönüm tarla. 

2 - Tapunun 39 numarasın 
da kayıth dallıca kantar cablık 
mevkiinde şarkan abmet kızı 

hatice veresesi ve hacı nuri ve 
yörük oğlu mehmet, şimalen 
mendres, garben hacı nuri -ve 
bacı ali tarlası, ceouben hüse
yin -ve yol ile sınırla tapuda 
19 ve yerinde 30 dekar görülen 
tarlanın nısfı heyeti IJumumiye· 
sinin kıymeti 1800 lira olan 
tarla. 

3 - Tapunun 63 numarasın· 
da kayıtlı isabeyli köyü ilyas 
kuyusunda şarkan çakır ali ve 
hacı ağı1bey, şimalen molla oğ
lu ahmet veresesi, garben hü· 
seyin, cenuban hacı sllleyman 
karısı ayşe ile sınırlı 500 lira 
lnymeti muhammene\i dokuz 
dön ı.m tarla. 

Alacağın temini için haciz 

Fakat bu sempati itibariyle 
taraftulıktır. Bundan ayrı ola
rak bir de resmi bitarafhk var 
dır ki bu ayrı bir meseledir, 

1 

Muharebe karşısında bir devlet 
için devletler hukukunda iki 
vaziyet vardır: muhariplik ve 
bitaraflık. Harbe iştirak eden ' 
bir devlet muhariptir. Ve mu
harip otmadıkça da bukukan • 
bitaraf dır. 

Bıtvekil evvelki günkü beya 
natında Sovyetlerle münasebe· 
timize de temas ederek bunla
rın dostane olduğunu ve dosta· 
na kalacağlnı söylemiştir. Bu 
sözleri takip eden şiddetli alkış 

Biz bu manada resmen bita
raf sayılsak da bitarafhğımız 
ehemmiyetli bir kayıt ile mu
kayyettir. Bu da geçen mayısta 
İngiltere ve sonrada fraosa ile 
yaptıgımız deklarasyondur. Bu 
deklarasyonda deniliyor ki: 

t sovyet dostluğunun, türk mille· 
tinin yürtğinde ne derece derin 
bir iz bıraktığını bir defa daha 
göstermiştir. Filhakika bu dost· 

1 
luk artık beynelmilel münase· 

, betlerin bir ananesi olmuştur. 

dar devam edecek olan kursta, 
polis mekteplerinde olduğu gi
bi, zabıta kanunları ceza kanu
nu ve ceza tatbikatı, tarih ve 

1 

coğrafya, yurt bilgisi, mesleki 
yazı ve hesap, sağlık bilgisi, 
havadan korunma, meslek ter· ı 
biyesi, beden terbiyesi, parmak 

edılen yukarıda tafsilatı söy
lenen ve borçlu Ahmet Cen
kayın batapu uhdei tasarru
funda bulunan gayri menkuller 
16/10/939 tarıhine müsadif pa
zartesi günü saat 11 - 12 de 
açık artırma yolu ile icra daire
sinde ihale edilmek üzere 11/9/ 
939 tarihinden itibaren satışa 
çıkarılmıştır. 

Şartname vesair evrakı müte
ferrikası 10/10/939 tarihinden 
itibaren berkesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

İhale günü mal muhammen 

"Türkiye hükumeti ve büyük 
Britanya hükumeti vuku bula· 
cak bir tecavüz hareketinin 
akdeniz mıntakasında bir harbe 
saik olması halinde birbiriyle 
bilfiil iş birliği yapmıya hazır 1 

bulunduklarını beyan ederler. ti 
Türb iye ile birlikte bu dek

lcrasyonu yapan ingiltere ve 
f ranaa hu gün po1onyamn mUt- ' 

Yirmi sene içinde beynelmilel 
münasebetler istıbaleden istiha· 
leye girmiş, müvazene bir çok 
defalar değişmiştir. Fakat de!· 
ğişen bu pohtika alemi içinde 
ada değişmiyen bir vazıyet, 

Türk • Sovyet münasebetleridir 
Diplomasi sahasından ruilletle· 
rin yüreğine intikal eden bu 
dostluk her gün yeni hız almak 
ta devam edecektir. 

A. Ş. Esmeı 

. İzt ve fotoğraf dersleri gösteri· ' 
lecektir. 

kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takoirde ihale yapılacak
tır AKsi halde son pey sahıbi
nin taanhüdü baki kalmak tartıl~ 
artırma onbeş gün daha temdit 
edilmış olacağından onb~şinci 

i°....... Abone şeraiti 

i Yıllığı her yer için 6 lira. 
; Alb aylığı 3 liradır. 
~ idare yeri: Aydında C. H. 
i P. Baaımevi. 
i ırueteye ait yaıılar için 
! yuı işleri müdürlüğüne, ilan
: lar için idare müdürli'ı;üne 
1 'llÜraeaa.t edilmelidir. .................. ·········-···· ................ . 

1 güne miisadif 1111/939 tarihinde 
çarıamba günü aynı saatte en 
çok art.rana ihale olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul 
ÜJ.erindc hnklarınt husuıile fa. 

CUMARTESi 16/9/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
13.30 Program 
13.35 Turk müziği 
Okuyanlar: Mustafa Çiiğlar, 

Mefharet sağoak 
· Çalanlar: Fahire fersan, Cev

det çağl Zühtü bardakoğlu, Re
fik fersan 

1 - Kazım us - kürdıli hi 
cazkar şarkı (8.r görüşde çeş · 
mi mesdin) 

2 - Rahmi bey · kurdili hi 
cazkar şarkı (Matıvoldu şevkiw) 
Müşterek 

3 - Halk türküsü ·(Misket 
geliyor) 

4 - Bedriye hoşgör • kur
dili bicaz\tar şarkı (Mutrip ta· 
mı naledr mi) 

5 - Hicaz türkü {İodim ya• 
rim bahçesine) 

6 - Halk türküöü {Esmerim 
kıyma bana) 

14 00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

14 10 15 Müzik (dans müziği) 
15.15-30 Müzik (şen oda mu· 

ziğı) 
İbrahim özgür ve ateş böcek

leri 
18 30 Program 
18.35 Müzik (küçük orkestra 

şef Necip Askın 
19 10 Türk müziği (fasıl he-

yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı 
20 00 Temsil 
20 40 Aj.ıos ve meteoroloji 

haberleri 
21 00 Türk müziği 
Okuyan: Muz..,ffu ilkar 
Çaıanld: Reşat ~re•, Ruştn 

kam, Eşref Kadri, Refik feruo 
1 - Santuri ethem • mahur 

peşrevi 
2 - Refik fersan mahur ş. 

(Bir neşe yarat basta gönüı) 
3 - Şükrü Şer ozan - mahur 

şarkı ( duscvda ne tatlı yalan) 
4 - Rakım • hüzzam şarkı 

(Aşkın bana bir gizli elem) 
5 - Osmı1n N ıhad - niha

vend şarkı (Yine aşkı bana du
dağınla sun) 

6 - Sadettin kaynak - niha· 
vend şarkı (Gel gökle!e yükse
lel•m) 

7 - Ruşen kam - kemençe 
taksimi 

8 - İzmirli Zeki - uşşak ş. 
(Bir gün ğeleceksin diye bek
ler) 

9 - Sadettin kaynak · bu
selik şarkı )Saçtarıma ak düş· 
du) 
10 - Buselik saz semaisi 

21 40 Konuşma (dış politika 
hadiseleri) 

21 55 Müzik (valsler) 
22.00 Haftalık posta kutusu 

( ecn' bi dillerde) 
22 30 Müzik (dans müziği) 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat kambive -
nukut bor~ası (fiat) 

23 20 Müzik (cazband Pi ) 
23 55-24 Yarınki program. 

iz ve masr&fa dair olan iddia· 
larını evrakı müsbitelerıle birlikte 
20 gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksı surette hakları ta
pu sicilli ile saoit olmadı"ÇA sa
tış bedelinin paylaştırılmasmdan 
hariç kalacakları ve intıfa hakkı 
sahiplerinin de ayni suretle ha~ 
re"etleri icap edeceği ve talip
lerin muhammen kıymetinin yüz
de 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu icra dairesine tevdi 
etmeleri ilin olunur. 237 
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Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlarımız tarafından her 
türlü erkek kaldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettii'i tıbbi esaslar ve elerkaid 

dairesinde takip edilmektetir. 
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• Vade ile elbise ! 
SY aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
! terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 1 Terzibanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- 1 
• aalıiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- • 
4I mıza elbise yapılmaktadır. .. 
• En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müı- • 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. . • 
41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını • ! umarım. it 
.._ K tdın ve erkek terzihanesi • 
41 Muzaffer Eraydın it 
41 Demiryolu caddesi: Aydın • ..................... . ..... 
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1 HALKEVI 1 
1 Bakım Evi Muayene Saatlan 1 
1 Muayene pnü Saat Doktor arkada,ımunn adı 1 • ~ı ı Pazarte.i 3 - 4 Dr. Remzi (Çocuk miltehassısı) 

m Sah 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar ı~ 

1 
(Cilt baatalıkları mutaha .. 111) f. 

Çarıamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan •1 
" 3 - 4 Doktor Şevket Gözaçan [+] 

(Gör baatalıkları mutaha11111) S 

Pertembe 4 - S Doktor Muhsin ~ 
(iç hastalıkları mutabuıııı) M 

1 m 
.. S - 6 Doktor Şevket Kırbq [+) 

(intani hutalıklar mutahaaaııı) DJ 
m m m m 
[+} Cumarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan DJ 
E .. 3 - 4 Doktor Halil Göı~ydın 11 
~sse222222~es22ae8222~aaae2.49 

Aydın İnhisarlar Baş
müdürlğünden: 

İdaremiz bu sene de 18/9/939 
tarihinden itibaren incir muba

yaa edecektir. 
Ahm .merkezleri yani depola

rımız aşağıda yazılıdır. Depoya 

teslim fiyatlarımızda hizalarında 
gösterilmiştir. Her müstahsil ma
lını istediği depoya teslim ede
bilir. Müıtahsilia malumu olmak 

üzere ilin olunur. 

Sarayköy 
Nazilli 
Sultanhisar 
Köşk 
Aydsn 

İncirliova 
Germencik 
Ortaklar 
Bozdoğan 

Beher kilosu 
K. Santim 
3 35 
3 60 
3 65 
3 70 
3 75 
3 80 
3 85 
3 90 
3 25 

16 17 (238) 
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Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptın\· 

mış olan bil binasında iliveten 
yaptırılacak 1892 lira 77 ku· 
ruş bedeli keşifli inşaat 2490 
nolu kanun hftkümlerine göre 
açık eksiltmeye konmuştur. Te 
minatı muvakkatesi 142 liradır. 
F enoi şartname örnekleri mu 
hasebe memurluğundan parasız 

1 Aydın Tecim ve En- , ...................... ......, 
düstri odasından : İ D~ktor Operator 1 

Sirgüler: JNureddin AdısonJ 
8 numara incir tar1m atış ı M · k d S 

kooperatifi. . emleket haıtaneıı a ın 
11/8/939 tarihinde inikat e~ ı hastalıkları mutahasaıaı S 

den genel kurulu toplantısında ı Hastalarını her gün ıabah S 
ıeçilen yönetim kurulu badema ı ve öğleden sonra Parlc karıı· S 
8 sayılı lacirliova tarım satış ı aındaki muayenehanesinde S 
kuoperatifi atideki isimleri ve f kabul ve tedavi eder. (227) S 
imzaları yazılı zevatın temıil .................... ~ .... .... alınabilir. İhalesi 3/10/939 salı 

güoO saat 15 de nazilli beledi· 
ye binasında yapılacaktır. 

edeceğini arzederiz. Üye Muharrem Bekem 
Bu zevatın yalıoız ikisinin 8 Üye Salih Teoman 

sayılı İncirliova incir tarsm sa- Muhasebeci Süleyman peker 16 21 25 30 234 

lmttyaz aııhlbl ve Umumi Nefrlyat 
tış kooperatifini teahhüt altına f ocirli ova tarım satıı koope 
sokmağa kafi geleceğini bildirir. ratifinio ıirgüler ticaret kanu· 
Saygılarımızı sunarız. nunun maddei mahsusaıına tev 

Başkan Nabi Koçak fikan sicilli ticarete kaydile taı 
Asbaşkan Bekir Ek~r dik ve ilin olunur. 239 

MOdürü ı Etem Mendr .. 

Ba•ddtiı yer 
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1 1 den 6 numaraya kadar 

1 

1 

1 

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basım evimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor:
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur = C. H. P. Basımevi . J -. ........................................ -. 


