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C. H. P. Meclis Grubu 
Vekilimizin siyasi vaziyet Hariciye 

hakkındaki 

Polonyada kalan münferit Leh kuv-
1vetleri şiddetli mukavemet gösteriyor 

izahatını tasvip etti 
Ankara, 19 - C H. Partisi Meclis Grubu bugün saat 19 eyliil 

939 salı günü saat 15 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
riyasetinde toplanmış! ır. 

ilk defa söz alan Hariciye Vt"kili Şükrü Saracoğlut siyasi vazi
yetleri bildirmiş, İngiltere ve Fransa ile yapılan müzakerelerin 
şayanı memnun yet bir tarzda ilerlemiş olduğunu ve Moskova zi
yareti hakkıoda malamat vermiştir. 

Bu izahat umumi tasvibe iktiran etmiştir. a. a . 

Leh Başkumandanı 
Mareşal Sımiğli Romanyaya iltica etti 

1 
Bükreş, 19 - Çernoviskide ı hududuna gelmiştir. l 

bulunan Polonya konsolosur.un Pıhudskioin eski erkanı har- I 
bildirdiğine göre 30 bin Polon- biye reisi, Mareşal Simiglioin 
yalı Romanyaya geçmiştir. azimetinden sonra Polonya kı-

Polonyadaki Fransız sefiri 
Bukreşe hareket etmişlir. 
Başkumandan Simigli Ridin 

saat 1 de Romanya hududuou 
geçtiği ve bir kaç saat sonra 
da Ç~rnoskiye geldiği bilciiril
mektedir. Mareşal pek bitkin 
bir haldedir. 

Deveran eden bir şayiaya gö
re Sovyet lutaları Leh • Rumen 

taların•n kumandanlığını deruhte 

etmiştir. 

Peşte, 19 - Bütün gün Po
lonyalı mülteci grupları Maca-
ristaoa gelmiş ve hududu geç 
miştir. Bunlar kadın ve çocuk-

lardır. Bazı ufak kıtalar da gel 
miştir. Bunlar silahlarından tec-..... 
rit edilmiştir. 

Almanlar şark cephesinden getir
dikleri kuvvetlerle Zigf rit hattını 

takviye ediyorlar 
Paris - Havas ajansından : 
48 saattanberi müşahade edi

len ve cephenin muhtelif nok
hlarında topçu ateşi olduğu 

haberile iktifa eden resmi teb
liğ ve delili olan sükunet, Fran
sız Alman kıtalarınıo büyük fa 
aliyetlerde buluodukları bir dev
rede olduğunu gösterir. 

Almanya şarktan getirdiği 
cüzü tamlarla Zigfirit hattının ' 

Ziraat Bankası 
--<>- -

Çukurovadan pamuk sa
tın almağa başladı 

Adana, 19 - Çiftçinin elin
deki pamukların Ziraat Baoka
sıoca mubayaası için bükümet
çe verilen emir üzerine Ziraat 
bankası umum müdür muavini 
Adanaya gelmiştir. 

Dün mubayaaya başlıyan Zi 
raat Bankası 82 bin kilo pamuk 
mubayaa etmiştir . Muhtelif nevi 
ve kalitede bulunan pamuklar 
31 - 35 kuruş arasında mubayaa 
edilmektedir. a. a. 

930 - 940 likleri 
Genel direktörlükten alıoan 

bir tamimde bu seneki lik maç
larının 30 eylül 939 tarihinde 
başlaması emredilmektedir. 

Bu sene liklerinin tertibi için 
lik heyeti pazar günü toplantı
ya çağırılmı ş tır. 

bazı noktalarını takviye etmiş 
tir. 

Garp cephesinde harbın mu
vakkat bir zaman için durma
sının sebebi Fransız kıtaatı ilk 
ileri hatlarda metodik noktalara 
ilerleyişlerinden sonra işe devam 
için kıtaların yerli yerine kon · 
muı icap etmektedir. Bu iş ve 
kıtaatın aralarında ahenk tesi
side oldukça uzun bir zamana 
muhtaçtır . a . a. 

Slovakya 

Boyuna kağıt para 
basıyormuş 

Belgrad 19 - Resmi Slovak 
menbalarından gelen haberlere 
göre Slovak hükumeti memle
kette büyük bir enfilasyon ha
zırlamakta ve kağıt para bas
makla meşguldür. Bu para se
ferberlikte ordunun iaşasine 
yarıyacaktır. Slovakyada boz
guııculuk o kadar dehşetli bir 
almıştır ki hükumet mütecasir
leri idam cezasile cez:ılandıra· 
cağını bildirmiştir. 

~· 

Beden terbiyesi 
Bölge heyeti toplandı 

Beden terbiyesi Aydın böl
gesi heyeti dün akşam asbaşkan 
B. Etem Mendresin başkanlığıo
da toplanmış ve memleket spo
runu alakadar eden işler etra
fında görüşmüştilr. 

Lehlilek bir Alman piyade fırkasını imha ettiler 

Varşova Almanlara teslim olmadı 
Sovget orduları ileri yürüyüşlerine devam ediyorlar 

Ankara, 19 - Dün gece ya
nıtından bugün saat 12 ye ka
dar alınan haberler : 

Şark cephesinde : 
Almanya - Polonya harbına 

dair yeni bir haber alıoama 
mıtlır. 

Dün akşam Alman radyosu 
ile neşredilen bir haberde : 
Varşovadan beklenen müzake
reci gelmediğinden Varşovaya 

karşı yeniden askeri harekatın 
başlıyacağı bildirilmektedir. 

Polonya ajansının verdiği bir 
haberde: 

Roberk etrafında vukua ge
len muharebede ikinci Viyana 
motorlu kıt.ısile 45 inci piyade 
fırkası imha edılmiştir. 

134 üncü piyade alayı kuman
dam albay Görnig esirler ara
~ıodadır. Cencral Pıtnit ve cc
neral Gofon maktuller meya
nıodaoır. 

Sovyet kıtaatının Garbi Ok
ranyada bir takım şehirleri iş

gal ederek ileri hareketine de
vamla Robav ve Vilnoya yak
laştıkları bildirilmektedir. 

Rigadan alınan bir telgraf ta: 
Emin hir menbadan alınan 

habere göre Sovyet kıtaları 
Vilnoya saat 21 de girmeğe 
başlamışlardır. Sovyet • Polonya 
askerleri arasında sokak muha
rebeleri olmaktadır. 

Garp cephesinde : Fransız 
umumi kararkahioıu tebliği : 

Cephenin muhtelif noktaların
da ve Sarburgun cenubunda 
topçu faaliyeti olmuştur. Deniz 
kuvvetleri bir denizaltı gemisi
ne muvaffakıyetle hücum etmiş
lerdir. 

Bükreş 19 - Peştedcn veıi· 
len bir haberde Sovyet kıtaları· 
nın Macar hududuna geldleri 
bildirilmektedir. 

Romanya ajansı bildiriyor: 
Polonyadan aşağıdaki miktar

dr mülteci gelmiştir. Sivil 4500, 
çocuklar 400, subay ve er 10 
bin, subay ve erler silblarından 
tecrid edilmiş ve tahşit olun· 
muştur . Ekserisi hasara uğra· 

mış 100 kadar tayyare Roman
yaya geçmiştir. 

Romanya hükümeti misafir
perverlik göstererek Polonya 
hükiiınet erkanına mecburi ika
metgah göstermiştir. 

Mareşal Simigli Rit Çernava
da, diğer hükumet erkanı La
viçte ikamet edecektir. 

Bükreş, 19 - Polonya bilklı:
metine ait 55 tayyare mevkuf 
bulundurulmaktadır. Tayyarele
rin ekserisi f~vkalade hasara 
uğramıştır. Tayyareler Bükreş
tedir. Bundan başka 200 tank 
ve mühim miktarda harp mal
zemesi Romanyaya gelmiştir. 

Loodra 19 ~ Kopenhagdan 
havas ajansına vildiriliyor. 

Bohemyd ve Moravyada ted
hiş başlamıfhr. Fule fabrikası 
işçileri arasında çıkan grevden 
dolayı umumi vali yüzlarce kişi· 

yi tevkif etmiş bazılaram da 
idam etmiştir. 

1 

Eski Çekoslovak başvekili , 
Rodolf Seran tevkif edilmiştir. 
Slovakyada Slovak hükumetine 
haber verilmeden bazı eşhas 

idam edilmiştir. Bunun ihtiyati 
cezalar olduğu ilave edılmekte
dir. 

Amisterdam 19 - Almanya-

da intişar eden gazetaler, Sov
yet Rusyanın ilerlemesiyle mey
dana gelecek hududu çizmekte
dirler. 

Amisterdamdaki müşahitler, 

Alman gazetelerinin halihazırda 
Alman işgali altındaki yerleri 
Sovyet hududuna ıokmalarından 
dolayı hürriyet izhar etmek
tedirler. 

Ezcümle Rus ilerlemesi Gre· 
no, Rest Vilnov civarındaki 

petrol menbaları Sovyet Rusya 
tarafından ilhak edileceği ve 
Sovyet ilerlemesinin cenuba 
doğru daha uzaklara gidebile· 
ceği ve Loblioe kadar varacağı 
ilave edılmektedir. 

Ankara, 19 - Bugün saat 
13 den saat 17 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet : 
Şark cephesinde: 
Alman ordu9u başkumandan

hğıoın raporuna nazaran: 
Varşova önünde harekat ye

niden başlamıştır. Polonyalılar 
bir milyondan fazla nüfusu olao 
şehri müdafaa etmektedir. Lem
berg şehri de teslim olmağa 

davet edilmiştir. 
Emin bir menbadan Çeroovis

kiye gelen bir ha bere nazaran 
Sovyetlerin Polonyadaki ilerle
melerinin şayanı dikkat bir saf
hasına işaret edıl nekted r. 

Muhtelif noktalarda Sovyet 
zabitanı Polonya a9kerlerine 
( Size yardım etmeğe geliyoruz. 
Abş etmeyin. Birlikte Ledoga 
yürüyelim) diye bağırmışlardır. 

Polonya umumi karargahına 

gelen haberlerde de Sovyetle· 
rin Polonya ahalisine karşı has
mane hareketlerde bulunmadık
ları teyit edilmektedir. 

Polonya Cumhurreisi i Vilayet pasif ko
runma komisyonu Vatanından ayrılırken Polonyalılara 

hazin bir mesaj gönderdi 
Bükreş 19 - Polonya Cum

bureisi Mociski Polonya milleti
ne hitaben bir beyanname neş
retmiştir. 

Ordumüz misli görülmemiş 
bir düşmanla mücadele ider ken 
ve Alman kuvvetlerinin heyeti 
umumiyesinin büyük faaliyetine 
karşı şiddetli bir mukavemet 
gösterirken Sovyet Ru~ya, mu
ahedeleri ve ahlak prensiplerini 
çiğniyerek Polonya arazisini iş
gal etmiştir. 

Şark i~tila:.ı tarih imizde ilk 

defa vaki olmuş değildir. Po
lonya hübumeti ve milleti hak
sızlığa karşı barbarlığa karşı 

mücadele etmektedir. 

Polonyaoın bu mücadeleden 
muzaffer çıkacağına sarsılmaz 
imanım vardır. Bunun için kal
him kederle dolu olarak hüku
met merkezini tam bükfimdar
lığın şeraiti ve cumhuriyetin 
menfaatlerini koruyacak bir ye
re naklediyorum. Kudreti ilahi 
adaleti yerine getirecektir. 

1 Vilayet parif korunma komis-
yonu evelki gün vilayet maka
mında valimiz B. Sabri Çitağın 
reisliği altında toplanarak vila
yetin pasif korunma esaslarını 

tesbit etmiştir. 

1 

.................... ,,. ...... .. • • i ESKi GAZETE i 
: t1e MECMUALAR : 
: Bir kilo Gazete varlığı gün- ı 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku- ı 
• d v k' • •ı ugunuz es ı gazete ve mcc· • 

muaları Çocuk Esirğeme Ku· ! ! rumuna vermenizi Kurum say- ; 
• - l d'l • • gıy e ı er. • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Köylüye sağlık öğütleri No. 2 

Gebelik ·ve bakım 
Bozdotan : Dr. Sadi Gök Ahmetoğlu 

Şimdiki nüfusumuzun iki hat· vermek lazımdır. 

ta üç mislini saadet ve bolluk KebeJerde vitamin ihtiyacının 
içinde barındırabilecek bir ana daha fazla olmasından tereyağ, 
toprağımız var. Ne kadar fazla süt, yumurta sarısı, yeşil sebze-
ürersek bu toprağan derinliğin ler meyveler verilmelidir. Son 
de ve yüzündeki hazineleri bize aylarda fazla tuzlu gıdalar a· 1 

o nisbette bolluk ve refah bah· zalhlmalıdır. Gebelerin alkol 
şeder. işlenmemiş toprak parça· ve sigara kullanması zararlıdır. 
ları bügrüne inilmemiş maden Gebelikle beraber kadında 
depoları genişletilmemiş orman çok defa inatçı bir peklik görü-
kitleleri - nüfusumuzun çoğal lür. Bu gibi vakalarda kuvvetli 
masile • kalmıyacak. Bugün çok müshiJlere müracaat çocuğun 
kuvvetliyiz. NuFus davamızda düşmesine sebebiyet verebilece 
muvaffak olmak yolunu tuttu· ğinden tehlikelidir. Doktora mü 
ğumuz için her geçen gün daha racaat ederek yumuşatıcı ilaçlar 
kuvvetleneceğiz. kullanmak ve bu müziç pekliği 

Atatürk şöyle deme mişmiydi: bertaraf etmek icap eder. 
" Dünyanın hiç bir yerinde, biç Geı.,e bir kadın eskisinden bir 
bir milletinde Anadolu köylü az daha mutedil olmak üzere 
kadınının fevkinde kadın mesa- biltün işini yapabilir. Tenbel 
isi zikretmek imkanı yoktur.,, tenbel yatakta y.tmak zararlı-

Bu köylü kadını dün cephe- dır. Yalnız son uç ayda karın 
lere harp malzemesi yetiştirdi. çok büyümüş, oturup kalkması, 
Bugün de dünden daha farkla nefes alması zorlaşmış olduğun 
olarak nüfus davamızın tabak- dan bu aylarda yatakta istira-
kukuna çalışıyor. bat etmesi münasip olur. 

Yalnız nesli üretmenin temeli İlk altı ayda kabilse hafif s 
olan gebelik muntazam bir seyir- porlar etlerin gevşememesini te-
de devam ederse ve gebeliğin min maksadiyle faydalıdır. Açık 
akıbeti olan doğum da vukuflu havalarda vücudu yormayan kır 
ellerle neticelendirilirse hem ka-

1 geıintilerine ihtiyaç vardır. Ge· 
dının nesil yetiştirme kabiliye- belerde deri iftazah çok aı ta-
tinde bir noksanlık ve arıza ol· cağmdan derinin temizliğine çok 
maz ve hem de nüfus kütüğüne itina edilmelidir. 
kaydedilen çocuk tabii ömrünü Gebelerin elbiseleri bol ve 
yaşamadan kütükten silinmez. ' vücudu sı kınayacak şeL ilde ol-

Gebclik esnasında kadının vü- malıdır. Çorap bağları çok sıkı 
cudunda bazı değişiklikler gö- olursa ayak damarlarıoda geniş 
rülebilcceğinden onun sıhhatini liıder ( varlis) husule gelebilir. 
her zamankinden daha fazla bir 
dikkatle gözönünde bulundurmak 
icap eder. 1 

Gebeliğin son üç ayanda ge· 
beler, hiç olmazsa haftada bir 
dok tora görünmelidirler. 
Çocuğun rahimde yanlış yer

leşişleri, gebelik zehirlenmeleri, 
doğuma mini olacak kalça ke
miği darlıkları, ananın bir çok 
mühim hastalıkları vardır ki 
vaktinde anlaşılarak önden ted 
bir alınırsa sonunda hiç bir tt h 
like gelemez. 

Gebe bir kadın vücudunda 
ikinci bir canlıyı beslemek zo· 
runda olduğundan gebelikten 
evvelki çağlardan daha iyi bes
lenmesi ve yemeklerin cinsine 
daha çok itina edilmesi icap 
eder. ilk aylarda aşermek de
diğimiz iştiha azlığı ve kiloda 

noksanlama görülür. Bu zaman
larda yemekleri sık öğün şek

linde azar azar vermelidir. 

Aş eren bir kadına istediği 

muhakkak verilmelidir. Eğer bu 
aş erme tek taraflı bir beslen
meyi icap ettiriyorsa bu ye
yemeğin yanma diğer yemekler 
de eklenerek tam bir gıda sis
temi vücuda getirmek kabil olur. 

Aş ermede gayri tabii görü· 
nen mesela tebeşir yemek ar
zusu vücudun kirece ihtiyacı Cil
duğunu gösterir. Gayri tabii gi
bi görünen bu istek vücudun 
tabii ihtiyacıoıo bir ifadesi ve 
işaretidir. 

lştihanın açık olduğu vakalar
da bol meyve ve sebzeli karı· 
şık bir gıda gebenin vilcuduoa 
lazım olan her şeyi temin eder. 
Son üç ayda çok albominli ve 
çok yağlı yemekleri azaltarak 
unlu gıdalara daha fazla kıymet 

Gebelikte bazı kadınlarda 

dişler bozulur. Bunu önlemek 

için ağzı ve dişleri çok temiz 
tutmak, kirt çli ve vitaminli gı- 1 

daları bol bol almak çok eyidir. 

Gebelikte memelere de çok 
dikkat etmelidir. Fazla sarkık 

memeler iyi oturan çok sıkmı· 

yan bir sütyenle asılmalıdır. Me 
me başını her gün souk su ile 

yıkayıp kurulayarak sertleştir· 
mek çok muvafıktır. 

Polonya 
Denizaltı gemileri 

Moskova, 19 - Tas ajansın
dan: 

Leningraddan gelen eınio ha
berlere göre: Bazı Polonya de-

nizaltı gemileri, bük fımet er
kioının gizlr emirleriyle Baltık 
devletlerine ait limanlarda giz
lenmektedir. Bundan başka bu 
limanlarda diğer bazı devletlere 

ait denizaltları da gizlidir. Bir . 
Polonya denizaltı gemisi 18 ey
lfılde meçhul bir semte· kaçmış · 

tır. Bu vaka Estonya makam

larımn ihmallerine atfedilmek
tedir. 

~ ......... ""' .. ......,. ..... ~ ... 

l YURD YAVRULARINA: 
Kış } aklaşıyor. Yoksul kar-

1 deşlerinizi kışın souktan, has· 
~ ta olmaktan kurtarmak için ı 

eski ELBİSE, AYAKKABI, 1 çamaşırlarınızı Çocuk Esirge-

l me Kurumuna vern.enizi Ku- ~ 
rum sayğıyle diler. f 
~~V,.-.....-.•"w'••V-V 1 

A.YDIN 

1 RADYO-; 
ÇARŞAMBA 20/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 946S Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Türk müziği (Pi) 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri 

13.15-14 Müzik (Riyaseti cum
hur bandosu) şef İbsen 1-Blao
kenburg - Marş Kiinçer, 2 -
W aldteufel - W al zer les Sire
n es, 3 - Jericho poeme Sympbo
nique - M. Bernay, 4-Leo eli
bes - Fantazi Lakme, 5 - E. 
Grieg - Norwegiennes No. 1 
dans 

19.00 Program ve memleket 
saat ayarı 

19 05 Müzik (Hafif orkestra 
müziği Pi.) 

19.30 Türk müziği ( f nce saz 
faslı) 

20.15 Koııuşrna (Dış politika 
hadiseleri) 

20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı& ve meteoroloji haberleri 

20 50 Türk müziği. 

Okuyan: Müzeyyen Senar. 

Çalanlar: Cevdet Kozan, Re-
fik F ersan, Kemal Niyazi Seyhun 

1 - Karciğar peş,evi. 

2 - Udi Ahmet - Karciğar 
şarkı · Tiri çeşmanrnla saydey
ledio. 

3 - Arif bey - Karciğar şar

kı - Gönül bezmi harap abadı 
gam dır. 

4 - Şükrü - Karciğar şarkı 
Hasta bir üınit ile. 

5 - Cevdet Kozan - Ud 
taksimi. 

6 - Tanburi Ali efendi -

7 - Mahmud Celallettin pa

şa - Kuciğar şarkı - vah me
yusu visalindir gönül. 

8 - Karciğar saz semaisi. 

9 - Selahaddin Panar · Mu
hayyer türkü - Gökler perisi 
gib Emine. 

10 - Halk türküsü • İrafa 
fincan koydum. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 

21.45 Müzik (Romans vesaire) 

22.00 Müzik (Küçük orkestra) 

Şef Necip Aşkın. 

1 - Kutscb - Marş 

2 - J. Strauss - Yarasa o
peretin den potpuri 

3 - Bela Volgraf • Kalbim 
aşkla doldu - Ağır vals 

4 - Sylverster Schider ·Din
le keman ne söylüyor. 

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, esham tahvilat kambiyo -
nukut borsası ( Fiat ) 

23.20 Müzik ( Cazband PL) 

23.55 24 Yarınki program. 

• .•..... Abone şeraiti ········: ! . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
: d t i Altı aylııiı 3 lira ır. ! 
! idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. i 
ı • 

gazeteye ait yazılar için ! 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin· ! 
i lar için idare müdürlüğüne j 
: 'DÜrac:aa t edilmelidir. . .. .. .......... .. ... ············· ............... . 

Gelenler, gidenler 
ve tayinler 

Kadastro ve tapu fen heyet
leri müdürü Şefik Alday dün 
akşamki treole ıehrimize gel. 
miştir. B. Şefik tapu ve kadas- ' 
troda bazı tetkikat yaptıkdan· 
sonra bu akşamki trenle İzmir 
tarikile Ankaraya hareket ede
cektir. 

SAYI : 651 

Zayi 
Kullanmakta olduğum tatbik 

imza mührümü zayi ettiiimden 
yenisini yaptıracağımdan eski· 
sının hükmü olmadığını bildiri-
rim. 

Aydının Sıralalar köyü 
ikinci azası 

Halil İbrahim Direk 
(11) 

ilin 
-tr Şehrimiz tapu sicil muha

fızlık katiplerinden Remzi Gü- I 
neş terfian fzmir kadastro mü · 1 
dürlüğü fen memur muavinliğine 

tayin edilm~~·- · ı Çine tapu sicil muhafa· 
za memurluğundan: 

Çek lejyon kuman- Böcek köyünün tebesinde ak 

d Ç gedik mevkiinde şarkan cebel 
anı ernovoski- ve tepe, şimalen tepe basan ho· 

Ye geldı• 1ı ca kızı fatma zeytinliği, garben 
musa kızı emirayşe zeytinliği, 

Bükreş, 19 - Çek lejyonu cenuben cebelle sınırlı bir dekar 
kumandanı ceneral Porcala, dün ve on ağaçlı zeytinliği ahmet 
akşam Çernoviskiye gelmiştir. ' oğlu topal hüseyinden ve ayni 
Ceneral seyahati esnasında Sov· ~ mevkide şarkan süleyman oğlu 
yet lkıtaata tarafından tevkif mehmet, şimalen çakal oğlu ah
edildiğini ~e bir müddet sonra ' met, cenuben süleyman oğlu 
serbest bırakıldığını söylemiştir. 1 mebmet ve osman kızı hatice 

Çek Lejyonunun akibetinin ne 
1 

zeytinlikleri, garbeo ak gedik 
olduğu hakkında sorulan bir 

1 
yoluyla sınırlı iki dekar ve 600 

suale ceneral, bu lejyonun Tar- metre murabba zeminli yirmi 
napolda bulunmakta olan Sov- ' ağaçla zeytinliği koca bıyık hii· 
yet kıtaatı tarafından ihata e- 1 ıeyin oğlu aliden ve ayni yerde 
dildiğini söylemiştir. 1 şarkao dere, şimalen halil kızı 
Sovyet ordularının emine zeytinliği, garben ce

bel ve Sııleyman oğlu mehmed 
Polonyaya yürüyüşleri zeytini, cenuben Mehmet Çay-

manalı görülüyor lak zeyti'lliğile sınırlı 2812 mtt
remurabba zeminli 28 ağaçlı 

Londra 19 - Havas a1'an- b 
zeytin lig~ i aynacı oğlu Mt metsrndan: 
ten haricen satın alma suertile 

Alman Sovyet kıtaatı arasın- H ı ı 
daki temas dostane olacak mı? bu köyden Mustafa oğlu a i 

Bu Sualin cevabı Pari• mah f brahim Böceklinin 325 yılan· 
fillerin de, hidi •eler in seri va- dan beri kullanmakta bulundu· 
ziyeti ehemmiyetle değiştire- ğu yeriode yapılan sorgudan 
cek mahiyette telakki edilmiş- 1 anlaşılmış ve aslan seoetziz ol-
tir. Almanların şarka Sovyet- masma rağmen alakadarlarının 
lerio garbe ilerlemeleri hükfı- oturak yerleri bilinf mediğinden 
metler aı asında bir yarış mabi- tebliğat yapılmadı. Bu zeytin-
yetini almıştır. tikler gerek bunların veya vere-

Sovyet askerlerinin halkla selerinin ve gerekse her baoki 
münasebetlerinde büyük bir bir şahsın ayni bak iddiasında 
ihtiyat gö!llerdikleri hakkındaki bulunanlar varsa ilin tarihinden 
haber manalı görülüyor. itibaren otuz güo içinde Çine 

So~yet kıtaatı şimdiden Ok-
tapu sicil memurluğuna müra-

ranya ve beyaz Rusyayı işgal catları ve müddetin hitamında 
etmiş bulunuyor. Böc.:kli adına tapusunu verile-

Alman radyoları dün Sovyet- ceği ilaa olunur. ( lO) 
lerin Alman tapraklarına gir-
diklerini mahsüs bir memnuni
yetle haber verdikleri halde 
bu kıtalanrı harekatı hakkına 
şimdiye kadar sükuti muhafaza 
etmektedirler. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne,rlyat) 

Müdürü : Etem Mencir .. 
BHıldıiı yer 
C H P Ruıre••' 

1 ~aaaaa..aoaaa..a•ae••• •••••ı 

ı Bu ders yılı için 
41 Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız talebe yetiştir.ceğini 1 
: söz verir. Paı isin en son kabul ettiği oapoliten metodlar kı- • 
• sa bir zamanda biçki, dıkiş, şapka, çicek, boya, hasır işleri 1 
411 kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur· 
• tarmak isti yenlere talebe kaydıoa başladığını bildirir. Fazla 
• izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede- .. 1 bil.rler. S 
4I ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7

1 41 S. DİKER 
• (2) Pa. - Ça. 

~ .......................... ~ 
............................. , ........................... : • i Doktor Operator i 
! Nureddin Adıson i 
i Memleket ha!ltanesi kadın hutalıkları muta bassısı : 
: Hastalaranı her gün sabah ve öğleden sonra Park karşı ı 
: srndaki mu ıyenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) : 
; ........................................................ : 


