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• 
Ribbentrop lngiliz ve Fransız sefirlerine verdiği cevapta 
Almanyanın tecavüzi bir harekette bulunmadığını bildirdi 
Varşovaya yapılan hava hücumu istenilen tesiri yapamadı 

Avam kamarası 500 milyon liralık harp tahsisatı . kabul etti 
Ankara 2 - Diln gece ya· 

rııından bu gün saat 12 ye 
kadar alınan haberlere g6re 
vaziyet: 

INGIL TEREDE: 
Hariciye nazırı lord Halifaks 

dtin lordlar kllmarasında baş 
vekil Çemberlayoıo avam ka· 
tnarasındaki beyanatına benzer 
beyanatta bulunmuştur. Avam 
kamarası iagilterenin müdafaası 
tıizam ve asayışın muhafazaaı 
İçin 500 milyon ingiliı liralık 
bir kredi kabul etmiştir. 

Bitaraf devletler de seferber· 
lik yapıyorlar: 

HOLLANDADA: 
Hollanda hükumeti örfi idare 

il An etmiştir. 
PORTEKİZDE: 
Portekiz hilkümeti 4 sınıf ih· 

liyatları silab altına çağırmıtlır 
DANlMARKADA: 
Danimarka hükumeti 5 sınıf 

ihtiyatları silih altına çağır· 
tnı§tır. 

B. Ruzveltin ideğine cevap 
verildi • 
~ Fransa, İngiltere ve polonya 

Ankara 2 - Bugnn saat 12 
den 17 ye kadar alınan haber· 
lere göre vaziyet: 

Polonya - Almanya· hududun· 
da başlamıt olan harekat de· 

vam etmektedir kısa olarak 
gelen haberler, harekitın geniş 

mikyasta inkişaf halinde bulun· 
madığnı göstermektedir. Miibim 

ileri harekat yoktur. Ôgle üze· 
ri neırolunan Alman tebliğinde 

umumi tabirlerle harekibn in
kitaf etmekte olduğu bildiril· 

1 

mektedir. Yalnız isim olarak 
Yavrunka geçidinin ele geçtiği 
zikredilmektedir. 

Berlin, 2 - Fransanın Berlin 
bilyük elçisi, hariciye nazırı nu-

1 
dinde teşebbüste bulunarak Fran 
sa bükümeti namına A1man as
kerinin derhal Polonyadan çe-

kilmesini istemif aksi takdirde 
Fransanm taahhütlerini yerine 

getireceğinden Almanyayı ha
berdar etmiştir. 

Ankara 2 - Bu rUn saat 
17 den aaat 20 ye kadar alınan 
haberlere göre vaziyet: 

Alman tayyareleri Varşovayı 
bombarduman etmi4lerdir. Var· 
ıovadaki müşahitlerin söyledik
lerine göre: taarruz varşovanın 
ıark mahallelerine yapılmıştır. 
Ha.arat çok değildir. 

Alman tayyarelerine bava 
bataryalarının ateşi okadar mil 
essir olmuştur ki tayyareler 
Pek yüksekten uçmak mecburi
yetinde kalmışlardır. 

Tayyarelerden biri birdenbire 
alçalarak altı bomba ile bir 
kac yangın bombası atmııtır. 
Bombalar arsalara düşmüş ve 
büyük siyah düman sütunlan 
yükselmiştir. 

Bir çok kimseler tehlikeyi u· 
nutarak hayatlannı düıünmeden 
manzarayı seyrettikleri görül
müşttır. 

Şehirde herıey normaldir. 
Tayyareleri tutuıan dört Al

man tayyarecisi mucize kabilin· 
den kurtulmuılardır. Bunlardan 
ikisi paratütle yere atlamışlar· 
d11. 

Alman hariciye nazırı Ribben 
trop, gerek Fransa ıefirine ve 
gerek ayni tarzda teıebbüste Alman tayyarelerinin bütün 

. taarruzlarında ölenlerin sayııı 
12 si asker olmak üzre 130dur 
Bir kaç yüz hafif yaralı vardır. 

hiikiimetleri, reisi cumbu. Ruz· 
•eltin mesajına cevap vererek 
•çık tehirleri ve sivil balkı 
bombardıman etmiyeceklerini 
bildirmişler fakat mukabeleyi 
bilmisil haklarını mahfuz tut
tnuılardır. 

Varıova, 2 - Hariciye nazı
rı Bek. Papanın Varşovadaki 

' vekilini, Fransız, lngiliz, Ame
~~~~~~~~~~~~~~=~~~===~===~ 1 rikave~pooyas~rluini k~ 

Onaltı Alman tayyaresi ı b·• •lmi,ti•:.____ •.•. 

bulunan lngiliz sefirine, Alman· 
yanın tecavilzi harekette bulun· 

madığmı söylemiş ve teıebbüs
lerioden Hitleri haberdar ede· 
ceğini ve bilabara cevap vert:-
ceğioi ilive etmiştir. a. a. 

düşürüldü Fransız 
Kabinesi fevkalide l 

Polonyanın Berlin sefiri memleketine 
1 toplanıyor 

geri dönme emrini aldı 
, 

Dün akşam neırolunun resmi 
tebliğde alman kara ve ha va 
kuvvetlerinin ilinıharp etmeden 

Polonya cumhur reisi, mebu
san ve ayin meclislerini fev
kalade toplantıya çağırmıştır, 

Polonyanın bertin sefiri Ber· 
lini terk etmek için hllkume· 
tinden emir almışlar. 

4 a· 

Pariı 2 - Hariciye nazırı 
B. Bonne, parlemento hariciciye 
ve maliye encümenleri reislerini 

kabul etmiştir. 

Parlemento bugün saat 17 de 
fevkalide bir toplantı yapacak-hududa taarruz ettikleri, alman · 

tayyarelerinin muhtelif şehirle · 
ri bombarduman edHek 6lü ve 
Yaralı hulunduğn bildirilmekte
dir. Ayni tebliğde Polonyalıla
rın 16 alman tayyaresi dilşUr
dilkleri ve 2 tayyare kaybetitk· 
leri, topçu ateşiyle bir zırbh 

! tır. .__. 
1 

Bulgaristan bitaraf Sovyet Berlin elçisi 

trenin tahrip edildiği ve bir 
~- kaç tankın hareket edemez bir 
l. htle getirildiğ'i ve bir miktar 
esir almdığı bilclirilnıelitcdir, 

kalacak 
·~· 

Gazetelere bitaraf kalmaları 
ve bitaraflık dairesinde hareket 
etmeleri hakkında talimat ve
rilmiştir . 

kaldırıldı 
~ 

Ankara, 2 - Moıkovadan . 
bildirildiğine giSrc Sovydlerin 
Bertin büyük el ıisi baıka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. ·a. a . 

Ankara 2 - Bugiio saat 20 
den 22 ye kadar Alınan haber· 
lere göre vaziyet: 

ı ............ .. .............. : 
i Tebrik tellerine ! 

Fransız parlementosu bugün 

toplanmıı ve başvekil Daladiye 
Reisicumhurun bir mesajını o· 
kumuştua. 

ı J büyüklerimizin i • ı 

Reisicumhur bu mesajında; 
sulhun korunması için Fransa 
ve lngilterenin yaptıkları bütnn 
teşebbDslerio beyhudeliği anla
f llmışhr. 

Hitler dünya vicdanının hta· 
bina kulak asmazsa bu hal 
devam edecek ve Fransa t~ah· 
hütlerini ifaya azmetmiş oldu· 
ğundan Polonyaya karşı vazife· 
ıini ifa edecektir. Bundan son· 
ra başvekil Daladiye hüku
metin beyannamesini okuyarak 
Fransız milletinin Alman mille· 
tine düşman olmadığını ve 
Avusturyaya, Çekoslovakyaya, 
Lebistana verilen garantilerin 
çiğnendiği meydanda iken Al
IHloren için verilen garantinin 
bir kıymeti olmıyacağını ve 
Fransanın bayati menfeatleri
nin tehdit edildiği cihetle 
Fransız milletinin vazifesini ya
pacağını söylemiştir. 

INGIL TEREDE: 
Avam kamarası bu akşam 

toplanmış fakat B. Çemberlayn 
beklenen beyanatını vermemiı
tir. Parlemento yarın öğleyin 
tekrar toplanacaktır. Başvekilin 
bu toplantıda beyanatta bulun· 
ması bekleniyor. Başvekilin bu 
gün beyanatta bulunmamasının 
sebebi; Alman ordularının Po· 
lonyadan geri çekilmeleri için 
yapılan teşebbüsatın cevabına 

intizar içindir. 
logiliz kabinesi bu gün top· 

lanmış bazı kerarlar almıştır. 
Demir, çelik, pamuk, kenvir. 
ipek, kereste ve sair mühim 
maddeler üzerine kontrol koy· 
muştur. 

MISIR: 
Mısırda ürfi idare ilAn edil

miı ve baıvekH Ali Mahir paıa 
emniyeti idare için tam selihi· 
yet almıştır. 

Polonya ve Alman hududunda ı 
muhaaemat devam etmektedir. 
Londra 2- Hariciye nazırı Lord 1 

Halifaks hariciye n~zaretinde bari 
ciye müsteşarlariyle çahşdıktan j 
sonra saat 1 lde başvekil Çember· 
layınin nezdioe gitmiş ve uzun 1 

müddet kalmıştır. 
Avam kamara11 pazar gUnQ 

tophıuacaktar. a.a. 

i ce~-~.P..~~rı i 
ı Sabri Çıtak flali : 
! Agdın ı 
i Zafer bayramınızı bende i 
ı sizi muhabbetle kutlularını. ı 
ı ismet lnönü ı 
J Bag Sabri Çıtak vali ! 
ı Aydın i 
: Zafer bayramı münasebeti- ı 
ı le tebrikinize teşekkür eder ı 
: mukabil tebrik eder saygılar. ı 
: B. M. M. Reisi ı 
ıı M. A. Renda ı ............................ : 

Türk . 
Hava kurumunun 

gard en partisi 
--+-

Havacılık haftası milnasebe· 
· tiyle Türk hava kurumunun 

dün gece pınarbaş belediye 
bahçesinde tertip ettiği garden 

parti pek parlak ve eğlenceli 

olmuştur. 
1111 

Geç vakite kadar devam 
eden bu eğlenceye iştirak eden 

ler hem iyi bir gece geçirmiı· 

ler, hemde bu vesile ile hava-

cılığımıza bir yardımda bulun· 
muılardır. 

B. Ruzvelt 
-

Bu gün beyanatta 
bulunacak 

...... . 
Vaşington 2 - Reisicumhur 

Ruzvelt yarın Amerika milletine 

bir çeyrek saat sürecek bir be· 

yanatta bulunacaktır. Ruzvelt 

matbuat mOmessillerine bey•· 

natında, Avrupa vaziyetinin ka· 

ti bir istikamet alacaiı önümüz

deki günlerde bllkfımetin alaca

ğı hattı hareketi tesbit için 

Amerika milletinin aklıselimine 
tam ~men itimad etmekte oldu· 

iuau ~ aydetmişlir. a.a. 



Ttiz, ı 

Türkiyenin 
büyük 
kuvveti 

F. R. ATAY 
lngiltere ve Fransa ile kartı· 

lıklı teahbiltlerimiz var. Balkan 
misakının vazife ve meıuliyet· 
leri içindeyiz. Her vatandaş, bu
günkü buhranın menfi seyri kar
şısında Türkiyenin alakası ne 
olabileceğini pek iyi biliyor. Bu
na rağmen biltlln memlekette 
derin bir sükün ve itimat ha
vası hikimdir. Bu ıiik ün ve iti
mat yeni bir harp faciasının 
azametini anlamamaktan gelmi· 
yor : otuzundan biraz yukarı 
tilrkler, dört muharebe görmüş
lerdir. Bozgunla parçalanmala
rın, ihtilallerin, zaferlerin, acı 
tatlı hatıralarını ve tecrDbeleri
ni ter ve taze muhafaza edi· 
yoruz. Sulh ve emniyetin değe
rini bizim kadar belki hiç bir 
millet takdir edemez. Fakat bn
tün bu r imtihanlar Tilrkiyenin 
güzidelerini ve halkını, milli 
mukadderat ve menfaatler üze
rinde olgun ve haıaas kılmııtır. 
Türkiyenin :en b6yük kuvvetini 
yalnız bu şuur bili değil, cum
huriyet rejiminin basiret ve ira
desine karşı milletin f hudutsuz 
emniyeti teşkil ~etmektedir. On 
altı ıenedenberi dış" ve iç poli· 
ti kamız, milli mUdaf aa di vamız 
biç ıaımıyan bir isabetle, mün ~ 
baa1rao halkçı ve memleketçi 
bir istikamet takip etmiıtir. 
Münakaıa ve infiallerin, hattı 
kör ve ıahsi ihtirasların bu is
tikamet ilzerinde oynadığı iÖ
rülmemiştir. 

Buhranın baılangıcındınberi 
devam eden neıriyata dikkat 
ediniz: Bu neşriyat ne herhangi 
bir tazyik altındadır, ne de her 
hangi bir saasörden geçiyor. 
Fakat herke, sanki bir kafa ile 
düıünmel. te, bir kalp ile duy
makta, bir ağızdan konuımak
tad1r. Milli kudret için, tehlike · 
zamanlarında, başlıca teminat 
budur. Bu vahdet manzarasını 
bulandırmak iıtiyen her türln 
teıir ve telkinler, tamamen a· 
kissiz kalıyor. Saau duvara 
çarpan sesler gibi değil, hepsi 
uyanık şuurlar üstünde evrilip 
çevrilerek, muhakeme ve tahlıl 
olunarak,hüküm giyerek akissiz 
kalıyor. 

Yalnız kendi millli büriyetimiz 
değil, pek nazik bir coğrafi böl· 
genin sulh ve emniyeti için nö· 
bet bekliyoruz. Bu vazife mevki
inde, ancak türk milletinin gös· 
termekte olduğu soğukkanlı ce
saret ve karar ba11alarına ihti
yaç vardır. 
Avrupa'nıo farkına ve Akde

nize doğru herhangi bir tecavüz 
davası, ergeç Türkiye'nin hayati 
menfaatlerini alakadar etmemek 
imkinıızdır. Merhalevi buhran
ların yatıştırılmasından büyük 
bir fayda beklenmez. Sırf bu 
buhranlara ait iddiaların huıust 
mahiyeti de kimseyi teselli etme 
mek lazımdır. Versay haksızlık
larının tamirinden gayri bir mak
satları olmadıklar un ıöyliyenler, 
bize 1914te Avusluryanın kimin 
malı olmuş olduğunu unuttura
mazlar ve eğer Avu turya ırkt 

KlgcBltJlc lconuımol11rı : 
_,..,.... ,.,, • • ....... • • 4 ..... 

Mahkeme ve adliye dairelerine 
yazılacak dilekçeler 

-2-. 
2 - Ayni kanunun 193 mad

desinde yazılı olan, eve ıizin 
iıteğiniz olmadıiı halde girmek 
ıuçu; 

seniz dava düşer. Ve masraf. 
lan ıiz ödersiniz. Bu davalarda 
ıiz, her zaman muhakeme ıı· 
rasındın veya muhakemeden 
önce feragat edebilirsiniz. Fe· 
ragat, davadan vazgeçmedir. 

3 - Ayni kanunun 195 ve 
197 maddelerinde yazılı olan 
baıkaıının ıırrını tuna buna ıöy
lemek ıuçu; 

4 - Ayni kanunun 456 mad· 
desinin dördOncü ve 459 mad
desinin birinci fıkrasında yazılı 
olan, milesair fiiller, bir kimse 
ıize odunla vursa ve doktor bir 
günden on a-üne kadar rapor 
verse bu ıuçlar ve buna benzer 
diğer suçlar (doktorun vereceği 
rapor on gilnn aımamak ıartile) 

5 - Ayni kanunun 480 ve 
482 maddelerinde yazılı hakaret 
ve ıöğme suçları hakaret, mad
de tayin ederek s6ğmedir. Sağ 
me, madde tayin etmeden ya 
pılan iılenen ıuçtur. (Sen na
mussuz bir adamsın, Ahmedin 
kızını kirleten ıen deiil misin 
diye yapılan hakaret madde ta· 
yini ıuretile sen namussuzun bi· 
risin ise ıöğmedir. Bir kimıe· 
nin adı ıaymıyoruz) 

6 - Ayni kanunu 516 mad
desinin birinci fıkrasında yazılı 
ıuçlar ve 518 ~maddeıiade ya· 
z ıh izrar ve tahrip ıuçları. 

7 - Ticaret kanununun 64 
ve 65 maddelerinde yazılı ka· 
nana uymıyan rekabet ıuçu, 

8 - Edebi, sınai ve güzel 
sanatlara ait milkiyet suçları. 
Şu halde elimizde iki kanu

nun bulunması gerektir. 
1) TOrk ceza kanunu. 2) Türk 

ceza muhakemeleri usulll kanunu. 
Birinci kanuo itlenen ıuçlara 

kartı ne ceza verileceğini, ikin
cisi de adliye memurlannın mail 
kemelerin dava ye ıikiyetleri 
ne tekilde muameleye koyacak
larını gösterir. Bu kanun her 
kitapçıda elli altmıı kuruıa ıa
tın ahnabilir. 
Şu halde, suç burada yazılan

lardan biri ise üç dilekçeyle ya 
ıulb ceza mahkemesine veya 
sorgu hakimliğine baıvurulur. 

Ve ıize iş kovalanmağa başla
nmca davetiye çıkar muhakeme 
baılar. Her zaman sizin gelerek 
işi kovalamanız geregir. Gelmez-

sebeplerle miraı addedilmitse, 
yarın diğer sebeplerle onun in· 
kişaf davalarının da tarihi ve 
ırki miras olarak ortaya atılmı-
yacağından, ne Selinik•e kadar 
Balkanlar ve ne de hatti Ve
aedik• e kadar İtalyanlar emin 
olabilirler. iki zıt ideoloji ~im
yevi bir mucize ile kayna,tığı 
gibi, en uygun g6rünen ideolo . 
jiler de binbir parçaya ayrıla· 
bilir. Siyaıi dinlerin mDminliği 
bu kadar olur. 

Türkiye sulh için çalııanlarla 
beraberdir. Fakat bu ıulh teca
vnz ve zor rejimini beynelmilel 
hukuk ve tesaniit rejimine doğ
ru sevkeden hiç olmazsa bir 
intikal sulhu olmalı ve ıağlam 
teminatlara istinat etmelidir. 
ıağlam teminat, yalmz iki ta· 
raflı silAhızlanma ile, yahut her 
zamandan daha m6ıellab sullı 
bloku cepbesinjn istikrarı ile eJ. 
d edilebilir. 

Köylüm01fin1 vazgeçmekle düı
miyen suçlarda da dilekçe ya
zıcılarına bu kabil suçlar için 
para vererek dilekçe~yazdmldı

ğı her zaman görDlüyor. Hal· 
buki, müddeiumuminin bizzat 
kovaladığı suçların çoğu ve he
men hemen hepsi, siz davanız
dan •azgeçseniz de muhakeme 
ıürer ve ıuçlu cezalandırılır. O 
halde, aldanmamak gerektir. 

- Bir de, ıiz C. Müddeiumu
misine şikiyet ettiğiniz halde, 
vazgeçmekle davaıı düşen suç
lar vardır. : Bu suçlarla, Türk 
ceza muhakemeleri kanununun 
344 maddesinde ~ yazılı suçların 
dııında kalan diğer bütün suç· 
)arda; ıiz davanızdan vaz geç
ıeniz de dava düşmez. Bunu 
hatırınızda tutunuz. Böyle bir 
ıey olursa i•zetenizi çıkararak 
iti tetkik ediniz. 

- Bu maddeler: T.ceza ka· 
nununun, 164, 165, 166 - 1001 

191 - 3, 193, 199' 308, 364, 421. 
423, 440 - 443, 456 - 4, 459 - 1, 
467, 478, '488, 494, 504, 508, 
509, 511, 516. 1, 518, 521, 524, 
yazılıdır. Bu ıuçlarda beheme
hal kendisine ıuç işlenen ıabsın 
C. Mllddeiumumisine veya ha. 
kime baıvurmaın gerektir. Ya
zıla dilekçe olmadıkça davaya 
bakılmaz. Bununla 344 madde 
dıtında kalan suçları siz kova
layamazsınıı. Bunlardan vaz 
geçemezsiniz. Silin hakkınız 
yoktur. 

- Türk cezR mahkemeleri 
usulil kanunun 344 maddesinde· 
ılndeki şahıi dava dilekçesinin 
naııl yazılacağı: 

Bazı suçlar sulh ceza hiki
mine bazıları da soru hakimine 
yazılacak dilekçeyle gCSrülOr. 
Bunları ayırmak lizımdır. ÖlçU 
şudur. 

Bakarız, eğer, suç sonunda 
asliye ceza mahkemesinde göril· 
lccek bir işse sorgu hakimine 
yok değil de sulh cez hikimi
nin göreceği bir suçH dilekçeyi 
sulh ceza mahkemesine yazarız. 

- Şahsi dava ile ko~ralana
cak suçlarda, sizin üç tane di
lekçe yazmanız gerektir. Bun
lardan biri, iıin dosyasında, 
öteki suçluya üçüncüıO de or
tada eğer müddeiumuminin de 
kovalıyacağı bir suç varsa da
vaya o da girsin diye muddei 
umumiye verilir. 

- Dilekçe verilince bu işleri 
dilekçeler hangi makama veril
mişse o makam iti kovalar ve 
neticeten iş mabkeye gider iki 
taraf çağrılır. Davaya başlanır. 

Ceca mahkemelerine bundan 
baıka hallerde, suçlular, dava· 
cılar, veya ıuçtan zarar gören 
üçüncii ıahıslar da bazı adli 
işler için başvururlarsa da (bun
ları sırası geldiğinde yazacağım), 
kendiliğinden dava açamazlar. 
Gelecek yazımda da, her şahsa 
gerekli kanunlarımızla, hukuk 
mahkemelerine ne şekilde dava 
açılacağıoıo ani tacafırn. 

Küglllg• "/altlell 1'1lıll•,. : 
.,..,,,.,,.. ... . . ... . .. ... ..... . 
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Buna villyeti: Bu viliyetin 
merkez ve lneg&I, Yenişehir, 
fznik Orhangazi, Mudanya Muı· 
taf a Kemal pafa kazalarında 
tiltOn yetftir. 

Trakya muhiti: Trakyanın 
Edirne Kırklareli •e Tekirdağ 
vilAyetlerinde ve bu villyetlere 
bağlı kazalarda toton yetitir. 

Bahkeıir villyeti: Bu viliyetin 
merkezi ile Gaoea, Kapıdağ, 
(Erdek) kazaları ile Çanakkale 
viliyetinin Biga ve Yenice ka • 
zalarıoda ve Çan ile Agunya 
nahiyelerinde tütOn yetişir. 

Marmara bölgesinin yukarıda 
yazılı muhtelif villyetlerinde 
yetişen tüttınler sert, tok içimli 
ve lezzetleri tatlıdır. Bu tlltlln· 
ler umumiyet itibarile makbul 
olup iç ve dııta alıcı bulur. 

Ege mınto.lcası : 
Bu bölgenin içinde bulunan 

lzmir, Maniıa, Aydın, Mufla 
villyetlerinde ve Balıkeıir vl
lAyctinin Sındırrı, Ayvalık ve 
Altunova kazalarında yetiıen 
tntnnler yavaı ve tatlı 'içimli 
ve kokulu olmalanndan dollyı 
bilhassa dış piyasalarda çok 
alıcı bulurlar. Bunlar en mak· 
bul türk tütünleri arasındad1r. 
Piyasada lzmlr tntonn adile 
anılırlar. 

Şark mıntakası: 
Adana villyetinin Bahçe ka· 

ZHında Malatya viliyetinin 
merkezi ile Akçadağ, Kahta 
Adıyaman kazalarında , Tunceli 
villyctioin Hozat ve Pertek 
kazalarında. Diyarbakır viliye· 
tinin Silvan kazuında, Mardin 
viliyetinin Gura nahiyeaiııde, 
Bitliı viliyetinin merkez 9e 

Mutki kaıalartnda, Muş viliye· 
tinin merkezinde •e Hakiri 
viliyetinln yüksek ova veya 
Şemdinli kazasında yetiıen til
tilnler fark mıntakası tOtilnleri 
namını taşırlar. 

Bu tütünlerden baıka GaziA 
aymtap viliyetinin merkezinde 
yetiıen ve Haıankeyif )ütllnn 
namıla anılan bir tütün daha 
vardır ki bu tOtün Mısırda nar 
gilelerde kullanıhr. 
Doğa vilayetinde yetiıen fü .. 

tünlerden hasankeyif tütOnleri 
ile Mardinin Gurs nahiyesinde 
yetiıen ve puro harmanlarında 
kullanılan tütilnler dışarıya gön 
derilir. Diğerleri memlekette 
kullanılır. 
K omşa memleketlerin nerele· 

rınde tütün yetişir? 
Bazı koıl'şu memleketlerde 1 

az çok bizim tütüalerimize ya
kın vasıfta tiitüa yetişmektedir 
ve bu yüzden dış piyasalarda 
bizim bilyilk rakibimiz olurlar. 

Yunanistandaki tütilnlerin 
en meşhurları· garbi ~Trakya 
Makedonya, Tesalya havalisiıı· 
de ve yunan adalarında yeti
şenlerdir. Garbi Trakyadaki 
tütiln ekicilerinin ekserisi tDrlı · 
tür. 

Bulgaristanda ise Kırcaali, 
Koşu, Kavak, Hasköy ve etra· 
fında iyi tiltün yetişir. Buralar
daki ekicilerinde mühim bir 
kısmı türktür. 

Rusyanın Sohum havaliıinde 
de iyi tütün yetişir. 

Tütünün Türkiyedekl geri 
Memlcketimirdc ydifell tU · 

1 
tilnlerio miktarı yılda vaıatt 60 
milvon kilo kadardır. Beher ki" 
loıu 40 kuruı Oıerinden he .. p· 
lanırsa umumf kıymetin 24 mil" 
yon lir~ olduğu anlaıılır. Bil 
para doğrudan doğruya ekici· 
nin eline reçen miktardır. Di· 
ğer tuaftan tütün yüzOndell 
geçinen bir çok tarla bakıdl 

it leme ve fabrika iıçileriniD 
ellerine de 8· l O milyon lir• 
kadar bir para geçer. Depo 
sahiplerinin aldıkları kiralar, 
bu işlerde çalışan memurlar, 
tütünlerin paketlenmesinde kul• 
lanılan çul, kanaviçe, ip kınnap 
bedelleri ile bunları ıatanlarnı 
kazandığı paralar, kamyon, ar• 
ba, demiryolu, vapur gibi muh
telif nakil vastalarının bu yDı· 
den buldukları iş ve kazanç 
miktarı yılda 10 milyon lirahk 
bir kir getirir. Bunlardan baı
ka yabancı memleketlere tDtüıa 
satan tüccarların klrı 2 milyoa 
lira kadar tutar. BUtün bu mik 
tarları toplıyacak olursak 46 
milyon lira gibi çok bOyük bir 
yekün olur. Buda aıağı yukarı 
umumi memleket gelirinin 1/6 
sı demektir. 

Tiltilu devlet varidatında mB 
him bir yer tutar. Bu miktann 
ıafiıi 30 milyon liradır. ;Deylet 
bütçesinin 1/8 nden fazla de· 
mektir. 

Her tiltlln fabrikaUSril har
manlarının iyi olmuı için tilrk 
tfttilolerindeu bir az olsun kul· 
lanmak ister. Bu yüzden fher 
ıene yabancı ülkelere tiltün aa· 
tarız. 

Yılda harice satılan tiltüa 
miktarı aşağı yukarı ~(30 - 40) 
milyon kilo kadard11. Yurdumu· 
za buna mukabil (30-40) milyon 
liralık yabancı para girer. Şu 
halde bu cihetten de tiltOa bi• 
zim kirh ve mühim bir ıelir 
kaynağımızdır . • 
Tütiiniin nebatlar bilgisintlelci 

geri 
Tütnn aebatların badincaaiye 

faıileıiıao mensuptur. Bu faıile 
nebatları araıında patlıcan t~ 
matis pıtatiı gibi sebzeler var· 
dır. 

Tütün senelik bir nebattır, 
yani bir sene içinde ekilen to
hum ayni ıene içinde büylye
rek çiçek açar, yeniden tohum 
verir. Bu suretle bayatını bir 
sene içinde tamamlar. 

TütDn 1'1cak ve sıcakhgı orta 
ıklimli yerlerde yetiıir. Soğuk 
iklimli memleketlerde tütün ye· 
titmez. Yetişmiş olsa bile çok 
fena evsaflı olur. 

Tütün ekimi yapılacak 
topraklar 

Türk tütünü ahır, killi, sulak 
ve fazla kuvvetli topraklarda, 
açma yerlerde iyi yetişmez. Ha 
fif topraklar (kumlu) kuvvetli 
orta olan, ıu !utmıyaa tarlalar 
iyi :toton yetiştirir. En nefiı 
tütünler yaka (kır) denilen me· 
yilli ve güne kartı olan tarla• 
larda ve yarım yaka (kır taban) 
denilen hafif meyilli ve pek az 
su tutan tarlalarda yetiıir. DDz 
ve su tutan ova (taban) tarla
larda yetişen tütünler kaba ve 
çok kıymehi% olur. 

- Sonu t1ar -



• 

Bir kopuk kol 
hatırası 

Üzerinde temiz, ıiyah bir el· 
lriae vardı. Ve ara ııra Hi 
llitlı &zerindeki kırmızı şeritli 
latiklll madalyaıını d6zeltiyor
du. Geçit baılıyacağı zaman, 
oturdnjıı iıkemldea kalktl ve 
baıtonuna dayanarak merdiven
lerden indi, yeıil sabanın ya
lllna kadar gitti. 

Yatı altmıı kada.r vardı. Ôm • 
rilnOn kıt çağlarına gelmit ol
'llaaıına rağmen, bu uzun aene .. 
lerin bOkemediği beli ve çöktü· 
remediii omuzları üstünde bem
beya.ı saçlı, muntazam çizgili 
bir başı vardı. Kalın, gür, kır· 
çd kaılarınının altında irade ve 
ıefkatle parle parlıyan ılyab 
f6zlerini karııda sıralanmış aı· · 
ker ıafları araıına dikmiıti. 

lıtiklll marıı çalınırken baı
toauou önünde durduğu tele 
dayadı ve şapkaeunı çıkarmak 
içia o elini kullandı, dikkat 
ettim: Bir eli yoktu •e ceketi
llln kolunun, bir et ve kemik 
P•rçaıına değmeden hafif hafif 
e1en rDzglrın altında bot bir 
bez parçası gibi hareket ettiii· 
bl de hi11ettim. 
Anladım ki kolu da yoktu ..• 
Yanında duruyordum. Kıtalar 

l116mllıden, arkalarında gaı1e
rimizi ve gönlümüzO alarak geç· 
tikçe, teftit yapan bir kuman
dan gibi onları takip ediyor ve 
•••ki bntun duyut ve g6rüı ka
biliyeti g6zlerinde toplanmıı; 
bir kıta annmtizden kaybolun
ca, bir yeniıin~ dalıyor ve hep
•ine ayni yakın, g6n0lden, can· 
daa alikayı rasteriyordu. 

Kendisine dikkatle baktıiımın 
farkına varınca bana döndll : 

" - Siz askerlik yaptınız mı? 
dedi. 
Müıpet cevap alınca ilive 

etti: 

" - Öyle ise bu geçen kah· 
tan:ıanları seyretmenin ne tadı· 
lla doyulmaz bir ze•k olduğunu 
biliraioiz. Ben bir miralay mil
telcaidiyim. ,, 

Ccsznm, belki iıtemedcn, ko· 
Pı.lc koluna talnlmıı olacak ki 
••ilam eliyle, omuz batından 
İtibaren vOcuduaun kopmuı ta
rafını if aret ederek : .. Bu da 
o rDnlerin hatıraıı iıte ... ,, de· 
di ve 30 ağustosun on yedinci 
Yıld6nilmlln0n kutlandığı bir ıa
•tte, bana zaferin kendi kolunu 
•lmıı götilnnOf olan bir hatı
taıını anlattı : 

.. _ Ben o ıamaa Dumlupı· 
llarda döjiııen taburlardan bi· 
riııin kumandanı idim. Eıki bir 
••kerim. Balka11 harbini V'e bil· 
Yilk barbi bilirim. Hiç bir savaı 
l>iyle çetin olmamııtır. Burada 
bir öl8m veya bayat milcadele
•i Yapıldı. Harbin ıiddetli bir 
••nıanında, baıkumandan Muır 
tafa Kemali, bizim aafların içine 
kadar ıokulmuı buldum: kendi· 
•iyle beraber zaferi de getir· 
~itti. O, tek baıına bir ordu 
1di. Hiç bir kudret, bir orduyu, 
hele döğOıen bir orduyu, onun 
kadar kuvvetlendiremezdi. SOn· 
16 s8ng0ye boiuıan ıaflar ara-
1111da " Gazi gelmiş! ,, s6zilnlln 
ıtfer riizgirı gibi dalgalandı-
'1111 hatırlarım ve dllımaa bo· 
•11lm111tu .• ,. 

Yıız&ade, uzun yılların ve çe· 
thı bir ömrün bırakta(ı bUt011 

AYDIN TOı •• 
:=r=w= "J ı;;; cm 

NAiM ÔZEL 

Ayşe Eminenin oğlu 1 RADYO 
- 2-

PAZAR 2/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

• Fakat babası için uydurup 
ı&ylediii bu uydurma masalla
rın bir gOn hakikat olmadığını 
Hasanın öğreneceğini dnınnO· 
yor, içi titriyor g6zlerine yaılar 
hOcum ediyordu. Bir glln gelip 
Haaanm er geç sukutu hayale 
dOtmiyeceğini bilmiyor değildi. 
Babasının askerde &ldüğünll 
söylememesi llzımdı. Ne çare 
ki o gün haHnın gözlerinin için
de parlıyan endiıeli ışıklara 
tahammlll edememişti. Kendine 
anne demeıini de Ayıe nine 
çocuk için tehlikeli g&rilyordu. 

Öyle ya!.. Haıan büyüyilp 
ana11nıa, babaıının bulunmadığı 
ve ı\yıe ninenin ona bakan 
ve bilyllten ıefkatli bir ihtiyar 
olduiunu &ğrendlği glln iztırap 
ve keder duyacak, belki de Ay 
ıe nineye karıı ona yalan ıöy · 
lediği için nefret duyacaktı. 

Ne de olsa Hasan kendiDe iyi• 
lik eden ona ana gibi bakıp 

bOyDteo Ayıe nineye kartı biç 
giln fenalık yapacak yaradılışta 
bir çocuk değildi. Ayşe nine 
ilk düılloceıine tezat olan gbu 
ikinci dOtllnce ile yanık yüreği· 
ne ıo serpildiğini hissediyordu. 
Ayıe ninenin endiıesi Hasanın 
kendisini bırakıp gitmesi ondan 
ayrı yaşamıyacağı bilmesi idi. 
Bunda ihtiyar aine haklıydı. 

Onu tarlanın tepesinde bul
dui11 sabahı hatırladı. O gün 
çapa çapalamak için tarlaya er· 
ken gitmiıti. Sabahın kızıl renk
leri mor dağların üzerinden o
va ya d6kül6p, derenin berrak 
ıuyunda oynaıırken Ayıe nine 
tarlaya variDıfta. Y orgunll1ğu 
fidermek için dere kenar1na 
doğru yürDmiif henüz oraya 
varmadan acı bir feryat dur 
muıtu. ltk zaman bunun çocuk 
ağlamast oldutunu anlamıftı. 
Fakat bir az sonra feryat ço
ğalmıı, hınçkırık seıi artmııtı. 
Dere kenarına vardığı zaman 
ıulara doğru dalları Hrkık bir 
ıöğüt ağacının dibinde, ıarılı 
beyaz kundaktan kollarını dıprı 
çıkarmıı ayaz avaı ağlayan Ha
sanı ,._ örmllıtD. 
Yanına yaklaıtığı zaman Ha-

yorgunluk bdlarının kayboldu
ğunu görOr gibi oldum. Gözle· 
rinden iki iri damla Y•t yuvar· 
landı: 

"- Ben her sene otuz ağus· 
tos bayramına, bir ibadet huıuu 

1 

içinde gelirim. Bu ıene içim 1 
kırık, gönlOm mahzundu. Baı 
kumandanıız zafer bayramı o
lur mu diyordum? Ama diifün· 
dUm ki on sekiz milyon Mustafa 
Kemal, on sekizine basıyordu.,, 

Eliyle, karıı kıtalardan biri
sine iıaret etti: 

.,_ Şu baıtaki yllzbaııyı gö
rflyor musunuz? O benim büyOk 
nğlumdur. Ortancası bu ıene 
askeri doktor çıkb, 3llncBstl de 
harbiyeyi &n6m6zdeki yal biti· 
riyor. Biz, bir kaç Dumlupınar 
daha yaratacak nesillere vOcut 
V'ererek kaıemize çekildik. Geri
sini ıiz gençler diltllntın6z1 ,, 

Ordul•ıan millet ı6z6n0, bir 
edebiyat klitesi sanmayınız 1 

Kutay 

na Atlamayı keserek Ayıe ni· 
neyi ıevinçle karıılamıı, ıılak 
keıtane rengi gözlerinin içi rUI· 
mliştü. Ayte nine bu meçhul 

· çocuğu derin bir anne ıefkat ve 
muhabbeti ile seyrediyordu. 
Onu kucakladı bağrına baıtı .. 
Çocuk ihtiyar niaenia kucağın
da ana sevgisinin verdiği tatlı 
ılıklık içinde hemen uyumuıtu. 
O gün Ayşe nine çocuğu evine 
getirmiş onu biiyütmeie karar 
vermişti.. iki sene eYvel ölen 
kızile torunu Haıanın acılarını 
bu çocuk ona unutturmuıtu .. 
Ayşe nine torununun ismini ço
cuğa koydu. 

Hasanı o kadar seviyorduki 
onun ağlamasına tahammül ede 
miyordu. Bet ıenedir ihtiyar 
g5nlti Hasanın gCSzlerinde parlak 
ıtıkla narlaamıştı. Yer yilzil~de 1 
kimsesi yoktu. Eğer Ayte nıae 
Hasanı bulamamıı, olsaydı dOn· 
yada ne için yaıadığını bilmi· 
yecek kadar gönlü acılar ile 
ihtiyarlamıftı. bir gflo gelip 
Haıanın kendisini bırakacağın
dan korkuyordu. Bunun için 
Hasana babasının askerde oldu 
ğunu 13ylediğine pifman olu· 
yordu. 
Kaç defa Hasana anasının ve 
babasının olmadığmı ıöylemek 
istemişti. Fakat bunu bir tOrlO 
ıöyliyemiyordu. 

- Sonu var -

Teşekkür 
Zevcim doktor operator Medeni 

Boyerin gerek hastalığında ve I 
gerekse cenazesinde büyük ali- l 
kalariyle bize öksüzlUğUmüzll ı 
duyurmamağa çahıan meslek
daflarile arkadaılarına ve ce
naze meraıimiue liltfen icabet 
buyuran muhterem zevata ve 
merhumun hakkında iyi yazılar
la tezkir namına vesile olao ve 
tee11ftrlerimize iştirlk eden Ay
dın gazetesine en samimi minnet 
ve ıükranlarımı arzederim. 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 946S Kcı. 
13.30 Program 
13.35 TOrk mflziği: (Ankara 

Radyaıu kllme aazı ve kırııık 
koro) 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13. 15 Mılzik (küçük orkestra, 
tef: Necip Atkın) 

1 - Drigo esmeralda balet 
siiiti No. 1 

2 - Oohnaoyi rapsodi do 
majör 

3 - Drigo arlökenin milyon
ları • balet ıüiti No. 3 

4 - Fraoı lehar ,,feD dul" 
operetinden potpuri 

5 - walter noack k6y bikl· 
yel eri 

6 - Drigo esmeralda balet 
ıüiti No. 2 

14.15-14.30 Müzik (melodiler) 
18.30 Program 
18 35 MOzik (Pazar çayı ·pi ) 
19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk mllziği: (faııl he· 

yeti) 
20.10 Neıeli plaklar • R. 
20. 15 Mnzik (ıoliıtler) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.45 TOrk mtlziği: 
Okuyanlar: Semahat özden11 

Muzaffer ilkar 
Çalanlar: Vecibe daryal, Re

ıat erer, Ruıen kam 
1 - Udi Eıref • HOzzan pet

revi 
2 - Mahmut Celalettin pa• 

ıe · Hüzzan tarkı (Kerem eyle 
mestane kıl bir niglh 

3 - Selahaddin pınar • Hüz· 
zan şarkı (Seviyordum onu) 

4 - Lemi • kiirdilihicazkir 
şarkı (Nazlandı bülbül) 

S - Arif bey kür. bi. ıarkı 
(Düıer mi ıanına ?) 

6 - Faik bey - suzinak ıar. 
(Kuzucağım ne kaçarsın ben
den) 

7 - Bimen ıen • 1erlb ıar. 
Memleket h11tane1i opera· 

toru merhum doktor 
Medeni Boyer eıi 

Adviye Boyer 
1 

(Benıiz ey gnli glllıen alemde 
mey nuı eyleme) 

8 - Sadet öztprak - Hnz. ==-=----====----· zam ıarkı (Cefayı bicriale h3n· 
Viliyet Daimi Encü- lftm yıkılıın) 

meninden : 9 - Halk tilrkoso • (Bulbiil 

87 l lira 38 kuruş keşif be
delli Kuyucak - Karacasu yolun
da abııp Mendres köprlls8nlln 
esaslı tamiratına eksiltme ve 
temdit müddetleri içinde talip 
çıkmadıtından 28/9/939 tarihine 
kadar bir ay milddetle pazarlı
ğa bırakılmııtır. 

Bu iıe ~it metraj, keıif ıart· 
name ve retimler Nafıa mildür· 
lDğllnde görtllebitir. 

Muvakkat teminat 65 lira 35 
kuruıtur. 

lateklilerin teminat mektup
ları Aydın vilayetinden bu iş 
için alacakları ehliyet vesikaları 
ve ticaret odaıı vesikaları ile 
28/9/939 perıembe gilnO 1aat 
on altıya kadar her haftanın 

perıembe gilnleri encümene mO· 
racaatta bulunmaları ilin olu .. 
nur. 21~ 

taıta ne gezer) 
10 - Halk tilrknıo • (Karam) 

21.30 Müzik ( RiyaseticOmhur 
Bandosu • ıef; Ihsan KOnçer): 

1 - Domanico marda mili· 
tare (Mart) 

2 - waldteufel çiceklera(vals) 
3 - C. M. weber ,,oberon'4 

uvertOrO 
4 - Massenet Sceneı Dra-

ma·iques 
a) Prelude et Diverti11emet 
b) Melodrame 
c) Scene finale 
22.20 Müzik (cftzband • Pl.) 
22.45-23.00 Son ajanı haber· 

leri ve yarınki program 
PAZARTESi 4.9.939 

12.30 Prorram 
12.35 Tilrk mOziği (Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

l3.15-14.00 MOzik (karıtık p-
rogram} 

19.00 Program 
19.05 Mllzik (ıenfonik plak• 

lar) 
19.30 Türk mnziii: faııl he

yeti 
20. 15 Konuıma 
20.30 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.SO Ttirk müziği: 
Okuyanlar: Mefharet ıağoak, 

Necmi Riza ahıskan 
Çalanlar: Vecihe daryal, Re· 

ıat erer, Cevdet kozan 
1 - Tanburi Cemil - Hüıey

ni farkı (Görmek ister gazlerim) 
2 - Asım .::bey - hicaz ıar. 

(Her zabmı ~ciğenuza devaklr 
aranılmaz) 

3 - Hicaz tnrkn (Yürll dil
ber yürü) 

4 - Halk türkOıll {ince ça
yır biçilir mı?) 

5 - Tanburi Cemil · kürdi
lihicazkir peırevi 

6 - T anburi kürdilibicazklr 
ıarkı (Defi nalcı eylerim) 

7 - Lemi kiirdilibicazkir ıar. 
(Bir kendi gibi zalimi aevmiı) 

8 - Lemi knrdilibicazkir ıar · 
(Sazın gibi sinem dahi 

9 - Suphi Ziya kürdilihicaz· 
kir ıarkı (Bahçenizde bir '&ili 
olıam) 

10 - Vaıil • kllrdilihicaıkir 
ıaz semaisi 

21.30 Konuım• (doktorun ıa· 
ati) 

21.45 Neıeli plaklar • R • 
21.SO Miizik konuımaıı (Cev• 

at 1Menduh) 
22.05 Mllzik (kllçük orkestra, 

ftf Necip Atkın) 
1 - Alois pachernegg Viya

nanın cazibesi 
2 - Hermaon doıtal marş 
3 - Saint-saens kahraman• 

lar marıı 
4 - Beethoven bir doıta 
5 _ Hana Schneider )irol 

dağlarının halk ıarkı ve ~danı
larıadan potpuri 

6 - Mannfred bir karnaval 
bti1yası • intermezzo 

7 - Drigo eımeralda bale· 
tinden ağır vals, No. 3 

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, etham ve tahvilit, kam
biyo • nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband • Pl. ) 
23.55 24.00 Yarınki program 

Aydın Belediye reisli
ğinden: 

Belediyede m6nbal bulunan 
daktilo imtihanı 4 eyl61 939 pa· 
zarteıi gilotl saat 10 da yapı· 

lacatından isteklilerin mezkur 
giln ve 11atte Belediyede hazır 
bulunmaları ilin olunur. (315) 

Aydın Posta Telgraf 
Müdürlüğünden: 

K&ık iıtasyon arası poıta ıü· 
rüclllüğü 19 liraya pey altana 
alınmıı isede bu bedel haddi 
layık görülmediğinden eksiltme· 
nin 26/8/939 tarihinden itiba
ren on gOn müddetle uzatılma· 
sına karar V'erilmittir. 

4/9/939 Cumartesi gilnil saat 
19 da ihalesi icra kılınacaktır 
illa olunur. 29 3 204 

• 
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Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere
celi mcnba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

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

Su her gün taze olarak getirtilrnektedir. Temiz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

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

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi malıallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve l"ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne başli!mıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlarımız tarafından her 
türlü erkek kl\dın Ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daire.inde takip edilmektetir. 

6Ay 
Vade ile elbise 

'yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 

Terzihanemdc Sümerbank yerli mallarının hemen en em- I& 
salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- • 
mıza elbise yapılmaktadır. 

En muteni biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş- it 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 

Memurlar1mınn bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
umarım. 

•••••• 
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1 Muayene rünii Saat Doktor arkadatımıun adı j 

1 ~ Pazartesi 3 - 4 Dr. Remzi (Çocuk mütehassı11) ~ 

1 
Salı 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar 1 

( ~Ut haatalıkları mutaba11111) 

t3 -
m Çarıamba 2 - J Operatör Nuri Erkaa 

" 3 - 4 Doktor Şevket G6zaçan m 

1 (Gch: hutahkları mutabu111ı) ~ 

1 Perıemb• 4 - 5 Doktor Muhıin 
(fJ Clç baetahkları mutaha111,.) 
N ~~ 

i • s - 6 Doktor Şe-.kot Kubat ~ 
d ot:ıDi hastalıklar mutaba111ıı) 

~1 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 
tl 

(+] m IS • 3 - 4 Doktor 1-{aUl GBıaydıa 

41 
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1 
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SATI ı 62J 
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1 den 6 numaraya kadar 
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. 
sa:: ew:ı :::a:_ u s es 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

:::=e=m z:a::szcıa:zı= szş 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

/ormül 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 

i 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 

\.aaı.-M'Rl9t!P8'1D9.. C. H. P. Basımevi 
.,. . .. .. ............... 000 .......... ... 
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Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - Belediye temizlik hay
vanları için 15296 kilo arpa ile 
2920 kilo saman açık eksiltme 
suretiyle aatın alınacakbr. 

2 - Arpanın muhammen be
deli kilosu 4 ve samanın 1,25 
kuruıtur. 

3 - isteklilerin ,artnameyi 
görmek üzere yazı işleri müdür
lüğüne ve eksiltmeye iştirak 
etmek üzere muhammen bede
lin yüzde ycdibuçuğu tutarında 

muvakkat teminat makbuzlarile 
birlıkte 4 eyli\l 939 pazartesi 
j;?Unü saat 16 da belediye daimi 
encümenine müracaatları ilin 
olunur. 19 24 29 3 (181) I 

Aydın vilayeti daimi rı Aydın vilayetinden bu iş için 
bu iş için alacakları ehliyet 

encümeninden: vesikaları ve ticaret odası ve-
Söke Bağarası yolunun 7 inci ' sikarile yukarda yazılı gün ve 

kilometresinde Mendres üzerin· saatte viliyet daimi encümenin-
de hazır bulunmaları ilan o-

deki ahşap köprUsünün 2185.72 lunur. (214) 
lira keşif bedelli esaslı tamira· ., z-ıe 

tına eksiltme müddeti içinde ........ Abone ıeraiti ········: 
talip çıkmadığından eksiltme Yıllttı her yer için 6 lira. ~ 
müddeti on gün uzatılmışbr. Alta a:;tıtı 3 liradır. i 

Eksiltme 14/9/939 perşenbe idare yeri: Aydında C. H. i 
P. Buımevl. 

günil saat 16 da viliytt daimi ıucteye ait yaıılar için ; 
encümeninde yapılacaktır. yau itleri müdürlüğüne, ilin· i 

Bu İfe ait keşif metraj şart- hır için idare mildürlliğüne l 
name vesair evrak Aydın nafla -nüracut edUnıelldir. : 

müdilrlilğiln de görülebilir. 
Muvakkat teminat miktarı 

163.93 liradır. 
isteklilerin teminat mektupla-

................................................ 
tmtıyaz ulılhl ve Um"mt Netrlyaı 

MildDrll ı F.l•m MendtH 
Baaıld1tı yar 
C H f# B••••ut 


