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lngiliz tayyareleri Alman arazisine beyanname attı 
Fransanın kara, deniz, hava kuvvetleri dün sabah harekete geçti 

Alman tayyareleri Polonya 
çalışan köylüleri 

şehirlerine zehirli gaz balonları atıyorlar. Tarlalarda 

............... ...,. ...... lwA .............. 1 

Cumhurreisimiz 
Irak büyük ~elçisini 

kabul etti 
Ankara 4 - frakın Anka 

ra bByBk elçlıi bu r&n ıaat 
14 de çankaya kö,künde Re
lıi cumhur lımet ln6nü tara· 
fından kabul edilerdk itimat· 
llameıini takdim etmittir. 

Kabul etnasıacla hariciye 
•eklleti umumi katibi Numan 
Menemenciotlu da hazır bu · 
lanmuıtur. 

''V•YY++vv .... ı-.w ........ . 

Arkeoloji 
Kongresi tehir edildi 
Ankara 4 - 939 da latan· 

bulda taplanauk olan 18 nci 
beynelmilel antropoloji ve arke
loji kongresi görlllen l6zum ü· 
zerine tehir edildiii kongre ge · 
llel sekreterliğinden bildirilmiı
tir. 

·~ 

Amerika bitaraf lı
ğını ilan edecek 
Vaıinıton, 4 - Reiıicum\ıur 

Rozvelt Amerikanın bitaraflığını 
illa edecektir. Rozvelt 24 aaata 
lıadar bitaraflık kanununu mer· 
iyete koyacakhr. 

ve 
Ankara 4 - Dün rece ya · 

rısından bu gün saat 12 ye 
kadar alınan haberleJe gCSre 
vaziyet: 

Don gece Polonyanın halk 
tebliji ıudur. 

Alman hava kuvvetleri Po
lonya topraklarına bucumlarına 
devam etmektedir. 

Sivil halk arasında bir çok 
ölü ve yaralı vardır. 

Alman tayyareleri tarlada 
çalııan k6ylUlere ve koyunları· 
nı otlatan çobanlara dahi bom
ba atmakta ve atef etmektedir. 

Polonya tayyareleri Almanla 
nn zırhlı kıtaların( b&cum ede 
rek iki motörl6 kolu muvaffa
kiyetle bombarduman etmişler 
ve mevzide bulunan bir alman 
koluna da ağır zayiat verdir
miılerdir. 

Şimdiye kadar almanlar 64 
tayyare gaybetmişlerdir. 

Silizya tahliye edilmiıtir. Şar 
· ki prusya hudut mıntakasında 

harp devam etmektedir, 
Gdinya ve danziğ civarında 

almanların eline geçen iki ka
saba mukabil taarruzla geri 
alınmııtır. 

Alman tayyareleri bir çok 
tehirlere iperit gaziyle doldu
rulmuı balonlar atmıılardır. 
Si•il halktan bir çok kişi yara-
lanmıt ve yanmııtır. Aralarında 
çocuklarda bulunuyorsa da adet 
leri tesbite imkin olmamııtır. 

Köy kitipliklerine 
Okumuş köylü gençler alınacak 

----------------------------Dahi 11 g e Vekaleti bir tamim yaptı 

Dahiye Vekileti, k6y kitipleri için bir timim yapmıştır. Timim
de, kaylerde hesap itlerini yllrltebilecekler bulundukça hariçten 
herhangi bir sebep ve bahane He kltlp kullanılmasına imkan bı
ralulmaması ve k6y kanununun 39 uncu maddesine uyarak öğ 
retaıenlerle eğitmenler ve imkln olan yerlerde imamlarla kitiplik 
~llıuruaun yOritülmesi bildirildiii halde köylerde gene ağır ücret
lerle ve dııardan vaki talepler tercih olunmak suretiyle kltip kul
lınıldığı, bunların kendilerinden beklenen faydaları temin etme
dikleri kaydedilerek denilmektedir ki : 

" - K6y idarelerini kanuna idarelere ait köy umur ve bu-
1Ykırı ıarette ıandıklardan pa- suıatını keneli bllnyelerinden ye-
rı vererek defterleriyle, doıya- tiıen elemanlarla tedvir sure· 
lıriyle arzuhalci dllkklnlannda tiyle idare kabiliyetlerinin de 
ıeımekten kurtarmak ve meı- arttırılması her zaman için ka-
•lliyetten korumak makudile bildir. 
1•aıan zaman yapılan bu gibi 
tebliiatın malaallin icap ve za 
ruretine gire tatbik edilmediji 
l&rlllmektedir. Halbuki ekseri 
k&ylerde çoğalan okur yazar 
~ylQ gençlerin umumi kurtlar-
ll bu baıit vazife için yetlıti

r lfteıi mOmkOa olduiu Jibi bu 

Esasen gelirleri az olan köy
lerin en kllçüklerine varıncıya 
kadar her yerinde müstakil 
kitip istihdamı mecburi olma· 
dığı gibi buralardan talip bulun· 
dukça hariçten kitip tayini de 
cait delildir. HükBmetin köy 

So•u 3 lacl Sayfada 

hayvanları mitralyöz ateşine tutuyorlar 
Polonya sivarileri almanlara 

taarruz ederek hudut hattının 
gerisiae çekilmeğe mecbur et· 
mitlerdir. 

Diğer cephelerde harekitın 
başladığana dair haber ahna· 
mamısbr. a a 

Var,ova 4 - İçinde yolcu 
bulunan Atenya vapuru torpil
lenmit ve batmııtır. Vapurda 
200 Amerikalının bulundugu ve 
Belf aıtanda diğer Amerikalıla
rın bindiği bildiriliyor. 

Londra 4 - Avuıturalya, 
Almanya ile harp halinde bu
lunduğunu bildirmittir. 

Londra 4 - Royter • jansın· 
dan: 

Japon hükumeti, bitaraflığı 
hakkında logiltereye teminat 
vermiıtir, 

Kahire 4 - Mısırda umumi 
seferberlik ve ürfi idare . ilin 
edilmiftir. 

Ankara 4- Bugün saat 12 den 
saat 17 ye kadar alınan haber· 
lere nazaran vaziyet: 

Polonya cephesinde harp de
vam etmektedir. 

Fransız umumi karargibının 
1 numaralı tebliğinde Almanya 
ya karşı hava, kara ve deniz 
kuvvetlerinin umumi harekitı 
başladığı bildirilmektedir. 

lngiliz harp filosu harp üull 
harekelerinde tahşit edilmiftir. 
fngiliz filosu, teslih ve muavin 
kruvazör haline ifrağ edilen ti
caret gemileriyle takviye edil
miıtir. 

Pasif müdafaaya memur sivil 
memurlarla orduya yardım va
zifesine memur edilen sivil me
murlar seferber edilmiştir. 

Berlin, 4 - 3-4 İngiliz tay
yaresi pek yüksekten uçarak 
Almanya üzerine beyannameler 
atmağa muvaffak olmuşlardır. 

Londra 4 - Sabahleyin er
kenden Londra limaniyle ci va· 
rındaki genif bir mıntakade ba
va tehlikesi ilin edilmtiştir. 
Saat 2,30 da düdükler çalmağa 
başlamıştır. Hava neztreti meç
hul bir takım tayyarelerin yük
sekten geçtiğini bildirmiştir. 

Derhal harekete geçen avcı 
tayyareleri geçen tayyarlerin 
hüviyetini tayin etmittir. Neti-
cede (tehlike atlatılmııtır) iıa
reti verilmiıtir. 

Ankara 4 - Bu gün saat 
17 den saat Hat 20 ye kadar 
alınan haberlere göre vaziyet: 

Polonya da harp devam et· 
mektedir. 

Alman ordusu baıkumandan · 
lığının tebliği: 

Silizyadaa ve daha cenuptan 
kıtaatamız endüstri mıtakalarına 
yaklaşnıaktadwr Düıman Kara· 
koliye doiru ricat ehnektedir. 

Vistol nehri timalden geçilmeğe 
teşebbüs edilmiştir. Endüstri 
mnıtakasının timalindeki kuv
vetlerimiz ricat edea dilımanı 
kuvalamaktadır. 

Pomeranyadan gelen kuvvet
lerimiz Hul civarında vistol 
nehrine yaklaımaktadır. Şarki 
prusyadan gelen kıtaatımız san 
ciyi almıştır. 

Alman tayyareleri 3 eylülde 
mühim münakale merkezi ve 
askeri noktaları muvaff akiyetle 
bombaadüman etmitlerdir. 

Tprpido muhripleri Danziğ 
körfezi açıklarında bir Polonya 
denizaltı gemisini batırmıılardır. 

Carpta bir hareket vukua 
gelmemittir. 

Varıova 4 - 27 Alman tay
yaresi Videgof üzerinde uçarak 
tarlada çalııan köylülere mitra
liyoz ateşi açmıttır. Neticede 2 
aıo, 3 ağıryaralı ve 8 hafif ya· 
ralı vardır. 8 beyğir ölmüıtnr. 

Loodra 4 - Havas ajanıı 
muhabiri Usloftaki çocuk has
tanesini ziyaret et mittir. 
Varşovanın 20 kilometre uza· 

ğında olan bu aayfiye mahalli 
ıeçen cumartesi günü Alman 
tayyareleri tarafından bombar· 
daman edilmişti. 

Hastanenin iki metre ilerisi
ne düıen bir bomba binayı ta
mamen tahrip etmiıtir. 

Enkaz aruında 10 çocutun 
kömur haline gelmit cesedleri 
bulunmuıtur. 25 çocuk S hasta 
bakıcı yaralanmııtır. 

• 

····~~····~····~····· 

Türk-Alman 
Ticaret anlaşması 
temdit edilmedi 

Ankara 4 - Almanya ile 
Tllrkiye araıında mevcut olan 
ve 31 Aiuıtoı 939 da hitam 
bulan ticaret anlaıması tem· 
dit edildiği hakkında çıkan 
haberleri Anadolu ajaosi tek
zibe mezundur. ............. +••••+•••• 

--------------------------
Süleyman Köksal 

gitti -
Belediye ıabita Amiri Süley

man Köksal yedek subay asker 
lik stajını yapmak üzere diin 
sabah ıebrimizden hareket et· 
mit ve kendisini seven bir ı;ok 

arkadaşları tarafından uğurlan· 

mııtır. 

Mesut bir nikah 
Sıtma mücadele reisi doktor 

Abdurrahim Baylavın baldızı 

Bayan Nigir Baylavla su itleri 
fen memurlarından Hasip Ôz
menin nil,ibları dün belediye 
evlenme d :ıiresinde ve bir çok 
davetli huzurunda yapılmııtır. 

Genç evlilere ıaadetler dileriz. 

lngiliz Bandıralı 
................................. 

Atenya vapuru meçhul bir tahtelbahir 
tarafından torpillendi 

Londra 4 - Bir İsviçre va· 
puru Atenya vapuru y:olcuların• 
dan 200 kitiyi kurtardığın bil
dirmiftir. 

Bir Norve9 gemiıi de 800 ki· 
ıi kurtarmııtır Atenyanın tah• 
liıiye sandalluından bir kaçı da 
g6rlılm6ttllr. 

lıtihbarat b&roıu, Atenyanın 
bili ihtar bir Alman denizaltı 
gemisi tarafından batırıldığını 
bildirmittir. a.a. 

Londra 4 - lngiliz bandrah 
Atenya vapurunun 1400 yolcu
siyle Vibllı adalarının 200 mil 
açığında torpillendiğini istihba
rat büroıu saat S de bildirmiı
tir. 

Atenya, Gliakodaa cumartesi 
gUnll hareket etmifti. · 

Yolcuların bliy&k bir kısmı 
buhran dolayısiyle Amerikaya 
avdet edenlerdi. Vapurun tah · 
liıiye •andalları 1830 kiti ala
bilmekte idi. Liverpoldan bin 
ton y6k almııtı. 

V aıington 4 - Reisicumhur 
Ruzveltin kltibi, Reiıi cumhura 
içinde Amerkab yolcular bulu
nan bir yapurun torpillenmit 
olduğu hakkında resmi bir t~ı
graf gelmiı olduğunu beyan et
miıtir. 

Atenya vapurunun torpillen· 
mesi V aıingtonda fe•kallde he
yecan uyandırmıttır. Ruznltin 
yarın veya öbürgDn kongreyi 
içtimaa davet etmesi muhtemel 
deiilıe de mümkin olduğu ıerd 
edılmektedir. 
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halinde olduklarını bildi diler 
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Tarlaların hazırlanması 

Tütün dikilecek tarlalar kış
dan evvel derinde ıürülür. Kış 

donları zamanında taı lanın te· 
zekleri parçalanır. Böylelikle 
zararlı böceklerin yumurta kurt 
v. s. si ölür. Mart ayında tar· 
la yeniden sürülür ve bir iki 
hafta sonra bir defa daha sürü 
lür. Tarlayı sürerken bir defa 
eninden ve bir de boyundan 
ıiirmelidir. Bu şekilde, işlenme · 

miş çiğ toprak kalmaz ve te· 
zekler iyice parçalanmış olur. 
Sürülme bittikten sonra tırmık 
çekilir. Tırmık yabani otları 

toplar, tezekleri parçalar tarla
nın yüzünü düzeltir. 

r hastalık alameti, yahut zararlı 
baceklerin tahribatı görülllrse 
hemen hilkftmet ziraat memur
larına veya inhisar eksperlerine 
göstererek çaresi sorulmalıdır. 

Fideler tohumun ekiminden 
15,-2 ay içinde yetiıir ve yeti· 
şenlerin tarlalara dikilmesine 
başlanır. 

Fidelikler 

Tütün tohumları evveli fide· 
liklere ekilir. Bu fidelikler köy· 
lilnün evine yakın ve sebze 
bahçelerinden uzak olan yerler 
de yapılır. Fidelik toprağı iyi
ce bellenir, ufalaD1r, içindeki 
ayrık, kanyaş gibi işe yaramaz 
ve yabani otlar çıkarılır, iyice 
yanmıt ve döv6lerek elenmiş 

gübre ile karıştırılır. Üzeri bir 
el tırmığı ile gllzelce düze\tilir. 

Toprak bir metre 'genişliğin· 
de ve fidelik yerinin müsaadesi 
nisbetinde uzunlukta bir takım 
tahtalara ayrılır. 

Ekilecek tohum bir misli odun 
külü ile karıştırılır. Toprağın 
llzerine, ne sık ve ne de !'eyrek 
olarak serpilir (Bu da M2 ına 
1 2 gram tohum atmakla elde 
edilir.) Üzerine yanmış ve elen· 
miş gübr ile karıştırılmış, kum 
ve topraktan yapılmış harçtan 
ince bir tabaka örtülür. Bu 
harç bir küreğin tersi ile hafif 
çe döğiilerek bastırılır. 

Fidelik yapılacak yerin şimal· 
rüzgarlarından muhafazalı ve 
güneşe bakan yerlerde olmasına 
dikkat edilmelidir. 

Fidelikler açık veya kapalı 
olur. Kapalı olursa cam, hasır 
veya kapanca kullanılır. Fide· 
leri iyi, kuvvetli ve vaktinde 
yetiştirebilmek için fidelikleri 
kapalı ve bilhassa camekanlı 
yapmalıdır. Ancak camekan 
yaptırmak bir az masraflı ve 
bunun kullanılması bilgiye bağ· 
lıdır. Onun için tütüncüler açık 
fidelikler yapmakla beraber so 
ğuk, don ve kırağı olan hava· 
larda fidelerin üzerini basar ve 
kapanca ile örterek muhafaza 
etmeyi ihmal etmezler. 

E~im zamanı mıntakalua gö 
re değişir. En evvel egede baş 
lar (son kinun · şubat). En geç 
de karadeniz ve şa'l'k mıntaka
larında ekilir (mart - nisan) 

Tohum ekiminden sonra fide 
likler ıık sık bahçe kovaları 
ile ıulanır. Fideler bir az büyü 
meğe baılayınca ıık olan yerle 

Fidelerin tarlaya dikilmesi 

Dikiminden önce iyice hazır
lanmış tarla evveli evleklere 
bölünür. Dikilecek fidelerin 
yapraklarının büyüklük veya 
küçüklüğüne göre bu evleldere 
30 • 40 cm. ara ile çizgiler açı 
lır. Yine yaprakların bilyilklük 
veya kilçüktfiğü hesap edilerek 
fideler bu çizgilere (15 25) cm. 
nra ve baskı ile dikilir ve ko · 
valarla sulanır. Dikimden son
ra ilk verilen bu suya can su· 
yu denir. 

Fideleri dikerken toprağın 
ağır tavh olmamasına dikkat et .. 
melidir. Ağır tavlı toprağa fide 
dikilirse elle sıkıştarılan toprak 
sonraları kuruyarak kerpiçletir. 
Fidenin kökleri büyüyemez, fi· 
dan cılız kalır ve yapraklar 
çok küçük ve zayıf, mahsul 
hem az hem fena olur. 

Dikim mevsımı mıntakaya 
göre değişir (Mart - haziran) 

Memleketimizde hektara diki 
len fide adedi ll'uhteliftir. 
100 000 • 180 000 arasındadır. 

Dikimden ~onraki tarla 
bakımı 

Tarlaya dikilen fideler yavaş 
yavaş btiyUmeğe baılar. Dikim
den 20 giln sonra ilk çapa ya· 
pılır. Bu çapa ile tarlanın yü · 
zilndeki kaymak kırılır. Çizgi· 
lerin için hafifce doldurulur. 
Yabani otlar çıkarılır. lS gün 
ıonra ikinci defa çapalanır. Bu 
çapa ile fidanların boğazları 
hafifce doldurulur. 

Çapa yapmakla tarlanın ya· 
bani otlardan temizlenmesi ve 
yüzündeki kaymağın kırılması 
temin edilmiş olur. Kaymak kı· 
rılınca toprak altındaki rutu
betten kökler faydalanır. İyi 
ve bol tütün elde etmek için 
çapa çok lüzumludur. Bu yüz
den "iki ça bir su yerini tutar 
tabiri bOtüo ziraatçılarca kul· 
lanıhr. 

Tütün kll'ımı ve kurutulması 
Fideler tarlaya dikildikten 

(40-50) gün ıonra, tütünler dip 
ismi verilen en alt yapraklar-
dan başlayak olgunıaıır. Bu 
olgunluk, yapraklar üzerinde 
beliren kabarcıklardan ve yap• 
rak ucunun hafifce 1ararmağa 
başlaması ile anlaşılır. Olgun
luk gösteren yapraklar munla
raman kırılır. 

Toplanan yapraklar kurutma 
yerinde orta damarın üst tara· 
fından iğneler ile iplere dizilir. 

- Sonu var -

ri ıeyrelttirilir. Yabani otları .......... .....,.._ .................... .... 

yolunur. · YURD YAVRULARINA: : 
Fideler iyice büyüyüp tarlaya : 

dikiliı:ceye kadar sulanmasına . Kış yaklaşıyor. Yoksul kar· ~ 
ve yabani otların yolunma11na ' deşlerinizi kışın souktan, hu· : 
devam edilir. ' ta olmaktan kurtarmak için ' 

Fid~likhrio arasına soğan, eski ELBiSE, AYAKKABI, : 
ıarmısan fasulya gibi sebzeler ' çamaşırlarınızı Çocuk Esirge- : 
ekiJmemelidir. Bunlar fldeliLler me Kurumuna vermenizi Ku- ' 
de hastalık yapar. Fid lerde rum aayğıyle diler. 
can ıdık sar1lık kurumak gibi .,.. ...., .... V'V"V"~ • .. v-._.......~ 

Alman tayyareleri Polonyaya iki günder94taarruz yaptılar 
Almanların Bremen transatlantiği lngiliz harp gemileri tarafından yakalandı 

Ankan, 3 - Dün gece yarı
ıından bugün saat 12 ye kadar 
alınan haberlere göre vaziyet: 

Polonya orduları başkuman .. 
danhğının 2 numaralı resmi teb
liğinde 2 eylül vaziyeti şöyle 
hülisa edilmiştir. 
Düıman hava kuvvetleri bü

tün Polonya arazisi üzerinde 
faaliyetine devam etmektedir. 
Askeri bakımdan ehemmiyeti o· 
lup olmadığı bakılmadan birçok 
yerlere bomba atmaktadır. 

Evvelki gün de dahil olmak 
Uzere 37 Alman tayyaresi dtı· 
,nrdUk, 12 tayyaremiz kaybol
muştur. 

Silizyada ve garbi Karpatlar 
altında 100 kadar Alman hn
cum arabaıı tahrip edilmiıt·r. 

Pomranya ve ıarlci Pruıyada 
harp hudut mıntakalarında de· 
vam etmektedir. 
VARŞOVADA: 
Evvelki ınn sabahtan itiba· 

ren Almanlar ikişer saat fasıla 
ile yedi tayyare hücumu yap· 
mışlardır. Almanlar, bir çoğu 

en bilyük çapta olmak üzere 
yüzden fazla bomba atmıılar
dır. Bombalar şehrin civar ma
hallelerine ve Kireki varoşunda 
hasar yapmıştır. 10 ölü, 25 ya
ralı vardır. 

Dün biri saat 15,20 de, di· 
ğeri 17,40 da olmak üzere bir
biri ardına Alman tayyareleri 
iki defa Varıovaya hücum et
mişlerdir. Ölenlerle hasarın ye
künu henüz teıbit edilmemiştir. 

FRANSADA : 
Parlamento milli müdafaa için 

47 milyar franklık bir kredi 
kabul etmiştir. Kredi projesi 
ayan mediıince de kabul edil· 
miştir. Parlamento lüzum hisset
tiği zaman toplanmak üzre 
içtimaa nihayet vermiştir. 

INGIL TEREDE : 
Saat 19 da meclisi ~as içti· 

maa davet olunmuştur. Kabioe 
de saat 23,30 da toplanmış ve 
gece yarısını iki dakika geçe 
içtimaını bitirmiştir. 

Hiç bir tebliğ oeşredilmcmiş-
tir. a a. 

SON DAKİKA: 
Varşova, 3 - Bu sabah biri 

ıaat 6, 15 de diğeri 8 de olmak 
üzere Alman tayyareleri Var .. 
şov"ya hücum yapmışlardır. Bu 
hücumlar hava dafi bataryaları 
tarafından tardolunmuştur. 

Ankara, 3 - 3 I 9 I 939 günil 
ıaat 12 den itibaren İngiltere 
nin Almanya ile harp halinde 
olduğu bildirilmektedir. a.a. 

Ankara 3 - Bugün saat 13 ten 
17 ye kadar alınan haberlere 
nazaran vaziyet: 

1NGIL TEREDE: 
İngiliz hariciyesinin aaat 11 de 

neşrettiği tebHğde bugün saat 
9 de İngiltereoin Berlin elçisinin 
Alman hariciye nezaretine gi· 
derek Almatıyanın Polonyadaki 
askerini geri çekmesi hususunda 
hükumetinin notasına cevap ve 
rilmediği takdirde Polooyaya 
kartı olan bahhütlerini derhal 
ifnya bn,hyacağını bildirmş ve 

saat 11 e kadar cevap almamıı 
olması haaebile saat 11 den 
itibaren logiltere ile Almanya 
arasında hali harbin mevcut 
olduğu bildirilmektedir. 

Başvekil Çemberlayn saat 
11, 15 ıceçe bilrosundan radyo ile 
logiliz millf'tine beyanatta bulun· 
muş ve sözlerinin sonunda ln
gilterenin Almanya ile hali 
harpte olduğunu bildirmiıtir. 

FRANSADA: 
Bugiln saat 12 - de Fran· 

nın Berlin sefiri, 1 eybil günü 
saat 22 de hükümetinin verdiği · 
ootan1n cevabını istemiştir. 

Alman hariciyesi, hükumetinin 
:ıtediği cevebı vermediii tak· 
dirde ıaat 17 d~n itibaren Po· 
lonyaya karıı taahhutlerini 
ifa mecburiyetinde kalacağını 
söylemiştir. 

tsvlÇREOE: 
Beync:.lmilel salibiabmer mer· 

kezi komitesi, ıalibiahmer te· 
şekküllerine hizmetlerini arzet-
tiğini bildirmiştir. a.a. 

Ankara 3 - Bugün saat 17 
dera saat 20 ye kadar alınan 
haberler nazaran vaziyet: 

POLONYADA: 
Alman tayyareleri 1 e ylulden bu 

sabaha kadarPolonya şehir ve ka
sabafarma 94 taarruzda bulun
muşlardır. Bu şehirlerden yir· 
misin nüfusu 10 binden fazla
dır. Yirmisi küçük kasabalardır. 
Alman tayyareleri tarlada çalışan 
ve sokakta geçenlere de ateş aç· 
mışlardır. Bir çok kimseler ağır 
ve yüzlerce kiti hafif surette 
yaralanmıştır. 

Hudutta bulunan Viloof has
tansi Almanlar tarafından şid· 
detli bombardıman edilmiştir. 
İngiltere ile Almanya arasında 

hali harp mevcut olduğunu Varşo· 
ea radyosu ilin eder etmez halk i 
fngiliz, Fransız sefaretbaneleri 1 

etrafından toplanarak tezahü- 1 

rat yapmıılardır. ! 
son ihtiyat efradı da silib ı 

altına çağnlmı,tır. 
Bugün Atman tayyareleri 

Varşova üzerinde çok yüksek-

ten Uçmuş ve bombalar atm•f" 
lardır. 

INGIL TEREDE: 
Harp kabineti teşekkül etmif 

ve ilk toplantısını öğleden ıoo· 
ra aktetmiştir. Hericiye nazın 

Lord Halifaks, Lordlar kamara· 
ıindea Alman maslahatgüzarı· 

na pasaportunun v~rildiğini 
bildirmiştir. a.a. 

ITALYADA : 
Havas ajansı muhabirinin bil

dirdiğine göre: 
Gazeteler Franıız, İngiliz, Po· 

lonya menbalarından ve Berliıı" 
den aldıkları haberi pek afaki 
bir. surette neıretmektedirler. 

ltalyanın sulh için yaptağı te· 
şebbnsler hakkında vaıvekil 
Çemberlayinin ıitayitkirane ıaı 
lerl Faıiıt gazeteler tarafındall 
bilhassa tebarnz ettirilmektedir. 
Gaz . teler Fransız milletinin g6• 
terdiği sükünetten sitayişle bah
ıediyorlar. 

Havas ajanıı muhabiri Ro· 
madan bildiriyor. 

İngiltere ile Almanya arasın .. 
da harp halinin ilinı ltalyada 
heycan uyandırmıştır. a. •· 

Anknl'a, 3 - Bugün sıat 20 
den 22 ye kadar alınan haber .. 
lere göre vaziyet: 

POLONYADA: 
Po1onya cephesinde haı p de"' 

vam etmektedir. 
İNGIL TEREDE : 
Amerikadan avdet etmekte 

olan Alman bandıralı Bremen 
transatlantiği bir logiliz harp 
gemisi tarafından yakalanmıt 
ve İngiliz limanlarından birine 
götürülmüştür. 

İngiliz kralı bu akşam radyo 
ile büyük Biritanya milletine 
hitaben beyanatta bulunmuştur. 
Kral, ana vatan ve deniı aşırı 
milletlerine müracaat ederek 
büyük imtiband• azimkir kal .. 
malarını ve tanrının yardımile 
bu savaştan muzaffer olarak 
çıkacağını söylemiştir. 

FRANSADA: 
Fransaoın Berlin ve Alman .. 

yanın Pariı büyük elçileri pasa'" 
portlarını istemişlerdir. a. a. 

Köı kitipliklerine 
Okumuş köylü gençler alınacak 

Battuafı 1 fcl aayfada 

ihtiyar heyetlerinden istediği 

şey, aldıklarını ve verdiklerini 
mevzuata uygun ve mazbut bir 
şekilde muntazaman defterleri-

ne geçirmeleri, her an hesap 
verebilecek bir halde tutmaları 
ve devlet kanunlariyle kendile
rinden isten~a vukuat ilmihaber-

leri, raporları da günü güoilne 
alakahlara teslim etmeleridir. 
Bu takdirde bu vazifenin mu 
amelat ve bususata aşina muh· 
tar ve azaların . biri tarafmdan 
ifasında da kanuni mini yok
tur. Ancak bu gibilerin köylü· 
nUn her vakit yapabilecelderi 
müracaatları derb l karşılıya
cak surette çahıınaları. köy lı:a -

nununun 33 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre muhtar" 
hk veya izalık sıfatını 'muha" 
faza edebilmek üzere de bu İf 
için ayrıca Ucret almamaları 
llzımdır. · 

Köylü arasında talip bulun" 
madığı takdirde, bir kaç köyüo 
iştirakiyle kanuni şartları haiı 
ve ücretlerr azami haddi nşaıı· 
yacak surette diğer talipler ara" 
sından katip kullanılmaıı, bunla
rın ne suretle olursa olsun na-
hiye ve kazalarda devlet dair~"' 
terinde çalıştırılmamaları, akı•" 
ne hareketi görülenler hakluod~ 
kanun icaplarının derhal tatbikı 
ve köyle alakalı malümat ~e 
tamimlere süratle cevap verıl .. 

1 
meal lftumdır. ,, 
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Harp 
. -

F. R. ATAY 
- Gündüı saat 17 -

Nihayet hoynk facia baılamıı· 
hr. Anıluı ve Südetler meaele
ainde olduiu gibi, Danzig ve 
koridor divasını da münhasıran 
kendi diktası altında halletmek 
İıtiyen Almanya, Leh mukave· 
illeti karıı11nda, yirminci asrın 
ikinci ağır meıuliyetini deruhte 
etti : [Düa sabah şafakla bera
ber gamalı baç orduları Leh 
topraklarına girmiştir. 

Bir haftadanberi Hitlerin tak
tiği Polonyayı tecrit etmek, 
V •rıova bükümetini, yalnızhk 
\'e çaresizlik içinde, kendi e
lllirlerini dinlemeğe mecbur et
lllekti. Fakat ne müttefikleri 
Polonyayı terkettiler; ne de 
Varşova, alman devlet reisinin 
ayağına yeni bir Haha gönder· 
inek zilletini kabul etti. 

Hitlerin dün Rayiıtag'da söy· 
lediği nutuktan anlaıılacağı ü 
ltre, Almanyının yeni taktiği, 
llliımklln olursa muharebeyi mev
lİileıtirmek, tecavüz harbice 
iki devlet arasında silihlı bir 
heıaplaıma mahiyeti vermektir. 
liitler, eğer bu harbe baıka 
lllemleketler müdahale etmiye
cek olurlarsa, alman orduları
bın da Polonyadan gayri biç 
bir yere taarruz etmiyeceğini 
ı&ylemiıtir. 

&TDlft 

HiKAYE NAiM ÔZEL 

" Ayşe Eminen·n oğlu 
-3-

Hasanın ince, narin vilcudu, 
nanide bir çiçek gibi inkişaf 
ediyordu. Beyaz yilzü gittikçe 
çocuk ifadesini bırakıyor, deli
kanlı çehresinde I!' görnlcn biraı 
asabi biraz mütehakkim bir ma
na ile karışıyordu. Tabiatı sa
kin, uslu idi. Ruhunda her an 
pathyan bir volkan vardı. Zeki 
gazlerinde renkler gilnden güne 
değişiyor dimağı yeni yeni ke
şiflerle sarsılıyordu. Daima her 
şeyi en ince noktasına kadar 
tahlil etmek istiyen bir mizacı 
vardı . Ufacık kafasında beş ya
tındanberi biiyilyen ve gün geç
tikçe tenini hasretile yakan as 
ker babasının muhayyelesinde 
yaıayan çehresi idi. Onu gar
mek, onun kolları arasu; da ha: 
ba sevgisini kalbine sokarak 
içindeki ezt!li hasreti gidermek 
onun için bilyllk bir emeldi. Ev
lerinin avlusunda bazen asker 
oyunları oynuyor, sopadan yap· 
tığı ıilabla nitan talimleri yapı· 
yordu. 

Hasan artık Ayşe nine ile 
tarlayada gitmeğe baılamıştı. 
Çift sürüyor, tohum atıyor, bar· 
man kaldırıyordu. Ayşe nine o· 
nun uf acık vücudundan~ umul· 
mıyan iıler başardığını zevkle 
ıeyrediyordu. Hasan yalnız tar
la ile kalmıyordu. Köylerinde 
~cnç bir muallim vardı. Ooun 
boş kaldığı zamanlar okuyup 

Hasanı seviyor, onun çahıkan· 
htına gıpte ediyorlardı. Fakat 
Hasan blltOo bunların fevkinde 
bulunan babasının ll!'kerden 
dönm~yişini bir türlü hal ede
miyordu. Bir zamanlar Ayşe 
nineye sorduğu gibi şimdi de 
kendi kendine sualler soruyor, 
bunların cevabını yine keQdis\ 
veriyordu. 

- Acaba babam askerden 
niye gelmiyor ki ? 

- Askerden dönmek o ka· 
dar ko'. ay mı? .. Eskiden cephe· 
ye gidenlerden on sene köyüne 
gelnıiyenler olurmuş .. Zahir ba
bamı da bırakmıyorlar .. Derdi. 

Bunları başka bir kimseden 
öğrenmiş olacaktı ki, duruyor 
düşünüyor ve sonra 

Acaba babam hastamı ki ? 
Diye kendine soruyordu. 

Hasan böyle dilşünüyor ve 
kendine sualler, cevaplar ter
tip ederken ba"ışlarmı ovanın 
nihayetindeki yeşil dağın kub
besine çevirip babasının haya
line dahyordu. 
Ayşe nine Hı:ısana o günden 

sonra babası hakkında hiç bir 
şey saylemiyordu. Onun içinde 
Hasanda olduğu oluğu gibi bir 
üzüntü var. Mahiyeti başka 
başka bulunan ve ikisinde bir 
gibi kemiren üzilntü Ayşe nine 
de bazan korkunç bir safhaya 
giriyor za va!h Ayşe nineyi sa
atlerce ağlatıyordu. 

ftalyaya ıimdiye kadar yar
dimlarından dolayı teıekkiir e
den FObrer, Alman aıiillelioio 
bu hayat memat mücadelesinde 
hiç bir yabancı yardıma muhtaç 
olmadığını beyan etmiştir. Bu 
son fıkranın acaba manası ne
dir? ltalya, Alman tecavüzüne 
•onuna kadar aleyhtarlık mı 
etti? Yoksa. iki müttefik, mu
harebeyi mevziileştirmek ümidi 
ile, İtalyanın bir müddet bita 
raf kalmaıını mı tercih ettiler? 

} .!.:zma öğreniyordu. ~öy balkı - Sonu flar -
= 

Şimdi bütün dikkatler Pariı 
\'e Londra listündedir: Fransa 
Uınumi ıeferberliğini ilin etti. 
Büyük Britanya donanmasında 
Umumi seferberlik dün başlamış· 
hr. Bu satırları yazdığımız da
kikada Londra'da kabine mü
ıakere halindedir. Aktam geç 
\rakit Avam Kamarasının son 
kararları vermek üzere topla· 
nacağını radyolardan öğreniyo
ruz. 

' 

Fransızlarla iogilizlerin artık f 
bir müdafaa hazırlığında bulun- 1 
lllakta olduklara söylenemez. E- · 
ier beklendiği gibi, müttefıkle· J 
ri olan Lehistan'• verdikleri ıö· i 
ıu tutarak, iki büyük demokra- J 
ai kevet 'müdahalesinde buluna· 

cak olurlarsa, 1914 cihan har· 
binin 25 inci yıldönümünden 
bir ay ıonra, yeni umumi harp 
başlamıı olacaktır. Hadisenin• 
bu safhasında da ltalya'nın bi· 
tarafhğını muhafaza edeceği 
temin edilemez. İtalya, ya 1914 
deki oyununu oynıyacak, yahut 
~itler' e olan ahdini yerine ge. 
tırecektir. 

Kayzer Almanyası 1914 har
bine, birkaç hamlede Fransayı 
ezerek, lngiltere'yt kendisi ile 
ltıUzakerede bulunmağa mecbur 
etmek hayali ile a-irişmiştir. 
~tlç6k bir Belçika milletinin, 
ıleri hamleyi zamananda kıran 
kaluamanca mukavemeti, bu 
bt rabı bota ~ıkarmıthr. 1939 

harbinde alman planı, harp bi· 
kimiyet saba11 üstüne düten 
milletleri birer birer avlamak
hr. Be!çika'nın 1914 deki fe 
dakarlığını yapmak ~azifesi Le
histan'a dütilyor. Acaba İngil· 
tere ve Fransa, Almanya'ya t 
karşı tek başına nihai zaferi 
kazanmasına imkan olmıyan, 
fakaf umumi bir harp muvaze
nesine hava ve kara orduları 

ile pek ehemiyetli bir siklet teı 
kil eden Polonya'nın kendi mü
dahaleleri olmaksızın, sahneden 
bertaraf edilmesine müsaade e
decekler midir? Hiz zannetmi-
yoruz. 

lngiltere ve Fransa, Alman· 
yaya karıı buekete geçecek 
olurlarsa, ltalya'nın tepedeD tır
nağa kadar müsellah, karalar 
ve denizler için daima bir teh
like olarak kalmasına muvafa· 
kat edecekler midir? Bakalım. 

Sovyetlerle Almanlar arasın
daki ademitecavüz paaktı, Mos· 
kovada z1tnoedildiği gibi, sulhu 
kurtarmamıştır; bilakis tecavüzü 
ve harbi teıvik atmiştir. Eğer 

Rusya sulh bloku c~pbesine 
katılmış olsaydı, Almanyanın 

bu korkunç talih tecrübesine 
atilacağı pek şüpheli idi. Harp 
zarı, Berlin ve moskova ademi· 
tecavüz paktı aynı zamanda 
tasdik edildiğinin ertesi günü 
atılmııtır. 

Bizim bir taraftan Balkan 
paktı, diğer taraftan lngiltere 
va Fransa ile karşılıklı teahhüt
lerimi%den m\itevelJit vazife 
ve meauliyetlerimiz meydanda
dadır. Macaristan, Yugoslavya, 
Romanya, Bulgaristan ve Yuna· 
•iltaıuu vaziyeti ri bi\yük f aci-

anın gelecek sefhaları arasında 
inkişaf edecektir. Dahili harp
ten be üz çıkan, ve Almanya -
Rusya ademitecavilz paktından 
hayal sukutuna uğrayan İspan
yanın bitaraf kalacağı temin 
olunabilir. Fakat ispanyadan 
gayri saydığımız bu devletler, 
100 milyondan fazla nüfusa, 
kuvvetli kara ve bava kuvvet
lerine maliktirler. 

Şimdilik 1'a1Hı Bir malüm, ve 
bir sürü meçhul karşısındayız. 
Güniln son havadislerini bck
liyelim. 

Gece yaaısı 
Gece yarısına kadar Alman .. 

ya - Lehistan mücadelesine da
ir fazla askeri ınalfımat alma-

dık. Şüphesiz Polonya mil· 
daf aa cephesi hudut üzerin-

de değildi. Onun için Almanlar 
ilk hamlede sadece ilerlemit· 
lerdir. 

Siyasi haberlere gelince, yu· 

kadar da bahsettiğimiz Avam 
kamarası fevkalade toplantısı 

vul<ubulmuıtur. Başvekil Çem· 
berlayn bir nutuk söyliyerek, 
başlamakta olan harbin meıu-

liyeti bir tek adamın ihtirasına 
raci olduğunu beyan ettikten 

sonra, İngilterenin vaziyetini 
tasrih etmiştir. 

Bu vazi.yet, eğer Almanlar 
ileri hareketi tatil ederek hudut· 
larıaa çekilmezlerse, mücadeleyi 
sonuna kAdar götürmektir. 

Gene son haberlere göre 
Fransanm Berlin büyük elçisi 
de Alman hükumetine ayni 
mealde tebliğatta bulunmuştur. 

Demek ki hıırbin umumileı
ıncsi içiıı· idi ilk bir formalit yi 

1 RADYO 
SALI 5/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UWNLU~U 

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

Ket. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program 
12.35 TUrk müziği: 
0'.iuyan: Müzeyyen ıenar. 
Çalanlar: Vecihe daryal, Cev-

det kozan, Kemal Niyazi sey• 
hun) 

1 - Zeki Arif • Maye şarkı 
(açıldı bahçede güller) 

2 - Faize • Nıkriz şarkı (gö· 
nül ne için ateşlere yansın) 

3 - Halk tilrküsü - (elveda 
dost deli gönül) 

4 - Halk türküsü (şahane 
gözler) 

5 - Halk türküsü (A Fadi
mem haydi senle kaçalım) 

6 - Halk türküsü (kır oğla 
nın davarı) 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajaus ve meteoroloji babtrleri. 

13.151400 Müzik (karıtık p-
rogram) 

19.00 Program 
19.05 Müıik (hafif müzik· pi.) 
19.30 Türk müziği (Halk tür-

küleri, saz eserleri) 
20.15 Konuşma 
20,30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20 50 Tllrk miiziği : 
Ankara Radyosu küme ses 

ve saz heyeti) 
21.30 Konuşma 
21.45 N~şeli plaklar - R. 
21.50 Müzik ( oir solist) 
22 00 Müzik (radyo orkestrası) 
Konser takdimi - Halil Bedi 

Yönetken · 
1 - Mozart figaronun döğü

nll operasının uvertürü 

T~% ı S 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Aydın vilayeti hududu içindeki 
ahşap köprülerin inıa ve tamir· 
leri için karacasu veya Bozdo .. 
ğan ormanlarından imal edilmek 
ıartiyle 5970 lira 52 kuruş ke
tif bedelli 133.73 metre miklp 
azman ve 101.16 metre mikap 
döıemelik kereste imali işidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlard·r. 

A - Kapah zarf usuliyle ek 
siltme ıartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Keıif hiiliıa cetveli 
D - Hususi şartname 
isteyenler bu evrakı nafia 

müdürlOğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7 /9/939 per· 

şenbe günü saat 16 da viliyet 
daimi encilmeninde yapılacaktır 

4 - Eksiltme kap ,ı lı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin (447) lira 79 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve Ayılın viliyetioden 
bu iş için ihaleden 8 gün evvel 
ehliyeti fenniye ve"ikası almak 
il:tere miracaat etmesi ve tica• 
ret odası vesikası lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka
rıda Oçliocll maddede yazılı sa
attan bir saat evveline kadar 
villyet daimi encOmenine geti
rilerek komisyon reisine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet ücllncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dı, zarfın mühür 'mumu 
ile iyice kapahlmış 'olması li· 
zımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

184 20 24 29 5 

Aydın su işleri 4. ıuhe 
mühendisliğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan İl 
Aydın bataklığı kurutma ka-

nalının 1 +330 - 8 + 600 ııcü 
kilometrelerinde iki adet beton 2 - Boh· ldieu le calife de 

Bagdad operasının uvertürü arme köy yolu köprüslioiln in· 

3 - Borodine 3. Oncil sen- şası. 
foni B) - Köprülerin beher nin 

4 - Kodaly maroşck dans- muhammen keşif bedeli ( 3447) 
ları lira (9) kuruştan (6894) lira(l8) 

23 00 Son ajans haberleri, zi· kuruftan ibaret olup vahidi fıat 
raat, esham ve tahvilit, kambi- Ozerinden ihalesi yapılacaktır. 
yo nukut boranı (fiat) C) - Eksiltme kapalı zarf 

23.20 Müzik (cazband • Pi.) usulile yapılacaktır. 
23.55-24.00 Yarınki program D) - Eksiltme 28 eylil 939 

--.. ....... =-==========·- perşembe günü saat 15 de Ay
Aydın As. Sa. Al. Ko- dıo su işleri 4 ncü şube mühen

disliğinde yapılacaktır. 
misyonundan : E) - istekliler şartname, pro 
Aydın birliğinin ihtiyacı binek je vesair evrakları su iıleri mli-

hayvani)e koşum için mekkiri hendisliğinde görehilirler. 
esteri alınacaktır. Satmak isti- F) -:- Eksiltmeye girebilmek 
yaolerin her gün sabah saat 9 için 2490 No.lu kanunun hükilm-
dan akşam saat 18 e kadar aı- lerine göre (517) lira ( 10) ku-
keri satın alma komisyonuna rutluk muvakkat teminat ver-
müracaat etmeleri. 

(216) meleri ve ihaleden sekiz gün s. 7. 9. 12. k l k 
~====~===~ı=!!lllı::!!!!:==~ evel ehliyet vesi ası a ma fi· .................... ~ ....... .. 
ı ESKi GAZETE ılı i ı1e MECMUALAR i 
ı Bir kilo Gazete varlığı gOn- ı 

1 
de iki yavruyu doyurur. Oku· 
duğuouz eski gazete ve mtc· ı . 
muaları Çocuk Esirğeme Ku· 

zere Aydın villyetioe müracaat 
etmif olmaları şarttır. 

Teklif mektupları eksiltme 
gUnilnde tesbit edilen saatten 
bir ıaat evel su işlerinde mü· 
t~ıekkil komisyona verilmiş ol
ması lizımdır. 

30 s 10 19 (198) ı rumuna vermenizi Kurum say· i 1 
ı ğıyle diler. i ========~=== ....... , ...................... ! Zayi 

tamamlamaktan ibaret bir müh· t 2817/939 da Eskiıehirden al-
let kalmıştır. Bu mühlet esna- ı dığım 1979 No.lu tasdiknamemi 
sında bir mucize zuhur edebi· 1 kaybettim. Yenisini alacağım· 
lir mi ? Tahmin etmiyoruz. Bil- }

11 

dan eskisinin hükmü yoktur. 
tun alametler ııasteriyor ki yeni ı Aslan, Basma fabrikası 
,·ihan harbinin nrifesindeyi7. i (217) iplik büro u Naıilli 



Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

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

Su, ağzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara g5nderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gfin taze olarak getirtilmektedir. Ttmiz su ve 
muntaz m işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Ne9et 
Akkorun yazJıanesi altında . (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cenahi kadın hastalıkları ve rontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulilne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından her 
ttırlü erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 

ATDIR 

• 1 1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi agrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
• Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat · yapılır 

Vergi Bordroları 

dairesinde takip edilmektetir 

6Ay 
Vade ile elbise 

1 1 : ı 

Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri • • • fi 

e Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz a 

Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarınan hemen en em- .. 
41 salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- .. 

mıza elbise yapılmaktad1r. a 
En muteni biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı· D e terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 

umarım. 

K•dın ve erkek terzibaneıi 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: Aydın 
...... 191!""fml~~~i6 .... 

S!S~ 

H i 
~~:~·=& Evis.~uay::.~ ar~=!~~~~. 1 
Pazartesi 

s h 

Çarıamba 

" 

Perşemb 

• 

Cumarteeı 

3 - 4 

4 - 5 

2 - 3 
3 - 4 

4 - 5 

s - 6 

2 - 3 
3 - 4 

i 

Dr. Remzi (Çocuk mOtehassısı) 

Doktor Fuat Bayraktar • 
<.Cilt butahkları mutahauııı) il 

Operatar Nuri Erkaa 1 
Doktor Şevket Gözaçan "' 

(08z hastahkları nıutaha11111) S 

Doktor Muhsin 1 
(iç hastalıkları mutahaı111•) DJ 

Doktor ŞeYket Kırbaı Dl 
;'f at nl ha1tahklar mutaha11111) a 

Doktor Nafiz Y aıgan 
Doktor Halli Göıaydıu 

1 
Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
• 
ı · 

1 
Köy nüfus defterleri 

hazırlanmıştır 
1 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
1 C. H. P. Basım evi 9 

~ 1 ........................................ ~ 
.J! • ~· ™:S -

Aydın vaktflar idaresin- ı Aydın vilayet daimi 
den : encümeninden 

Kemer maballeı1inde fabrika 
caddesinde hacı kahveci vehbi 
karısı gülıüm ıolu ve arkası yol 
önn kısmen yol ve kıımea de 
karabağlı hacı mehmet karısı 
fatoıa hane ve avluıu duvarile 
mahdut bir oda bir hayatı ve 
avluyu mOıtemil kemer camii 
vakfından bir bap hanenin mül
kiyeti pefİD para ile satılacak
tır. ihalesi 19/9/939 ıalı günü 
saat lOda Aydın vakıflar idare· 
sinde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 175 liradır. Taliplerle faz 
la maHimat almak isliyenlerin 
yüzde yedi buçuk muvakkat te
miuatlarile birlikte vakıflar ida-
resiu mQracaatları. 205 

29. 5, 12, 17 

15.90 metre mikip eski çine 
köprOıilne 7.488 metre mikip 
çiae mendrea köprüsüne ve 
8 + 640 metre mikip karacasu 
mendres köprilsiine teılim edil
m ı: k ıartile 1313 lira 15 kuruş 
keıif bedelli 32.028 metre mj
kip kereste açık ek· 
ıiltme ile ekıiltmeye çıkaral-
mııtır. 

Eksiltme 7 /9/939 perşembe 
rUntl ıaat 16 da villyet daimi 
encümeninde yapıtacaktır. 

Keıif eksiltme ıartaameıi ve 
mukavele projesi Aydın nafia 
mlldlirlUiilnde görillebilir. 

Muvakkat teruidat miktarı 98 
lira 49 kuruıtur. lıtcklilerlu 

1 
muvakkat teminatları ve ticaret 

odası vesikalarile yukarda yazı
lı glln ve ıaatta vilAyet daioıİ 

1 encümeninde hazır bulunmalar• 
ilin olunur. 

185 20 24 29 5 &' 

:········ Abone teraiti ········: 
~ Yılhtı.her yer içla 6 lira. i 
; Altı ayhtı 3 liradtr. : 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Batıme.i. j 
: . 
: ıazeteye ait yazılar lçlu ! 
i yazı itleri müdürlfifüne, illa· ~ . . 
! lar lçia ldare rnüdürli\tin~ ! 
I onüracaat edilmelidir. ! 
: ............... ······-................ ··-... . 
l•tlyu .. hlbl ve Umuınt N•trly&t 

lıflldOrG ı Et•m M ... cire• 
a .. aldıtı y•t 
C ti ,. Raaı"9••' 


