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AVRUPA HARBi 

ŞARK. CEPHESiNDE 
Oldukça şiddetli muharebeler oluyor 
Alman tayyareleri Varşovaya devamlı hücumlar yapıyor 
Almanların 27, Polonyalıların 8 tayyare zayiatları var 
Şarki Prusyada Polonya arazisine ·giren Alman kıtaatı geri ataldı 

Polonya süvarileri Almanları takip ediyorlar . 
Ankara, 5 - Dün gece yarı- ' 

•ından bugnn saat 12 ye kadar 
•hnan haberlere nazaran vaziyet: · 

Polonya genel kurmayının 4 
bunıaralı harp tebliği: 

3-4 eyliil gecesi Alman bava 
ku•vetleri Varıovanın ıayfiye 
llaahallerini bombardumana de
••nı etmiılerdir. 
Öğleden ıonra Varıova ve 

tivu ıebirler bombarduman e• 
dilıniıtir. 

Polonya tayyareleri bir düı
lban zırhlı kolunu mileHir ın· 
rette bombarduman etmittir. 

3 eylül gllnil düşmanın 27 
tayyaresini düşürdllk. Biz ancak 
•ekiz tayyare kaybettik. 

Cenubu garbide çetin muha
rebeler devam etmektedir. Po
lıleranyada muharebe devam e· 
d· 1Yor. a. a. 

Ankara, 5 - Bugün ıaat 12 
~en ıaat 17 ye kadar alman 
•berlere göre vaziyet: 
PoloDya ajansı bildiriyor: 
Cenubi Polonyada muharebe 

devam etmektedir. Alman hu
dudunda Polonya kıtaatının sür 
~~li bir hareketi, müdafaa ha-
ıııde bulunan Almanları bozdu · 

S.Rusya 
Ve Romanyada 
Askeri tedbirler 

-~-

Moıkova, 5 - Mareşal Vo
;0tilof 1919 sınıfı ile 918 sını-
•nın ikinci yarısını silih altı-ıa 
;•iırmııtır. Toplanıı 15 eylô1 
1 

t 15 Teşrinievelde vukubula· 
C•lrtır. 

t· Eoıirde, yüksek tabıillerini bi
h'.'en 1920 ve 1929 sınıfları da 
•znıete davet edilmektedir. 
ROMANYADA: 

ğu ve bir çok Alman askerinin 
esir alındığı bildirilmektedir. 

Cenubi Polonyaya girmiş o
lan Almanlara müessir bir mu· 
kabil taarruz yapan kıtaabmızın 
karşıtında Aalmanlar bir çok 
tank ve otomobil bırakarak çe• 
kilmitlerdir. 

Tank ve otomobillerde bulu· 
ııan askerler esir edilmiştir. 

Ankara 5 - Bugiln saat 17 
den saat 20 ye kadar alınan 
haberlere gcSre vaziyet: 

Cebhelerden yeni bir haber 
relmemittir. 

Polonya ajanıı bildiriyor: 
Alman tayyarelerinin attıkla

rı yangın bombalarile bir fab· 
rika ile dört ev yanmıı ve ha
rap olmuıtur. 

Almanların Polonya arazisine 
paraıutle inmek teıebbüıleri u· 
yanık halkın at~ıleri Ozerine 
muvaffak olamadıklarından hi
leye ıapmıılardır. 

Dört 41iDaD askeri Polonya 
aıkeri llniforması giyerek para 
tlitle inmeğe teıebbils etmiıler 
ve bu suretle Almanlar harp ka
idelerini ihlil etmişlerdir. a.a. 
Varıova S - Alman tayya-

." 

releri saat 17 de V arıovanın 
bir çok noktalarını bombardı
man etmişlerdir. Avcı tayyare
lerimiz düımanı takip etmit ve 
bava dafi bataryaları ateı açmış· 
lar dır. Bir çok Alman tayyaresi 
düıürülmüıtür. Ölenlerin sayısı 
henüz tesbit edilememiştir. 
Düşman tayyarelerinin altık

ları yangın bombalariyle Tarnav 
civarında bir köy tamamen harap 
olmuş ve bir çok kişi ölmuştur. 

Evvelki gün Çcuı Kavi civa
rında bir Alman zırhlı kıtasına 
taarruz eden Polonya ıuvari 
müfrezesi Alman zırhlı kıtala· 
rını dağıtmış ve hücum araba
Jarıuın büyük bir kısmı tahrip 
edilmiştir. 

Bir Polonya süvari livası şar
ki Prusyada Alman toprakları
na girmiş vv Almanları ricate 
mecbur etmiştir. 

Saat 9 da iki Alman bombar· 
dıman tayyaresi Siliviç istasyo· 
nunda bulun1tn bir salibiahmer 
tirenine taarruı etmiş ve tire
ni tamamen tahrip etmişleşdir. 
Bütün vagonların üzerinde sa
libiahmer itareti bulunuyordu. 

a.a. 

Garp cephesinde 
Frans1z, İngiliz müttefik ordularile Al
manlar arasında harp teması başladı 
İngiliz hava kuvvetleriVilhelmhavzı bombardıman etti 

' 
Paris, 5 - Dün akşam Fran· 

ıız baıkumandaolığı harp rapo
runda kıtaatın tedricen temasa 
giriıtiği ve Fransız deniz knv
vetlerinin icap eden yerlere ha
reket ettiği bildirilmektedir. 

lngiliz tayyareleri saat 18 de 
Vilbelmbazen civarını bombar
duman etmittir. 

Bir lngiliz kruvazörü Alman 

bandıralı Olinder şilebini batır
mış ve tayf ası esir ~dilmiştir. 

Paris, 5 - Bu ubabki 3 nu· 
maralı Fransız harp tebliği, ka-

ra, deniz ve bava kuvvetlerinin 
harekatının normal cereyan et· 
tiğini bildirmektedir. a. a. 

~-==~~~=-~==-:::--~~-
d Bükreı, 5 - Havas ajan11n· 
•b: 

Bundan evel toplanan kıta
•tı ika: al için Romanya bilku· 
~eti bir çok sınıfları silah altı-

in gilter e ve Fransa! Fransız 
incir ve üz um alıyorlar 1 Parlementoıuı_ıd:- yüz ~e-

• davet etmiştir. a. a. 
·~· 

Cenubi Afrika 
Almanya ile münase

batını kesti 
~1londra, 5 - Cenubi Afrika 
ıtı· lbanya ile münasebatanı kes· 

1ttir. a. •· 

lzmir 5 - logiltere ve Fran- bus orduya ı1tıhak ettı 
sadan kuru üzüm ve incir llze· Pariı 5 - Parlemento iza-
rin~ ye1!.i ıiparişler 'elmiıt.ir: sından yüz kişi gönüllü olarak 
İncır magazaları faahyetluını orduya iltihak etmişlerdir. 
renişletmiştir. ~· 

ticaret müdüriyetinde banka 
mildiırlerile ibracatcılar arasın
da bir toplantı yapıllmıştır. 

Limanda bulunan Amerika 
Exspott Layn vapuru da tUtOn 
yüklenatktcdir. a .a . 

Macaristanda ürfi 
idare yok 

Budapeşte 5 - Macar ajansı, 
M aca ristacda ürfi idarenin ilin 
edildiğini yalanlamaktadır. 

30 Polonya tayyaresi 
Berlin Üzerine bir hava hücumu yaptı 

.\nkara, 5 - Bugiln saat 20 den saat 23 e kadar alınan ba
bet lere nazaran vaziytt : 

Bugün 30 Polonya tayyaresi Berlin üzerine bir hücum yapmış
lar ve zayıat vermeden ilssülbarekelerine dönmüşlerdir. 

İngiliz tayyareleri Almaoyanın Vilbelmhavz harp limanım bom
bardıman etmişlerdir. İki Alman zırhlısına müteaddit isabetler ol· 
muştur. fngiliz tayyarelerinin bir kısmı geri daomemiştir. 

İki Alman vapuru İngiliz gemileri tarafından batırılmıştır. Md
rettebatı kartarılmışhr. Bir lngiliz vapuru Almanlar tarafından 
batırılmıı ~ve mürettebatı hiri müstesna olmak üzere bir Norveç 
spor gemisi tarafından kurhrılmııtır. a. a • 

icra vekilleri hey
etinin toplantisi 
Ankara, 5 - icra vekilleri 

heyeti bugün saat 16 na batve· 
kalct dairesinde toplanarak ruz-

namesine dahil meseleleri tet-
kik etmiştir. a. a. 

~ 

Bitaraf lıklar 
lran, Meksika, Şili hükü
metleri de bitaraflıkları

nı ilan ettiler 
Tahran, 5 - İran hükumeti 

resmi bir tebliğ neşrederek bi-

taraf kalmağa karar verdiğini 
ilin etmiştir. 

Madrid 5 - Cenral Franko 
ispanyanın bitaraflık kararını 
imzalamıştır. 

Vaşington 5 - Meksika ve 
Şili hükumetleri bitaraflıklaranı 
ilin etmiştir. a .a . 

Vaıiogton 5 - Amerik reisi
cumhuru, Amerikanın bitaraflı
ğını resmen ilin etmiıtir. 

a.a. 
Brilksel 5 - Belçika parle· 

mentosunda hükumetin beyan• 
namesını okuyan başvekil, 
Belçikanın .bitarafhğıoı muhafa-

za edeceğini söylemit ve muha
riplerin verdi l) leri garantiyi 
memnuniyetle kaydetmiş ve 
Belçikanın müdafaa vasıtalarını 

arttıracağını ve kendisini her 

vasıta ile müdafaa edeceğini 

söylemiştir. a.a. 
·~~ 

İtalya hükumeti 
Draç ve Avlonya )aman

larını kapadı 
Roma S - ltalya hükumeti 

Draç ve Avlonya limanlarını 

husuıi müsaadeyi haiz olmıyan 
bütün vapurlara kapamııtar. 

• 
Belediyenin 

Satın aldığı itfaiye oto
mobili geldi 

Belediye, itfaiye işlerinde kul
lanılmak üzere yeni bir kamyon 
ıasesi satın almııtır. 1700 lira 
kıymetinde olan bu şase F ort 
marka ve bir tonlukdur. Bu 
araba Motopomp, hortumlar ve 
merdiven gibi itfaiye vasıtala· 

rile itfaiye takımının süratle 
yangına yetiımesiode kullanıla· 

caktır. 
Haber aldığımıza göre bele· 

diye yeniden kifi miktarda 
yangın hortumu ahnmasına ka
rar vermiıtir. 

_.,, ... 
Beynelmilel 

Seyrü sefer işaretleri 
Belediye şehrin muhtelif yer

lerine motörlü nakil vasıtaları 

için bey ot lmilel seyrü sefer i· 
ıaretlerini havi levhalar koy
muştur. Bu levhalarda P harfi 
olanlar otomobil durak yerle
rini, bir müselles içinde iki ço
cuk resmi olanlar mektepleri, 
bir daire içinde otomobil resIDİ 
olanlar nakil vasıtalarına ka
palı olan yolları göstermekte
dir. 

Bilhassa mektepleri gösteren 
işaret levhaları şofö rlerin dik
kat ve basiretlerini çekecek 
mahiyette bir ehemmiyeti haiz· 
dir. "Şoför dıkkat et çocukları 
çiğnersio" demektir. 
Aynı zamanda nafia idaresi 

viliyet yollarındaki köprülere 
kaç ton ağır yüke tahammül kabi
liyeti olduğu hakkında beynelmi
lel seyrilsefer işaretleri koyduğu 
gibi devlet demiryolları idareıi 

de timendifer güzergahındaki 
geçitlere levhalar kovmuştur. 

->-1 

Aten ya 
•. a. Vapurunu Alman-

Amerikan vapurlarına in- 1 b 
gilterenin bir tavsiyesi ar atırmış 

Londra, 5 - Bahriye neza· Londra, 5 -Amerikanın Lon 
reti Amerika vapurlarına yan- dra büyük elçisi Att-nya vapu· 

runun bir Alman tahtelbahiri 
larına ve güvertelerine Ameri
kan bayrağı resmetmelerini ve 

bunlRrı gece projektörle aydın· 
latmalaranı tav~iyc ttmiştir. 

tarafından torpillenmiş olduğu
nu şahitlerin ifadesine atfen 
resmen Amerika hükumetine 
bildirmittir. a . a. 
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Bir iki a-On gölgelik bir yerde 
asılarak soldurulur. Sonra gil· 
neşe çıkarılır ve kurutulmaia 
baılanır. 

iplere dizilmiı olan tütünlere 
dizi ismi verilir. Bunlar kuru· 
tulmak üzere güneşe çıkarılır· 
ken ya divarlara yahut tlltOn 
salaşlarma en iyisi bu iş için 
yapılmış ve Yağon denilen ku
ruluk ilzerindeki çerçevelere 
asılır. Salaıların vagonlaran al
tına çakıl taşı sermelidir. Bu 
taılar güneşin hararetini akaet· 
tirdiğinden yaprakların çabuk 
ve güzel kurumasını kolaylar 
tırır. Tütün dizileri kurutma 
yerinde 7-12 ğün kalır. Yap· 
raklar iyice kuruyup renkleri 
sarardıktan sonra dizilerin iki 
Oç danesi bir araya getirilerek 
hevenkler yapılar. Hevenkler de 
2 · 3 gün gllnaşte bırakıldıktan 

sonra içeri alınır. 

Tütünün elleri 
Bir fidan üzerindeki yaprak

lar aıağıdan yukarıya doğru 

sırası ile dip, dip üıtü, birinci 
ana, büyUk ana, ikinci ana, 
orta ana, fiçfincü ana, küçük 
ana, uç aiti, doruk alb veya 
tepe altı ve uç doruk veya te· 
pe namı ile muhtelif muhte
lif isimler alır. Bu muhtelif iıim 
alan yapraklar ıekil ve evsaf 
itibarile bir birinden ayrılır. 
Dipden yukarıya doğru kıyme· 
ti artar. işte bu yapraklar ayrı 
ayrı kırılıp, ayrı ayrı iplere di· 
zildiği için bnnlara el denilir. 
iplere dizilirken bu ellerin hep 
bir boyda olmasına aralarına 
kllçük veya hastalıklı yıprakla
rın girmemesine dikkat etmeli· 
dir. Çilnki büyük yapraklar ara 
ıına karııan küçük yapraklar 
iyice koruyamaz. 

Demet - pastal yapma 
Eğe mıntakasında kurutulan 

diziler istiflere konulur, kalıp 
yapılıncaya kadar baylcce sak· 
tanır. 

Marmara ve karadeniz mu· 
hitleriode ise tiltünler demet 
yapılıncaya kadar hevenk ha
linde asılı bırakılır. Demet ya• 
pılmadan önce yaprakların iyi· 
ce kurumuş olmasına dikkat 
etmelidir. ' 

Demetlerin yapılmasına evve· 
li dip yapraklardan başlanır 
ve uç yapraklarla iş bitirilir. 
Demet yapılırken yaprakların 
kendi tavı ile demetlenmesine 
gayret etmeli ve mecbur kalma 
dıkça kuyu tavına müracat et
memelidir. Dizilerden çıkarılan 

yapraklar birer birer elden 
geçirilir, boyuna, rengine nevi· 
ne göre ayrılır ve birbirinin 
benzeri olanlar bir arada de
met yapılır. Bir demete 25-30 
yaprak konulur. 

Demetler yapıldıktan sonra 
temiz havadar bir yerda iıtif 
edilir. Ara sıra bu istifler elden 
geçirilir. içindeki lekeli yaprak
lar çıwarıll1' ve denk yapılınca· 
ya kadar bu şekilde bakılır. 

· Denkleme 
Ege bölgesinde demet yapıl

maz; tütünler dizi halinde denk 
lenir. Samsun, Bafra tarafların 
da da dizi olarak satılan tütün 
ler demetlenmedea dizi dengine 
konulur. 

Eğede yapılan dizi denklerine 

kalıp denir. Kalıplar hususi 
makinalar ile yapılır, diziler 

kalıba konurken lüzumu vana 
tavlandırmahdır. Tavlandırma 

işi mtlbimdir. Çünkü fazla tav• 

lanmıı tntnnler kalıplarda. çOrü 
yebilir. 

Diğer mıntakalarda demetler 
tavını iyice çektikten ıonra 

denk yapılmasına baılanır. 
Karadeniz ve şark mıntakası 

tiltiinlerile Marmara b<Slgeıinin 

düzce ve hendek tütünleri ıam 
sunkiri denilen uıulde, Marma 

ra b5lgesi tütünleriyle basma 
tütünleri de Rumelikirı denilen 

usulde denklenir. Her iki usul 
için husuıt sandıklar kullanılır. 

Kahp, dizi veya demet denk· 
leri yapmak için muhakkak 

muntazam ve hususi sandıklar 

kullanılmalı, bilba11a her den · 

ge girecek tOtünlln ayni el ay· 
ni cins ve neviden olmaıına 

dikkat etmelidir. Kalıp veya 
denk yaparken dütük nevili, 

hastalıklı ve sakat yapraklann 
denklere konmamasına dikkat 
etmelidir. 

Tütün anhArlanması ve satışı 
Tütünler denk haline konul· 

duktan ıoura köyde yahut an 

barda inhisarlar idaresiyle di· 
ğer ihracat yapan yaprak tü · 

tnn tüccarlarıne satılır. Tiltün~ 
lerin denk yapılmadan önce 

satılmasını kanun yasak etmiş
tir. Ayni kanun ile tayin edi-

len müddet içinde tiltUnlerin 
inhisarlarlar anbarına teslim 

edilmesi mecburidir. Ekici son · 
radan ise dilediği alıcıya sat· 

makta serbesttir. Tiltünler in
hiıarlar anbarında en çok iki 

sene bırakılabilir. Bundan ıonra 
ekici eğer anbar kiraııoı verir· 

ae bir sene daha aaklıyabilir. 
inhisarlar idaresi bu mitddetin 

hitamında ekicinin tütünOnü me 
ıada çıkarıp satar. 

inhisarlar idaresinin ambarla· 
rına getirilen tütünler yangına 

karıı ekicinin hesabına sigorta 
edilir. Sigorta ücreti tütün sa· 

tıldığı zaman ekiciden alınır. 

Tütllnleri muayene edip nevi 

vasıf ve değerini takdir eden· 
lere eksper denir. Sigorta edi · 

len ekici tütünlerinin değerini 

de inhisarlar idaresinin eksper· 
leri tayin eder. 

· Tütünün her hangi bir kim

seye ıatan ekici alıcı ile birlik 
te inhisarlar idaresine baş vu-

rur, satıı iıini tamamlar ve 

alım ıatım kağıtlarını imzalar
lar. 

- Sonu oar -
~====================-
~ ........................... . 
: ESKi GAZETE ı 
ı ve MECMUALAR f 
ı Bir kilo Gazete varlığı gün· ı 
ı de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 
• d - k" • i ugunuz es ı gazete ,. mec- • 
ı muaları Çocuk Eıirğeme Ku- ı 
ı rumuna vermeniıi Kurum tay· ı 
ı ğıyle diler. 
.............................. 
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AYDIN 

· "Bizi çemberliyorsunuz,, 
diyenlere bir cevap 

.. , ..... 1111m ................ .. 

Almanyayı 
bizzat 

çemberli yen 
Almanyadır 

gene 

Yazan: Winston CHURCHILL 

Dr. Göbels ve nazi propagan· 
dıcıları tarafından Almanlara: 
fngilterenin Almanyayı çember
lemeğe çalıştığı tc=lkio edildi. 
Avrupadaki pek çok memleket
leri kendi coğrafyaları zaruri 
bir tekilde çemberlemiştir. Her 
tarafında komşuları olantar ol
duğu gibi bazılarınında yalnız 
llç tarafları çevrilmiştir ve bun
dan içtinap edilebilmek için ne 
yapılması lizım geldiğini bul· 
mak çok güç bir şeydir. 

Fransa: İtalya, lsviçre, Bel
çika, İspanya tarafından çem
berlenmiştir. Yugoslavya iıe İ
talya, Bulgaristan ve Almanya 
tarafından çemberleomiştir. Po
lonya ile Almanya, Rusya ve 
Baltık memleketleri tarafmdan 
çemberlenmiştir. lsviçre her ta
raftan komıulariyle sarılmıı ol
duğu gibi denize de mabrece 
malik değildir. Almanyaya ge
lince komşuları tarafından bll
tün bu memleketlerden daha az 
çemberlenmiı vaziyettedir. Ve 
serbest Baltık sahillerini kafi 
fÖrmiyerek ltalya ile yaptığı it• 
tifakla Akdenizle münasebete 
girişmiştir. Ayni kıtade yaşayan 
milletlerin komşusuz yaşamala
rının imklna olmadığı gibi hiç 
kimsenin de komşularını mabv 
ve istili etmeğe hakkı yoktur. 
Hatta etrafı deniıle çevrilmiş 
bir adada yaşayanların bahri 
kuvvetlerindeki hesapları yanlış 
çıkarsa açlıktan ölmeleri de müm 
kiindnr. Bundan dolayı herkes 
aynı güçlüğün karşısındadır. 

Eğer bir kimse komşulariyle 
olan münasebetlerini fena bir 
şekilde yürütmüşse her tan fta 
onun büsnüniyetinden ve müte· 
kabil emniyet sisteminden şüphe 
edilir. Bunu gidermek Alman· 
yanm elinde olduğu gibi, her 
Almanyalı da bilir ki biç kimse 
Reicba karfı ne hücum etmek 
ister ne de fena bir niyet besler. 

Ve yalnız ne zaman ki Al· 
manyanın komşuları kendilerine 
hilcum edileceğini anlarlarsa 
biribirlerile müşaverede bulunup 
mlitekabil bir müdafaa organize 
eder lcr ve bunun içindir ki coğ
rafi bir keyfiyeti askeri ve si
yasi bir keyfiyete kalbederler. 
Ama bu onların kabahati de
ğildir. Almanyanın onları kor· 
kutması neticesidir. 

Bütün bu memleketlere teker 
teker bakmız. Rusya bir nazi 
Almanyasının korkusu içinde 
bulunduklarını görürslinilz. hatti 
Baltıkın ötesinde İsveç, Norveç 
Finlandiya kendilerine bir şey 
olmasından çekinmektedirler. 
Danimarka, Holanda, Belçika 
çok karanlık bir hissikablelvu
ku içindedirler. 

Daoimarkanın müdafaa vası
taları az, korkuları çoktur. Ho
landalılar siperlerine adam dol
duruyorlar. Belçika gece gün
düz gözlerini dört açmış bekli
yor. Denizden Alplere kadar 
uranaa fran~ax cepheaindt yüz 

J 

binlerce insan memleketlerini 
ve kalelerini bekliyor. lsviçrede 
her vatandaş silibını temizlemiş 
aynı zamanda her köprilyü ve 
dağ yolunu berhava etmek için 
bekliyor. 

işte şimaldeki ve garpteki va
ziyet bu merkezdedir. 
Almanyanın ıarkında ise hü· 

cuma uğramak korkusunda olan 
bir sıra memleket var. Bunların 
en başında yakın zamanda zorla 
ellerinden alınan Memelin sa
hibi Baltık memleketleri gel· 
mektedir. Polonya ise Daozig 
ve Breslav cephesi arkasına yı
ğılmış Alman kuvvetlerinin teb· 
didinde bulunuyor. Gene bu a
rada Macaristan hükümeti Al· 
man korkusundan titremektedir 
Macaristanın arkasında Roman· 
ya tayakkuz içindedir. Türkiye 
dahi yüksek bir temkinin mek· 
naz olduğu bir devlettir. Yu
goslavya bu kadar korkunç va· 
ziyet karş11ında hangi tarafa 
döneceğini bilemiyor. 

Bütün bu memleketler ıaıır· 
mıı olarak biribirlerine bakı
yorlar ve içlerinden hangisinin 
tecavüze uğrayacağını bekliyor· 
lar. Bu kombinezonu yapan in· 
giltere değildir. Mamafi çok 
doğru olarak fakat biraz geç, 
onlart cesaretlendirmiı ve bir· 
leıtirmiıtir. Almanyanın çem· 
berlenmesini temin eden bir 
memleket vardır: o da bizzat 
Almanyadır. Çünkil Hitlerin yap· 
tıklarını kendiıioden batka kim
se yapmadı. 

Askeri darbeler tevali etti. 
Avusturya ve Çekoslovakyayı 
ilhak ettiler ve bütun muahede
leri ayak altına aldılar. Münih 
anlaımasını tamamiyle yıktılar 
ve böylece Almanya evvelce 
paraladığı milletler cemiyetini, 

askerileşmiş bir şekilde, tekrar 
karşısında buldu. Bütün bunları 
yakın zamanda yapanlar kendi
leridir. Şüphesizdir ki bugün 

Almanya geçen harptekine mü
şabih bir cephe ile karıılaımıt· 
tır. Ve bunun sebebi Her Hıtle-

rio müstakbel faaliyetini mazi· 
deki şekle sokmasındendır ve 
küre niifusunun dörtte üçiinü 
kendi aleyhine dönmilf görmesi 
gene bundan dolayıdır. İngilte
re siyasetinin, Mr. Çemberle y• 
nin tesiri bu kader ıeyi yapma
ğa muktedir değildir. Tedafüi bir 
çenberleme içinde bulunan Hit· 
ler bu zincirin her halkasını 
bizzat kendi çekici ile döğmüş
tür. 

Hatta bu anda bile şimdiye 
kadar yakarıda söylediklerimiz
den kurtulmak imkanına ma
liktir. Eğer o konuşmalarına 
tecavüzde bulunmıyacağıoı aha-

lisini öldilrmiyeceni, fabrikala
rını, dükkanlarını, tarlalarını 
ellerinden almıyacağını ispat 
edebilirse etrafında tedafüi bir 
kombinezondan eser kalmıyacak
hr. Bu sulhsever kuvvetleri ona 
yakın bir zamanda en fazla bir 
şekilde ıilAhlanmağ~ vk~de11 

.. . -... ._. , ... 
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ıey m8dafaa aefıl laı.t ft tek
rarlanan darbeler olmatW• 
Beklemedikleri bir umaa .. 
tecazlize uğramıyacaldarıaa W 
ir kati bir teminat, alm1alıflll 
komşularının üzerinde dolaP' 
korkunç bulutlardaa kartalma• 
tarını ve sulh ve ıDkcm ~ 
yafamalarıaı temin eclMellıtlr• 

Bugün Almanyanıa talaa~ 
ettiği çenberleame etnfıadakl 
hükumetlerin olduju kadar r 
nuıı halkı tarafından da ...... 
nnlmllş bir ıeydir. Butla 
memleketlerde Y•flJ•D a...U 
b~yatlarının ve hllıty•tl•llt .. 
naziler tarafından mahvedilecr 
ğinden korkarak me•leketleri"' 
ni böyle bir çenbere daldl ol .. 
mak için tazyik edilmiftlr. O•• 
lara tehlikenin yeraiı oldajaa9 
ispat etmekten kola7 Wr ı-'I 

yoktor. Fekat bu -iıpat k.U.
ile değil filiyatla olmabdar. 

Bundan sonra da herk• Jcia• 
de ve mesut bir pkllde yqa• 
mak imkinını bulacakbr. Ete' 
Alman liderleri koliqulanaı• 
bazdan hepsi tarafıadan biler 
ma uğrayacaklarını dlflalyor 
larsa onlardan garaatl iatJy.W• 
lirler ve bu ğibi jaraatiler _.. 

reımi ve kıymetli Wr ...,.... 
verilmiı bulunmaktadJr. it-' 
Almanya kendiıiae yapll .... 
her hangi bir ant tecadxe ...,. 
fi emniyeti için keacll lli11•lr• 
düşen her ıeyi yapacakbr. 

Pek çok defalar dyWlf191 
gibi lngilizlerin çok -d~•., 
olduğu bir mesele Avrapada Al
manyayı yllksek ve halat17ar ~ 
mevkide, ayni zamaacla mir 
takbel dllnyanın kuralaıa•da 
faal bir rol oynar vaziyette ..,. 
mektir. Bu ıene ıeçircljllmil 
bütün şüphelere ve telıUkel.,. 

rağmen bugün bunun &mit ..U
lebileceğini zannediyorum. Jlri• 
tanya adasındaki blHID partilr 
rin bu b.ıvanıa ibya11aa ....... 

tar olduklarına itimadım nnllr• 
Şayet Hitler etrafındaki millet• 
lerin büriyetine yeni bir hile_.. 
da bulunduğu takdirde )\imar 

lar, · İugiltre ve Franuma yd 
bir umumi harp dotabllecelbil 

duşunerek mlldahalede balan• 
mıyacağını tahmin .tiyorıu. 
bunda çok aldanırlar. • .. 

fennin terakkiıindea dolayı ır 
le tahmin ediyorum :ki barW. 
neticeleri korktuğamdaa da ... 

feci olacaktır. Bu la....ta ...... 
diye kadar yapılan teerlbeler .. 

neticelerine milletlerin blrltlıimıt 
karşı duymakta oldaldan kialet 
de inzimam edecektir. Ne olar• 

sa olıun Alman devleti kelMllW 
ni fena yoldan çekene t.a ,.. 
nalakların hiç bhisi tahad• 
etmiyecektir. Kendi iatikbmli 
ve diinya ıulbu tam..tJI• r 
nun kendi elleri araııatla bal.r 
maktadır. Picture Polt 

r....... Abone ıeraiti ........ 1 i Yılhtı her yer l~ta ' llra. 1 
i Alb aylıtı 3 lir...... ı 
i idare ,eri: Aydı•4a C. H. 
l P. Baaımni. 1 
i razeteye ait yudu içi• 1 
i yazı itleri müdürlüj'be, ilb• l 
i lu için idare mücllrllfl .. ! 
i -uüracaat edilmelidir. f 
: ............................................ .-

lmttyas ıahlbl ve Umumi NetrlJal 
llQdOrO ı Etem Me• ... 

8Haldlf1 ,., 
~ M f' ltaı ... ..t 
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Ki dlBlt .. _ hnllf••lol'ı : 

Cumhuriyet Müddeiumumileri 
ne İf göıürler ? 

Bozdoian, ( Huıuıt ) - Ge
çen yazılarımdan birinde, kııa
ca adliyenin teıkilitından bah
aetmittiın. Fakat, bu yazımda, 
noksan kalan cihetler vardı. 
Bunlardan biri C. M. U.leri di
ier ıorıu bikimleridir .. Bundan 
baıka, icra memurları, başkitip 
zabıt kitipleri ve mubaşirler ve 
Ankarada bulunan temyiz mah· 
lcemeıi ve bunun teıkilit ve 
vazifelerini yazmadan dilekçe
ler naııl yazılar bölümüne geç
melde tam bilri vermemit ola· 
cakbm. 

- 1. C. M. U. leri, ammenin 
Yui hepimiz adına hareket e
derek rerek inıanlara ve re
rek inaan toplulujıınun tetkil 
ettigi Devlete ve devleti karan 
hilkümet ve devlet, hilkümet 
reiılerine, vatana millete, mem· 
lekete karıı ıuç İfliyenleri ge
rek kendiılni bizzat ve rerekıe 
Poliı ve Jandarma ile el ve e
mek birliii yaparak ıuçlulan 
meydana çıkarmağa ve bunları 
mahkemeye verip cezalanclırma
ia hizmet eden bir teıkilatbr. 

- TOrk ceza kanununun ıaç 
ıaydaiı her fiil ve harekete it· 
tillkeıbeden yani bir suç itlen
dijini gerek kendisinin görmeıi 
ve ·rerekıe istidayla kendiıine 
•eya onun adına hareket eden 
karakollara haber verilmeal ıu
rettyle mnddehnnllllli derhal bir 
tahkikata girer veya İf kara· 
kolda ise vereceii emrile ~polis 
veya jandarmanın tahkikat yap
aıa11nı ister. Yapılan tahkikat 
lleticeainde eger bir ıuç iılen· 
diii anlaıılaraa, derhal bir id· 
diaame yazarak iti bınri mah
keme g6rmeğe aelabiyetli iıe o 
aıahkemeye veya it agır ceza
lık bir itıe ıorgu hakimine gön· 
derir. Sorgu hakimine talepna
oıe adı verilea bir yazı ile gön-
derir. ı , w Fl 5 • 

Sorgu ladkimleri : 
Müddeiumumilerin hazırlık 

tahkikatı adı verilen ve kendiıi 
veya karakolun yapbfı tahki
kat •onanda {it atırceza mah
kemelerinin röreceti ağır cezalı 
iılerden olduğu anlatılırsa bu 
itlerde bir de sorgu hikimi ta· 
rafından yapılan ve ilk tahki· 
kat adı verilen bir tahkikattan 
geçmeden it mahkemeye gön
derilmez. Bu tahkikatı sorgu 
hakimi yapar ve neticede bir 
ı•hsan ya muhakemesinin meni-
ne veya ıon tahkikatın açılma
sına karar verir. Meni muha-
keme bir ne•i beraat ıon tah
kikatın açılması ise iti ıelAhi-
yetli mahkemeye g6nderip or
tada ıuç varsa suçlunun ceza· 
landırılmaıını mahkemeye bırak· 
maldır. 
Şu kısa bilgiden ıonra bir 

nokta kalır: 
Bir ıuç ltlendi. Siz bunu rör· 

diinilz. Suçlu kaçıyor ? Ne ya• 
parsınıı? 

Kaonua, eğer bir ıuç berke
ıin rözü önünde itlenmitse, ga
renıeri, ıuçluyu yakalamak va
zifeıile mllkellef tutmuıtur. Eier 
ıiı ıuçluyu yakalamazsanız ka· 
nunun emrettigi bir ıeyi yapma-
makla ıiz de bir ıuç iılemlı 
oluyoraunuz. O halde, (&zilnllz
le bir ıuçun itleodiğini g&runce 
ıuçluyu yakalamak ve İfİ kara· 
kola ve C. M. U. ne lıaber ver
mek her vatandaıın vazifesidir. 

- Suç size işlenmişse ne 
yapacıkıın ? Mesela bir adam 
yanınıza geldi sizi d6idü, ya
raladı veya ıize söğdtı. 

- Yapılacak iı, kanun size 
bazı haklar vermiıtir: Karakola 
gider ıikiyet edersiniz zabıt 
tutulur tahkikat yapılar. Suçlu 
mahkemeye verilir zecalandırıhr. 

Almanyasından sonra 
Alman yası 

Hitler 

Bamarkın kurduio Almanya, 
1870 - 71 harbını yaptıktan son . 
ra, kayzerler a1manyaaı, ge1;ea 
ciban barbına kırk kilıur sene 
haıırlaamııtı. 

Bugln yeni bir cihan harbı 
llıaceraııaa batlamış olan naı
Yonal • ıoayaliıt Hitler alman· 
Y•ıının bu topyekün harpte, 
luclendorf'un çok ciddi telikki 
tttit1 fU meseleleri ne derece· 
Ye kadar göz öaüade tatm1&1 
oldufanu b:lmiyoruı. Ludendorf, 
ıı il" 

.. opyeldin harp " iıimli ete· 
ri11de Almanyaya ıanları vaıi
Yet •e tavıiye etmitti : 

,, TopyekOn harp ve topyekun 
PotiUtika ıu ciddi meıeleyi göz 
&nllade tutmak zorundadır: 

Aaavatan, müdafaa orduıu· 
llllıa ve b6tln milletin ve bil· 
b~a laarp gidimtlnOa ibtiyaç
••rını ae suretle temin edecek· 
Ur? Memleketin dı1111 ilan ne· 
~r getirmek mecburiyetindedir. 

•rp baıladıktan aonra da, dı· 
l•rdaa retirditt ıeyleri temin 
Yt tedarik •dec-c jine emin ola· 

bilir mi? Cihan harbinda timal 
denizi ve kıımen de Baltık c:le· 
nizinin lngiltere tarafından, Ak
deniz'in ltalya ve Fransa tarafın
dan abloka altına almmaıı ne
ticesinde, Almanya ile Avustur-
ya • Macaristen'ın baıına gel· 
diii gibi, deniz barba veya bir 
abloka dolay11iyle anavatanın 
deniz mahreçleri kapanıyor mu?,, 

Zira, kayıerler Almanyaıı re· 
çen cihan harbine kırk küsur 
tene harırlanmıı olduğu halde 
o muazzam maceraya baıladığı 
glln, devlet bankasında ancık 
300 milyon nakit paraya ve 
2000 milyon marklık altın ıto· 
kuna malikti. Halbuki, harbın 
daha ilk aylarında 4520 milyon 
marka ihtiyaç hasıl olmuıtu. Ci· 
ban harbinde Franıa ile Rus
yanıa altın karıılığı Almanyanıa 
altın karşılığından daha fazla 
idi. Ancak, lngilterenin Alman
yadaa daha az altın stoku ol· 
maıına rağmen, sarf mali vazi• 
yetinin resaneti yüzünden ha
ıımlarımn hepıine galebe çaldı. 

Ya iate vaziyeti? 
Geçeu cihan h•rbtnd n tv• 

- - . . . - -
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HiKAYE 

Ayşe Eminenin oğlu ,~ 
........................................... 1, 

-4-
- Ya Haıan bir glln baki· 

kati Sğrenirde beni bırakıp gi
diverirse? 

Bu dilıilnce ihtiyar Ayşe nl· 
nenin içinde bir yılan gibi ç6· 
reklenmif yatıyordu. Zavallı ih
tiyar bir rün bu yılanın çözüle
vereceğindea korkuyordu. 

* 
Hasan askerde bulunan ve 

hayalile hasretini avuttuğu ba
baaına mektup yazmak hlllyaıi
le alfabesini dikkatle okuyup 
y1tzı yazmağa çalıııyordu. BirgOa 
alfabede manasını anlıyamadığı 
bir cümleyi muallime sormak 
için akşam Ostü mektebin önil
ne gitmişti. Muallim mektebin 
önllnde bir iki çocukla mefgul· 
dü. kDçiik Hasanı görOnce itini 
bıraktı ve onu dikkatle dinle· 
dikten sonra an'1yabileceği ıe· 
kilde ıorduğu sualin manaııaı 
anlatıyordu. O ıırada onların 
yanlarına doğru llzerinde asker 
elbisesi bulunan ve aağ kolunun 
&zerinde ıırma ile işlenmit bir 
ıerit görülen bir genç yaklaıa
rak muallime selam verdi. Ve 
onların yanında durup mualli
min Hasana anlattıklarını dinli
yordu. 

Haaan muallime teıekkür edip 
ayrılacaktı • Asker elbiseli adam 
önüne geçerek 

- Senin ismin ne oğlum .. di· 
ye ıordu.. . 

Hasan biran durduktan sonra 
- ffann ! 
- Kimin oğlusun ? .. 

- ···' - Babanın 
muıun? 

- ... ! 

ismini bilmiyor 

Hasanın bakııları önüne ia
mİf.. Babasının ismini soran bu 
adama ne cevap vereceğini bu
lamamıfh .. O anda Hasanın ka
fası içinde binlerce ihtimal se• 
ferber olmut bir ordu ,gibi ka· 
rıımııtı.· 

velki Almanya, yılda 1,830,000 
ton buğdayı ve 8000000 ton yemi 
hariçten temin etmek zorunda 
idi. 

Bunları dııarıdan temin ~de
memek yOzünden merkezi Av· 
rupa devletlerinin iaşe durumu 
çok kötUleımit ve Romanyaya 
harp ilin edildikten sonra, stra
tejik zaruretlerle değil, ııa : bu 
iaşe meselesini halletmek mak· 
aadiyle, harp aahası, zahire an-
barı sayılan Efl•k eyaletine ka· 
dar genişletilmiıtir. 1918 de, 
şarktaki harp meydanlarının 
Ukranyaya kadar yayılmasında 
da, keza ·ayni dOşOncelerin zo· 
ruyla hareket edılmiıti. 

Ludendorf, " geçen cihan bar
bına girmiş olan Almanyanın, 
IAakal 1.000.000.000 marklık 
zahire depo etmeıi lizımdı; fa
kat bunu temin etmek mümkün 
olamamııb . ., diyor. Ya bugün? 

Alman yüksek fırınları, ge• 
çen cihan harbine takaddüm 

'eden yıllarda ve ezcümle ~1912 
de 40 milyon ton demir cevhe· 
ri işliyorHu. Llkin bunun 11,5 
milyon tona yabancı memleket
lerden bilhassa iıveçten idhal 
ediliyordu. 
Refıh · içiudo geçen ;JO kOiur 

- Acaba bu adam aıkerde 
olan babası mıydı? Yokıa ba
baıı tarafındanmı geliyordu. 

Keltane rengi gözlerinin için
de derin bir endiıe peyda ol· 
muıtu. Bir taraftan babaııaın 

ismini ıoran adama vereceii 
cevabı bulmağa uğraııyor diğer 

taraftan da kafası içindeki es
rarı çözmeie uğraııyordu. Genç 
aıker Hasanın sıluldığını anla· 
mııtı. Yilzünü okıadı, gözlerini 
gözlerine çe•irdi. Haıanın g3z· 
lerinden iri damlalar yanakları
na doğru akıyordu .• 

Bunun sebebi babasının ismi
ni bilmemesiydi. Şimdiye kadar 
bunu ne annesi söylemit ne de 
kendisi sorup öğrenmiıti. Haıan 
saçlarını okıayan askere bakar· 
ken babaıını seyrediyormuı ıi
bi ve ciddi tatlı rateler geçir
diğini hi11ediyorda.. Titriyen 
aeıile 

- Babam 'aıkerde 1 
- Babanı bilmiyor musun ? 
- Bilmiyorum!. Anam yalnız 

aıkerde oldupnu ılSyledi •• 
- lımini de bilmiyor muıun? 
- Hayır •• Bilmiyorum 1. 
Çavuıun 'yüzüne garip bir 

mana çökilvermiıtı.. YüzOniln 
hatları gerginleıti.. . Bakııların· 
da timtek çakıverdi. Kalbi 
helecanla doldu.. Sonra Hasanı r 
kucatına aldı. Yanaklarına doğ
ru akan yaıları ıildi. . Kumral 
aaçlarını okıadı •• Yanaklarından 
öptll.. r 

Hasan ınknnetle onun bu ha
reketlerine teslim oluyordu .• 

- Babanı seviyor muıun Ha· 
aan? 

- G&rmedim amma .. Çok ıe
viyorum 1 •. 

- Baban gelıe.. Onu kucak- • 
lar mııın? ~ 

- Tabii kucaklanm .. Fakat L 

yakında geleceğini bilmiyoruz ki. 
- Senin annen Tar mı Ha· • 

.. n? 
- Var .• Evde 1 

- Sonu oar -
- ---·' 

senelik bir hazırlık devreaiae 
rağmen Almanyada bakır tüken 
mit ve evlerdeki bakır kap ka
cak toplatılmıştı. Hatta hem 
bakm hemde kauçuğu temin 
etmek için Doyçlant adında ma 
azzam bir denizaltı gemiıi inıa 
edilerek Amerika kıtaıına g6n· 
derilmiıti. 

Nihayet harp uzadıkç•, he· 
men hemen b&tnn ihtiyaç mad
deleri, yerlerini " Eraatz " reji- ' 
minin dikte etttiği maddelere 
terketmiıti. 

Kırk kilsur yıl hazırlanmıı 
olan Kayaer Almenyaaı, itte bu 
ve buna benzer tezahilrlerle 
karı ılaştıktan ıonra, aldığı ne
tice malumdur. 

Buglln ikinci bir cihan harbi
nin batlllngıcında bulunın naa
yonal sosyalist Hitler Almanya
ıının bir kaç seneden ibaret 
olan hazırlık devreıi, acaba ne 
gibi tezabOrler yaratacaktır ? 
Bunu zaman bize gösttrecektır. 

Ancak, Ludendorf ıonl•n 16y• 
lemektedrr : gelecek Avrupa 
harbının k11a ıürmeıini temen
ni ederim. Aksi takdirde, har
bın Almanya için korkunç bir 
feliket olmaıi mukadderdir. 

Hikmet Tuna 
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ftta 1 
J 

RADYO 
SALI 5/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1'48 m. 182 Kca. 120 Kw. 

1 

11 T. A. Q. 19,74 m. 15195 
Ke1. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği • Pl • 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14.00 Müzik: (Riyaseti· 

cumhur Baadoıu - tef: lbsan 
künçer) 

19.00 Program 
19 05 Mıızik (bir konserto) 
19.30 Türk muziğı (ioce saz 

faala) 
20.15 Konu,ma 
20.30 Memleket saı:-ı t ayarı, 

ajanı ve meteoroloji babc leri. 
20.SO Tüı k müziği: (müıterek 

ve ıolo teganni) 
Okuyanlar: Mtlek tokgöı, Mus

tafa 'çağlar 
Çalanlar: Ruıen kam, Cevdet 

kozan, Zfthtü bardakoğlu 
1 - Beıtenigir peırevi 
2 - Bimen ıen - bestenigir 

ıarkı (derd ımi ummana döktüm) 
3 - Eviç türkü (atladJm bah

çene girdim) 
4 - Udi Fahri • hicaz ıarkı . 

(bahar olıa çemenzar olsa) 
5 - Santur taksimi - Zübtii 

bardakoğlu 

6 - Udi Ahmet • aegih ıar. 
(bakıp ahvali periıanına ar ey· 
le ıönül) 

7 - Ethem efendi - Hüzzam 
ıarkı ( eıki çeımim hasretinle 
ağlıyor 

8 ~ Refik fenan • mahur 
tilrkil (tepeler tepeler) 

9 - Faize - nihavent şarkı 
(kız ıen geldin çırkışdan) 

10 - Refik fersan • mahur 
ıarkı (kirpiğine ıilrme çek) 

21.30 Haftalık posta kutusu 
21.45 Neşeli plaklar • R • 
21.50 miizik (küçük orkestre 

ıef: Necip )Aşkm) 
1 - Rudolf nützlader haydi 

bana bir bava daha çal 
2 - Franz Lebarçocuk prenı 

operetinden vals 
3 - Mozart re majör diver· 

timeııtodan menuet danıı 
4 - Emmerich kalman Hol· 

landah kadın operetinden pot
puri 

S - Pepi müller la paloma 
ıark111 üzerine potpuri 

6 - Ziehrer Viyanah kiıçDk 
kız 

23.00 Son ajans haberleri, zi· 
raat, eıbam ve tahvilat, kambi· 
yo- nukut borsası (fiat) 

. 
23.20 M6zik (cazband • Pi.) 
23.55-24.00 Yarınki program 

Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - Satın alınacak 15296 
kilo arpa ile 2920 kilo ıamanın 
açık ekailtme müddeti on giin 
uzablmııtır. 

2 - Arpanın muhammen be
deli kilosu 4 kuruı ve samanın 
kiloıu 1,25 kuruşı ur. 

3 - lıteklilerin tartnamaleri 
g&rmek llıere yazı itleri mü-
d&rlilğüne, ekıiltmeye iıtirak 
etmek Uzere muvakkat teminat-
larile birlikte 14/9/939 perıen
be gllnO ıaat 11 de belediye 
daimi encDmenine mGracaatleri 
lliD olunur. (218) 



TOZı• 

Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

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

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

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Ne,et 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
~errabi kadın hastalıklan ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulüne başlemıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından ber 
t6rlü erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi e~aslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

• • • • • 

ıa~ıııtml!lı!E'~AA . AAA&..eAe 

6Ay İ 
Vade ile elbise : 

SY aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunu~ : 

41 Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- = 
ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. a 

En muteni biçki dikişle ve en özenişli provalarla müt· .. 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. it 

1 Memurlarımırm bu fırsattan istifadeye katacaklarını 1 
umanın. 

K tdın ve erkek terzihanesi 
41 Muzaffer Eraydm • 
• Demiryolu caddesi: Aydın 9 .-.-.. -

~ -~ss~s~sszsars&1e~ 

1 i ' 
Bakım Evi Muayene Saatları N 

Doktor arkadaıımııın adı ~ Muayene rüni 

Pazartesi 

Sah 

Çartamba 

" 

Perıembe 

.. 

Cumartesi 
.. 

Saat 

l - 4 Dr. Remzi (Çocuk müte~aasııı)I 
4 - S Doktor Fuat Bayraktar DJ 

(Cilt bastahkları mutahuıı11) [tJ 

2 - 3 
3 - 4 

4 - 5 

5 - 6 

2 - 3 
3 - 4 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G~zaçan 

( Gaı hastalıkları mutahaHıll) 

(tl 
(tJ 
[G 
~ 
(+J 

Doktor Muhsin [t 
.(iç butalık)arı mutahauııı) IJ 

[~~ Doktor ŞeYket Kırbat 8.t 
(lataui baıtalıklar mutahauııı) 1 

Doktor Nafiı Yazgan 
Doktor Halil GCSıaydıu 

[+l 
il 

• 

• • 
1 

1 

AYDIJt IATI ı 621 

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. 
!i2C == 1 = G ııız XA cw:: 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

.Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği . 

/ormül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

CS:WE 1.21 _§ _ 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

. - ,. :z::z:: . 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

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

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

s 

1 
1 
1 

.. .. 
1 

Aydın belediye 
reisliğinden: 

dın belediyesi daimi encümenin· 
de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iıtirilı ede
ceklerin muvakkat teminatları
nı hevi teklif mektuplarını iha
le saatlerinden bir ıaat evveli
ne kadar belediye riyasetine 

mator ve teıisatı 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. Muvakkat teminat mik
darı 3173 lira 91 kuruştur. Fen· 

1 - 15 Milimetrelik 250 a- ı 
<Jet saati ile keza 15 milimet- j 
rt lik 280 adet kolye ve tef er- · 

ruatları kapalı zarf uslile eksilt- J 

meye konmuştur. 
2 - Saatlerin muhammen be-

delı 4125 ve kolyelerin 2100 
lir adar • 

3 - Saatlerin muvakkat te
minatı 309 lira 38 kuruı, kol
yelerin 175 lira 50 kuruştur. 

istekliler fenni ve eksiltme 
şartnamelerini parasız Aydın 
belediyesinden alabilirler. 

S - ~balesi 28 eylül 939 per
ıenbe gUuU saat 16t30 dft ·Ay-

vermeleri lizımdır. Postada vu-

kubulacak gecikmeler, nazarı 
dikkate ahnmaz. 

22 27 1 6 (188) 

Nazilli Belediyesinden 
14/9/939 perıembe günil sa· 

1tt 16 da Nazilli belediye ~ihale 
encümeninde eksiltme komisyo
mı odasında 42318 lira 84 ku
ruş bedeli keşifli Nafıa vekale
tince musaddak Nazilli kasaba· 
ıı el~ktirik tcbcke ve tranıfÖr: 

ni ıartnameleri, Proje, keıif 
biilaıasile buna müteferri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazil· 
li belediyesinden alınabilir. lı
teklilerin teklif mektupları ve 
en ar 30000 liralık bu iti ben· 
zer it yaptığina dair nafıa ida
relerinden almış olduğu vesika· 
lara istinaden ihale tarihinden 
8 gUn evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası ve
sikaluını havi zarflarını 14/9/939 
perşembe günü saat 15 şe ka
dar Nazilli belediye encümenine 
müracaat eylemeleri lizımdır. 

149 s.· 13, 23, 6, 


