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Garp cephesinde 
Fransız ordusu ilerle yor 

Cephedeki Alman askerleri sığınakların gayri muntazam 
olmasından ve insandan ve en ziyade mühimmata 

kıymet verilmesinden şikayet ediyorlar 

Ankara 8 - Dlln iece yan-
11ndan bu giln ıaat 12 ye ka • 
dar at.nan haberlere g&re vazi
yet: 

Şark cephesinde: 
Yeni bir haber alınamamııtır. 
lngiliz istihbarat bürosunun 

dOnkil tebliği: 
Denizde hiç. bir hareket ol· 

mamııbr. lngiliz gemileri alman 
-deniz altılarına kartı hücumlara 
devam etmektedir. 

Alman tahtelbabirleri seyri 
ıefaine kartı taarruzlarda bu
lun maktadır. 
· 2400 tonluk Boıina ve 7400 
tonluk Sefoe vapurları torpil· 
lenmiştir. Korina vapuruna tor
pil ablmıt•• da haHra uirama 
dan kurtarılmıthr. 

Londra 8 - 119 bin t~n 
hacminde 27 Alman gemisinin 1 

fıpanyanın Libo limanına iltica 
ettiği bildirilmektedir. 

a. a. 
Londra 8 - Amisterdamclan 

.bildirild iğine göre, Almanyada 
benzin sarfiyatını Azaltmak için 
otomobil nakliyatı ıiddetli kon· 
trol edilmektedir. Bertin civa· 
rıuda polis iki gftnde tenezzüh 
yapan 86 otomobilciyi tevkif 
etmittir. a .a. 

Londra 9 - Amiıterdamdan 
bildiriliyor. 

Almanyada yabancı radyo 
merkezi dinledikleri için tevkif 
edilenlerin adedi artmaktad1r. 
Bir evde toplanan bet eltı ya· 
hudi, yabancı iatasyon dinlerken 
ya kal ıamıılardtr. Bunun üzerine 
poUı botun yabudi evlerindeki 
makineleri mOaadere etmittir. 

a. a. 
Lodnra 8 - logilterede hra· 

bin deY•mı mOddetince ıiyaıt 
IDOcadeleden vaz geçmek için 
bfUOn ıiyaıl partiler arasında 
bir mlıtareke akdi kararlaıtı-
rılmıtbr. a.a. 

Londra 8 - Hindistandaki 
bütUn mihraceler İngiltere kra • 
lına, her tlirlü yardıma hazır 
oldukları hakkında mesaj göu· 
dermektedirler. Şimdiye kadar 
geleo mektupların •ayııı 88 dir. 
Ağahan reisleri olduğa 10 

milyon insana hitaben neırettiği 
beyanname ile bunları tered
dGhlh: infilterenin yanında yer 
•lmığa davet etmittir. 

Ankara 8 ·- Bugün Hat 13 
den ıaal 17 ye kadar ahaan 
baberlere nazaran vaziyet: 

Alman harp raporuna neıa
ran Polonyadaki bareklt bir 
çok noktalarda takip mahiyeti· 
al almıt . ve bazı noktalarda 

ciddi çarpıımalar olmuıtur. Var· 
ıovanın cenubundaki bütün köp
rüler Alman tayyareleri tarafın
dan tahrip edilmiştir, 3 Alman 
tayyaresi daı&riilmüıtur. Bir 
Polonya denizaltı ıemisi batı

nlmıttır. 
Franıız. umumi karargahının 

bu sabahki raporuna nazaran; 
yerine az veya çok ehemmiyet• 
li mahalli ilerlemeler başa11mıt 
ve bazı noktalarda ileri hare
kit mahsuı derecede eyileı· 
mittir. 
Pariate verilen bir habere, g6re 
lngiliz kıt•atı Farnsaya gelmiı· 
tir. Fakat gelen kuvvetlerin 
miktarile nerelerde bulu.ndulan 
gizli tutulmaktadır. 

Fransız istihbarat bllrosu ba 
huıuıta ,a malumatı vermekte· 
dir. 

fngiltere bize 1914 ten çok 
daha reni, mikyasta yardım 
edebilecektir. Alman filosu o 
zaman o kad r kuvvetli idiki 
lngiltcrenia deniz hlkimiyetini 
temin edilem~meıinden it orkul· 
makta idi. Bugiın bu mevzuu· 
bahis değildir. logiliz bahriyesi 
denizlere hikimdir. 

Loodra 8 - Cenubi afrika 
birliğinin berbe girmesiyle gar· 
bl afrikanıa da otomatik bir 
surette alman ya ile baı p ha
line girdiii bildirilmektedir. 

Ottava 8 - Kanada parle· 
mcntosu ve Ayanı anane bilifı · 
na olarak dün öğleden sonra 
ıqeraıim yapılmadan fevkalade 
olarak toplanmıttır. Baıvekil 
meclise beynelmilel vaziyet bak 
kında icap eden tedbirleri al
mak &zere meclisin içtimaa 
çağrıldığını ıöylemııtir. 

Hükumet ingiltereye yardım 
etmek için ılacağı tedbirleri 
gizli tutmaktadır. 

iyi haber alan mahfillerde 
ı6ylendiğine göre parlemento 
1914 de olduğu gibi 50 ili 100 
milyon dol rlık bir harp bütçe· 
si kabul edecektir. Bu miktar 
63 milyon olarak teıbit edilen 
normal bütçeya ilive edilecek· 
tir. içtima devresinin çok sür· 
miyeceği tahmin olunmaktadır. 

Belgrap 8 (Radyo) - Yugoı 
lav kabinesi bu gOn toplanarak 
iktisadi mahiyeti haiz bir kaç 
nizamname ile ziraat nazaretine 
bağlı bir iaşe mlldürliığil teıki· 
lini kabul etmiıtir. 

Belgrad 8 (Radyo) - Yugoı 
lavyada seferberlik ilin edildi· 
j{i ve hududlarda tecemmu ya· 
pıldıjı hakkında royter ajaa11 
tarafıD&lan çıkarılan . f&yialar 

hakikate uygun 1 olmadığından 
resmen tekzip edıliyor. 

Yugoılavyada manevralar 
dolayııiyle sJlih altıua alınan 
askerlerden baıka hiç bir aıke 
ri tedbir ahnmamıştır. 

Belgrad 8 (Radyo) - Alman
ya dahiliye nazaretinin netret· 
tıii bir ni.zamname hava taar· 
ruzu eınaıında her taraf karan• 
lak iken yapılan cinayet, harsız-
lık ve ıair c&rOmler idam ceza· 
ıiyle tecziye edilecektir. 
Kaıden yangın yapanlarla 

m8aakaleyl giiçleştirenlerde idam 
edilecektir. 

Belgrad 8 (Radyo) - Amis• 
terdamdan alınau bir habere 
göre Kil ·limam dün gece bom· 
barduman edilmiştir. Tayyare· 
lerin kime ait olduğu bilineıne· 
miştir. 

Belgrad, 8 (Radyo) - Alman 
kıtaabnın Var,ovaya yaklaşmış 
olduğu Alman umumi karargl· 
hından son dakikada bildiriliyor 
Varfova alelicele boşaltılmak-
tadır. · 

Belgrad, (Radyo) - Alman 
baıkumandanhğı bildiriyor. 
Alman k.taatı saat 17,15de Var
ıovaya girmiıtir. 

Sofya, 8 - Bulgar Nazırlar 
meclisi hususi otomobillerin sey 
rlbeferini menetmeğe karar ver
mi,tir. Devlet mOesseıatına ait 
otomobiller de sarfiyatlannı y&z. 
de elliye. indireceklerdir. BiUUn 
memlekette haftanın iki g6nllde 
çar,amba ve cuma rUnleri et 
kesmek yasak edilmistir. a. a. 

V afington, 8 - Reisicumhur 
Ruzveltin riyaı;etinde fevk•llde 
olarak toplanan kabine içtima· 
ında milli mOdafaa meseleleri 
tetkik olunmuştur. a. a. 

Londra, 8 - Mısır h&kAmeti 
Almanya ile diplomatik mOna
sebetlerini kesmeğe karar ver
diğini resmen logiltere hlikft· 
metine bildirmiştir. a. a. 

Lond,., 8 - Royter ıjansı· 
nın Belgrad mu~abiri bildiriyor: 

YapılıcAk manevra için ıa· 
dece bazı ihtiyat ve miltebaı· 
ııı sınıflar ıilib altına davet 
edilmiştir. 

Yugoslav bnkftmeti umumi 
seferberlik yapmağa karar Yer· 
mi' ve bunu merhalelerle yap· 
ması için harbiye nazaretine 
emir verilmiıtir. 

Vatin2ton 8 - Reisicumhur 
Ruzvelt bitarafhk · kanununun 
tadili için kongrenin hususi ıu· 
rdte toplanması meıeleıine da· 
ir telefonla her iki meclisin 
liderleriyle g6rthnllttilr. Henüz 
bu hususta verilmit bir karar 
yoktur. a a. 

1 

ismet lnönü 
Fransız büyük elçisini kabul buyurdular 

Elçi MilJi Şefe B~ Löbronun bir mesajını takdim etti 

Ankara 8 - Reiıi cumhur 
lımet lnönü dün saat 16,30 
da hariciye vekili Şükril Sar•ç 
oğlu da hazır olduğu halde 

Fransa bOyDk elçisini kabul 

etmittir. Büyük elçi bu kabul 
e1na11oda Reisi cumhurumuza 

Franasız cumhur reisi B. Alher 
L&oronun bir mesajını takdim 

etmittir. a. a. 
• s:i& -

ı Bir otomobil faciası daha 
j Çine yolunda bir kapta kaçtı devrildi 

Yolculardan 7 kişi yaralandı 
Oıın Çine yolunda yedi yol· 

cunun yaralanmaıiyle nef cele· 
nen bir otomobil kazaaı daha 
olmuştur. Kazanın tafsilltı ıu: 
dur. 

Muğl11nın EskihiHr k&y&ndea 
8. Apdull•lun sahip bulunduğu 
Muğla belediyesine kayıtlı ve 
şof&r Mustafa Ali idaresindeki 
1 num,.ralı kamvond 14 yolcu 
ile Muğlaya giderken Aydının 
3 kilomf'tre ile• isinde kuru çef 
me mevkiinde devrilmi, ve için 
de bulunan volculardan birisi 
ağar ve 11lh11 hafif o'mak &zere 
yedi kişi yaralanmntır. 

Yaralılar, Milaslı giritli Ali 
knısı KAmile ile Nazilli icra 
memurunun kar1cı Saliha ve 
va1de•i Ş1\1crUye, Mot1anın Bal· 
vanbolu kövftnden Osman oğlu 
Mehmet Uysal, Polatlı ıorgu 
hakimi Hüsamettin Türeg6n ve 
Aydının imam k&yUnden Meh· 

Ankara 8 - bag8n ıaat 17 
den Haat 20 ye kadar ahnan 
haberlere nazaran vaziyet: 

CPphelerden yeni bir haber 
abnamamııtır. 

Y •lnız hir Peris tel~rafında 
deniliyor ki: Franıız teblit'eri
nia vaziyetden k11a ve ihti· 
yatlı bir sekilde bahsetmeleri 
karfıl11nmaktadır. Bu felcil sa
yesinde il"i kara kollan· 
mızın daha iyi mevzii,., ,.lde 
ettiklerini hatırlatmak kafidir. 

Londra 8 - lngiliz iıtibba· 
raf: nezareti bildiriyor. 

Alman mil1etine yazıfm1t no · 
tatarla Almınya &zerine dardftn· 
c& ucu, serYisi askeri tlyyareler 
tarafından muvaffakiyetle ya: 
pılmıfbfh. Bet buçuk milvon 
nota timalt Atmanyanın bir kıı· 
mı llzerine ablmıftır. fngiliz 
tayyareleri ıalimen aYdet et· 
miılerdir. a. a. 

Londra 8 - lstih\>arat nezare
tinin neşretmit olduğu tebliğde: 

Zigfirid hattında Alman kı· 
t•hnın memnuniyetsizliklerinden 
bahsedilmektedir. 

1 - Sığnaklar inHnlardan 
ziyade mübimmabn saklanma
sına tahsiı edilmiıtir. 

2 - lntibkim dehlizlerinda 
bava tertibatı bozuktur. lstih
klmlara yeni girilmit olduğu 
halde havı çok boıulmut . ., .. 

met oğlu Sadıktır. Burılardan 

giritli AH karısı Kimile ağır 
yaralıdır. 

Yaralılar derhal memleket 
b&1hnesine nakledilmişler, ağır 
yarala hastaneye yabralmış di
ğerlerinin pansımanları yapılmıı· 
tır. 

Hidiıeye mOı:ldeiamumilik el 
koymu' ve tahkikllta baılamıstır. 

Şofar Mustafa Alinin ifadf'tİ· 
ne g3re keodiıi rahatsız bulun· 
duğundaa kaptıkaçhyı E•kihi· 
ıara kadar götDrmek Dzere ıu
rada burada ıofar muavinliği 
yapan M lbli Arap Mehmet Ali 
iaminde birisini iki liraya tutmut 
ve direksiyonun idaresini buna 
bıralcmı,tır. 

OtomoMli fevkalade s&rat· 
le ıevkeden Arap Mehmet yol
da direk5iyona hlkim olama• 
mıı Ye bu müeHif kazanın vu· 
kuuna sebebiyet vermiftr. 

1 Elektrik direğine 
çıkılır mı? 

Evvelki gün Kurtuluı mahal
lesinde dokuz yaşlarında bir 
çocuk elektrik direğinin tepe· 
sindeki kuş yuv-111na bakmak 
için direğe tırmanmıt ve bir 
eliyle ceryan geçen teli yaka· 
lamııtır. Bu suretle tiddctli 
elektrik cereyanına tutulan za
vallı çocuk dört da\cika kadar 
ceryana maruz kaldıktan ıonra 
yere diitmOştiir. 

Ağzındıtn burnund~n kan bo· 
tanan çocuğun kolları yanmıı 
ve derhal memleket haıtahane
ıine kaldırılmıt ise de bayatını 
kurhrmık mOmklln olamamıştır. 

nefes almak imklnı g0ç1e,mittir. 
3 - Sığınakların m&bim bir 

kısmının inıaatı ikmal edile· 
memittir. Bir kıımı kullanılmı· 
yacak bir haldedir. 

4 -Yiyecek ve içilt>c~k ,eyler 
gayri klfi ve cinsi çok fenadır. 

Londra 8 - On g&nden beri 
Mari Borndon avuıturyalı asker 
kaça"lannın Yugoslavyl'ya kaç 
bklar1 görülmektedar. 81.' aya-
let balkının maneviyah çok bo
zuktur. Aıker toplanırken ka· 
dıolar gizli bir iayaa bavat1 ya 
ratllllflarchr. 



I 

etrıla daiılarak alevlendi, •• 
dört bir taraftan memleket mtı 
dafaasına koıanların sesleri 

Kurtuluş bayramı münasebetile Halk İ 
evi hoparlörlerile verilen nutuklar · 

iıidilmeğe baıladı . 
Artık hareket kelimesi tam 

manaıiyle yerine gelmeie baı· 
lamııtı . Yani senelerce yabancı 
topraklar için kavga eden bu 

Evvelki gün Aydının yedi eylftl kurtuluş bayramı mnnaıebetlle 
Halkevi boparlörlerile istiklal ıavaıı ve neticeleri me•zuunda ko · 
nuşmalar yapılmıştır. 

İstanbul finivcrsitesi tıp fakültesinden Tevfik Sağel ile lzmir 
erkek lisesinden Feridun Gökbel tarafından yapılan bu konutm•· 
ları aynen neşrediyoruz: 

Tevfik Sağelin konuşması 

Sevgili büyüklerim, sevgi de
ğer vatandaılarım, 

Bütün mevcudiyetine güven
diiimiz, her tlir kün göğsün Ü ka 
bartan kahraman askerler. 

Bugün, blltün dünyayı kökün
den sarsan harp korkusu, mil
letleri biribirine yaklatbrmakta
dır. 17 sene evvel bugün, bu 
topraklar üzerinde, düşmanları
mız siyasetlerini tahakkuk ettir· 
mek için bütün kuvvetlerile ça· 
lıştıkları gündür. 

Biz tek başımıza, düıman or
dularını, topraklanmız iizerin
den var kuvvetimizle atmak is
teyorduk, fak.ıt onlar, emelle
rini tahı:ı kkuk ettirmr k için, bu 
işte muzaffer çıkacaklarına yilz
de iki yüz in anıyorlardı. 

Sevgili yurdd~şlarım, biz ku v
vetimizi mazimizden aldık. (Ma· 
zisini unutan bir millet ölüme 
mahltücndur) Onlar mazimizi ka
rııtırmadan bu işe başladılar. 

Bizim kanımız ecdadımızın, 
dedelerimizin kanile yuğrulmuş
tur. Ecdadımız şanh bay r ağı· 

mızı, bu topraklan kurtarmak 
için, dökillen Mebmetciklerin al 
kanından, ay yıldızı da gökler
den yere inmemek üzere bir 
sen bol olarak almışlardır. 

Biz şanlı bayrağımızı onlardan 
emanet aldık, bu topraklar il· 
zerinde durdukça onu semada 
yükselttik, daima yükselteceğiz 
ve netıilden nesle onu armagan 
edeceğiz . 

Oolar topraklarımıza nasıl 
iİrdiler. 

Her ıeyden tecrit edilmif, ha· 
lim, selim gördükleri türk 
milletini biç bir şey yapamıya· 
cık insanlar mevkiinde sandılar. 

Düşmanlarımız bu yurdun ev• 
!atlarını orta Aıyadan kalkup 
ta dip kapularında nal sesleri
ni, kılıç ıakırtılarını duyuran 
bir milletin evlatları olduğunu 
hiç dü7ünmediler. 

Biz öyle bir milletin evlatla · 
rıyız ki, bizimle dost geçinen, 
dürüst hareket eden her sulh 
ıever millete canımızı vermek
ten çekinmeyiz. 

Yurddaşlanm, Düşmanlarımız 
7 Eylül 1922 de yani 17 sene 
evvel bugün, yurdun her tara· 
fında olduğu gibi Aydında da 
biç düşünmedikleri bir darbe 
ile baılarını taştan taşa vur
duklarını gördüler. 

Yurddaşlarım, 

Türle mille ti azmini, vatanının 
her karış toprağını, biitün mev
cudiyetile müdAf aa ve bir karış 
toprağını ~ile feda edemiyece
ğini bütnn dünyaya bir kere 
daha ilin ve is bat etmiştir. 

Türk milleti sulh perverdir. 
(Ona dokunmayan bin yaşasın) 
Bugün T ürkiye, en büyük kasır .. 
ga ar kopmak ilzerc bulunurken 
bile, likindir. 

AtatürkOn mukaddes emane· 
tini, arslanlar gibi müdafaaya 
muktedir çelik bir orduya, mil
letimizin mukadderatını kuvvetli 
elleri arasında tutan ismet İn· 
önü gibi bir ıefe malikiz. 

Millet orduıuna, Bilyilk Millet 
Meclisine, bilki\mdine büyilk 
bir imanla baihdır. Kemalist 
rejiminin vatan mildafaasındaki · 
emsalsiz olan kudretini biliyo
ruz. Bu rejimden sakat if çık
maz, çıkmayacaktır. icap eden 
her tedbir alınmııtır, alınmakta· 
dır. istikbal bizimdir, onu em-
11iyetle bekliyoruz. 

Aydınlılar, 

8.ıyrağımız bu mavi kubbe 
altında dalgalandıkca, onu ko
rudukca ve bir karış toprağı· 
mızı feda etmedikçe nice 7 Ey
JQller yaratacağız. Bugiln sizin 

' en mutlu giloünüzdür. Bayramı· 
nız kutlu olsun Aydınlılar. .. 
FtJridun Gökbelin konuıması 

Sayın Ayd1nlılar, AziL yurt· 
datlarım. 

Bu gün istili;ordusunuu, bun· 
dan 17 sene evvel 26 •ğuıtos 
sabahında patlıyan ilk topua 
açbğı zafer yolu üzerinde iler· 
liyen kahraman mebmetcikle· 

' rin süngüsiyle kanlarını top· 
raklarımızın üzerine akıtarak 
kaçtığı gilndür, 

Bu gün Güzel Aydınımızın 
düşman esaretinden kurtularak 
blltün tOrk yurdile hürriyet ve 
istiklaline kavuştuğunun 17 oci 
yılıdır. 

811 ğüa al kanlarını vatan 
uğruna akıtanları anma ıünü· 
dilr. 

Velhasıl bu güa düımanın 
neye uğradığını bilmiyerek ayak 
kabı yerine şapkasını giyerek 
kaçtığı günOn yıl dönümftdOr. 

Tarih anlatıyor, acı kara 
günleri içimizdeki görenler an
latıyor. Memleket istili ordusu
nun çizmeleri altında. 

Yıl 1918 İstanbul limananda 
düdük çalan düıman gemileri· 
nin seslerini işidiyoruz. 

Yıl 1919/15 mayıs İzmir kor
donunda viyaklıyarak yürüyen 
duıman askerlerini görüyoruz. 

lstaobulda düıman, Adanada 
düıman, Antalya da -düıman, 
Koayada, Aydında, lzmirde dilt 
man, şarkta, garpta, ıimalde, 

cenupta dilıman velhasıl bütün 
bir memleket düıman çizmesi· 
nin altında bulunuyordu. 

Asırlardan beri memleketine 
tek bir düıman adımı athrmı 
yan bu mil let bu memle
ket bu vaziyete nasıl dayana · 
bilir, nasıl tabammill edebilirdi. 

işte bu zamanda bütün mil 
Jetin kafasında tek bir kelime 
yer almağa başlarnııtı. 

Hareket .... 
Ve nihayet bu hart.. b~t keU· 

meai bir ateı oldı1 kıvılc:nıılart 

millet, Galiçyada, Trıblusta, 
ve Arabht•n çöllerinde kan 
döken bu yurt çocukla11 1 şimdi 
aııl memleketleri istilicıların 
ayakları altında bulunurken, 
sessizce vaziyete balımağa asil 
Türk kanları nasıl milsaade 
edebilirdi. Ecdadının en büyiik 
armaganı olan bu türk yurdunun 
düşmana terkedilmeaine naaıl 
dayanabilirdi. 

Netekim işte 19 mayıı 1919 
samsun ufuklarından doian ilk 
hareket daha sonra arka11ndan 
Aydın, Gaziayitap hareketleri. 

Yıl 26 ağustos 1922 bu ta• 
raf top ve ateı yağmuru altın· 
da Türk milleti tek bir kütle 
halinde çağlayanlar kasırgalar 
halinde akıyor. Hedef Akdeniz. 

Şimdi allah allab seslerine 
karışmıı ıllngO ıakırdılarının 
ve ıarapnel parçalarının ıesleri 
ititiliyor. lıte zafer. 

ZavaJlı düıman, nefesini sftn· 
gOsiyle kesebileceğini zannet· 
tiği bu millet koca bir ordu 
yaratmıştı. Bundan ne yazık 
haberi olmamııtı. 

Artık zaferden zafere koıan 

bu kasırganın dinmesine, bu 
çağlıyının durmasına imkinmı 
vardı. 

işte 4 gilo sonra dumlupıaar 
dağlarının zirvelerinde dalgala
nan muzaffer türk ordusunun 
tanlı bayrağı. 

Yıl 30 Ağustos 1922 
Fakat o kasırga dinmedi, o 

biltnn bir millet olan ordu bir 
saniye yerinden aksamadı. Ha· 
il yürüyor, hail kendisine kar· 
fi gelmek isteyen hasmını arı· 
yor. Hali çağlıyanlar, kasırra 
lar ribi durmadan dinlenmeden 
akıyor. 

Fakat nerede o en yeni s~ 
lahlarla milcebbez olan diiıman 
ordusu, 

Çilnkil büyük hezimet kendi
sinde, kartı gelebilecek en ufak 
bir man:viyat bırakmamııtı. 

lıte nihayet S eylül, 7 eylül 
zaferleri, itte 9 eyliil ıababında 
f zmir kordonunda yilrOyen tilrk 
si varil erinin nal sesleri. 

TOrk milli varlığını tanamak 
istemiyen düıman bu vaziyet 
liarşıınıda hayret ve takdirle 
eğildi. Ve Türkün hakimiyetini 
bütün dünyaya tanıtan lozanı 
imzalamak mecburiyetinde kal · 
dı. 

Yıl 24 tetomuz 1923 
Artık Türk vatanı kurtulmuı 

Türk milleti ezelden beri susa · 
mıı olduğu iıtiklilioe ka vuı· 
muştu, 

işte severi parçalayan, lozan
da bütün bir milletin mukadde 
raboı kurtaran, asırlarca mille· 
ti içinden yiyerek en bilyük fe · 
liketlere sürükleyen saltanatı 
yıkan, hilifeti koğan, hep bu 
milli istiklil ve mücadelemizin 
kan ve ateı kıyameti içinde 
yllkıelen bu bOyük milli zafe .. 
rimizdir. 

Bu milli mücadeleye Aydını· 
nuzda dahildi. 

Aydınlılar1mızın da vatan ut
runa kanları bu toprakla11mıza 
kınşmıfh. 

• 

Hava taarruzlarından 
pasif korunma 

Talimatname 
geçti bugün 

Vekiller Heyetinden 
yürürlüğe giriyor 

Hava taarruxlarına karşı pa
sif korunma talimatnamesi Ve
killer Heyetinin kabulünden geç· 
mit ve yürilrlüğe girmiştir. 

Talimatname, balkın teşkillt
landırılması hakkında umumi e• 
1aslar ve umumi bilgiler, bava 
taarruz vasıtala11, tayyare bom
baları, tenvir bombaları, yangın 
bombaları, tahrip bombaları, siı 
bombaları, zehirli gaz bombala
rı, aktif ve pa1if korunma va
sıta tedbirleri, halk tarafından 
yapılacak olan teıkiller ve alı· 
nacak tedbirlere evlerde yapı
lacak teıkiller, ev bava korun· 
ma amiri, ev bava koraıı ma i
mirioin vazifeleri, yangın ile 
miicadele, yangına karşı alına
cak umumi ihtiyat tedbirleri, 
ev itfaiyesi, ev veya mahalle 
aile basta balncılarının vazife
leri, ilk yardımtar, zehirli gaz-
ların nevileri, tesirleri ve yapı
lacak ilk yardım tedbirleri, ze· 
birli gaz hücumlarına karşı an
leyici tedbirler, iperit tehlike-
sine karşı tahsi korunma ted· 
birleri, gazlı yerlerin temizlen-
meıi, maskenin kullanılması, mu
hafazası, uydurma maske, sığı-
naklar, tam sıR"ınaklar ve aile 
sığınakları, siperler, bava ta· 
arruzlarına ksrşı umumi esaslar, 
hazarda veya 11eferde ailelerin 
yapacakları i,ter, hücum tehli· 
kesi haberinde yapılacak işler, 
alirm eınasında ~mniyet ted
birleri, febir veya kaıal,alarda· 
ki nOfuıun seyrekleştirilmesi gi-
bi çok genis ve esash kııımları 
ihtiva etmektedir. 

Aktif ve pasif ko,.unma: 
Talimatname, balkın lıava hU

c•ımlarına karsı korunması için 
aktif veya pasif iki vasıta ol· 
doğunu kaydederek bunları fÔY · 
lece anlatmaktadır. 

Aktif korunma tedbirleri, 
dilşman hava vuıt._larına mil· 
eıııir olunarak taarruzlar1nı men
etmektir. Bu vasıtalRr av tay· 
yanleri, tayyttre dıofi toplan, 
makineli tüfekler, tüfekler, ıtıl· 
daklar ve dinlemf! iilet1eri, ma
nia balonlarıdır. Pasif korunma 
tedbirleri i"e dDşman hava va· 
sıtalarından doğacak olan za· 
rarları kaldırmak veya azalt 
mak ve bu zararlardan iyice 
sakınmak için icap eden tedbir
lerin alınmasıdır. 

Evlerde yapılacak teşkilat: 
Evlerde yapılacak tetlcilibn 

lllzumunu ve bunların işlerini 
tllimatnPme şu ıekilde izah et
mektedir: 

" Aite, teşkilat birliklerinin 
en kDçilğö olmakla beraber bava 
taarruzlarına uğrıyacak halkın 

korunma faaliyetinin temelini 

işte Aydın bu . millt istiklll 
ve milcadele yıllarıeda kendini 
ateşe atıp harap olmuı bir 
memlekettir.lıte bu gün kurtu
luş bayramını kutulayan Aydın · 
hlar da o m·lli mücadele yılla· 
rında milli namus ve iıtiklalle
rini kurtarmak için o kara gün 
lerde düımana ilk baı kaldıran 
lardandı . Bu gün o zamanlara 
anmakla ne kadar bahtiyarız. 

Sat olua Aydınlılar. . .. 

teıkil eder. Her aile korunmak 
için tedbir almalıdır. Aile tef• 
kiJAtının ve dolayııiyle kendi 
bafu1a korunmanın bllyllk ehem• 
miycti vardır. Şehir ve kasaba
nın bir çok yerlerinde çıkacak 
yüzlerce yangınıo yalnız bele· 
diyeye ait itfaiye teıkilleri ta· 
rafından s6ndürülmesi mümkUD 
değildir. Halbuki bir yanıın çı• 
kar çıkmaz bastırılabilir. Ancak 
yangın yerinde bulunacak olan 
kimseler bu hususta ne yapıl· 
maıu lizımgeldiğini bilmeli ve 
ıoğukkanlı davranmalıdır. Aynı 
zamanda yangın ıandnrncn va· 
sıtaları da bulunmalıdır. 

Sıhiyenin ylizlerceye baliğ o· 
lan yaralılara ve zehirli gazlara 
tutulanlara hemen yardım et· 
meıi mftmküo değildir. Halbuki 
bu gibilere derhal yardım edil
diği takdirde muhakkak bunla
rJD coğu kurtulacaktır. 

Yine bunun gibi bütün mille· 
tin ihtiyacı olan sığınakların hft .. 
kiimet tarafından yaptırılma11 
ve herkese parasız birer gu 
maskesi verilmesi de mOmkila 

~ 

değildir. Bundan baıka hilkll· 
met bav hilcumları esnasında 
tekmil evleri de birer sığınak 
haline getiremu. Bunun için 
kendini ve aileıini koruma ted· 
birlerinin bilinması ve her ıey· 
den önce bunların temin edil .. 
mesi balkın başlıca vazifelerin· 
den dir. Bu işin temin edilme· 
siyle memleketin mUdafaa ter· 
tibata da kolayla,hrılmıı olur. 
Bu sebepten bir aile içinde 
hizmet yap•bi lecek kimseler ha· 
va lılicumlarına karşı gerek 
kendilerini ve gerekııe aile ~f: 
radını nasıl koruyabileceklerını 
ve bu hususta lizmı gelen ted· 
birleri ö.~renmeğe mecburdur• 
lar. Bu tedbirler: 

a) Evdeki ı,ıkların hemen 
söadıirülmesi 'e karartılması. 

b) Yangına kartı gerekea 
tedbirlerin alınması. 

c) Zehirli gazlardan korunma 
tedbirleri. 

d) Aile için bir sığınak yeri· 
nin temini. 

e) D1şardan imdat gelinceye 
kadar ;..yarala basta ve zehirli 
gazlarla gazlanmıı olanlara ya
pılacak ilk sıbi yardım tedbir
lerinin alınmasıdır. 

Hava taarruzlarına kartı pa· 
sif korunma nizamnamesinin 22 
inci maddesine göre; içersinde 
oturulan münferit (tek) evler, 
birçok ail~lerin oturdukları ev· 
ler ve apartmanlardan her bi
riode oturanlar arasında bava 
pasıf korunma işleri için birer 
ev hava korunma imiri, birer 
ev itfaiyecisi ayulır. Ve ayrıca 
bir çok ailelerle meskua olan 
evlerde ve apartmanlarda ev 
bava korunm'a amirinden batk• 
bir muavin ( yardımcı ) ve bir 
hasta bakıcı ve binanın büyük• 
lilğüne ve oturanlar ın adedine 
g6re bir kaç ev itfaiyecisi mu
avini ayrılacaktır. 

Bu ayrılma iti ıöyle yapıla
caktır. 

Pa1if korunma komisyonları· 
uın direktifi Dıerioe bina balkı 

·cm~ '1 Un ı.Ll .ayfad• 
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Dolu silAh taşımak ,. Ayşe Eminenin oğlu 
Silah bulundurmak, oturulan yerlerde 

gerekmediği halde silah atmak 

Yasak olan ve olmıyan silahlar 
kanuni hükümler 

hakkındaki 

K6ylünDo, her glln bilmekıi· 
Zin iı1ediii ıuçlaran batına yu
lcarkileri alıtım bunla11n çokca 
itlenmesioden doğmaktadır. 

- insan topluJuklarının dO
lebli bir yaıayıt içinde bulun
lllaları, onların yürOrlilkde olan 
lcanunlara saygı g8stermeai da
ha açık bir deyimle kanunlara 
itaat etmesiyle mUmkündür. 
Peki amma, lıerkes kanunları 
Daııl bilebilir. Naıal 6ğrenebilir? 
kanunlarımız resmi gazeteyle 
lllfredilmesiyle yllrllrlOğe ıirer 
bunlarla beraber arbk herkeı 
kanunu bilir farzedilir. Suç 
iıldiniz, hlkim ( efendim ben 
kanunu bilmiyoruml) diyemez. 
Ceza yer. Şu halde hundan fU 
llt1ice çıkar: 

- Her yurtdıt çıkan kanun 
l•rla alikalanmak zorundadır. 
kanunları ağrenmek yBkü altı
na girmiıtir. Ötrenecek ve bi· 
lecektir. Bunun için, bizleri• de 
•ıra11 geldikçe kııacık da olsa, 
lc6yl6ye faydalı kanun bilrileri 
•ermek vazifemizdir. 

- yazılar elimizde olan im· 
itina g&re, köylllnlln anlıy•bile · 
teji kertede baait ve ı~de bir 
dille yamuta çabımaktayız. 

1 - Suçları cezalandıran ce
te kanunumuzda silih, kanun
d• te r ıi · yaıılı olmadıkça! 

1) Alelıtlak ateı çıkeraa 
llttler, (çifteden tutan her çe
tidi tabanca vesaire. 

2) Şııli baston, ve buna ben
ıiyen gizli ıiliblar (baston gibi 
taıınaa veıaire.) 

3) Bunlardan baıka, cebir 
ve tehdit için taııaan bıçak, 
lrama veıair iletler. 

(Tabu, tırpan, halta, kasa· 
llara ıibi. ) T. Ceza kanunu 
llaadde: 189 

Bir iuç yukarda yazıla ilet· 
lerden biriyle iılendiii takdir· 
de kanun, sırf hunlardan 
biriyle iılenmeıinden ötiiril ce· 
ııyı artırmaktadır. (Cna kaou· 
taun bir çok suçlara ait madde
ltrinde yazılıdar .) 

2 - SılAb adı daha ziyade 
dilimizde, ateş çıkaran, taban
ca, çifte gibi iletlere denilirae 
de kanun bunu daha genit bir 
telde sokmuı k11atura, bıçak 
ltama gibi Aletlere kadar ozat
llaııtır ki zok doğrudur. 

Hangi sililıları taıımalc 
!Jaaalctır? T.C.K Madde: 265 

1 - Askere ve zabitlere ve 
ı.bıta memurlarına verilen ve 
buıılarca kullanılan ailihlar (ka· 
.. tora, meç, ıibi ateıaiz aililı 
l•ı la tabanca, makineli tüfek, 
top, bomba gibi ateıli ı lihlar.) 

2 - Harp tüfekleri. 
3 - Namlusu "onbeı santi

llaetredea uzun olan tabancalar. 
(foplu tabancalarda top nam• 
hıya dalaildir.) 

Bunlara taııyanlar, ellerinden 
•hnarak mDıadere edilir. Ve 
tıııdıldarı için de ayrıca ceza
)t çarpbrahrlar. Bunlart kime 

verilmişse onlardan ba,ka ya-' 
nanda, evindt-, dtıkkiouıda buli
ıa hiç bir yerde · taııyamaz ve 
bulunduramaz. Bir yerde bulun· 
muşsa, askerlik ıubelerine veya 
polis veya jandarmaya teslim 1 
etmeli ve mukabilinde bir mak- ı 
buz almalıdır. 

Y aıak olmıgan silfilılar na-
•ıl taıınır 7 . 

1 - Namluıu onbeı ıantimet· 
. reden aıai• olan silahlar. 

2 - Yukarda yazılan madde 
içiae rirmiyen lıer çeıit silih· 
lardar. 

Bualar, ıebir ve kasabada 
taıınabilmek için kaymakamlı

t•, sebebinin gösterilerek ta .. 
tınma ( ruhsatının alınması ge
rektir. fıtida kaymakamlıktan 
jandarma veya polise havale 
edilir. Fotografh rubıatname 
alınır. Bir lira ll'asrafı vardır. 
Rulııatsız taıınıraa T. C. C. K. 
549 maddesine g8re 3 - 30 ıB· 
ne kadar hafif bapiı yeya 1 li· 
radan 30 liraya kadar hafif 
para cezaıı verilir. 

NBfaııu 2000 dea aıatı olan 
ve kay denilen yerlerde rubsat
ıız olarak yaaak olmıyan ıilih· 
lar tq111abllir. Kanun buna mil
saade etmiştir ancak : 

1 - Bu ıililıları onbeı ya
tından ufak bir çocuğa veren• 
ler, 

2 - Veya silih kullanmak 
bilmiyeo, 

3 - Akla baıında olmıyan, 
iyi ile k6toyfi ayıramıyanlara 

Yeren veya teıımaıına riza gla 
terenler ve buol~ra verenler, 

4 - Bu ıilahların yukarda 
yazılan kimıelerin eline kolay· 
lılda geçmuine engel olmak içia 
bu ıilablaran korunması için ge· 
reldi 6nlemelE: r ahmıyanlar 
S. Bir çok insanların topla ol· 

dutu yerlerde dolu olarak ıl· 
lalı taııyanlar bir liradan otuz 
liraya kadar hafif para ceza
ıiyle cezalandırılır. 

- insanların oturdukları yer
l~rde veya civannda veya umu-
ma mabıuı yol Bzeriode veya
hud da; ba yola doğtu zaruret 1 
olmadığı halde silah atanlar, I 
bir liradan elli liraya kadar ha J 
fif para cezasına çupılır. Ve 
bana vakanın ıiddetine ıare, 
Oç gOndea otuz güne kadar da 
bafıf hapis cezası eklenir. 

T. c. K. nunun 549, sso, 551 
maddelerine bakınız. Ve bu ıi· 
lahlar muaadere edilir. 

- Yasak olmayan ıilahlana 
alam ve ıabmı hakkında da ay· 
rıca bir kaaununumuz vardır.Bu· 
nu da tedarik etmek ve okumak 
ondan sonra ıilah almak ve ıat· 
mak llzımdır. 

......... Abone teraiti _ ...... , . . 
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izin alıp k6ye gitmek istedim. 
Bizim zabit yakında manavra 
baılıyacağını 18yledi. Ve 

- Şimdi ~olmaz... Belki bir 
iki ay sonra ıiderain dedi. 

Anama mektup yazdım. Bir 
ay ıonra anım ş6yle yazıyordu. 

- Oğlu .n •.• Hasan bizim Zey• 
nebi evinden kovmuı.. Çocup 
aramadık yer bırakmadılar .. Ne 
caoh ne de ölüsü bulunmadı • 
A oğlum Bekir, dağ baılarında 
kim bilir haoği hayvan zavallı 
yavruyu parçaladı.. Zeynep kız 
da ortada yok, Öte gün ırmak · 
ta &lü5ilnü görmüıler bunu bi
zim muhtar atadan iğrendim 
gayri bilmem eb1abmı, yalan mı • 
Diyordu. 

Çocuğılmun acısı yftrefıimi 

parçalıyor beni deli ribi edi
yordu. Manavralardaa on ı&a 
ıonra komutanımız beni çatır· 
dı .. Ve bir çok ıeyler ıöyledik
ten sonra anamın &ldütünü a&y-
ledi arkaıından dai · 

- istenen ıana on giln izin 
vereyim klyilne git dedi. Gay
ri izin filan ne olacaktı Evla· 
dım, anım, sevditim Zeynep 
rittikten ıon•a ben kayde ney• 
dl'cektim. Evladımın y0zftnl1 bil
miyordum amma tosun gibi o1a
catını kaç defa bana rOyamda 
ıöylemişlerdi. Kayde iki tarla
dan ba,ka hiç bir teyim kalma
DUfh. Bir ~On bizim Klmil ça
vuıa orduda kalmak istediğimi 

s8yledim. O da, beni komuta
nımıza çıkardı. Komutan beni 
eskiden beri seviyordu.. Kala· 
catımı ılyleyince çok sevindi. 

-

0rada kaldım.. Verilen lılerl 
çok dikkatle yapıyor komutanın 
takdirini kazanıyordum. 

Bir rDn çavuı olduğuma ı6y
lediler Ye arkadaıların &o&ade 
alay kumandanı bir çok ıeyler 

s6yledikten sonra on kişinin kol 
larına bu ıırma ıeritleri takdı .. 
O fÜD o kadar sevinç i·;inde 
idim ki reziyor, eyleniyor arka· 
daılar arasında ovun çıkanp 
köy havaları s&yll1yordum .. Hiç 
unutmam Ayte nine o gllnlerde 
rüyamda hep çocuğumu g8r6-
yordum. Onu harman yerinde 
oynarken g&rilyoram onu bilme· 

ditim için bir ıey s6yliyemiyo· 
rum. Fakat o bana dotru ko-

ıuyor, kollannı açarak asker 
babam diye &nlllyordu. RBya 
ıardDtDm gece!erin sabahında 
yDreğim hep ateıli kalkıyordum. 
Nihavet onu aramağa karar 
vermlftim. izin için komutana 
milracaat ettim. Oa bet glln 
izin •erdiler .. ilkin kiye vardım 
ona bana ıordam hiç kimae bil-

miyordu. Nihayet Haıanın kll
çllk otlu abasının ölOıBnll bu 
taraflarda {bir ırmakta balduk· 
lannı ı&yledi. Buraya kadar 
geldim .• 

Oğlumu buldum ya Ane ni
ne artık Allabtan bir dileğim 
kalmadı. 

Bekir çavuı ellerini röie doi 
ra kaldırdı. Allaha d..1a eder
ken Ayıe nine de Ha1anla be
raber kalacağı için dua ediyor· 
da. 

-SON-

Hava taarruzlarından pasif korunma 
Bqtarah 2 lncl aayfada 

tarafından atağıdaki 24 Onc8 
maddedeki vasıfları haiz bir ev 
yeya korunma imiri ayrılarak 
ve b61ge koruma Amiri olan 
polis teıkili olmayan yerlerde 
jandarma tarafından kontrol 
edilecektir. Polis ve jandarma 
tarafından ev bava korunma 
lmiri olacak vaııfları haiz ol
~adığı g6rtUilr veyahut aile 
tarafından herhangi bir sebep· 
le ayrılmamışsa derhal polis 
veya jandarma tarafından bu 
ayrılma iti temin edilecektir. 

Ev hava koruma imiri tara· 
fından da mahalli pasif korun
ma koıniıyonunua vereceti di
rektif dahilinde evin bllytlklDğll 
ne ve oturanların adedine g6re 
bir ev ha va korunma lmir mu
avini (bu muavin varsa kapıcı· 
lardan biri olabilir) ve bava ta
arruzlarına kartı pasif korun-
ma nizamnamesinin 86 ve 87 
nci maddelerine ve bu talimat -
namenin 44 ncü maddesindeki 
izahata ıöre ev itfaiyecisi ve 
muavini yeya muavinleri ve 
paıif korunma mecburiyetine 
dahil yerlerdeki bir çok ailele· 
lerin oturdukları evinde ve 
apartmanlarda veya malıallede 
bu talimatnamenin 52 ve 53 
acil maddelerinde yazıldıtı •eç
hila ev basta bakıcıaı ayrılacak 
tır. 

Puif korunma mecbllriyetine 
dahil ıehir ve kaıal>tllarda bir 
ç.ok aileluln 6h~rdUiu veya ci • 

vardaki muayyen ailelerin ilti· 
ca edecekleri evlerdeki her aile 
11tınatı için ev bava korunma 
Amiri tarafından yine askerlik· 
le ilgiıi olmayan 18 - 60 yaııa
daki erkeklerden, erkek yokıa 
kız ve kadınlardan bir ıığınak 
Amiri seçilecektir. 

Ev korunma teıkilleri için ay
rılanlartn isimleri, yazifeleri ve 
yaıları ev bava korunma imiri 
tarafından mevldin bilge ko· 
ruama Amiri o1an polis merke-
ziDe (poliı ttıkilAtı olmayan yer
lerde jandarma komutanlığına) 
bi diril•c• k ve ba makamlar ta
rafından busuıi bi' deftere ka
yıt olunacalctır. EY itfaiyecile
rinin ve muavinlerinin iıimleri 
hava taarruz1arına kıtı pasif 
korunma nizamnameıinin 28inci 
maddesinde bahiı oluadutu v~ç· 
bile mevkiin itfaiye mlldOr veya 
Amirliğinde de bulunacağında11 
ev itfaiyelerinin iıim1eri emni-
yet tetkillerl tarafından mevkiin 
itfaiye Amirliğine bildirilecektir. 

Bunlardan uzan milddet bat· 
ka yere ayrılan veya &lenlerin 
yerine bir yenisi seçilerek e• 
hava koruma· Amiri tarafından 
balge ıı;n poliı merkezine, polis 
teıkilltı olmıyan yerlerde jan
darma kumandanlığına _bildiri
lecektir. ikiden fazla ailenin 
oturdutu binalarda bu vaıifele· 
ri görecek olanların iıimleri 
ev bava korunma Amiri tarafın• 
dan biaanıa ıirif yerinde ber
keıin ıareceii bir yere aııla
caktır. 

CUMARTESi 9/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1'48 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Ka. 20 Kw. . 
T. A. P. 31,70 m. 9-165 Kes. 
13.30 Prorram 
13.35 Tir k mlbiği. 

(Eski ve yeni ıarkılar) 
Okuyan: Muzeyyen s~nar 
ÇaLıolar: Fahire F ersau, Re-

fik FerHn, Cevdet Çağla 
1 - Hüzzam petreYİ 
2 - Arif bey .. Hüzzam ,ar. 

(Talat eyler mi diye meb au
yi KAtaaede) 

3 - Mustafa Nafiz Hüızam 
ıarkı (G6aUlaı nice bir senden 
uzak gllnleri ıaysın 

4 - Sadettin Kaynak· Hüz. I• 
(Leylakların hayali) 

5 - Şükrü - Hüzzam ıarkı 
(Ay öperken) 

6 - Şükrü • Hüzzam ıarkı 
(Adanın ye,il çamları) 

14.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
14.10 MOzik (Müzikli gezint ) 
14.30 MOzik (Danı mDziği) 
ıs 00-lS.30 Müzik (Şen oda 

mllziji - lbrabim Ôıgilr v~ ater 
b6cekleri) 

18 30 Program 
18 35 Müzik (kliçilk orkestra 

ıef: Necip Atkın): 
1 _ Brabmı Macar dansı No. 

1 • 2 
2 - Spero kochmann ebedi 

arkadaı 
3 - Fraaz königıchoffer ti-

rol eatermezzo 
4 - frederick Hippmann IC• 

yalıat prkılan (fantezi) 
19.10 Türk mllziği (faııl be· 

yeti) 
20.00 Memleket saat ayan 
20.00 Temsil 
20 40 Ajans ve meteoroloji 

lıaberlerl 
21.00 Türk müzifıi (saı eıer· 

leri) 
Çalanlar: Fahire Fersan Re

ıat Erer, Refik Feraan 
1 - Refik Feraan - ıetara· 

ban peırevi 
2 - Acemaıiraa saz ıemaiıi 
3 - Tan bur takıimi • Refik 

Ferıan 

4 _ Suttaniyegih • sirt_o 
(21.15 21.40) muhtelif ıarkı· 

lar: 
Okuyan: Mefbaret Sağa•k 
t _ Ruıen Kam - hicaz.kir f· 

(Bir nevcivandar, aıubu candır 
2 -Leyla hanım • hicazklr f· 

(Nerdeain aerde acep) 
3 - Ali beyin karcığar tar· 

(Aldım dili aaıadımı) 
4 - Kanuni Raif bey · Eviç 

(Sebep ıevdayı aıkın abu zare) 
S - Sadullah ağa- tevkefza f· 

(Açıldı nevbabar bir goncai gül) 
6 - Raif bey - Acemaıiran 

saz ll'maiıi 
21.40 Konuıma (Dıı politika 

badiıeleri) 
21.55 Neıeli plaklar - R. 
22 00 Haftalık poıta kutuıu 

(Ecnebi dillerde) 
22.30 Milzik (operet ıeleksi· 

yonları) 
23.00 Son ajanı haberleri, zi· 

raat, eıhım ve tab1ilat, kambi
yo-nukut borsaıı (fiat) 

23.20 Mllzik (cazband · Pl.) 
23.55·24.00 Yarınki proırana 



ydı lıla a · jde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydmda da ıahhğa çıkarmııtır. 

Su, ağzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyata 20, yerinden alınırsa 15 kuruıtur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. T~miz ıu ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Derosu : Aydında Hava kurumu ittiaalinde Avukat Bay Netet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açalmıı. Hasta kabulüne baılamıştar. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıı doktorlttrımız tarafından her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

-~~~J-~ıamı~A• *A~·~~,~am 

1 
~ 

[•] 

6Ay 
Vade ile elbise 

SSZSSSESE~PS~~ 

LK Vİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 1 Muayene günü 

Pazartesi 

Salı 

Çarıamba 

" 

Pertcmbe 

" 

Cumarl i 

.. 

Saat Doktor arkadatımızıa adı 

~ 
3 - 4 Dr. Remzi (Çocuk mOtehassısl) 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

5 - 6 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor Fuat Bayraktar • ı 
(Cilt h .. talıkları mutaha11111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan ft1 

( Göı hastalıkları mutaha11111) 

Doktor Muhsin 
(I~ butalıkları 111utah&N111) 

DOktor ŞeYket Kırbaı 
dıı.taai haıtalıklar mutabaum) 

Doktor Nafiı Y aıgan 
Doktor Halil G6ıaydıu 

.YDlll l&Tl ı ltİ 

• • 

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 edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
p =ıs (( :z il - z 2!55S!mc: 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basım evi 

elverişli bulunmak. 

1 
1 s 
1 
1 

Ayd1n As. Sa. Al. Ko· 
misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı binek 

bayvaoile koşum için mekkiri 

esteri alınacaktır. Satmak iıli
yanlerin her gün sabah saat 9 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden 

Okulumuza paralı yatılı ve 
nehari talebe kayıt ve kabultıne 

S - Orta veya liıe ve.ya bıJ 
derecedeki okulların her hangi 
sınıfında iki yıl ilst üste ıınıft• 

dau akıım saat 18 e kadar aı
keri ıatın alma komisyonuna 
müracaat etmeleri. • 

s. 7. 9. 12. (216) 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden: 

Maarif vekilliğinin emirleri i
cabı 25191939 günilnde tedrisata 

• başlanacaktır. Okul talebesinin 
bu tarihte okulda bulunmaları. 
. 7, 9, 11. 13. 15, 17 . (221) 

30/9/939 gününe kadar devam 
edi 'ecektir. Aşağıdaki şeraiti 

baiı olanların belgeleri ve altı 
adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe-
kilmiş fotoğraflariylc birlikte 
tatil günleri dıtında her gün 

saat 9 dan 17 ye kadar okula 
baıvurmaları. 

1 - Tilrk olmak. 
2 - 13 yaıından atığı, 17 

yaşından bUyUk olmamak. 
3 - Beı sınıflı ilk okuldan 

mezun bulunmak. 
4 - Sıhhati . unat tahsttine 

kalmamış olmak. 
Belgeler: 
A - Nüfus kağıdı 
B - Aıı kiğıdı. 
C - h~okul diploması ( .,e 

ya tasdikname) 
D - 6 adet fotoğraf 
Not: Nehari talebenin yoksul 

ve çalışkan olanlarına okuld• 
öğle yemegi verilir. 
1, 9, 11, 13, ıs, 11 

l111ttya:ı eahlbl ve Umumi Ne4rl1•• 

MQdOrü : Etem Meach .. 

R .. ılJıtı yer 
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