
• 
YIL: 2 15 Eylôl 1938 - PERŞEMBE SAYI : 344 

~ :tM Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sa11u r 100 Para 

~==ıc::ıı----------=-===-=====-=--=--=--==--=================-1:mı:11-----=--------------------------------------·-~ 
tÇekoslovakyada müzakereler 

inkıtaa mı uğradı 
r'Gelen haberler çok mütenakıstır. Kabine bir 

beyanname neşretti 

.Vergilerde mükellefler 
1 lehine tadiller yapıldı 

Prar 14 - Ba •bala Healainia oturduğu Bat ıebriade 
'911zakereleria ialutaa uiradıia Te HealaiDİll Praga gideceii 

Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi
lerini birlettiren 

a.lrlmdalsi -....aen. ..ıa olmacbiı .ayleamektetlir. a.a. 
Prar 14 - Çek malıfelleriade liylendiiine gire bqTeldl 

.ffodu yeaidea mlzakereleria iakıtaa uğradıjıaa dair bir 

dört senelik indirme proğramını hazırladı 
-2-

•mubra almqtır. a,a. 
b - iacarf olmıyaa ••· 

lelder erbaludaa beyu11U1e 
..ute ft'IİJe tlbi olaalana 
aezcliade Ye !iyali fırkalar, 

Praı 14 - ÇekOllcwak bbiaui bari• amami Yuiyet 
laa•lowcle bir be,.wme Befl'•tmiftir.Ba gece ve aabab hiçbir 

tlaldUe o1 ... ,tar. Baa eaaebi rad10 iıtuyoalara tarafı•~• 
·....-.W.. laanclill,er yaabfbr. Hlkimet her baari bir lalcliH· 

:c.ye ••Jdu Yermemek içi• akı iazilaati tedbirler alm11br. a.L 

laalkeYleri, lauali kuaalarla 

l•kkll •tmit amumi mieı
HHler, amumi meafaadere 

llldim veya mealeki cemi1et• 
ler Ye laer nevi kuliplerde 

iltilaclam eclilea ••Y• oalara 
merbut olarak çabpalarla 
Jfflllİye aaretile bile olu 
yapdmlf ve y~pılacak laizmet 
mukabili verilen bilumum k· 
ret, bedel, nakit ile kabili 
temail her aevi menfaatler; 

İngiliz kabinesinin toplanblan 
devam ediyor 

Toplantıda askeri erkin da bulunuyor 
Loacln 14 - Bqvekil Çemberlayaın riyaıetiade yapılan 

1 ·kabiDe toplaab11 saat oa ikiye kadar devam etmiftir. 
Toplanbcla erkim barbiyei umumiye reisi de bulumauttur. 

· Yana harbi re nezareti tllbe reiıleri hazar balunduiu halde 
bir kabine toplanba1 daha y•pdacakbr. c - Şirket Ye müeaeaele-

seıanllı anlaşması 
halılıımlalıl Japon 
nota•ına cevap 
verildi 

Tokyo 14 - Fransanın 
Tokyo aefiri bqvekili ziyaret 
ederek Selinik anlaşması 
hakkındaki Japon notasına 
kartı Fransa bükümetioin 
cevabım vermittir. a.a, 

~···-Japonya Sildet 
meselesinde bitaraf 
kalacah · 

To1'yo 14 - Siyasi mah· 
.fellerden bildirildiğine göre 
Japonya, Çekoslavak meıele
ıiae karışmayacaktır. Eğer 
Almanya Sovyet birliğile kar-
şılaşacak olursa Japonya o 
zaman müdahale edecektir. · -
B. Da/adiye maliye 
nazırı ile görştü 

Paris 14 - Başvekil Dala
diyer bu sabah maliye nazırı-
m kabul etmiştir. a.a. 

}:layvan hastalığı 
Koçarlı nahiyesinin Boydere 

köyü tımarında dört gün ev
vel sığır cinsinden bir hay-
vanın hastalanıp öldüğü ve 
dünkü gün iki bayyanın daha 
haıtahk arazı gösterdiği ha
ber ahomııtr. 

Aydın spor bu pazar tekrar 
IZmire gidiyor 

Takımımız Doğan sporla bir daha karşılaşacak 
··--------------------Ege kupaa1 fiaah için ıeçen mız aahadaa ıalip çıkamaclı-

hafta lzmirde kaıılaımıt olan lar İle;bu onların kabahati de· 
Doğanspor • Aydınspor takım- ğildir. 
}arının berabere kalması nze-

Rakip takım gol yememek 
rine Ege çevresi liklerioin bi-
rincisini tayin için bu iki ta- için mümkün olduğu kadar 
kamın bir daha karşılaımall sert oynadı. Yapılabilecek 
lazım geliyordu. kadar hata yaptı. Muhacimle-

Haber aldığımıza göre ali- rimizin muhakkak gol ile 
kadarlar bu maçın bu pazar n'eticelenecek olan tehlikeli 
günü tekrar İzmirde oynan- akanlarını kale önlerinde çel-
masını kararlaştırdıklarandan me takarak, eteklerini çeke-
Aydm spor takımı bu hafta rek ve hatta topu el ile yo-
tekrar İzmire gidecektir. lundan çevirerek durdurabil-

Geçen Pazar günü kadro- diler. 
suda iki milli takım elemanmı Her birisi bir penaltı ceza· 
oyuatan ve İzmirio en kuvvtli sına layılc olan bu hatalar 
üç takımandan birisi olan maalesef hakem tarafından 

Doğanspor karşısında bütün görülmt!di Hakem ceza husu-
fntbol sevenlerin takdirlerini sunda bizim takıma olduğu 
kazanan bir oyun çıkarmış kadar İzmi r takımına karşıda 
olan takımımızın bu haftaki semih davransa idi; hiç şüphe 
maçta da ayni rnnvaff akiyeli : yok ki Eğe kupasıda şimdi 
göıtereceğine emniytimiz var- Ay.imsporun salonunda bu-
dır. luuacaktı. 

Geçen maçta İzmirin bu Maçın İımir de tekrarlan-
en kuvvetli kadrosunu müte- maınnı bölg~miz; ancak fede-
madiyan baskı altında tutma- rasyon tarafından gönderile· 
ğa muvaffak olan çocukları- cek bir hakemin idaresi al-

ria ew makanlea•meleri · 
Y•J• DizamaalMleri ftJ• • 
mami laeyet kararlan ..-.. 
IUce idare •eclialeria4e ...._ 
lvualara, laiaae •aetli "'9 
talaYilit mabbili .... -... 
Yerilea temettl ikrami,.a. 
Cmeabakftya malaramk•.._· 

t cak bir lüzmet makaWli ftri
lecek tallllİllat clalü ) aaldt 
ile kaWli teallil ... aew 
....ıaatleıı; 

d-Bi- ...... ··
mucibiace aeaelik p,n..fi 
iradi, 2000 liradu apia olu 
mahallerde ticaret Ye MMt 
yapanlann aezcliacle Ye aakil 
•uatalannda lcretle ~lıp•· 
lara vaki tedıyeler. 

Yakanda uyalaa daire •• 
mlleueaelerle laakiki •e lalk· 
mi phıalann ecnebi memle
ketlerde daimi ve maYakkat 
olarak iıtibdam eyledikleri 
ve ecnebi memleketlerin Tir
kiye daimi muvakkat olarak 
iatikdam ettikleri kimselere 
yapılan tediyeler de vergiye 
tlbi olacaklardir. 

iSTiSNALAR: 
Aşağıdakiler bu vergide• 

müssesnadır: 

1 - Mahalli hükümetin mil
sadesile milli ve beynelmilel 
mahiyette açılan panayır ve 
sergilerde çalıştırılan memur 
ve müstahdem ve işçilere 
yapılad bilumum tediyeler 
(istisna bir ay için muteberdir. 
Fcnebi tabanın bu haktan 
istifade eylemesi mensup el
duklara devletle Türkiye ara
sında mütekabiliyet esasının 
cari olmasına bağlıdır. 

! Devamı 3üncü sahifede l 

tında oynanması şartile kabul 
etmiş ve bu hususta icap e
den teşebbüslerde de bulun· 
muştur. 

Gençlerimiz bu haf ta genel 
mergezce gönderilecek bir 
hakemin idaresi altmda ve 
haklarının hiçbir suretle ziyaa 
uğramayacağına emin olarak 
oynayabilirler. 
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Vergilerde mükellefler lehine 
tadiller yapıldı 

-Baştarafı 1 inci sahifede ı 10 - Devletler arasında 
2 - Bağcıla, bahçıvanlar, cari teamüllere ve hukuku 

ziraat işlerinde ve bahçelerin· düvel kaidelerine göre, sefir-
-de çalışan işçilerle makinist- ler, mümessiller, konsoloslarla 
leri ve balıkçı tayfaları, sün- maiyetinde çalışan ecnebi me-
ğer Ye mercan avcıları, ço- morlar ve mütahdemler ve 
banlar ve ev hizmetçileri; Türkiyede resmi bir vazifeye 

3 - Nüfusu beş binden tayin edilen ecnebi devlet 
aşağı olan yerlerde· hastaba- memurlerı (mütekabiliyet şar-
kıalar ve çocuk bakıcılar; tile ve bu sıfatlarından dolayı). 

4 - Umumi ve hususi büt- Hizmet erbabına ait vergi-
çelere .dabil.yerlerde çalşanlar . ler, ' istihkaklar . tediye· edilir-
n.ezdinde meflqç veya iki gö- ken tevkif .edilecek ve istih· 
zil kör veya. el ı ' a~ağıudan d~m edenler tarafından ödc-
~irinden maJır~m işçile~le, bu necektir. 
suretle malfitı ire$mi' ve·· htisosİ Devamı ver 

nı)rstabd~m ... y.e Jl)il.tf.k~i.tler; . 4' . 

.-.:Ş ~ &.rle ~er~~~ ç.;alııan ( .. . · . · · v •.• 

~~da~:qir ~y .. i~ind~,-·~l,dıl9aı:..t.~ ~.Me.n:uıı:/iıgµntla~ ~· 
ı~hka.% : la)ıkıarı 2.P:lir.~~ı g~~~ · . . . : O~ No.· ~3812~ 
rı;,en .. Ji~dr.ottlabil~1*ki; müs; .. . .. pay..rı, m.e~kql mall~n~ açJ:~ 
ta}idemin .. :ücr:~Jcritf,c: J 60 li.- ar.t~t~ıa .ilam: . . . . . . ;;. 
r'1'ı geçmiyen :: :aylJkla.r.ııı l~ .. .' A.laca.kh ;. J\Y.dındş, ~1ütaka~ 
Jr.a:;ı (umumi,:: müllıa~·-ve: h9,;. J • Rifat,.J?. de:vir .. ve . te.mJikiod~ 
sati bücU~lor~·, .. eil!~'rilep ve .. alaça~lı .a,v.ukat ,Reşad Alt~y 

a~tk ni'ik~arı: . J.O~. _:.~ir~yJ,. ~e~· . · ı .. .Bo~çlu: Şe~ kövden müde~-
oro-en ına~fla -. \ ıçro , te.~~llaJ ~~. oglu İsmaıl. · , .. 
mikd~rı 20 lira,,,.ve &karp, ·~ Satılan g_ayrı menkul: Taj 
şehrind~ ... ayd~ ·~()'1t~~~eç:. puoun 18791932' gun . ve 4 ~tt 
miyen bilumum istihkaklara ve 11 sahife ve 6 sayısmda 
aid tenzilat mikdarı ise 30 kayıtla uzun dereköyünüo ma-

liradır.) nastır yolu mevkinde tapuca 
6 - Umumi ,mülhak ve hu- 184 adet zeytin ağacı ve ha-

suıi büdcelerden verilen har- len tahminen 248 adet mab-
ralilarla bunlar h~r~ciode ka- stil veren Ye 1 O adet delice 
lan müesseselerden verilen zeytin ağacı mevcud zaytin-
h•kiki yol masrafları, ikamet liğin sekizde 3 hissesi sab-
ve seyahat yevmiyeleri, · teda- hkt,r. 
vi ve ölüm yardımları, (umu- Hududu : Şarkan manastır 
mi ve busuıi büdceli daireler deresi ve hacı mustafa zey-
baricinde kalan hakiki ve tinliği garben müderris oğlu 
hükmi şahıslar tarafından v«?- İsmail ve yandım oğlu · Halil 
rilen ikamet ve seyahat yev- cenuben kara Halilftoğlu Meh-
miyeleri muadil maaşlı devlet met va cami vakfı ve emlaki 
memurlarına verilenleri geçer- milliye zeytinliği ile çevrili. 
se fazlası vergiye tibi ola- Kıymemeti: tamamına 1300 
cakbr. Kezalik bu millaeseler lira ve satılan hiueyede 487 
tarafından doktor ve hastane lira elli kuruı kıymet takdir 
faturalarile teYsiki ıarttır.) eclilmiıtir. 

Satlfln yapılacağı yer ve 7 - Kanun ve nizamname
lere g&re veya her hangi 
bir uzvun aakatlanmuına mu· 
kabil veya mahkeme kararile 
laizmet mukabili olmakaaan 
tazminatlar, ikramiyeler ve 
para mikifatları ve askeri 
malüllere verilen terfi zamlan 
Jangın, bayat ve malüliyet 
sigorta tazminatlera ile yemek 
ve hayvan yem bedelleri ve 
bu mahiyetteki ödemeler: 

8 - Her nevi atıf, uçuş, 

yarış, koıu, spor, müaabaka 
ve teıvik ve ikramiyeleri, 
kanun mucibince subaylara 
verilen ikramiyeler; 

9 - Türkiyede bulunan bir 
müeueseye mensup olup dai
mi surette ecnebi memle
kette çallf&D memur ve müı
tabdemler çalııtığı memleket
te vergiye tibi tutulduğu is· 
pat edilmek şartile ): 

fiin: 201101938 tarihinde gllnil 
saat onbeşte ve temdid art
brmuının 41111938 tarihinde 
cuma günü ayni ıaatte Aydm 
icra daıreıi oclaaıncla yapı
cakbr, 

1 - lıbu gayri menkulGn artır
ma ıaıtnamesi ilin tarihin
den itibaren 38/296 numara ile 
Aydın icra memurlutunun muay 
yen aayııında her kesin g6rebll
meai için açıkbr. 

lıinda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler itbu 
ıartnameye Ye 38/296 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya ittirak için yu
karda yazıla kıymetin % 7 ,S nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın tamlnat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 

= 
Aydın ortaokul direktörlüğünden: 

Kilosu Muhammen fiatı 7,5 teminat!! 
Cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 
Dana eti 
Koyup eti 
Zeytinyağ 
Pirinç 

Asgari Azami Kuruş S. Lira Kr. 
16000 18000 10 00 135 00 
1200 1500 100 00 112 50 
5000 6000 25 00 112 50 
1000 1200 40 00 36 00 
400 500 33 00 12 38 

Kuru fasulya 
Patates 

1500 1800 28 00 37 00 
600 800 15 00 9 00 

Çay 
1200 1500 9 00 10 13 

Şeker 
5 6 350 00 1 58 

Peynir 
800 1000 28 00 21 00 

Kuru üzum 
huru soğan 
SiTke 

300 500 50 00 18 . 75 
50 60 20 00 o 90 

1200 1300 7 00 6 82 

U'uz 
120 1'50 10 00 i 13 

Sabun 
Salça 
Odun 

250 300 5 00 l 13 ' 
250 300 30 00 6 7 5 1 : 

300 : · 400 30· oo · .-9 · '·oo · -~ 
Yumurta ,ııdet . 

50000 60000 ı · .so 67 ': . 50 .. 

Ün • · -r 
9000 19000 . J 7S ı15. .13 ~; 
800 90.0. 14 : 00 :ı ?,j, 47 i.~· Z~tin ' . 

Makatna 
N,qhut · · 
M~rciroek 

ıoo ·1so 2s oo 2 ·81 : ; 
. 300 2100 . 25 00 .. .. .7 . 50 ~~-

300· 400' ıô 00:. . . '3'' ' 00 ··~} 
so ·60 ·· 20· ·Oo · · ; oı. '90 ·f ;· 

B\llgm.:ı .. ., , . ; . · 150 .ı . ·200· ..• ; i2 ·. 00 . .. . i • ~: ,;ı 80 t 
· 1 :·~fı!ın .. · Ortaokul .P.an•iyoounUır "Mayıs·; 939·-Soja 

Uda{ .1~tn:a~ı Ql~~.;Y,.~k~rdA -. cinsl.erjle asg~l'i :xe .. ;aiami .' -
d~~ları ya~h eyza~ . 1419,1,38 taı:ihinde;n ; itiljıhrC1n :0n~ş ~n 
mUddetl~ .. ?Ç!k ~ksiltmeye i)o~u~muştuı;.- ..... ,.. . ;i -.-. ı;ı~; 
'. ? -.)~fl1les~ ~9(91~~Ş pe~ş~nbe .. güQ.Ü .sailt . 1$ de Or.tao.kul 
bmasıntla toplanacak' !iatni idmtt IComiiyôrl'tii:ıai:!-)rapılaeakiı;: 

3 - Bu erzakın şarfnanıeleti ·ta'til günle~i"nde'ri" ·~a~d~ ·ı;~ 
gün mesai saatları içinde okulda' ' görülebilir. 

. ~ - İst~klilerin :r~cim i odasıoda kCJ~tlı bulupduklaruil 
bıldıren vesıka göstermeleri 1izuııdır. · 1 • • : 

5 - . ~er ci~s erzakın hi?:aşıoda y•zıl~ · muvakkat. teminat 
mıkdarını nakden vermek isteye~ler malsandıkına teslim ede; 
rek makbuzlarile~ veya baiıka teminat metuplarile mezkür 
gün ve saatte okula gelmeleri ilan olunur. ~ 

805 15 18 23 28 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ili n t arihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu aicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylatmaaından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya ittirak edenler artırma ıart
namesini okumuı ve lüzumlu ma
lumat almıı ve bu.alan tamamen 
kabul etmit ad ve irtlbar olunur
lar . 

Aydın tapu sicil· 
muhafızlığından 

Ovaemir köyünün Kadı köy 

timarı karye mevkiinde 18 ve 

karaağaç mevkiinde 8 dönüm 
iki tarla hakkında Haydar 

oğullanndan lbrabim oğlu 
Mehmed vereselerinin vaki 
müracaata üzerine tasarrufu
nun tahkiki için ilin edilmif 

itede alakaıının tayin edilen 
günde miiracaat etmemeaİD

den bu kere ilin tarihinden 
11 inci glinll aözli geçen yer
larinmaballiade kqifi yapda-· 
cağmdan ba yerlerle alakası 

olanların 902 ve 904 fit SBJl
ıile muracaat eylemeleri ilin 
olunur. 803 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul Gç defa batnJdık
tan ıonra en çok arbrana ihale 
edilir. Aneak arbrma bedeli mu
hammea luymetia % 75 tini bul
maz veya aabf isteyenin alacaj'ı
na riichaaı olan difer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunlann o gay
ri menkul ile temin edilmif ala· 
eaklaruun meemuuadan fulaya 
çıkmazsa en çok arbranın teah
hGdil bald kalmak Gzere arbrma 

oabeı pn daha temdld ve onbe-1 razı olmaz veya bulunmazsa he
tinci finG aynı autta yapılacak men on bet ailn müddetle arbr -
artırmada, bedeli aabf isteyenin ı . k 

1 alacatına ruchanı olan diter ala- · maya çı arı ıp en çok arbraaa 
cakhların o gayri menkulle temin ihale edilir. iki ihale arasındald 
edilmit alacaklan mecmuundan fark ve geçen günler için yüzde 
fazlaya çıkmak tartiyle en çok betten hesap olunacak faiz ve 
artırana ihale edilir. Böyle bir diter zararlar ayrıca hükme hacet 
bedel elde edilmezse ihale yapıl kalmaksızın memuriyetimizce ah-
maz. •e sabf talebi dişer. cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve· Bir gayri menkul Yukarda 

rilen milhlet içinde parayı vermezse gösterilen 20 I 10 I 938 tarihinde 
ihale kararı bozularak kendisin- Aydın icra memurlutu odasında 
den evvel en yüksek teklifte işbu ilin ve g6terilen artırma 

bulunan kimse arz etmit oldtıtu şartnamesi dairesinde aatılacatı 
bedelle almata razi oluna ona ilinolunur. (804) 
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l) MÜNİF i. ERMAN i 1 

MEML.EKET HASTANESİ 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hutalarını her gün P&rk karşısanda Bay Hasan Kimi• 
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 • 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren • 
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1 Elengüllü ılıcalanna koşunuz ~~ 
~t Mevkiinin letafeti, tesisabnın iyiliği, servislerin :ı 

,, intizamı ile şöhret bulan Elengilllü ılıcuı romatizma, +J 
i siyatik, her türli1 mide, böbrek, ciğer, mesane .. ve 1 

kadm hastabklarına tesiri mücerrep ve kati olduğa • 
gibi cild hutahldanna kartı çok faydalı çamuru • 
ve basur bastahklanna iyi gelen içmeıi Aydın ve : 
komtu illerinden binlerce yurtdaıın tecriibelerile 1 
sabit olan Eleagilllü ıhcalanna koıunuz. t 

Hutalığamz yoksa bile istirahat ve iyi au içmek, t 
temiz bava almak için Elengüllü ıhcuına gidiniz. • 

Gidip gel~e ucu~ tenezzüh ve kamyon servisleri : 
Germencik iıtuyonunda emrinize amadedir. Yemek 1 
ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. t 

............................... 694 ::.:•:4C• 
...................................................... : 
i DOKTOR f 
I FAHREDDİN SÜGÜR j 
i Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mntahusua i 
i Pam Tıp Fakülteıi HutaneJerindea lbtiı .. ı. i 
J Mua11e11ehanesiAydıada Gui Bukanıada Bafalıorlu dükkiaınıa ! 
ı üzeriade her güu sababdan aktam• kadar Haatalariaı kabul eder : ........................................... ~ .......... . 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
f!azetesidir. 

llf• ... •• ~ıııpııqp~ı
DOKTOR · OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket H;ısianesi Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıi.. evin üst kabnda 
kabul eder. 

............. , ............... . 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda yqlacfı, 

En son Pariı metoduyla •e en kolay uullerlc 
bilümum biçki ve dikit dersleri rCStterir klltiir 
clirektölüğünden tudikli diploma verilir mezan olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu göziSnUae alınarak 
geri bırakalmama11 için yurt direkt6rii bilümam 
masrafı üzerine alacaklar iicrette suhulet yapılmtfbr. 
Şapka çiçek sepet iılori Y•ib boJa Ye fosfor den. 
leri verilir kayıt kapanmadan ıııiiracoat edia aam• 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktirladea abaır. 

• .. Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
iP 784 Biçki Yardu S. Diker Aycba 

~ .............. _. ... AAA 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlanndan bilümum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır . 
Sayın memurlarımıza bu faraata kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz. 

Muzaffer Eraydın 
705 Demiyolu caddesinde. Aydın 

' 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 
• ,1 •• • ' • • ··~ .. ~ .... .-. ·~~·,,. •ı . .,~,/i.ı.: •;;·· .·~~ ........ '(. . ... . . . . . 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannam~leri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet k abul etmez derecede ucuzdur 

Siparişle inizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 

• 


