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· O Parti yoklamaları Vali stündağ başve-------~---------------Radyo ile söylediği nutkunda; 

henüz harbin önüne geçmek 
mümkijn olduğunu bildirdi 

Londra 28 - İngiliz baş
r.~ili Çemberlayn dün ak
am radyo ile bir nutuk sör 
emi~tir. 

-
ynın nutku burada büyük bir 
tesir husule getirmiştir. Çem· 
berlaynın bu günkü vaziye-
ti hulasa etmesi bilhassa tak
dir edilmektedir. Umumi ka
naat Çemberlayının şimdilik 

yapılabilecek her şeyi yaP,tı
ğı merkezindediıı. 

. kilimize halkın tazim- yapılıyor 
İstanbul 28 - Belediye $.-

}erini bildirdi zalığa seçimi parti yokla-
lstanbul 28 - Barbaros ih- ması için Vali ve parti bat,. 

tif ali münasebetile vali ve ka'ı Muhiddin Üstündağıp. 
belediye reisi Muhiddin Üs- riyasetinde parti teşkilitı 
tündağ başvekile bir telgraf başkanları bir içtima yapma~ 
çekerek büyük türk amiralı lardır. 
Barbarosa yapılan merasime 
iştirak eden halkın tazjmle-
rini arzetmiş ve başvekilimiz 
cevaben başta vali olduğu 
halde tertip heyetine ve işti

raR eden halka teıekkürlerini 
bildirmiştir. 

Zonguldakta Dil 
Bayramı Çemberlayn nutkunda; ya

IJmda İngiltered~o uzak bir 
ıınemlekette çıkan kavgadan 
~layı İngilterede aiperler ka-
7.dmasım ve gaz maskesi ha-
74Jığına başlanmasının yer -
ar.a. olduğunu söylemiş ve Çek 
biikümeti tarafından Alman
yanın tekliflerinin kabul edil
~emesıoı pekala anJadığını 

ilAve ettikten sonl'a demiş-

i
l Orta Avrupa vaziyetinde gerginlik 

devam ediyor 

Zonguldak 58 - Dil bay
ramı Halkevi tarafından btı
yük tezahüratla kutlaDmıştır. 
Bayram münasebetile konfo
ranslar verilmiş ve büyük 
Türk amiralı Barbarosun ba
yatı anlatılmış ve adı saygı 
ile anılmıştır. 

1:iT ki ; 
Bize vakit bırakılırsa bir 

.ıw.reti tesviye imkanı bulana 
bilir. Hitlerin Südet toprak
)arınm derha teslimini ve 
Alman askeri tarafından işgal 
t:dilmesini istediğini görerek 
hayret ettim. Bu hattı hare
keti makul bulmadığımı söy
ledim. Hitlerin duyduğu şüp
helerden dolayı İngiliz ve 
Fransız hükümetlerinin verdi
ği teminata inanmadığını gö
rüyorum. Eğer bir hal çaresi 
görürsem Hitlere üçüncü bir 
z.iyarette bulunmaktan katiyeo 
çeki om em. · 

Çemberlayn nutkunun so
nunda bu -hallerden kim'ienin 
i elaşa düşmemesini söylemiş 

ve sözlerini şu sur~tle bitir
miştir. 

fngiliz milleti hadiseleri sü
kiın~tle karŞtlamalıdır. Harp 
başlamadığı müddetçe onun ö
ıoüıie geçmek mümkündür. 

Londra, 28 - İngiliz kabi
nesi geç vakte kadar içtima 
etmiş ve hasıl olan vaziyeti 
müzakere etmiştir. Genel kur- 1 

. :may ~aşkanı ile bava nazırı 
baıvekilete davet edilmiş ve 
harbiye nazırı da bir kaç defa 
başvekili ziyaret ·etmiştir. 

Londra, 28 :- Harbiye ne· 
zareti ordu ve hava teşkila
tında hizmet etmek üzere ka· 
dm teşkilatı vücuda getir .. 
miştir. · 

Cenevre 28 - Royter ajan
ı muhabirinden : 
t ngifiz başvekili Çemberla-

• r 

Prag 28 - Çekoslovakya 1 
hükumeti kendini müdafaa 
etmek için hazırlanmış ve 
her türlü tedabiri almıştır. 

Halk gaz maskesi almak üze· 
r~ merkezlere akın akın gel
mektedir. 

Belgrad 28 - Belgradtaki 
Çekoslovak ticaret odası reisi 
Çekoslovakya ile her türlü 
münakalatın katedilmiş olma· 
sından her iki mem'eket ara
sında nakliyatın Romanya ta
rikile yapılması mümkün ol
duğunu bildirmiştir. 

Londra 28 - Mütekait za
bıta memurlarının merbut bu
lundukları mıntaka polis ko
miserliklerine müracaat etme
leri için ~mir verilmiştir. 

Brüksel 28 - Belçikada 
bulunan bütün otomobillere 
ciheti askeriyece vaziyed 
edilmiş tir. 

Londra 28 - Amerikanın 
Londra sefiri, Avrupanın va
him vaziyetini nazarı dikkate 
alarak Londrada bulunan A
merikalıları amerikaya dön
m eğe davet etmiştir. 

Roma 28 - İtalya bükü
mett resmen hiç bir askeri 
tedbire tevessül etmemekle 
beraber ihtiyat zabitlerini or
duya çağırmıştır. 

Bankalara ecnebi döviz te
diyatını kesmeleri için eı,nir 
verilen iştir. 

Londra, 28 - Berlinden 
gelen bir haberde Prağ rad
yosunun Sovyetler birliği ha
riciye komiserinin dekalaras
yonunu neşrettiğini bildirmek
tedir. 

-
Sofya 28 - Royter ajansı 

muhabiri Bulgaristan hüku
metinin askeri manevralara 
başladığını bildirmektedir. 

Peşte 28 - Resmi ajans 
Macaristanda seferberlik ilan 
edildiği hakkında ecnebi mem 
leketlerde çıkan haberi tek· 
zip etmektedir· 

Paris, 28 - Hariciye nazırı 
Bonne Sovyet ve Amerika se· 
firlerini kabul ederek uzun 
müddet üörüşmüştür. 

Berlin 28 - Fransanın Al-
manya sefiri 11,15 de Hitler 
tarafından kabul edilmiştir. 
Sefir Çekoslovak hadisesinin 
muslihane bir surette halle
dilmesi için bükümetinin bazı 
tekliflerine bildirmişt ;r. Sefir 
Hitlerin nezdinden çıkarken 
beyanatta bulunmaktan imti-
na etmiştir . 

_..~-

İngiliz donanması 
Seferberliğini ilan etti 

Londra 28 - Kral busabah 
bahriye ihtiyat efradının da
vetini ve donanmanın sefer
berliğini imza etmek için 
Bukingam sarayında hususi 
bir meclis akdetmiştir . 

Londra 28 - Royter ajan
sı, İngiliz bahriye nezaretinin 
ihtiyati bir tedbir <ılmak üze
re donanmanın seferberliğini 
ilan etf ğini bildirmiştir· 

Pamuk piyasası 
Aydında pamuk piyasasının 

13 den 14 kuruşa kadar ol
duğu Filibeli fabrikasından 
öğrenilm!şt!r. 

On bir aylık 
ihracahmız 

Lehimize 7 milyonluk 
bir fark var 

Başlıca mallanmızın 1937 -
1938 ve 1936 ~ 1937 seneleri 
arasındaki on bir yıllık ihra
cat vaziyeti tesbit olunmuştur .. 
1936-1937 yılımn 126,427,000 · 
lira olan ihracatına na'.!ar.ın 

1937 - 1938 yılının ihraca
tı 6,988,000 lira fazlasiyle 
133,415,000 liraya baliğ ol
muştur. Bu rakamlar ihraca
tımızın her gün bir miktar 
daha artmakta olduğunu gös
termektedir. 1937-1938 sene
lerinin on bir yıllık ihracah 
arasında bir evvelki seneye 
nazaran ihracatı artan malla-

' rım1z tütün, kabuklu ve ka-
buksuz fındık, pamuk. krom, 
kuş yemi ve arpadır. Maden 
kömürü, kerestelerimizin bir 
evvelki seneye nazaran ihra
catı az olmalda beraber nok
tasından· ehemmiyetli bir faz
lalık arzetmektedir. 

Emniyet teşkilatında 
yapılacak değişiklikler 

Emniyet işleri genel direk
törlüğü, emniyet mensupları_ 

arasında nakil ve tayinler 
yapmaktadır. Bu husus için 
bazırlaoan kararname proje
si yüksek taskika arzedildiği 
haber allnmıştır. 

·,· 
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- Pamall 11e pamalıcululı-

O. Becerik 

-2-
Pamuk iatih .. linden ıonra ' 

çekirdtjini ayırmak iti gelir. 
Gerçi muhitimizde mllıtahail 
amumiyetle pamugunu çekir· 
elekli satar ve bu ameliye 
tllccar ve fabrikatorlar tara• 
fmclan kendi hesaplarına yap
tinhr ve yapılırsada geçen 
se.aeki fabrikacıların anlq· 
mHI, maliyetini hesap ederek 
&at verecğinden müstahslller 
zararına netice verdi. Bu iti-
barla 'bu işte de mlstabsil 
lehine mildahale ve tedbir 

· almak ll\zumu kendiliğinden 
tebarilz etmektedir. 

Geçen seneki anlaşmaya 
pamuk istasyon çıkınldarının 
seç faaliyete geçmeıi sebep 

. oldu. Bu yıl bUkUınet tedbi
rini vaktinde alllllf, Nazilli 
buma fabrikasının kendi ve 
Ereili fabrikası beıabma 
dojrudan doiruya mllstah
salden - miktarı az çok ne o
luna olsun - doiradıan dot
tuya bir mllbayaa karan ve-
rerek mtııtahsilin hakkını ko
.,_mpıtur. Bu hususta fabrika 
iniidürvekili Bay Hikmet Şer 
izahat verdiler. 

" Nazilli fabrikasının ihti
J&Cl olan 11,000 balya pa· 
muta doğrudan doğruya 
mlstabailden almaia çalqa• 
cağız, yetişmezse kalanını 
tilccardan milbayaa edecekiz. 
EntH fabrikası ihtiyacınında 
ba arada satın alınması için 
kanetli bir taırvvur var, bu· 
lllDl için muhaberede~. 

Kooperatifler ortaklarmm 
iatihaalAbnı depo eder toptan 
bize verirlene tabiatile hem 
bize kolaylık olur ve hem de 

· mOstabsil daha çok i,tifade 
eder, maamafih bir çiftçi ne 
mikdarda oluna olsun ve bal
genin neresinden getirirse ge
tiniD malini bize getiriace 
ahnz. 

Ba pamuklan ıalab istu· 
yon çılmılclannda çektirece
iiz. Eter Erekli fabri1caa ib-

• tiyaanı da biz alırıak adlba· 1 
JA•m•• miktarı 20,000 balya 
olacaktır. 

Alrai takdir de yalnız fab
- rikamız ihtiyacı olen 11,000 

laa)ya •t n alacajıL., 
S. mada koDUflllA fiyat 

ye piy- lserine iatikeletti. 
Midir Bay hikmet fU ima 

t:eYabı ... : 
Fiyatımız bona fiyatıdır, 

ıWlk bona fiyatı ne ise 
iliz ele o esutaa fiyat •ere-

• a.:. ··-· Hemen diye edeyim ki: 
WIİla ziraat Ye uaaJi aiya-
.etİIDla birbirine dayanır •e 

· WriDiill tawemlU'. Bu itibarla 
tıazOH fabrikalllW" plymya 
.. aaretle •ekim o1m .. fiat 
w pjyua clawuuu tam••ea 

halledecek ve müstahsil aley· 
lıine her hangi bir anlqtnaya 
meydan verHmiyecektir. 

Burada akla gelen bir nokta 
vardır. KaylilyG malını doğru
dan doğruya fabrikaya g&
tlrmeğe birden alııtırcağımızı 
sanmıyorum. Bir müddet da· 
ha kayın pamuğunu yol ilze
rinde bekleyen alıcılara ve 
mutavassıt tnccarlara vere
cektir. Bu a1ıt veriıte mep11 
bir kir la hakiki piyasadan 
mal alınsa bile kantar ve sa
ire oyunları mllıtabsil zara
rına ıOrecektir. Bunu anle
mek için pamuk ilretme is· 

· taayon mildUril B. Kemalin 
pratik bir teklifi var . 

Mısırda olduğu gibi p uk 
bölgesinin her şehir ve kasa
basında pamuk ıahf yerleri 
açmak. Burada her glbı ma· 
halli Belediye!er borsa fiatmı 
ilin eder, Belediye kantarla
nndan gayrı kantarla çekil· 
meye müsaade olunmaz. 

Bu pazarlarda fabrika mn
bayaa memurları, tüccarlar, 
komisyoncular istedikleri gibi 
ve günlük piyasa ilzerinden 
mala alırlar. 

Ufak bir himmetle yapıl· 
maıı, ta baki< uku kabil olan 
bu fikir kabul olunursa, en 
çok dikkat olunacak it çen
gelci denilen ve yol kesen 
alıcılara ıiddetle mani olmak 
lazımdır. 
Şimdi çıknk işine geçebiliriz. 
Fabrika ve ilretme istasyon 

miidürlerile fabrikanın doku· 
ma mühendisinin ittifak ettik· 
leri bir nokta var. Bu glbı 
kullanılan çıknklar tohumu 
eziyor, bunların lunntılariyle 
toz toprak pamuia karqıyor, 
bu dokuma itinde her bakım· 
dan btlyllk zorluk ve milfki· 
llb mucib oluyor. 

Habluki balen istuyonda 
bulmıan Amerikan çıknjmda 
ba mahzur yoktur, bu maki· 
nede ıaf ve gayet temiz pa• 
muk iflenir. 

Bu makinenin pamaiun el· 
yafıaı kestıii ve kı•a bıraktı• 
tı baklcmdald idclialann da 
Yarid olmadı;ım her iç ml-
tebutııtu llnmnif bulu· 
nuyoruz. 

Akala cinli pamaklum el
yafı 32 milimetre uzunlatan· 
dadır. Amerikan çdmldan 
banan iki milimetre8İllİ k .
aaekte 30 milimetre azar la
ğandaki elyafı dolana fabri
kalaraıa ibtiyacma tamamen 
kaqlamal&tadır. 

Ba meyzada fU noktanın ela 
çok m8lüm oldatuau yine 
mite larclaa ltrealyorm. 

Halen kullanılmakta olan 
topla carcar ile keıkili Ame-

Orta Avrupa krizi ve ltalya - - -
Orta Avrupa krizi, ltalya• 

nm bugiiııkl muvazene için· 
de mtlphem gibi glSrDnen va
ziyetini daha bariz olarak 
tubit etmif tir. Gerçi ltalya 
Çekoslovakya mesele si etra
fındaki ibtilifta ugUne ka· 
dar ikinci plinda kalmııbr. 
Fakat Muıolini, biri Tiryeı• 
tede dipri de PadoYada 
dylediği iki nutukta sulh 
muhafaza edilmediği takdirde 
ltalyanın Almanya ile hera· 
ber harp yagacaj'ım sarih 
olarak bildirmittir. Krizin 
çok hid bir ıaf basında Mu· 
ıolini tarafından verilen bu 
teminat, Almanyanın vaziye
tini takviye etmiş ve aj:tns 
telgraflanna bakılacak olur
sa, Alman matbuatında f tal
ya lehine akisler uyandırmak
tan geri kalmamışhr. 

İkinci defadır ki ltalya, 
Orta Avrupda Almanyanın 
geniılemesi bahsinde ıimal 
ko1Dfusana karşı bu jeıti 
yapmaktadır. Birincisi Avus
turyanın Almanyaya iltihakı 
sırasında yapılm11ta. İkincisini 
de ,imdi yapmqtır. 

Almanyamn Orta Avrupa
da heg,monya kurması, Fran-

rilc an cırcırlan bir yerde ol-
maz. 

Nazilli pamuk ilretme istaı· 
yonu çl?cırları bu yıl müstah-
silin bamupu tamamen itli· 
yecek vaziyettedir, Ege pa· 
muğunun baıl1ca mllşterisi 
olan buma fabikası toplu 
cırcırdan geçen pamuUan 
almayınca fabrikac lar mecburi 
makinelerini değiştirece~ ler 
bu İf de kısa bir zamanda 
halledilmif olacaktır. 

Bu izahat, pamuk ve pa• 
mukculuiumua kurtarmak 
için de pamuk milstahsılinin 
tetkilltlandırılmuuu ve koo· 
peratiflqtirilmeai lllzumuaa 
anlatmq oluyor. 

Bu Olkünln tebakkuk et
meli zaııaumzca o kadar sBç 
olmıyacaktr. Çllnka ba lh 
pamakçulanm•:an blylk bir 
ekseriyeti kredi koo~tifleri 
ortatrchr. Koo~er pa
mukcularm batla makine •• 
ilet ibtiya~armı, sulame iti· 
ni, Cll'Clrlamaiı •e sabpm 
temia ettikleri •• buna çok 
esa1ı bir ıekUde pllnbpır
d.klan zaman kooperatif dı-
tında bir pamukçu kalmaı, 
FabrıkalarllDll eaub vazife
lerinden baıka mlttferrik 
abt ktıtfetleriadea kat .. lur, 
Tllrk pamukçusu olanca ener
jiaiai ifine lauretler •e refa
ha ulaıır • 

Rejim Tllrk lrlylDalDI ba 
yola .ı-. ylrlcllyor, laeate 
kaYUftujmıa slreceiilaiz~ ..... 
ler içbuleyiz. 

- Ulaataa 
ıa kadar, batti belki ele da
ha ziyade ltalyayı allkadar 
ettiği halde acaba aedea 
Musolini, bugeıütlemiye muka .. 
Vt met etmek flyle dunaa 
neti~eden memnun aibi gilrll
nllyor? Bu ıuale cevap ver· 
mek için ltalyanm dıf politi
kaıınm bu istihaleaine lmil 
olan hitlileleri habrlamalr 
lizımdır. MalOmdur ki ba 
&riyantaaiyonu• batlangıa. 
ltalyanm Habefiatada girifti
ii tqebblsttlr. İtalya Leval 
Fransuı ile anlqbktan aon
ra Ha~istanı istillya bq
lar bqlamaz lngilterenia ıid
detli bir mukavemetiyle kaq.
lam11tır. Bir aralık Fraıasa, 
lnglltere ile ltalya ara,Ulda 
bir " idrei maslahat,, aiy~ 
takip ettikten .ama 1936 
ıeçimi yapılır yapılma~ ka
yıtsız f&J'bıı olarak İngiltere 
tarafım iltizam etti. ftaıya da 
milletler cemiyetini ,e.ıerine 
takarak kenislae karıı mllf
terek bir cephe tqkil edea 
lngiltere ve Frauaya kaqı 
Almanya ile anl8f11Utbr. Bu 
anlqmanm sart an o zaman 
bildirilmemekle beraber, hlcll
seler itilifın makiyetini ay
dınlatmı~tar. 
Almanya milstemleke ve ona 

batlı olan Akdenlz meaele
.mde ltalya~ yani m edıeeelr. 
ltalya da orta AYrapada 
Almanyaya müzaherette bu
lunacaktı. Bu dakikadan iti
baren ftalya elif polıtikasm• 
siklet merkezi orta Avrapa
daa Akdeniz ve fimall Afri
bya intikal elmittir. Alman
ya da adıllı adım hedefine 
doiru yllrllmiye bqlamiıbr. 

iki otoriter cleftet arumcla 
bu anlaşma yapddıktaa ..,... 
Almanya hedefine dojra iaa,B 
ilerlemiştir. Silalalaıımlfbr. 
Ren nehrinin l:oylanm Uke-
rllettirmittir. Avartaryayı il
hak etmlftir. Slldet matab-
amı almÜ Gzereclir. ltalyaya 
gelince; benlll hedefiıaia yan 
yolana bile varmımlfl. 

Habefiataam illaalsı laeab 
laıntere Ye Fraasa tarfmclu 
tan•mım'fbr. l..,an:ra ili 
bal.,.k bir haldedir. ltaı,a, 
A~~..,a 
tihalonclaa mt•a-~ 
bilir. Orta Awapada ..... 
mODy& 1rmm.-.. llelld 
dala& az ........... Fabt 
bir dakib icia .-1•1 ...._ 
ptmı lhcle hne.1.-
lim: o.. ..... 
yeti ae o "la-
glltere ile • 
•en az 
~ ... _. ... 
ltaı1a .,.. .. 
yol arbda pim ..... ld 
ticleCellj .,.. ....... ,. .... 
dar Alia~apma ........ ..... 
tilil ........ " .,..., ...... 
dedir. 
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Köylerde halk hizmetleri için 
köylü memur bulunacak 

Her köyün muhakkak bir korucusu olacak 
Hükumetin köy işlerini esaslı olarak yoluna koymak üzere 

hazırlamış olduğu proje, köyün idaresi için köy memuru adını 
alacak olanları tayin etmekte ve bunların vazifelerini tayin 
etmektedir. Yeni tedbirlerle köye ve köylüye ait olan birçok 
işler, köy encümeni tarafından halledilebilecektir. 

Katipler ve korucuar da bu para ister para ile ister 
dahil olduğu halde bütün.köy ayniyat ile ödensin büdceye 
memuru muhtar tarafından konulacaktır. 
tayin ve tayileri dernekçe Muhtarlık kursunu muvaffa-
tasdik olunacaktır. Derneğin kiyetle bitiren imamlara köy 
toplu bulunmadığı zamanlar, katipliği vazifeside verilebile-
tayin olunan memurların tas- cel(tir. 
dikleri ilk toplantıda yapıla- Muhtar, köy memur v~ 
caktır. müstahdemlerine doğrudan 

Koruculara dernekçe tas- doğruya ihtar tevbih ve bir 
dik edildikten sonra kayma- haftalığa kadar maaş kesme 
kam veya· vali tarafından buy- cezaları verilebilecektir. En-
rultu verilecektir· Katiplarin cümen kararile maaşları bir 
tayini kaymakam veya valiye aylığa kadar da kesilebile-

. bildirilecektir. cektir. 
· Köy işlerinde yazı, hesap , Bütün köy memurları muh-
işler•ni köy katibi görecektir. tara karşı mesul olacaklar 
Katip bu işlerdan dolayı muh- ve muhtar kendi haklarında 
tara karşı mesul bulunacak- her türlü tahkikat ve takibat 
br. Nüfusu bin ve binden yapmak salahiyetine malik 
fazla olan köylerde bir katip bulunacaktır. Muhtar, ışını 

. bulunması mecburidir. Nüfu- yapmıyacağına kanaat ettiği 
su hinden aşağı köylerde veya köy hesabına zararlı 
müşterek katip kullanmak ca- gördüğü köy memurlarını her 
iz olacaktır. Katibin ücret j vakit işten çıkarabilecek; 
veya maaş alabilmesi için 1 yalnız işten çıkar.lan katip, 
köyde oturması şart olacak- korucu ve imamı kaymakam-
br. Katibi bulunmıyan köy- lığa bildirecektir. 
lerde öğretmen ve eğitmene, KÖY ZABIT ASl : 
bunlar da bulcnınıyan köyler- Köy sınırı içinde herkesin 
imama katiplik vazifesi verı- canım ve malını korumak 
lecektir. köy korucularının vazifesi o-

KÖY MEMURLARI: lacaktır. Her köyde en az bir 

Köy memurları tercihan 
köy halkından alınacak bu 

mümkün olmazsa yetiştirile
c ektir. Bunlar yetiştrilinceye 

kadar dışardan alınabilecek
tir. Köy öğretmen veya eğit-

meni, katibi, ebesi ve dirğer 
köy memurları için büdçesi 

müsaid köylerde dernek ka
rarile orta malı olan ev ya
pılması caiz olacaktır. Memur
lardan dernekçe takdir edilen 
bir icar bedtli alınacaktır. 

Köy imamları köy demegi
nin seçimi ve kaymakam buy
ru1tusu ile tayin olunacak
lardır. İmam olacaklar, der
aek azası <ılmak şartlarını 
haiz bulunacaklardır. Ancak 

köy halkından olmaları şart 

olmıyacaktır. imam olmak is
ttyenler, orta mektep mezunu 
değillerse, kaymakamm ten
sip edeceği bir heyetin huzu· 
runda ilmühal, hesap, türkiye 
coğrafyası, tür k ve islim ta
rihi sağlık işlerinden ve ya-

zıdan imtihan edilerek buyu
rultu verilecektir. 

imamlara teamüle göre 
fimdiye kadar ne veriliyorsa 
gene o verilec~ktir. Ancak 

lcorucu bulunacak ve en az 
beşyüz kişiye bir korucu tu
tulacaktır. 

Kurucuların yirmi iki ya· 
şından küçük ve altm:ş ya
şından büyük olmaması, t ürk· 
çe konuşur bulunması, na· 
muslu olması ve sarhoş bu
lunmaması lazımdır. Korucu
lar, köy muhtarının emri 
altında olacak resmi işlerde 
onun her emrini tutmıya mec
bur buluna caklardır. Silahlı 
olan koruculara karşı gelen
ler jandarmaya karşı gelmiş 
gibi ceza göreceklerdir. 

Her köyde koruculardan 
başka gönüllü korucular da 
bulunacaktı. Bununu ıçın 
muhtar, köylünün eli silah 
tutanlardan lüzumu kadarını 
gönüllü korucu ayırarak bun
lann isimlerini kaymakama 
bildirecektir. Kaymakamın 
tastiki üzerine bu gönüllü 
korucular, asıl korucular gi
bi lüzumunda muhtar tarafın
dan emniyet ve asayiş işle

rinde kullanılabilect klerdir. 
iş başında gönü lü korucular 
da asıl l<sruclar hak ve sala
hiyetlerine sahip olacaklar
dır. Koruculara verilece~ si
lahlar ve cephaneler hüku-

met tarafından muhtara mak 
buz mukabilinde demirbaş o· 
larak verilecektir. 

Korucular, silah ve cepha
neleri ancak kendileri kulla-
nacaklar, başkalarına vermi
yeceklerdir. Korucular silah
larını aşağıdaki hallerde kul
lanacaklardık. 

1 - Vazifesini yaparken 
kendisine saldıran ve hayatı
nı tehlikeye koyan kimselere 
karşı, hayatını korumak için 
mecbur kalırsa ; 

2 - Vazifesini yaparken 
ahaliden bir kimsenin can 
veya ırzı tehlike altında kal
dığını görür ve onu kurtar-
mak için başka bir çare bu
lamazsa; 

3 - Cürmü meşhutta, yani 
yapılırken veya yapıldıktan 
sonra henüz izi meydanda 
iken, bir cinayetin failini ve
ya maznun bir şahsı yakala
mak istediki halde o kimse 
silahla karşı koyarsa; 

4 - Tutulan bir cani ka
çar ve dur emrini dinlemez 
ve onu tekrar yakalamak için 
silah kullanmaktan başka ça
re kalmazsa: 

5 - Eşkiya takibi sırasın
da yatak olan yerlerden şüp
heli bir adam çıkar ve koru-
cunun dur emrine itaat etme
yip kaçarsa; 

Bu hallerden başka kurucu 
silahını kullandığından dolayı 
ceza görecektır. Korucu silah 
kullaomıya mecbur olduğu za 
man bile, mümkün olduğu ka
dar, öldürmekı-izin yarahya
rak tutmıya dikkat edecektir. 

Korucuların kıyafetleriyle 
ı:ilahlannın şekil ve cinsi Da
hiliye Vekaletince tesbit olu-
nacaktır. Köylerde bağ ve 
bahçeleri ve. çeşitli mahsül
leri be~ lemek üzere köy ida
resince tutulan mevsimlik bek 

açiler de vazifeli bulundu klan 
işlerin başında ve korucula
rın veya muhtarların emrinde 
diğer yerlerde de aynı sahi hi
yete malik olacal<lardır. 

Koruculara şu işleri görmek 
yasak olacaktır: Koruculuk
tan başk iş yapmak; meseli 
dükkan, kahvehane, han açıp 
if letmek veya bunlara ortak
lık etmek; köylüden her han
gi birinin veya kendi işini 

gö· mek üzere izincıiz vazifesi
ni terketmel<; koruduğu bağ, 
bahçe ve ekinlerle diğer mah
sulltrden kendi hesabına fazla 
dan faydalanmak; kendi hay
vanlarına ve köye çobanlık 

etmt k; levha, resmi elbi ı;e si
lah ve cüzdanını üzerinde ta
şımamak veya değişmek .. 

Silahım ve cephanesini ka
yıtsızlığı yüzünden kaybeden 
veya isteği ile başkasının eli
ne geçme .. ine sebep olan ko
rucu, hemen çıkarılalarak 

imtiyaz aahlb' ve Um umi Neı;d> •t 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Baaıldıii-1 vu ı 

C. H. P. BaaımeYi 

YÜZ 3 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Ramazanpaşa 
mahailesinJe 79 adada 25 
parsel 14.75 metre ve 27 
parsel 27 ,25 metre murabbaı 
ars·aların mülkiyetleri açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhamm'!n bedelleri 
metre murabbaı 150 kuruştu. 

3 - İhale bedelleri peşin 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartnaleri 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya girmek 
üzere bedeli muhammenin 
yüzde yedibuçup tutarında 
muvakkat teminatlarile birlik
te 10/10/938 Pazarfesi · günü 
saat 16 da belediye daimi 
encümenine müracaatlarl ilan 
olunur. (834) 27 29 4 8 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Ramazanpaşa 
mahallesinde Vali konağı it
tisalinde 19 ada 6 parselden 
müfrez 66 metre murabbaı 

dükkan arsasının mülkiyeti 
açık arttırma suretile satı lı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metre murabbaı üç liradır. 

3 - İhale bedeli peşindir. 
4 - İsteklilerin şartname

yi görmek üzere Yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya gir
mek üzere 1485 kuruş mu
vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi 
günü saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

[815] 17 21 25 29 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

t inde bulunan Zafer mahalle
sinde 138 ada 13 parsel nu
maralı ve 263 metre muralJ. 
baı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 -ihale bedeli bir senede 
dört taksitte ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 789 kuruş muvak-
kat teminat makhuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pazartesi 
günü saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. 816 

17 21 25 29 

hakkında aynca ceza yapıl
mah üzere bükümete haber 
verilecek; silah ve cephane 
parası ödettirilecektir. 

Projede bunlardan başka. 
köy emniyet ye asayışinin te
min şekliok aid bir çok yeni 
hükümler vardır. 



MONIFI. ERMAN 
MICML.ICKllCT HASTA.NllCal 

Dopm, Kadın hutalıldan mGtebauıa 
n Operatlrü 

Hutalannı ber l'İİD Parlc lcartı•ında Bay Huaa Ka..i-
Ha ewlnde kabul eder. S92 

ll•ı•a• ... tıeri : •bak 7 - 8 
Otl .. •• 10ara 3 dea ltibana 

Aydın ili Tarihi 
Uaaa Jııb' tet:Pt.au._ ............ tarlbl J••i manulle aala ....... 9'11· 

18.etll bir ....... ola11 AYDIN T ARlltl•I A14kada 8elecllp brtı•da 
Mieyeu Gezer, l•taabalda Remsi ""~aMiadea tedartk ed,blHr
llala. 

A-aaa b6t6a tarihi •all .. badaa ltqka cop.fi tabii 8'1al6ma
uaı da .... M\:apta• ~...atala. 

Y•••'•r: ASAF G0KBEL. HbalET ŞÖIZNEJl 
Her Aydanlınm .......... bir taM ecliameaiai taftiye e4eria. 

Faatı 250 karaftur. 
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! DOKTOR : 

! FAHREDDiN SOGOR i 
• • • • : Birinci Smaf Dahili Çocak HMtabklan Mitabusısı : 
• • 1 
: Parla Tıp FaklltMI Hutaaelerinden lbtiaulı • 1 i lluaneaelau ... ~1cba.Ja Gui Balftfl"da Bafah~la dlkkiaıaıa ! 
• .......... laer rGa •balaclaa alqa_. kacler 11ut1ı••daı ~l ... , •: 
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AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane günde!ik 
gazetesidir. 

,,,- llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. , 

DOKTOR - OPERAT<la 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi OperatllrtJ 
Hutalanm Her sGn park cadclaiacle ~ 
Ba7 ~•mama yeni yapbrdıjı evin iist "9 .... 
kabQI eder. 

Maayeae aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-1 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker ...,- , .... 

, 

En •n Paria metoduyla ., ~ •ı ~ 
bUGmum biçki •• .qkif de~eri ~eri' 1iiiltlr 
direktllllillnden ~kli diploma Yerilir .._ ilaw 
ymt açabilir aaa.-afın çoldajıa slzlalae ~ 
,eri lxralalmam11 için yart dire ..... 
.. .. a1ı herine alacaiçbr letttte ........ p~. 
Şapk~ çiçek sepet itleri yajlı boya ye IOilw ·dM. 
leri verilir kayıt kapanmadan •Graceat ~· ..,. 
zet faılacbr fazla izaahat yart direktŞrlqd,_, A1qnr. 

Aclrea: Gazi ~van S. 7 
784 Biçki Yarda S. Diker 1'* 

Albay ade e 
SÜMERBANK 

Yerli kumqlanndan bilimum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve 6zeniıle elbise y~pdmaktachr. 
Sayın memarlarumza bu fanab bçarmaqaala~ 

bauatea taYIİ)'e ederiz. 
Mazalfer EraJdm 

705 Demiyola caddelinde. A~ 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartlan, Seçim beyannameleri· usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur irel(k p 
geçmez kağıtlarda temiz jşçilik ve iyi baskı ile hazırla • 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ,,.. 

Siparişlennizde acele dinı 


