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IMilli Şef in önü lstanbulaj Havacılık haftasında Mektepler 
açılırken _ .,..._ 

Sayın Mebuılarımıza 

Geçenlerde ( Aydın ) sütun
larında havadis olarak intişar 
Clti. 

Ortaokul Eylulün birinde ta .. 
lebe kaydına ve yirmi beşinde 
de tedrisata baılayacak .. 

Bu vesile ile Ortaokulun müş 
kuı vaziyeti hakkında bir kaç 
•atır daha yazmağı faydalı bul
duk. 

Geçen ders nnesinde yedi 
Yiiz talebeyi sinesinde barındı
ran Oıtaokulumuz binası hiç bir 
•uretle bu kadroya müsait de· 
iildi. Nitekim bu kalabahk yll· 
ıOnden sınıflar çok mahmul 
bir bale srelmiı, yüzü miltecaviz 
nıevcutlu şubeler yapmak za· 
rureti basıl olmuştu. 

Geçen ders yılında Ortaoku
luaıuzdan yüz elliye yakın talebe 
llıtzua oldu. Halbuki yalnız Ay
duı merkez ilkokullarının ver· 
dikleri mezun adedi iki yüzü 
btdmaktadır. Bu yekuna bir o 
kıdar da Söke, Çine, Germen
cik, Karapınar, Koçarlı vesaire 
llİbi tam teşkilith mülhakat 
ilkokullarının mezunlarını ilave 
ttnıek lazımdır. 

Bu dört yüz ilk mektep me-
2Urıunun üçte ikisi Ortaokula 
llıüracaat edecektir. Geçen se
ne yedi yüz mevcutla bile mah
tnul ve meşbu bir halde olan 
tnektep; bu yıl sekiz yüze çı- 1 
kacak çocuğu uereye sığdıracak? 

Hali hazır bina; laboratuvarı 
da dersbftne ittihaz etmek şar· 
tiyle ancak sekiı: şube açılma
••na müsaittir. 

Sekiz yüz talebeyi bu sekiz 
dershaneye taksim edersek şu
be başına yüz çocuk düşer. 
Mektebin hiç bir dershanesi . 
Yüı çocuk istiabına elverişli 
değildir. 
Şu halde ne olacak? 
Mektep idaresi zaruretler 1 

karıısında kadrosundan fazla ta· 

1 
lebe almamağa mecbur kalacak 
~t bittabi müracaatta bir az 

a'cç kalanlar; bu ademi kabul
den milteeıısir olacak. 

Cutııburiyetin feyzindtn nur 
•lnıak için bu kültür ocağına 
kotan çocuklara; yer yok! De-

lllek mecburivetinde kalmak, 
önırüoü vatan çocuklarım ye
tiştirme yolunda yıpratmış mek 
tep idarecilerini de daha az 
tnUteasir etmiyecek. 

Yitte bu sütunlarda bir kaç 
defa ayni dert etrafında neşri
Yat yaptık. Bu gün de sayın 
lllebuılarımızdan rica ediyoruz. 

~rtaokul binasının ihtiyaçları 
•rıılayacak bir ıekle ifrağı 

~Uıusunda lizım gelen teıebbüı 
trde bulunsunlar. 

Biitnn vilayet balkının en 
~'Qdan dileğine şu sabrlarla 
ttcilrnan oluyoru7.. 

avdet buyurdular Aydın Hava Kurumu bir garden-

Reisicumhurumuz general Kazım 
Dirik'i takdir ettiler 

lstanbul, 22 - Trakya ma· 
nevralarında bulunan ve Trak-
yanın bazı şehir ve köylerinde 
tetkikat yapan Reisicumhuru
muz ismet f nönü dün gece 23, 15 
de fıtanbula gelmişlerdir. 

a. a . 
Babaeski, 22 - Milli Şef is

met f nönil dün akşam fstanbula 
dönmek ilzere Babaeski i..taı
yonunda hususi trenlerinde 

Trakya umumi müfettişi g~nc

ral Kazım Dirik ile Edirne, 

Kırklareli ve Tekirdağı valile
rile mebusları kabul ederek bir 

baftadanberi gezdikleri yerler
deki müşahedeleriadcn ve edin
dikleri iyi intibalardan bahse-

derek umumi müfettit srcneral 
Kizım Dirik'i takdir buyurmut· 
lardır. a. a. 

Almanya - Sovyet 
Ademi tecavüz paktı bu gün 

Moskovada imzalanacak 
Alma11 hariciye ııazırı tayyare ile hareket etti ' 

Londra 22 - Havas ajansı- üzere hareket etmiılerdir. Ya-
nın Mo~kova muhabiri bildiri- rın öğle zamanı Moıkovada bu 
yor. lunacaklardır. 

Şalihiyettar mahfillerde s8y- Moskova, 22 - Salibiyettar 
lendiğine göre Sovyetler birliği mabafil Alman - Sovyet ademi 
ile Almanya arasında imzala· tec•vüz paktının Fransız İngiliz 
nacak olan ademi tecavüz pak- Sovyet askeri görllşmelerine 
tıdır. Tecavüze yardım paktı mani olmadığım beyan etmek-
değildir. . tedirler. a. a. 

Sovyetler birliğinin şimdiye Londra, 22 - Havas ajans 
kadar akdettikleri ademi teca · muhabiri Bcrlinden şu haberi 
vüz paktlarında şu madde var· vermektedir : 

dır. Alman . Sovyet ademi tecavüz 
iki ikit tarafından birisi baş 

paktının imza edileceği hakkın· 
ka bir devlete tecavüze kalkar daki haberin Alınan halkı üze-
sa diğer akit taraf paktı 'ihlil rinde ilk tesiri derin bir hayret 
edebilir. kayıt her halde bu olmuı ive bilibara büyük ümit· 
pakta da konacaktır. a a lere inkılap etmiştir. Şimdi Po-

Berlin 22 - Almanya He lonyanm ve hatta bütün diloya· 
Sovyet Rusya arasında akdolu· nın taksimioden babsolunmak· 
ban ticaret muahedesiyle IAl- d ta ır. a. a. 
manların Sovyetlere açacakları Tokyo 22 _ bu sabah top-
250 milyon marklık kredi ~mu · lanan kabine Avrupanın son 
kavelesinin imzasından sonra vaziyeti üzerine tanzim edilmiş 
şimdide Almanya ile Sovyet olan planın baştan başa değiş· 
Rusya arasında bir adeıri te· tirilmesi lizım geldiğinde itti-
cavüz paktının imzası için iki fak etmiştir. 
taraf arasında müzakereler cer· Anti kominter paktı için ha-
yan etmektedir· zırl•nmış olan bu plan üzerine 

Paktı imzalamak için harici- hariciye nazırı, Alman - Sovyet 
ye nazırı Fon Ribbentrop 23 paktı hakkında izahat istemcğe 
ağustosta Moskovaya gidecektir Bertin sefirini memur etmiş ve 

Berlin 22 - Hariciye nazırı Almanyanın anti komioter pak-
F oo Ribbentrop 9e maiyeti ha- tına nasıl bir kıymet verdiğini 

va yolu ile Königıberge gitmek de öğrenmesini istemiştir. 
~----~-===~====-:;;;;-~-~I~=-=-~~===-=-~~~ 

Fuarın açılışında bulunan 1 

Romen ve Leh sefirleri tayyare 
ile Ankaraya döndüler 

İzmir, 22 - Fuarın açılış merasiminde bulunan P\)lonya ve Ro
manya elçileri bugün saat 7,10 da tayyare ile Ankaraya hareket 
etmişler ve samimi suretle uğurlanmışlardır. 

ltalya ıefiri mezunen ltalyaya ritmiştir. 
Fransa büyilk elçisi Masiğli Bergamaya gitmiştir. Oradaki eski 

eserleri tetkik edecek ve tekrar şehrimize dönecektir. a . a. 

parti tertip etti 
Gaı·denparti Pınarbaşı bahçesinde verilecek 

30 Ağustos haftası münasebe· 
tile şehrimiz Hava Kurumu fU• 
besi eylôliin ikisine rastlıyan 
cumartesi akşamı için zengin 
programlı bir gardenparti · ha
zırlamıştır. 

Gardenpartinin heyeti terti
biyesi, lıbayımızın eşi sayın 
Neşide Çıtağm başkanlığı altın · 
da evvelki ~üo ilk toplanbıını 
yapıtuf ve vazifeleri taksim 
etmiştir. 

lımirden mükemmel bir caz 
heyeti angaje edildiği gibi, ay
rıca akrobatik numaralar için 
fzmirin meşhur artist bayan 
Nerimınla mutabık kahnmıştır. 

Bunlardan başka varyete nu
maraları, muhtelif eğlenceler, 
cazip silrprizlerin programa da
hil olduğÜ istihbar olunmuıtur. 

l 

ı 

Tertip heyeti, yine sayın ba
yan Neşide Çıtağıo başkanlığın· 

1 

da cuma günü, gardenpartinio 

verileceği yer olan Pıoarbaşın• 
da toplanarak bazırlıkluı göz· 
den geçirecekler, eksikliklario 
itmamı için icabeden tedbirlere 
baı vuracaklardı~ 

Milıi Banka müdürü B. Akil 
ile Belediye fen işleri müdürü 
8. irfan Saylam tertibat itini 
Üzerlerine almışlardır. 

Belediye hesap işleri müdürü 
8. Osman Bircan piyango işini 
idare edecektir. 

Memleket hastanesi mütebaı
sıslarından doktor Fuat Bay
raktar, balo işleriyle yakından 
alakadardır. 

Belediye yazı işleri müdürli 
Asaf Gökbel murakabeyi deruh• 
te etmiıtir. 

Gardenpartinin, mükemmel 
olması ve Aydınlılara güzel bir 
gece geçirmesi için icabeden 
bütün teşebbüslerin nazarı dik· 
kate alındığı öğrenilmiştir. 

940 umumi nüfus sayımı 
için ;hazırlıklar 

istatistik umum müdürlilğli 
1940 senesinde yapılacak olan 
umumi nüfus ıayıminın haz1rlık
larına başlamıştır. 

Ntlfuı sayımı ameliyesi icra 
vekilleri heyeti karariyle lmem· 
leketin zirai, sınai, ticari 1 faa
liyeti hakkında malümat top· 
latalmaama da teımil olunabi
lecektir. 

İstatiıtik umum müdürlOiü 
bu sene içinde tecrübe ıayımla· 
n yapmak için tetkiklerde bu
Junmaktadır. 

Halkın cevap vermiye mec • 
bur olacakları suallerle, bin•I• 
ra numara konulmaıı gibi Dil· 
fus ıayımmın neticesini temine 
matuf bütün tedbirler i~tatiıtik 
umum müdürlüğü ile dahiliye 
vekaletince tesbit ve talimatoa
melerle tayin olunacaktır. 

Nüfus sayımı itini yapmak 
üzere memlekette okur yaıar 
ber şahıs; vali. kaymakam ve 
nahiye müdürleri tarafından 
kendilerine verilecek sayım ve 
kontrol memurluğu vazifesini 
kabule ve gösterilecek usuller 
dairesinde bu işi yapmıya mec
bur bulunmaktadırlar. 
Sayım işlerinin temini için 

icap eder•e bir haftayı geçme
mek flzere mektepler tatil edi· 
le bilecektir. 

Memleketin asayiı ve inzibat 
itleriyle adli "takibatın yapıla
bilmesi, \le sıhhi ve umumi biz· 
metlerle yüksek iktisadi lişlerin 
bozulmıması için nüfus sayımı 
memurluğundan istisnası icap 
eden hikim, memur ve 1air 
şahıslu ir.ra ve~illeri heyetinhı 

kararlaıtıracaiı esaslar daire
sinde valilar tarafından teıbit 
ve tayin olunacaktır. 
Sayım memurluğu vazifesini 

makbul bir mazerete mUste,it 
olmayarak kabul etmiyenlerle 
sayım itleri bakkıodaki bilkmil· 
ne mugayir harekette bulunan· 
lardan S liradan 25 liraya ka • 
dar ve ıayım memurluğuna ta· 
yin oluhanların bu vazifeyi ka· 
bul etmelerine mani olanlardan 
10 liradan 50 liraya kadar ha· 
fif para cezaaı alınacaktır. Bu 
cezalar sayım yapılan yerin en 
bllyük miillciye memuru tarafın· 
dan tertip olunacak ve aleyhi-
ne itiraz ve temyiz edil~miye· 
cektir. 

Devamı 2 inci Hhlfede 

1 Yeni tapu müdürü 
Vilayetimiz tapu müdürlüğüne 

tayin edilen Burdur tapu müdü
rü 8. Asım Tan yel şahrimize 
gelmiştir. 

Eski tapu müdürümüz Sabri 
Akalan da Burdura hareket et-
mek üzere vazifesini yeni mU· 
düre devretmiştir. 

Her iki idare müdürüne yeni 
yerlerindeki vezifelerinde mu
vıff akiyetler dileriz. 

·...U>---

8. Çemberlayn 
Yarın parlamentoyu 
toplantıya çağıracak 
Lonpra, 22 - Başvekil Çem-

berlayn bugün saat 15 de top
lanan kabioe içtimainda parla· 
aıentonun perşembe günü top
lantıya çagırılmaıını teklif et· 
miştir. "· a. 
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Barem Kanunu 
izah namesi 

1 940 umumi nü
fus sayımı için 

hazırlıklar 

V rg·lerde ihbarn me er 
1 ası teh · ğ ed· ecek? 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 
izahnamenirı aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten miltevellit suçlur dolayısiyle işten el çektirilen i 

memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi şekilleri, hususi {' 
bir meslek bilgisine ve ihtisasa )Uzum gösteren işler hakkında ( 

hükümler bulacaksanız. 1 
-11-

Mütelcaitler hakkında llükümle" I cetvelde maaşlarma en yakın 
B - Mütekaidinden olup ta olan üst derece maaşı asıl ola· 

bu kanunun meriyeti tarihinde rak kabul olunur. 
Bcretle müstahdem bulunanların (Bu misalde vaziyetleri yazı-
iktisap edebilecekleri 6cret de- lan müte~aitlerin tesbit edilen 
recelerin•; iicretleri almakta oldukları üc· 

1 - Mlitekaitlerin tekaütlük retlerden noksan bulunduğun- ) 
)erine meınet olan memuriyet dan, aradaki fark hakkında ya- t 
veya rlltbelerine ait maaı de· pılacak muamele aşağıda (G) 
receleri bulunacak; fıkrasında izah edilecektir.) { 

2 - Tekaüt edildikleri tarih Harp sebebiyle ay,.ıfan 
ten aoora yalnız Ocretle iıtih- yedek subaylar 
dam eaildikleri mllddet (yüksek C - Yüksek tahsil veren 
tabıil g6renlerin her iki veya bir mektepte okumakta iken 
g6rmiyenlerin her ilç senede henüz mektebi ikmal etmeden 
bir terfi edebilecekleri eıaıına harp sebebiyle askerliğe çağrı- 1 
gCSre) hesap olunacak ve neti· )arak yedek subay rütbesini 
cede elde edilecek maaı dere- kazanmış olaclardan halen üc-
celeri 1 ıayıh bent mucibince retle mOstahdem bulunanlerın 
teıbit edilen maaş derecelerine A fıkrası mucibince iktisap ede 
eklenecek. bilecekleri ücret derecelerini 

3 - Yukarıdaki izahata gö· tayin ederken bunların yüksek 
re bulunacak maaş dereceleri mektebe girmeıd~n evvel haiz 
ne kanunun ve bu izahnamenin oldukları tahsil derecelerine 
12 nci maddelerindeki hüküm göre ilk defa alınabilecekleri 
dairesinde maaftan ücrete geç• memuriyet dereceleri tesbit 
me farkı olarak bir derece da· edildikten sonra hizmet mild · 
ba zammeclilecektir. detlerinin hesabında her iki 

Bu suretle teabit edilecek hizmet sene9İ bir derece terfi 
Ucret dereceleri halen ücretli müddeti olarak [kabul oluna-
vazifelerde mOtekaiden çalışan- caktır. 

ların licret dereceleri olacaktır. Kanunun metnindeki sarahate 
Meseli: (3S) lira asli maatlı göre, yüksek mektepten her 

olan her hangi bir vekilet bi- hangi bir sebeple ayrılarak ta· 
rinci m6meyyizlifinden tekalit lebe bulunmadığı zamanda harp 
edilmit bir zat ile yine 2702 sebebiyle askerliğe çağrılanlar 
ıayılı kanunun meriyete vazın· veya yüksek bir mektebe okn-
dan evvel (35) lira aıli maaşı makta iken harp sebebiyle ol-
buluoan yüzbaşıhktan tekaüt maksızın ukere celbedilenler 1 
olaamuı bir kimse tekaütlUlde· ve yahut yüksek tahsil veren . 
rioden ıonra beş sene üç ay bir mektebe devam etmekte 1 
ücretle hizmet etmiş olsalar ve iken harp sebebiyle askere çağ 
balen 250 lira ücret almakta rıldığı halde yedek subay rüt- l 
bulunsalar, yüksek mektep me · ' besini kazanamıyanlar bu fıkra J 
zunu olduklarını farzettiğimiz hükmünden istifade edemezler. 1 
bu mOtekaitlerin tekaütlükleri· Bunların her üç hizmet seneııi 1 
ne mesnet olan memuriyet ve bir derece terfi müddeti olarak 
rütbe maaşlarına ait 10 uncu ' sayılar, 
dereceye (tahsil vaziyetlerine D - Ücretle müstahdem 
göre her iki senede bir defa iken askerlik hizmetine giren· 
terfi edebileceklerine ve i:cret· lerin vazifeleriyle irtibatları ke-
te reçen 4 senede de iki dere· silm~kte olduğundan ücretle 
ce daha terfi ettiklerini kabul çalııtığı varifeden askere celp 
etmek lizım geldiğine nazaran) edilmek suretiyle ayrılıp kanu· 
8 nci dereceye çıkarmak iktiza nun meriyete girdiği tarihte as· 
eder. Bu miiatabdemlere maaılı kerde bulunanlardan. askerlik 
derecenin bir tııt derecesine hizmetlerini ikmalden sonra 
ait maaıın tutarı olan fl 70 lira yeniden ücretli vazifelere alın. 
ücretli dereceye _konulmaları mak istenilenlerin askere çağ-
icap eder. Ücretli biıınet mild· rılmazdan evvelki hizmetlerinin 
detleriaden artan bir sene üç A fıkrasında izah edilen esaslar 
ayında 170 lira ücret dereceıin dairesinde hesap edilmesi ve 
geçmiı sayılması zaruridir. bu suretle iktisap edebilecekle-

Ücret derecesi tesbit edilecek ri dertce ile ücretli hizmetlere 
mütekaitlerin tekaütlerine meı· tayinlerinin yapılması caizdir. 
net olan. memuriyet ve rütbe E - (A) fıkrası mucibince 
maaşları yeni kanunun 1 nci ücret kaounuu neşri tarihinde 
maddesiyle tespit olunan maaı hizmet müddetleri üç sene 
asıllarından birine aynen teka- veya daha ziyade bulunan ve 
bul e.tmediği takdirde, l nci ehliyetleri vekiletlerince tasdik 
muvakkat maddenin B fıkraaın edilenlerin (Jerfi ve ünvan veya 
da izah edildiği vccbile yeni memuriyetinio tebeddülii iı ihlaç 
kanunun 1 aci maddeaindelci ecien diğer . vazifelere tahville-

-- ıe.::.--

Baş tarafı birinci sa hifede 

Bu para cezasını vermiyenler 
hakkında en büyük mülldye 
memurları tarafındnn cumhuri
yet müddeiumumiliğine yazıla· 

cak müzekkere üzerıne sulh 
mahkemesince ceza görenlerin 
kendileri celbedilmeksizın her 
bir lira için bir gün hapsedil
melerine karar verilecektir. 
Müddeti bir ayı geçemiyecek 
olan bu karu temyize tabi ol
mıyacaktır. 

Vekaleti mühim Maliye 
izahname 

bir 
hazırladı 

Maliye Vekaleti, vergilerde ihbarnamelerin tebliğine, itiraz ve 

temyiz usullerine ve itiraz ve temyiz komisyonları teşkiline dair 

olan 3692 sayılı kanun hakkında bir izahname yaparak teşkilatı· 

na tebliğ etmiştir. Bir çok alakahları olan bu izabnameniıı mUhim 

kısımları şunlardır. 

Sayım için lüzumlu tab isat, 
umum müdürlük bütçesine ko
nulmuştur. 4 • 10 ncu derece
deki umum müdürlük memurla
rından olup nümerotaj ve sayım 
işleri münasebetiyle hariçten 
vazife alacaklardan 10 ve 9 
ncu derecedekilere ikişer ve da 
ha yüksek derecedeki memur
lara birer maaşm tutarını geç
memek üzere İcra vekilleri he
yeti karariyle ikramiye verile
cektir. 

Yeni sayımın günü henüz tes 
bit edilmemiş olmakla beraber 
kuvvetli bir ihtimale göre 940 
iik teşrinin ikinci ortasına ras· 
lıyacaktır. 

rinde müktesep bak teşkil eden 
etmemek üzere) bir üst derece· 
ye geçirilmeleri caizdir. 

Bu fıkra hükmiluden istifade 
edecek bir memurun; 

1 - Kanunun neşri tarihin
den müstahdem olması; 

2 - Halen aldığı ücretinin, 
bu maddenin (A) fıkrası muci-
bince tcsbit edilecek ücretinden 
daha f zla bulunması, 

3 - Bu kanunun neşri tari
hine kadar olan hizmet müdde · 
ti mecmuunun üç sene veya da· 
ha ziyade olması; 

4 - Ehliyetin vekaletçe tas
dik edilmesi lazımdır. 

Bu vasıflardan her hangi bi
rini haiı olmıyan ücretli mUs 

tahdemler, (A) fıkrası gereğin· 
ce girebilecekleri ccret derece-

nin bir derece üstüne geçirile
mezler. 

Bu evsafı haiz olmaları ha
sebiyle bir üst dereceye geçi-

rilenler için de bu dereceler 
müktesep bak teşkil etmez. Bu 
gibilerin terfi ve diğer vazifele
re tahvillerinde (A) fıkrasına 

istinaden ikti!lap ettikleri de
rece licreti esastır. 

Tebligata ait hükümler 
" Herhangi bir mükellefe teb· 

liğ olunacak vergi ihbarnamesi 
mükellefin şahsına tebliğ edil· 
mele lazımgelir. Bioaenaleyh teb
liğe memur olanların bina, ara 
zi, hayvanlar, veraset ve inti
kal vergilerinde mükellefin ih· 
barnamede adresi yazıh bulu
nacak olan ikametgahına ve di 
ğer vergilerde ticaretgabına gi
derek kendisini araması ve ih
barnameyi şahsan kendisine teb
liğ etmesi icabeder. Mükellefe 
buralarda tesüdüf olunmadığı 
takdirde tebliğ, kanunen cevaz 
verilmiş olan diğer şahıslara 
yapılır. Bununla beraber tebliğ 
memuru mükellefi tanıyorsa ika
metgahının haricinde de kendi
sine tebligat yapabilir. 

Tebliğin mükdlefin şahsına 
yapılacağı hakkındaki l<aideoin 
bazı istisnaları vardır. Kanunun 
bunlara nit bükümleri de aşa
ğıdaki maddelerde izah cdıl -

• miştir. 

3 - T cbliğin, mükellefio şah
sıoa yapılması şart olmakla be 
raber, kanunun ~2 inci madd si 
hükmüne göre hizmet erbabı 
vergileri dol:ıyısile yapılacak teb· 
liğin hunları r istihdam edenlere 
yapılması lazımdır. Bu maddede 
bahsedilen hizmet erbabından 

maksat k~zanç vergisi kanunu· 
nun 24 üncü maddesinde zikro· 
lunan şahıslardır. Bunların ver· 

1 gileri, bordro ile veya bordro· 
suz olarnk malsandığına y a tırıl· 

ması bu bahiste haizi tesir de· 
ğildir. Ancak kazanç vergisi 
kanuounun 30 uncu maddesinin 

son fıkrasında yazılı olan ve 
gayrisafi iradı beş yüz liradan 
aşağı yerlerde tic ret ve sanat 

yapan şahıslar nezdindeki müs
tahdemler, şekli mükellefiyetleri 

itibariyle hizmet r , abı ıdan ma· 
dut bulunmadığ• cihetle şahsan 
ve gündelik gayri ·afi kazanç 

H8len aldıkları ücret gühsek 
olanlar ' üzerinden vergiye tabi buluoan 

F - ( A, B, C ve D ) fıkra- · bu müs tahdemlere y pılacak 
ları mucibince deraceleri t esbit tebligatın şahıslarıua icrası la · 

edilen ücretlilerin alabilecekleri zımdır. 
ücret miktarı halen almakta İkametgahta tebliğ bina, ara-
olduldarı ücret miktarından faz- zi, hayvanlar, veraset ve intikal 

la ise, bunlar almakta oldukta- vergilerinde yapılır. Bu vet gile-
rı ücretin tesviyesinde devam re ait ihbarnameyi tebliğ etmek 
olunur. Bu kabil memurların üzere mükeHefin ikametgahına 
almakta oldukları ücretle, kanu- giden memur, kendisine orada 
nun ve izahnamenin birinci tesadüf edeme7.se evrakı kendi-
maddesinde yazılı maaş dere siyle birlikte oturan ailesi efra-
celerinden birine tnkabül edi· dından veya hizmetçilerinden 
yorsa o dereceye, etmiyorsa, mümeyyiz olan birine tebliğ e· 
aldıkları ücretle en yakın bu- der. Aile efradından maksat, 
lunğu dereceye dahil olmuş kendisine tebliğ yapılacak şa-
sayılırlar. Aldıkları ücret mik- hısla uzak veya yakan hısımlık 
tarı iki maaş dereceıioio tam münasebeti olan kimselerdir, ge· 
ortasına tekabül eden ilcretli- rek bunlara, 2'erek hizmetçilere 
ler ise list maaş derecesine gir- tebliğ yapılabilmesi için evveli, 
mıı snyıln l:tr. bunların tebliğ ynpılacnk şahıs-

1 

la birlikte ikamet etmesi ıart· 
t ı r. Misafireten o h;ınede bulu
nan akrabalara veya birlikte 
oturmıyan hizmetçilere teblii 
yapılamaz. Saniyen kendilerinin 
mümeyyiz olması lazımdır. Ka· 
nunu medeninin 13 üncü mad· 
desi hükmüne göre, yaşmın kil· 
çüklüğü sebebiyle yahut akıl 
hastalığı veya akıl zayıflığı ve· 
ya sarhoşluk ve bunlara benzer 
sebeplerden biri ile mokul su
rette hareket etmek iktidarıo· 
dan mahrum bulunmıyan her 
şahıs kanunu medenice mümey
yizdir. Binaenaleyh rufikellef 
yerine tebligat yapılacak aile 
ef adının veya hizmetçilerin yaş· 
ça ve akılca kendilerine tevdi 
edilen evra kın ehemmiyetini an" 
lıyabilecek vaziyette olmaları 
icabeder. 

Aile fertlerine tebligat 
ikametgahta bu şahı slarpan 

biri bulunmadığı bıkdirde o ha· 
nede ikamet eden mucir gibi 
kimselere ve tebliğ yapılacak 
şahıs otel veya pansiyonda otu
ruyorsa bu mahalleri idare eden"' 
lcre kabul etmeleri şartiyle teb
ligat yapılabilir. (Madde: 4) 

Kanun mükellefin kendisiyle 
birlikte oturan ailesi dradın• 
veya hiçmetçilerine tebliğ yapı'" 
lacağım beyan ettiği halde b~ 
şahıslara ancak kabul etmeler• 
şartiyle tebliğin yapılmasına ce· 
vaz vermiştir. Mucir gibi kimse· 
ler tabiri mal sahibi olan muci· 
ri veya gayri menkulü bundan 
isticar ederek başk&.1ma icar 
etmiş olan ikinci mucir gibi şa· 
hasları ifade eder. Bunlara ka· 
bul etmeleri şartiyle tebliğ ya· 
pılabilmesi, kendisine tebliğ ya· 
pılacak şahısla birlikte aynı ev-
de veya apartmanda oturmala· 
rına bağlıdır. Kezalik otel ve 
pansiyonda ikamet eden şahsa 
ait tebliğin bu mahalleri idare 
edenlere yapılabilmesi de onla
rın bu u ka bul etmesine mMe· 
vakkıftır. Kabu~ctmemeleri ha"' 
linde bunlara t ebliğ yapılamaz· 

- Sonu var -

. Tayyar Yenice 
geldi 

Konya f nhisarlar baş müdiir"' 
lüğünden şehrimiz inhisarlar bat 
müdür lüğüne tayin edilen B· 
Tayyar Yenice şehrimize gel· 
m'ştir. 

8. Tayya~ Yeniceden inhilal 
eden Konya inhisarlar baş 01i1-
dürlüğüne tayin edilen baı ma
dürümiiz B. Kadt i Altıntaş da 
yakmda tayin edıldiği Konya"' 
daki va zifesine müteveccihen 
hare~et edecektir. 

Her il<i baş müdüre yeni yer· 
lerindeki vazifeleri nde haşarılar 
irdilez. 
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I 'Aydın s11lh h11huk ha
l kimliği satış memur-

..... -------- luğundan : 
ÇARŞAMBA 22/8/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

1648 rn. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A Q. 19.74 m. 1519S 

938/53 
Taraflar lzruirde hammal ba

tı ölü salih veresesi - Daily Telegraph gazetesinden -
Ölü salih veresesine ait olup 

Aydın ıulh hukuk hakimliğince 
.. tılmasına karar verilen tapu· 
nun eylül 931 tarih ve 21 sayı· 
ıında kayıtlı germencik hıdır· 
be~i köyilnüo kavaklı kuyu 
mevkiinde vaki ıarkan bekir 
ağa bahçesi iken fİmdi yol ~ti 
malen bilıeyin bahçesi iken şim 
di durmuş vereselcri bahçesi 
garben mestan iken şimdi çay 
cenuben yol ikeo şimdi zeliba 
bahçesi ile çevrili içerisinde 
45 meyva verir incir dört nar 
ağacı bir dut ağacı bulunan 7 
dönümden ibaret ve 400 lira 
muhammen bedelli inc:r bahçesi 
açık artırma ve peşin para ile 
Aydın icra memurluğu odasında 
satılmak üzere satılığa çıkarıl· 
mıştır. 

D nzigde Bay F orsterin dfin 
gece irat ettiği nutuk, içinde 
\'uzub bulunmamasına rağmen, 

Avrup daki gerginliği bir mik
tar daha arttırmış, fakat gene 
•on sözü Bay Hitlere bırakmış
tır. O, ne zaman söyliyeceği 
belli olmıyan nutkunu söyleyin
ceye kadar F orsterin " Danz~- · 
Rin büriyete kovuşmak ve Ray
~a dönmek saati yalundır ,, şek
ınde sarfettiği cümlenin ve 
" biz ,Danzigliler Fürerden ge· 
lecek her türlü emirlere karşı 
Yapaccğımız vazife bunlara ita
attir " yollu vaitlerinın manası 
tarn olarak anlnşılamıyacaktır. 

Bu nutuk butün kabahati leh
liiere yülilemeğe uğraşmakta ve 
serbest şehrin son zaaıanlardaki 
ta 'h' . b rı ını aştan aşağıya tahrif 
etuıektedir. 

B y Forsterin böyle buhranlı 
zamanlarda bu türlü sözlerle 
suyu büsbütün bulandırmaması 
1izun gelirdi. Fnkat bunun ne
~tden ·ve hangi kaynaklardan 
ılbam aldığım tahmin etmek de 
0 kadar müşkül 'olDlasa gerek
tir. Bu nutuktaki bir takım ha· 
~hane cümlelerin izahı ve şerhi 

1 
ay Hitlere kalıyor. Artık, o 
touuştuktan sonra bunların mü
ıakere yolunun açılacağına mı, 
serbest şebrio zorla zaptına mı, 
Yani sulha mı yoksa harbe mi 
delalet -ettiği anlaşılacaktır. 

Dün akşam söylenen nutuk, 
Bay Forsterio milfetler arası bir 
~heaıiyeti haiz olduğundan do
ayı değil, bunun hemen Hitler:en duyduklarını ve aldığı il . 
att1ları tekrarladığı ve hatta 

&eçenlerde Berhtesgadende fü
~~rle görüştrığünden dolayı mü
ıaı telakki olunabilir. 

b Bu nutka ehemiyet veren bir 
aşka amil de bu münasebetle 

Lehistan rııdyolarımn mareşel 
Sınigli - Riç tarafından söyle
lleo bir nutukta "bir tarafın 
\rerrnesi, öteki tarafın a ması 
rtıanasına geltn bir sulhu Polon
Ya kabul edemez,. sözünü unut
~arnak lazım geldiği hakkında-

• neşriyatı olmuştur. 

k F orster de mareşalıo bu sözü 
arşısında Polonya'nm nasıl bir 
~urum takınacağı hakkında baş
b ~ insnDlardan daha fazla şe-
ırde değıldir. Mareşal Polon-

Ya'nın kim eye karşı bir saldır
Ranlık fil<ir ve emeli besleme
di·· gıni söylemekle ber her Dan· 
);: . ' 

g ın n ırl rdaoberi Polonya' ya 
b ~l .ag ı bulunduğunu ve memleke-
lın •Lt• d" • t • , IK 1 a 1 sıs emıoın ODSUZ 

Y~rüyeı.oiyeceğini tebarüz ettir
rtlıştir. 

d Ne mareşal Smigli . Riç. ne 
e albay Bele, hiç bir zaman 

rn·· Uzo.kerelerde bulunmaktan ka-

~Utn~~·~· geri durmamışlardır. 

1 
er ılueı de daima müzakere

! ere h zır olduklarım söylcmiş
erdir. 

d
. Her ikisinin de kabul ctme-
ıkI · k erı ve abule yanaşmıya-

Cakları şey, Danzigin kayıtsız 
~artsız Rayb'a avdeti husus1Jn~ 
d:i almnn talebidir. Böyle bir 

~aldırganhğa karşı Polonyanın 
tlıukavemet kararı gayet tabi-

idir. Bu davada, Danziğin zorla 
alınması, müstakil Leh devleti
nin mihverin bir başlangıcı de
mek olduğuna kani bulunan 
Avrupadaki dost devletler de 
müştcrektirler. 

F orıterin bu nutku için ön
e.eden kafi derecede zemin de 
hazırlanmıştır. Daha önceleri, 
al°!an gazeteleri, Polonyadan 
ziyade Fransa ile büyük Britan· 
yayı istihdaf eden bir talum 
propogandalarda bulunmuılar, 

bu iki devleti Danzig yüzünden 
bir harp çıkarmak isttmekle 
itham etmişlerdi. 

Bundao daha çılgınca bir ya
lan ve iftira olamaz. Kont Ci
yaoonun Fon Rıbbentropla gö
rüşmek üzer~ hareket edeceği 
haberi de Danzigdeki bu top
lantıdan bir kaç saat sonra iel-
mittir. 

Her ne kadar bu harekette 
tehditkar bir kılık vana da İtal
yan nüfuzunun daha fazla itidal 
ve ihtiyat tavsiye edeceği de 
umulur. 

Haftalık bir Leh mecmuasında 
Polonyanm Danıiğdeki hakları 
tanınmıyacak olursa bundan 
harp çıkacağı hakkında çıkan 
bir yazı Alman gazetelerinde 
kocaman ba~lıklarla yazılar ya· 
zılmasına sebep olmuştur. Danzig 
Lehislanın mah değildir. Burası 
serbet bir şehirdir. Bunu9 Lehis
tanla bir giimrük hududu var
dır ve burada liman ve demir
yollnrı miişterek bir kontrola 
tabi bulunmalıd r. 

Polonyanın haklarından bah
sedilirken kastedilen bunlardır. 

Lehistanın serbest bir ıehir 
olarak Lehistana bir deniz mah
reci kıelması, bu memleketin f 
hakkı olao istiklAlin mahfuziye- 1 
ti bakımından gayet lüzumludur. 1 

Bay Forster nutkunun söyler
ken bu basit kakikati gözden 
uzak tutmuştur. 

Daily Tclegrapb 

Uğursuz otomobil 
Avusturya arşidoku Fransuva ı 

Ferdinand karısı ile birlikte 
1914 de içiodc öldürüldüğü o· 

toruobil bundan 13 sene evvel 
Roman yada tahrip· edildi. 

Bu otomobil o kadar uğur· 
suzdur ki 1914 den 1926 ya 

kadar tam on üç kaza geçirmif 
ve on üç kişinin ölümüne sebep 
elıııuştur. 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,iO m. 94~5 Kes. 

12,30 Program 

12 35 Türk müziği - Pl . 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14.00 Müzik ( karışık 
program - Pi. ) 

19 00 Program 

19 05 Hafif müzik (Pi.) 

19 30 Türk müziği : fasıl he
yeti 

20.15 Konuşma 

20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk müziği: 

Okuyanlar : Mefharet sağnak 
Necmi Riza Ahıskaıı 

Çalanlar: Ruşen kam, Refik 11 

F ersan, Ce·ydet kozan . 

1. - Yesarı Asım - Hicaz 
şarkı (bilmem niye bir buseni) t 

2. - Tamburi Cemil - hicaz 1 
şarkı (hep sayei vaslıü da gönül ı , 

3. - Nobar · hicaz şarkı 
(ağlamış gülmüş cefaya katlan-
mış ) {. 

4. - Aşık Mustafa - şehnaz 
şarkı (fırsat bulsam yare de 1 

varsam) j 
5. - Şehnoz su semail6i 

6. - Rahmi bey - suzioak 
şarkı (bir sihri taup) 

7. - Musa Süreyya - suzi
nak ıarkı (kir etmedi zalim sa· 
na bu ahu euinim) 

8. - Arif bey - hic<tzkar şar
kı (güldü açıldı yine gül yüzlü , 
yar) 

9. - Halk türküsü ( mecnu~ 
nam Leylamı gördüm ) 

10. - Halk tür . (yıldız) 

21.30 (Konuşma (haftalık pos· 
ta kutusu) 

21.45 Neıeli plaklar - R. 

21.50 Müzik (Solistler) 

22.00 Müzik (küçük Orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

1. - Cari Rydahl melodi 

2. - J. Strauss bizde - vals 

3. w. Cıernik güzel saDatlar 
töreni (uvertür) 

4. - Max Scbönherr alp köy
lülcr;nin dans havaları 

Arhrma Aydın icra dairesin· 
de 25 eylül 939 pazartesi günü 
saat 15 de ve müıteri zuhur 
etmezse ikinci artırması da 10 
tetrini evvel 939 sah gllnü ay· 
ni saatta yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma f a r t n a m e s i 
ilan tarihinden itibaren 938/53 
No. dosya ile Aydın icra da .. 
ircsinio muayyen nuınarasıada 
berkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı ,,ıanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 938/53 
doiya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbelinde pey veya mılli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecek tir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve misrafa dair olan 
iddialarmı i'bu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ~vra

kı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satıı 
bedelinio paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

S. - w .. lter noack romantik 5-Tayın edilen zamanda gayri 
uvertür menkul üç defa bağrıldıktan ıon-

6. - Miroslav Shilik İspan- ra en çok artırana ihale edilir. 
yol dansı. Ancak artırma bedeli muham· 

23.00 Son ajans haberleri, zi- , men kıymetin yüzde yetmiş 
raat, esham ve tc&hvilat, kambi- beşini bulmaz veya satış iıtiytı· 

Niyagara şelalesinden 

daha büyüğü var 

yo nukut borsası ( fiat) nin alacağına ruchani olan di-l 23 20 Müzik (cazdan _ Pi. ) ğer alacaklılar bulunup da be-

l 
23.55-24 00 Yarmki program del bunların o gayri menkul ile 

Avrupalılara, hele Amerikalı
lara sorarsanız dünyanın en 

büyük şelalesi Niyagaradır. Hal
buki hiç de öyle değildir. Af-

rikadake Zambezi nehrinin Vik
!orya Fols denen mevkiinde 
büyilk bir şelale vardır. Bu şe· 
lale 104 metre yüksekliğinde 
bir uçurumdan dökülür. Şelale
nin iki yanlarındaki boyu 75-78 
metredir. 

Demek ki, düoyada, Niyaga· 
ra şeHilesinin ild misli yüksekli
ğinde bile şelaleler var, 

ı temin edilmiş alacaklarınıo mec 

1 

, mu undan fazla ya çıkmazsa en 

t 

Zayi mühür ı çok artıramn taabhüdU baki 
kalmak üzere artırma on beş 

Gölhisar köy idare heyeti dör- gün daha temdit ve on beıinci 
ı düncü azalığında kullandığım ' iÜnÜ ayni saatte yapılacak 

tasdikli mührümü bundan 4 gün artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
evel kaybettim. ,. alacağına rüchaoı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 
Mezkür mührün yenisini çı- ile temin edilmiş alacakları 

kartacağımdan eskisinin hükmü ! mecmuundan fazlaya çıkmak 
olmadığını ilan ederim. ı şutile, en çok artırana ihale 

1 
edilir. Böyle bir bedel elde 

Gölhisar köy idare heveti 1 edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
aza!llından Nasuh Tatlı 1 sataş talebi dUşer. 

( 190 ) 1 6 - Gayri menkul kendisine · 

YOi ı 1 

ilin 
Aydın defterdarlığından: 

Defterdarlık tahsilat ıefliğia
de münhal 10 lira maaılı müf
redat lritipliklerine imtihanla 
memur alınacaktır. 

imtihan: Taaddildü halinde 
liıe mezunları arasında bu ev• 
safta talip bulunmadığı takdirde 
ortaokul mezunları arasında 
26/8/939 cumartesi günll saat 
10 da Defterdarlık makamın· 
da icra olunacağından mezkur 
tarihe kadar kanuni evsafı ha· 
iz bulunanların vesaiki ile bir· 
likte müracaat etmeleri. 

(189) 

Dalama muhtarlığından: 
Dalama ve Karabayıt şehir 

plioı müteahhidi Aydıoın Koz

dibi mahallesinde 12 numarah 

hanede mukim izzettin Özden 
oğlu işini uzun müddet terk 
etmiı olduğundan on gün zarfın
da i1e başlamadığı takdirde 
mukavelenin feshedileceği ilin 
olunur. 

19 21 23 (180) 

ilin 
Nazilli Belediyesinden 
14/9/939 perşembe günü sa· 

at 16 da Nazilli belediye rihale 
encümeninde eksiltme komiıyo· 

nu odasında 42318 lira 84 ku
ruş bedeli keşifli Nafıa vekale
tince musaddak Nazilli kasaba· 
sı elektirik şebeke ve tranıfor· 
mator ve tesisatı 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usuJü ile eksiltmeye kon
muştur. Muvakkat te:ninat mik· 
darı 3173 lira 91 kuruştur. Fen

ni şartnameleri, Proje, keşif 
hiiluasile buaa müteferri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazil· 
li belediyesinden alınabilir. İs· 
teklilerin teklif mektuplara ve 
en az 30000 liralık bu işi ben· 
zer İf yaptığına dair uafıa ida
relerinden almış olduğu vesika· 
lara istinaden ihale tarihinden 
8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası ve
sikalarını havi zarflarını 14/9/939 
perşembe günü saat 15 şe ka
dar Nazilli belediye encümenine 
müracaat eylemeleri laıımdır. 

149 5, 13, 23, 6, 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük· 

ıek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemeıı on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu.: 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tabıil 
olunur. 

Bu Bahçe için yukar· 
da gösterilen tarihlerde 
Aydın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artırma 

ıartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 191 

imtiyaz Hhlbl ve Umumi Netrlyal 
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Aydınlılara üjde 
koçarlı menbasuyu satışına başlandı 

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

Su, ağzı mühürln damacanalarla sah1makhdır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı_ 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

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

Depoau : Aydında Hava kurumu ittis Hnde Avukat Bay Netet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rootken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulnne başlamıştır. 

Yurtda birinci sımf mütahassH doktorluımız tarahndan her 
türlil erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esHlar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 
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Bakım Evi Muayene Saatları 
Muayene güoi 

Pazartesi 

Salı 

Çartamba 

Saat 

s - 4 

4 - s 

2 - 5 
3 - 4 

Doktor arkada,ım111n aclı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar ti 
(Cilt ha1tahkları mutaha11111) t;j 

" 

1 P~rı•mbe 
~ 

(•J 

4 - s 

Operatör Nuri Erkan ft] 
Doktor Şevket Gözaçan (t] 

<Gaz hastalıkları mutaha11111) S 

Doktor Muhsin 1 
1 
f] 

t-1 Cumartesi 
[•l • 
~ 

.. s - 6 

2 - 3 
3-4 

<iç baatalıkları mutabaaaııı) 

Doktor ŞeYket Kırbaı 
<lıstaDi hastalıklar mutahauııı) 

6Ay 
Vade ile elbise 

[•] 
[+] 

f? 

'Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
G terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz • 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- D 
ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları· 
mızn elbise yapılmaktadır. 

Eır mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla milş· 
~ terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 
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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. 
L±f!L L2!!'.t su: 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekô.letinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur • • C. H. P. Basımevi • 

-~•!!!-"'.!'!:.~!4••••• ............ ,.. •• ~.~~j--~JTm=·-p··· ~ 
Aydın Belediye Reis- 1 

liğinden : _ 
1 - Belediyenin ·mülkiyetin

de bulunan Cilmhuriyet mahal· 
lesinde 320 ada 5 parsel numa
ralı ve 135 metre murabbaı ar· 
sanın mülkiyeti açık artırma ıu
retile satılığa çıkarılmıtbr . 

2 - Muhammen bedeli met
resi 40 kuruştur . 

3 - lbale bedeli taksitle Ö· 

denecektir . 
4 - isteklilerin şartnameyi 

görmek üzre yazı itleri müdür· 
lüğünü ve artırmaya iştirak et-
mek üzre 410 kuruş muvakat 
teminat makbuzlarile birlikte 
4 Eylul 939 Pazartesi günü sa· 
at 11 de belediye daimi encü
menine muracaatları ilan olunur. 

178 18. 23. 28. 2 

Aydın vilayeti Daimi 
encümeninden : 

Söke - Bağarası yolunun 7 
iaci kilometre~inde Mendres fi· 

zerindeki ahşap köprünün 2185 
lira 72 kuruş keşif bedelli esas
lı tamirat. açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 31/8/939 perıembe 
günu ıaat 16 da vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
hr. 

Bu işe ait keşif, metraj, şart
name vesair evrak Aydın Nafıa 
mildilrlügünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 163 
lira 93 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektupla 

ı 
rı Aydın vilayetinden bu iş içirı 

alacakları ehliyet vesikaları 'Ve 

ticaret odası vesikalarile yuka · 

rıda yazılı rün ve saatta vili• 

yet daimi encümeninde haııt 

bulunmaları ilin olunur. 

13 18 23 29 (174) 
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:········ Abone ıeraiti ....... . 
! Y ıllıj'ı her yer için 6 lira. 

Alb aylıi'ı 3 liradır. 
idare yeri: Aydında C. H. 

i P. Baaımevi. 
: 
: raıeteye alt yazılar için 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilan· 
~ lar için idare müdürlütüne 
~ "DÜracaa.t cdllrnelidir. ···············-················ ............. . 


