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OçONcO YIL 
No: 620 

lwe ,.ı 
Aydı11 

C. H. P. 
BaaameYl 

ÇARŞAMBA 
so 

Atutoı 1939 

PAZMTESIDEN BAŞKA HIR GON ÇllCAR slYASI HALK GAZETESi 

30 Ağusto~ ı Vaziy~tte hili vuzuh yoktur 
Onaya tarihinin eıidi kazdet·. 

lllediii bi.t harika zaferin o!se· 
kizlnci &ywl>d&n6mtln8 . ktatlblu· 
Yoruı. ' 

Epfi kallramy, epA kuman• 1 
daa, kattarıcı ve kuracu Ata· 1 
l&rlı'h NYk Ye idareBi albada f 

Çemberlayn 
beklenen 

Avam Kamarasında 
beyanatını verdi 

Sa,.a ı 100 Para 

.... ,.. ..... •••••••••• 

30 Ağustos 
Zafer bayramı 111ünase· 
betiyle büyüklerimize 

çekilen tebrik telgraflan 
Milli Şe/imis ismet lnönlJ 

Camlıarreisi 
Ankara 

dhlfaTlrk ordliia·o111edi yıl ı~ı· 8 k•J• p ) k J t hb"tJ • •f di 
, .... 1 .. bap•, 61 'yurdun i... ··~~ız atve ı ı; o onyaya arşı o an aa u enn ı a e -ı 
•et ba~iae p.mı, ~ıaa mr l lec~ini ve har.p hazırlığının mükemmel olduğunu söyledi 

lstiklll ve camhurlyetimiıin 
temeli ve etıiz inkillplanma
ZID kaynafı olaa bliyUk zafe
rimizin yıldlnlml bayramımızı 
Ayclıa villyeti partilllerl adına 
tarihin ve yilce T&rk milleti• 
nln kahramanı olaa ylbek 
ıahsınızda kutlular, ıar11lmaı 
bailılık ve taıimlerimlzi ar
zeyler ellerinizden 6penm 81-
bak Şefim. 

lı-...et cihaD1aı kendi kanm- t - b 
d•a yaratbj.a seller (;iade boidu. Ankara 29 -Dila ıece ya- teklifini reddeder mahiyette bn \ Tirenin biri•i demir diğeri 

'4illi Şef loönlinilD, lnanllade . rı•ndan bu, ıOn ıaat 1~ ye lunmazsa bq vekil Çemberla1n maden klm&rll ytUdBdllr. Po-
Y,ndiii malıuı tali; onyedi yıl kadar alaau haberlere naıaran mizakereyi itkll etmiyecek lonya malramab hldiıeyi tid· 
~•Yel buılin, Tirk milletinin va&iyet : rette beyanaU, bulunacak detle proclHto etmittir. 
•zimklr, her cefaya mllteham· ALMANYADA: akıi ımethr ceysp ıelirse bu Diter l;lr Varto•• telrrafı 
lllil, kabar ılrmUı yBzlne gBldB. lnıiltereni• bertin biyllk el· ı~ll YUiyet lıakk&ada tam f" haMırl vermektedir. 

Ne ya11k ki adını ba meydan çili Hiaclerıon dlla aktaın ıaat izehat verecektir. Danzig makamları ıehirdea 
lll•harelteıiae Yeren dahi baş 27,10 de berline muYaıalat et- Ankara 29 - Baron 11at geçerek Polonyaya giden yllk 
kamaac1utaukcla• malarum ola· mif Ye ••at 22,30 da yeai bat 12 clea uat 19 a kaclar almaa tireal~ri•i te,lrif etmekle Eata· 
l'Q ba epiı zaferin bayramanı vekilet clairQincle yuuada. la~ haberlere pe vaziyet: toya bir darbe daba ladirllmlı 
Y•pıyonı. riciye namı Foa Ribentrop ol· POLONYADA: oluyor. 

Fakat batımızda tanrıdan u· dan halde Hltler tarafından .Mlaan aıakamata PolcpaJa ha· ALMANY ADA: 
tıaa lmtlrli etmuini dilediiimiı kabul edilmittir· duduau kapalDlf . olm,lda bera- Reımf ıaıete halkın ihtiyaç· 
P.fmi Şefimiz YU. Sefir Hintleraoa Hitlero laıi· ber timeadllfer ·garp iatilıaame· lannın koruama•ı hakkıoda 

Ebedi ve Milll ıefler... liZl hilkümelinin meaajuu nr-. tiaulu Dandı, Sloyakya, Ye 27 afaıtos tarihli bazı gıda 
llriacili birlnciıinin açtıiı izde mtftir. Ba arabk mar.,.I G6· Romaayaya lılemektedlr. Danıiı maddelerine konan vesika usu· 

"• b;zde oaaa arka•ında1ız. ller· ri~ de i»&f' Mklı.t dalreain• makamata Poloayaya plen iki lübe dair bir kararname neı· 
broruı, ilerliyecejiİ. Millt Şefi· l'elmtftlr. Glrilfme iki ıaat ka· yllk tireabri Popof iıtaıyonaa· retmelrtedlr. 
lllllta, aın bathatamaıun ku- dar drmOfl&r. da tevkif etmitlerd.ir. Sonu 3 üncii nyfada 
llaaaclaıı albacla timdiye ~adar Sefir Hiacleraoaua lnıiltue
)9ptalda..-.a, li•••W....m d- s•lclJilıaal Y• Hitlvle rirl· 
tllpde bırakacak yeni zıferler, r89Bp aırcletiai prmek ve sefi • 
Y .. i harikalar yaratm•i• laa- ria vallJetiadea bir mani çıka 
ıırız. rabilmrk İfİD ıerek ilt(i~z se· 
. Y.olamuza 111dan Ata Uirkh faretiaia Ye ıeıek Hf Yekilet 
1llluilp mqaleaiclir. daireıinin la& çok kalabalık 

Aıil T&r k milleti, bOyOk ve bul~uyordu. Polil inzibatt m•· 
kahraman Tilrk orduau bayra· hafau etmekte idi. 
ıtsın kutlu olıun. INGIL TEREDE: 

Öilln ve teYiD ! Bu ıenin Havaı ajaaııaıD berlindea 
hallkıadır Ye ebecliyende bakkın bildirdiiiae ıare: 
olacaktır. Hitler in,Uiz elçisiyle gar&ı· 

Çataloğlıı tüktea aoara mesai arakadaı· 

itizar 

luını toplamaıtar. Zannedildi~
ne g&re Hitler cenbını bugOn 
verecektir. 

Aç~ )Bir Kayıp 
. t 

. Operatör Doktor Medeni öldü 
Memleket hutall-si operatörll 

doktor Medolli Boy~ -d6n vefat 
etmiıtlr. 

Bir ameliyat yaparken eline 
bir kemik batmıı ve cuma gDnil 
baıtalanmııb. Doktor arkadaı· 
larıaın ga8terdllderi bOtlln ibti
mamlara rağmen &nine geçile
meyen bir taemmlm dem ni· 
hayet memleketimizin ba genç 
Ye hazık operatiirlla8 aramızdan 
aldı. 

1 
bir halk klltleıi ti mezarına 
kakar refakat etmiılerdir. 

Cenaze alayının geçtiji yol· 
larda merhumua tedaviıi altın
da tif • bulmuı bir ~k kimae· 
lerin hıçkıra hıçkara ajladıkları 
g6rlllllyorda. 

D .... •yap bU- ann fcvk- 1~d~ 
30 •ı" ustos !af er bayrama UQ- - • •u a&a toplanacak olan avam kamara· 1 Merhumun cenazeai düa ıaat 

lll&aaıebetlle gazetemiz yarın on buçukta park civarındaki 
intiıar etmiyecektlr. sıma içt!maından eYvel londra- ı evinden kaldınlarak Ramazan 

Defin meraıiminden sonra 
ba•tahaae deri liaıtabkları m6· 
tehauısı doktor Fuat Bayrak
tar, teeuBrdea titriyea bir 
sesle kııa çok müe11ir bir lai· 
tabede bulunmuı ve hazır bulu· 
nanları da ailatmıtbr. 

Doktor Medeni 325 dopmla 
olup otuz iki yaıında idi. Sita• 
jıaı ve ihtiıaıını Haıeki haıta· 
nesinde yapmıt ve ilk memuri· 
yeti olarak memleket hastane· 
mitia operatlrltığ&ne tayin edil
mitti. · Çok çahıkan, temiı ah· 
liklı ve bilhuu vazifeaiıae cici· 

~ ... ~ ,,., ~ • .-. • ,....... • 1• va.ı olum ve ID,Uterenin pap camilnde namazı kıbnmıı 

~--P--l--R--L--E--B---E--Y---L--1--- ı ~~.~~ 

ulama kanalı merasiminde 8. Etem 
Mendresin sözleri 

Pirlebeyli ıulama kaaahaın 
baılama meraıiminde 16ylenea 
ll11tuklardan bir k11mıaı dBakli 
llllalaamısda yum11bk. Boglln 
4- Partimiz Vill1et idare laa
Jetı bafkaaı B. Etem M_.• 
•ia kayllllere hitaben 16yledlii 
llaleri [aepecliyonn:: 
lfer yil kaylVde parti ocali· 

~rı11ıa mltnaıi ~atılan altiada 
~Pla11ır dertlerinizi dileklerinizi 

Yleraiaiz. 
~ Oa Haeden beri devam eden 
" Parti konıreleriade ortaya 
~~· bitin bu dileklerin mü
~- bir kı1mı yapıldı ve yapıl-
.. 11~1ctadır. Bualarıa yerine a-eti· 

itloi, çıkarılaa kanunlardan 

giılerimizia aallade yilbelea 
eaerlerle öjTenir yine parti 
koaırelerinde bepsiDİD cevapla· 
naı alaruaız. 

Kurtulut harbini ıizler yaptı· 
nas ba t.praklana her karıı 
yeri Türk milletinin asil ve te· 
miı kaaiyle yairuldu. Şimdi de 
kurtaıcbpı bu memleketin 
her k6feıini yiae liıler imar 
edlyor1uaaz. Buau da partinin 
klJ konrrelerinde baıhyan Ye 
slyleaea dileklerinizle, emekleri-
aiıle Terdiiiniı vergilerle yine 
ıiıler yapbnyonunaz. 

G&rlyonaauz iri yardun ima
rı halkın refahı bakımından 
parti.. kongrelerinin ehemmiyeti 
bOyBktGr. 

- So•Y ı lacı Sa1fll4!la -

j Cenaze meraliminde Halkevi 

1 
baadoaa ile bir asker ve hir 
j>oliı mllfreıeıi buluamuıtur. l Ceaueye başta Yali ve ıeh

ı imızde bulunan mebu•lanmız· 
· la bDkilmet memurlan, Parti Ye 

HalkeYi bafkan ve heyetleri, 
bütoa doktorlar ve kalabalık 

den iıık bir doktorda. Kendi· 
sine rahmet diler, keder 16ru 
aileıi ile arkadaılarının teesıilr· 
lerine ittf rak ederiz. 

Halkevi Başkanlığından : 
30 Aiuıtoı Zafer bayramım kutlulama programının proiram 

luımmın birinci maddeli aıaiıclaki ıekilde olacaktır. 
1 - Askeri komatanhkca tanzim olaaaa prorram mucibince 

aıkeri merasimden enel komutınlakta ordu tebrik edile· 
cektir. Bu tobrike gidecekler: 
Vali, Mebaslarıauz, hllim ve müddeiumumiler, daire reis 
Ye midilrleri, Belediye Reiıi, umumi meclis ve ıebir 
meclisi azaları, Parti Villyet, Kaıa, Nabiye ve ocak heyet• 
leri, Halkevi idare ve komite heyetleri, Baro, HaYa kuru· 
mu, Kızılay, Çocuk etlrgeme kurumu, diger cemiyet ve 
mlie11eaat rei• ve idare lieyetleri, banka mildlrlerl Ye 
protokola dahli olan diler revat saat 8 den itibuea balk 
~vilıde toplanacaklardır. 

C.H.P. Vilayet idare 
beyeü baıkanı 
Etem Mentlnı 

Sagın Abdiillıalılı Rentla 
B. M. Meclisı Reisi 

Ailhra 
BllyBk Ye qlİz zaferimizin 

yıldla.lmll bayramanı blytlk 
meclile IAJID bqkanımı11a 
tahaiyetleriade kutlular, mln· 
aet ve tilkraalanmw tazim
lerimiıle arzeylerlm. 

C.H.P. Villyet idare 
heyti bafbaı 

Etem Mendres 
Sagın Dr. Re/ile Sagtlam 

Başvekil 
Ankara 

Cumhuriyet ve eıliz inki· 
liplaramııın yddönllml bayra-
mını Cumhuriyet hllk6metimt
ze muvaffak ve faziletli ıah· 
siyetinizde kutlular derla ta
zimlerlmizi aneylerim. 

C. H.P. Villyet idare 
lleyeti baıkanı 
Etem Mentlrn 

Sonu 2 İ•ci 1alaifede ............... .. •••• Y' •••• 

Mebuslarımızın 
tetkikleri 

Mebnllarımıı B. 8. Adnan 
Mendre•, Mflmtaz Kaynak, Nu• 
ri G&ldepe, doktor Şakir Şener 
dtln akıam HalkeYi terateıinde 
toplanan halk ile memleket ih· 
tiyaçlan etrafında konaft11a 
yapmıtlardır. 

Bu top&anbcla •alimil B. Sab
ri Çıtak ile Pati '-filanı 8. 
Etem Mendre• de bulaamuıtur. 

Gelecek sayamızda bu koaq• 
mamızan taf•illbnı verecetız. 

~ 

Ordu terfi listesi çıkh 
Ankara 29 - Hazırlanan 

ordu terfi listesi ylbek taı· 
dika iktiran etmiftir. 

a.a. 
~ 

Tllrk Hava Kurumu 
Agdın şubesinden: 

Baılla ••at on d6rtte aoter 
huzurile çekilecek olan 30 ataı
tos eıya piyangoıanan çeldlitin-
cle bulunmak istiyealeria meı· 
kür saatta kurum altmdald ı•· 

,. zinoyu teırif bayarmalan rica 
oluaur. 
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1 Pirlebeyli 
TOZ ı 1 .... , ....... ........... ....u•··············· 

IATI ı ıtı 

Barem Kanunu 
iZahnamesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamıı olduğu 
izahnamenbı aynen netıine devam ediyoruz. Bu kııımda vazife 
ve memuriyetten mlltevellit ıuçlur dolayııiyle iıtea el çektirilen 
memurun, Ocretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, huıusi 
bir meslek bilfisine ve ibtiıaıa IOzum gösteren itler hakkında 
hilkümler bulacaksınız. 

- 23 -
A - Yurtta yüksek tahsilini 

ikmal ettikten sonra ecnebi 
bir memlekette de meseli iki 
aene mllddetle ayni tahıili yap· 
mıı olan bir kimsenin ilk defa 
memuriyete tayininde girebile· 
ceği derecede (ali tahsil g6r· 
müı olduğuna göre) bir sene 
kaldıktan sonra llıt dereceye 
terfii m6mk0ndür. 

B - Kanunun neıri tarihin
de ikinci tahsili yapmakta bu· 
lunanların bu madde bOkmOndea 
istifade edebilmeleri ikinci tab· 
sili erini ikmale mütevakkıftır. 

C - Kanunun neıri tarihin· 
ele ecnebi bir memlekette ikia· 
ci y6kıek tU.ıilini yapmakta 
olan kimı~nin uhdeıinde bir 
memuriyet varsa bu memurun 
bu madde hükmllnden istifade 
edebilmesi B fıkrasında tasrih 
edildiği veçbile tahsilinin ikmal 
ile metrut olmakla beraber ilk 
dahil olduğu memuriyet derece 
ıinde de terfi g6rmemiı olma· 
11na müte,akkıftır. 

D - Bu madde biikmOnden 
istifade ederek 6ıt dereceye 
terfi hakkını kazanmıı olaaların 
terfilerinin otomatik bir ıekil · 
de icrası lazım gelmeyip kadro
da milabal olmak ve selibiyetli 
makamlarca terfii tenıip edil
miı bulunmak gibi büküm ve 
eıaslara tabi bulundutundan 
g6z 6nllnde tutulması lizımdır. 

16 ncı mavakkat madde 
Ehliyetleri ve ıicilteri itibari· 

le terfie bak kazandıkları hal· 
de kadroda m6nbal yer olma· 
maııadan dollyı bir derecede 
iki terfi müddeti geçirmeıiae 
rağmen terfi edemiyea memur· 
lara her derecede bir defaya 
mahsus olmak Uzere bir 6st de· 
rece maaıının verileceği 3656 
ıayılı kanunun 8 nci maddeıin · 
de ya zıh dır. 

Bu madde hükmünün tatbikia 
de geçectk terfi müddetlerinin 
mebdei 8 temmuz 939 tarihin
den itibaren hesap olunacaktır. 

Yani maaıla memurların 8 
temmuz 939 tarihine kadar bu · 
lundukları derecede ıeçirdikle· 
ri mDddet bir derece yOksek 
maaı vermek içia geçirilmesi 
lizım gelen terfi m6ddetinin 
hesabında nazarı itibare alın· 
mıyacak ve 8 temmuz 939 ta· 
ribinden itibaren yilkıek mek· 
tep mezunu olanlara bir dere· 
cede altı sene veya yükaek 
mektep mezunu olanlara bir 
derecede altı sene ve yltksek 
mektep· mezunu olmıyanlara da 
kezalik bir derecede alta sene 
kaldıklan ve ehliyetleri ve si · 
cilleri itibarile terfie bak ka 
ıandıkları laalde kadroda mln
hal yer bulunmamasından dolA
yı terfi edemedikleri takdirde 

• 

ı , 

her derecede bir defaya mah· 
ıus olmak üzere bir Uıt derece 
maaıı verilecektir. 

Meriget ve icra maddeleri 
Madde: 28 - 3656 sayıla ka· 

nunun esas itibarile neıri tari • 
binde tatbik mevkiine airmeıi 
kabul olunmuı isede maaı de· 
rece, asıl ve emsali baııllarında 
yapılan tadil dolayııile maaıh 
memurlana maaı tutarlarında 
vücuda gelmiı olan fazlahklınn 
Ocretlilere verilecek muvakkat 
tazminatın 11 EyUH /1939 tari
hinden itibaren tediye•iae bat· 
lanmaıı ve !icretli memurların 
3656 ıayılı kanan bllkllmlerine 
göre taınif edilerek girebilecek· 
leri derecelerin tayioi için bir 
zaman kabul edilmesi zaruri ıö
rOlerek bu cihetin de 11 Eyllil 
11939 tarihinden itibaren tatbi· 
kat neticeıinde ücretlilerin tev
kifine baılanacak olan parala· 
rıa kezalik mezkur tarihten baı· 
laması mu•afık bulunmuf oldu
ğundan' kanunun (28) inci mad
desi bu eıbabı mucibeye 16re 
bazırlanmııtır. 

Bu maddeye nazaran ; 
3656 Sayılı teadOI kaaunu, 

1

' 4253 sayılı resmi ıazetede neı
redildiği 8/ Temmuz / 1939 ta-
ribinden muteberdir. 

Ancak bu kaaun mucibince; 

A - Emıali baıılların ( maaı 
tutarlan) artmasından ve bazı 

maaı defterlerinin ilgasından 
dolayı tediyesi lcabeden fazla
ların verilm' ıinı; 

B - Ücretlilere verilecek 
muvakkat tazminatın tediyesine; 

C - Muvakkat (2) inci mad
de mucibince yapılacak Ocret· 
(ilerin derece iatibakının icra-
ıına; 

D - Ücretlilerin dereceleri· 
nin tesbit edilmesi neticesi ola
rak llcretlerinden tenzili lizım 
gelen farklann keıilmeıine; 

1 /EylOI /1939 tarihinden bat 
lanır. 

Bu kanuu mucibince emıal 
hasıl (tutarı) artan derece ma-

aşları 30, 35, 40, 80 ve 90 lira 
aıli maaılar ve ilga olunan de
receler de 12, 14, 16, 17, S, 
22, 45 ve SS lira aıli maaıh de
recelerdir. 

-SON-.............................. 
ı ESKi GAZETE ı ive MECMUALAR 1 
ı Bir kilo Gazete varlığı giln· ı 
~ de iki yavruyu doyurur. Oka· ı 
: dağunuz eski gazete ve mec· ı 

·: muaları Çocuk Eairieme Ku· ı 
. . rumuna v'rmenizi Kurum ıay· ı 
: ğıyle diler. 
' 
·~• .. •••• ................. •••••A 

' 

: 30 Ağustos Zafer bayramı müna-
• . 
' 
' 

sebetile büyüklerimize çekilen 
tebrik telgraftan . 

' . 
' . 
• 

• 
' . 
' 

Baıtarafı 1 inci sahifede 
Mareıal Fevzi Çakmak 

Genellcarmag 6aşlcanı 
Ankara 

Eşıiz büyük zaferimizin 
· yaldönümünil varlıjile gurur 

duyduiumuz kahraman ordu· 
: muza büyiik mareıalımızın 
: kahraman ıabıiyetlerinde kut
. lalarız. 

, C.H.P. Viliye idare 
: heyeti baıkaaı 
: Etem Mentlres 
· C.H.P. Genel Selcreterliline 
' Ankara 

lıtildil, cUmhariyet ve bi· 
tün inkallplarımızın temeli 

· olan bUy&k zaferimizin yılda
nlmü bayramını parti btlyllk· 
(erimize derin ıaygı ve sev
gilerimizle kutlalarız. 

C.H.P Villyet idare 
heyeti baıkanı 

Etem Mendres 
Millt Şef imiz ismet ln8nii 

Cumhur Reisi 
Ankara 

T arihia seyrini durduran 
Türke iıtildal ve cumhuriyetini 
kazandıran b&yOk zaferin yıl 
d6n8m8 bayramımızı Halkevi 
arkadaşlanm adına yUce ıah
ıiyetinizde kutlular, tazimle· 
rimizle ellerinizden öperim 
btlyUk Şefim. 

Halkevi baıkını avukat 
Neıet Akkor 

Sayın AIHliillıalilc Renda 
B. M. Meclisi Reisi 

An/cara 
B&yGk ve 9fsiz zaferimizin 

yıl dönBmD bayramını bllyDk 
meclise ve reiıine halkevimiz 
tlkran ve saygı ile kutlular. 

Halkevi baıkanı avukat 
Neşet Alckor 

Sayın Dr. Re/ile Sagdam 
Baıwılcil 

An/cara 
Bize cumhuriyeti kazandı . 

ran refah 'e Ha det getiren 
b&yOk zaferin yıldöniimllaO 
muvaffak cumhuriyet bllküme
timize faziletli ıahsiyetinizde 
hilrmet ve sevgilerimizle kat
lularız. 

en yüksek tezimlerimle 
ederim. 

Belediye Reiıi 
Etem Mendres 

Abdiillıalık Rentla 
B. M. Meclisi Reiıi 

Ankara 
30 Ağustos -zafer bayramı 

mlnasebetiyle milli iradenin 
kaynaiı olan blyllk millet 
mecliıini yllksek 1ah11nızda 
ıelimlamakla bahtiyarım. 

Belediye Reiıi 
Etem Mentlres 

Dr. Re/ile Sagdam 
Sagın Baıvelciliıniz 

Ankara 
30 Ağuıtoı zafer bayramı 

mllnaıebetiyle Aydınlıların 
zati devletlerine ve cumburi· 
yet hükiimetiae karıı derin 
ıDkranlarını arzederim. 

Belediye Reisi 
Etem Mendres 

Mareıal Fevzi Çalcmali 
Genel kurmag başkanımız 

An/cara 
Kahraman ordumuzun kud

ret ve kuvveti ıayeılnde be· 
tün Tirk milletile beraber 
derin bir emniyet ve halln" 
içinde mesut günler yaıayan 
Aydınlılar bu glln 30 Ajiıı· 
toı zafer bayramını bOyBk 
bir neıe vo ıOrur içinde kut· 
)ularken baıta zati devletleri 
olmak üzere yllkıek kuman· 
da heyetine ve kahraman or· 
dumuza tazim, itimat ve min· 
netlerini · ıunmaktadırlar. 

Belediye Reisi 
Etem Mentlres 

Bay Faik Ôztrak 
Muhterem Dalıilige Vekili 

Ankara 
30 Ağuıtoı zafer bayramı 

m6naıebetiyle Aydınlıların 
yurdda emniyet ve refab te
min eden cumhuriyet h&ku· 
metine ve baıta zati devlet
leri olmak &zere dahlliyemi· 
ıc ıonsaz tazimlerini arzede
rim. 

.................. 
Belediye Reiıi 

Etem Mendres 

Sulama kanalı meraıimin· 
de B. Etem Mendreıin 

sözleri 

Ba9tarah 1 lcl 1&7facla 

Orada millete, devlet idareıi· 
ne iıtirik hakkı en ıenif ma· 
nada verilmiıtir. Orada, halk· 
çılık eıaumız, milletin ıuurla 
iradesine kaynak oluyor. Bu 

toplantılarda yurdun yOkıelme· 
si ve milletin refahı hesabına 

her ,ey konuıalur, iıf9Jir bu 
dile'kler kademelerde de yine 

ıizlerin muralabaalarıaız araıı•· 
da ko.aaıularak • ve ıüıDlerek 
bükfimete B&yllk Millet Mecllm· 
ne ve diier alikab makamlara 
arzedilirler. Nihayet maddi im• 
kin, sıra .ve difer tartlar ye• 

rinde olunca ıaz&n8z8n lnlnCle 
iıte hugBn baılama merasimini 
yapbfımız bu ıulama kanalı 
ıibi eıerler yOkselir. Bu,an tiu 
meıut ıanü kutlularken valinb: 
mebuslarıaız bep aranızda aizia 

ıeviaçlerineze iftirlk ediyorlar. 
Saltaalar devrinde valiaizle 

mebuslanaızla devlet bllyllkleri· 
le bukadar seri.et ıartlar içiade 

haıır neıir olaııya bulaıamaı• 
dıaız. 

Bugün halk bUkdmetinln cum· 
buriyet devletin1n mebuılan 

sizin aranizde en küçllk bir 
imtiyaz etiketi taıımadan sizler-

le beraber düıllp k•lkıyor, her 

türlii dertleriaiıi dilekleriaiıi 
dinliyorlar. 

itte balk hükümetiniu ve cupa· 
huriyetin en bllylk ve saadet 
vadeden nimetlerinden birlıl 
de bu.. 

Dalıa yıllarca memleket itle· 
ri &zerinde dilekler yapacabı· 

nız bunlarıa hepıı yapılacak 
cumhuriyetin f eyizh eıerleria· 

den birisi olan hu kanalın cla
ba ilerlerde diier k8ylerin an· 
lerindea geçtiiini ve oralarda 

oturan balkın bayle ıizin ıioi 
mesut ıilaler bayram ıeçirdi· 
ğiai g&receilz daha bir çok 
ıulama kanallan açılacaktır. 
Bu itiniz kutlu olıua . 

Halke"i baıkanı avukat 
N•ıet Akkor 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay lbaşlcanı Bir vazife kurbanı 

AnlcCll'a 
Milli varlıjımızın ıembOln 

olan çelik ordumuzun blylk 
g6nUn8 balkerimiz adına kut
lular bağlılık ve tazimlerimizi 
arzeylerim. 

Halkevi baıkanı avukat 
Neşet Aklcor 

C.H.P. Genel Sekreter/iline 
Ankara 

Bugilnkll yüce varlıtımızın 
temeli olan büyilk zaferimizin 
yıld6nümil bayramında parti
miz bllz&klerine bathlık ve 1 tebriklerini arzetmelde bahti

~ yarım 

l Halkevi baıkaaı avukat 
Neşet Akkor 

lsm•t lnönii Cumlıurreisi 
Ankara 

Zafer bayramının onyedincf 
yıl d6n6m6n6 derin bir emni
yet bavaıı içinde kutJulayan 
Aydınhlann b&yDk milli ıef· 

~., •:!!'~maz ~~l!!!,k~~r!~. 

Doktor Medeniyi kaybettik 
Memleket hastahanemizin 

ıenç operatörll doktor Mede•i 
geçen g6n yaptığı bir ameliyat 
esnasında eline bata• bir ke
mik yüzünden ve kan zebir lea· 
meainden diln sabaha kartı ve· 
fat etti. 

Temiz, dllrüıt ahlikı, tllken· 
mez bir hazine olan ,efkat ve 
ihtimamı, bilba11a haıtalanna 
karıı g6ıterdifi emıalıiz bai
lıbj1 ile aramıza karıftığı kııa 
m&ddet içinde kendini her ke· 
se sevdirmiı olaa Medeni; Ta· 
ıif eıiae caamı ve ıenç vllcudu· 
nu da feda etti. 

Din kırmızı ay ile ılisleamit 
tabutunun arkaııada geaç,I ibti· 
yar, fakir, zenıin, k6yl8 ve ı•· 
birli bir tok gizil yaılı Aydın
lıyı ıilrilkleyerek ebedi istira
hatglhına fitti. 

Medeninin bu ani ve biç 
beldenilmiyen aıumu; kendiıinl 

candan 1evmit ye benimHmİf 
olu Aydınlıları kalpleriaia e• 
samimi kaıelerinden yaraladı. 
ICenazeaiDi takip eden keıif 
kalaltaltiı• içinde, hep onda• 
rörlllea iyilikler mianetle aaı· 
lıyordu. • 

Aydın; Medeni ile yalnız bır 
doktorunu değil, aevilmiı bir 
e•llchnı clejil, mDteklmil bit 
ferdini, otuz iki yaıında olP9 
bir inHnı kara topraklara te•· 
dl etti. 

Diin, karaca alamet de W: 
toprağa, lalettayin bir vlctl 
bırakmadık. Biı doktOI' arkad~" 
ııaın decliii gibi; biz oraya bit 
cihan glmdlk. .. 

Tanrı; yarattıiı ve çabuk ıb 
ri aldığı bu değerli rence ra ı.: 
met etsin ve geride bırikta•: 
felekzede ailesi ile ebedi ar. 
bflaın acııi1le mllteelllm bl • 
re de ıabır versin. v. H. 
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Kögcillük konuımaları .ı 

Köylü ve Adliye 
Vaziyette hali 
vuzuh yoktur 

ALAYIMA 
Seıin derinden glirler ıanlı kudretli alay • 
Top; bomoa; çeliktendir titretir yer ve gakn. 
Oıtiln olsa baıarır kendinden fazla yük6. 
Alnında köpOklü ter ıanh kudretli alay. 

Bat tarafı birinci sahifede 

Mahkemeler ne iş yaparlar ? Ne 
şekilde kurulurlar ? 

Bu kararnameye muhalif ha
rekette bulunanlara ıiddetli 
cezalar tatbik edilecektir. 

tondra 29 - Avam kamara 
11 ıaat 14,45 de toplanmıı ve 
baıv~kil Çemberlayn beyanatta 

Şimıek olur her eri ıilah baıı çalınca 
Can verir komanda ya kahraman ıaah alay. 
Silahı yerden keıip hllcum emri alınca 
DCSner artık arslana kahraman taah alay. 

Köylü istidalarını kendi yazmalı ? 
-1 

bulunmuştur. 
B. Çemberlayn ıalona girer· 

Bozdoğan (Huusi) - Geçen 
Yaıılarımızdan birinde k&ylilnlln 
rerek mabmelere ve gerekse 
diter biltüu dairelerinde olan 
İfleriuinin gerektirdiği dilekçe
tiai bizzat kendisinin yazması· 
buı yolunu ıöstcrecektim. 

lıe ilk olarak köylünün en 
çok uğraştığı Ye para harcadığı 
lllabkemelerden başlamak iıte
ihadcyim. Yahuz, dilekçenin 
Yazımına ıeçmeden önce, kısa 
bir ıekilde Tilrkiyede mevcut 
lllabkeme teıkilatiyle. bunların 
i'Örilekleri itler üzerinde azıcık 
0lıun durmağı faydalı bnldum: 

- Bizde ~ahkeme teıkilitı; 
1 - Ceca mahkemeleri. 
A) Askeri ceza mehkemeleri 

( aıkerler arasındaki suçları 
i6rtr.) 

B) Sivil ceza mahkemeleri 
( •dliyeye ait itleri görür .) 

C) ihtisas ceza mahkemeleri 
(kaçakçılık işleriae bakar) 

Ç) idari ceza mehl<emelerı 
(be7etler). 

D) Divanı Au ( ica vekilleri 
heyetine dahil vekillerle devlet 
fllraaı ve temyiz mahkemesi 
reis ve azalarının ve baş mild· 
deiumumioin sırf vazifelerine 
taalluk eden suçlara bakar). 

A) Bu ve C, Ç, Ç hakkında 
bilii vermeği ileriye bırakarak 
~~al ıivil mebkemeler hakkına 
ılıi vereliıu: 
B) Sivil ceza mahkemeleri de 

Gç balüme ayrılır: 
1 - Ağır ceza mahkemesi, 
2 - Asliye ceza mahkemesi, 
3 - Sulh ceza mahkemesi, 

h B. üç mahkemeye kar111lık 
uliuk işler ini g6ren: 
1 - Asliye hukuk mabke

lbeıi 
1 

2 - · Sulh hukuk mıhkemeıi 
lbe•c:uttur. 
1 - Ağır ceza mahkemeleri .. 
'1.in gördüğii işler: 

TOrk ceza kanununda yazılı 
olduğu üzere, 

Ağır ceza verilmesi gerekli 
•uçlar ki bu ıuçlar: 

. Be, yıldan ziyade (beı yıl da
hıl) hilrriyeti bağlayıcı cezaları 
~Ucip suçlarla, kanunda ağır 
lpiı diye yazılı suçlardır. 

Bu suçla, aıliye ceza mabke
lbelerile ıulh ceıa mahkemele· 
~İain görmeğe aalihiyetli itlerin 

2•tında kalan ıuçlard11. 
- Asliye ceza mahkemeleri 
Ağır ceza mahkemesinin gö-

~tceii iılerin dııında kalan it· 
trle ıulb ceza mahkemelerinin 
~6rerniyecekleri işleri görilrler. 
k \lnu ayar?1ak için TOrk ceza 
•ııanun mevkii meriyete vaz· 
~a. dair olan kanunun 29 mad· 
k~111lde yazılan maddeleri tet· 
dı'c. etmekle anlamak mOmkün
l &r. Bu maddelerin dışında ka-
lla itlerle, ağır ceıa mahke· 
lbelerinin itlerinin dııında kalan 
~'tçlırı görürler. 

- Sulh ceza mahkemeleri: 
l'Orlc ceza kanununun mevkii 

meriyete vazına dair olan ka· ken uzun uzun hararetle alkıı· 
nuoun 29 maddesinde yazılı lanmııhr. Tribfinler ıağzana ka· 
suçlarla hususi kanunlarda ( bu dar dolu idi. 
suçlar sulh ceza mahkemesinde Baş vekil perıembe günün· 
g3rülür) diye yazılı olan işleri den beri vaziyette bilyük bir de· 
görürler. ğişiklik olmadığını söylemekle 

Bunun gibi, asliye ceza mah- söztine baılamıt ve ba1ım1zın 
kemeleri de, hususi kanunlarda üzerinde dolaşan f~liket bulut- ı 
bu suçlar asliye ceza mahke- tarının o gilnden daha az oldu i 
meıinde görillür diye yazılı olan ğunu ı&yleyemem demiıtir. 

8. Çemberlayn Hitlere veri-
ıuçlarla. herbaoği bir kanunda len cevabın bir maddesini neı-
ceza yazılı olduğu halde, hanği reden gazetenin iddiaıı asılıız· 
mahkemenin bakacağı yazılmı- dır demiştir. 
yan •uçları görürler. Not: (Bu gazete Deyli eksp-

H'llsusi kanuulora örnek : reıtir) 
Kaçakçılık bakknıdaki, orman Baıvekil devamla hükumet 

kanunundaki. suçlar gibi, tütün kraliyenia siyaseti dcğişmemit· 
kaçakçılığı kanununda yazılı 0 • tir. Hitlere vermiı olduğumuz 

1 
lan ıuçlardan bir kısmını sulh cevap diln akıam kendisine ve-
ceza bir kıımınt da asliye ceza rilmiıtir. Notaları derhal neş-
mabkemeleri görürler. retmeği muvafık görmedik. Yal J' 

Bunlar 'bilindikten ıonra Hu- nız Polonyaya verdiğimiz taah· 
kuk mahkemelerine geçelim : hütleri ifa edeceğimizi söyledik 

1 
demiftir. 

Hukuk mahkemelerinden B. Çemberlayn, harp hazır· 
asliye laukuk mahkemesi : lığının her: noktada mükemmel . 

Ka~unlarda, bu işlere asliye olduğunu söylemi, ve Hitlerin 1 

mahkemeleri bakar diye yazılı notamıza vereceği cevabı bek· ı 
olan itlerle mikdar ve kıymeti leyoruz. 
Oç yOz lirayı aşan menkul veya Hali ümidimiz vardır. Sulh 
gayri menkul davalarına bakar- yolunda çahfıyoruz. Kuvvetleri· \ 

Silnğülerin gün gibi dogar ufukta panldar 
Dağlar sana boy eğer ıanh kudretli al4y 
Her erinin kalbinde otuz ağustos çarpar 
Karıında yer gök titrer ıanh kudretli alay. 

Otuz ağustos yazdın elindeki sDoğünle 
Dahada yazacakıın ıanh kudretli alay 
Övüo batında senin Milli Şef İnönilole 
Övün bayramın bugün sağ ol büyük gününle. 

lo6niinde bahtının ilk yıldızını gördiln 
ln&nDole millete zaferden çelenk ardün 
ln6uünde giırledi bir seı çabuk ha1ırol 
loöaOne açıldı ilk denize gediden yol 

ln6allndan hız aldın Sakaryadau ıea aıtın 
Sel oldun göpürerek dağları oydun taıdın. 
Arslan gibi rDrledin hllcumda Allah; Allah. 
DDnya batını eğdi kızıl aaçh kartala 

Sakary•dan öğrendin Baıbuj'un Gazi oldu. 
O bakınca ileri önün zaferle doldu. 
O Ebedi Şefiadir o Ebedi Kumandan. 
Hepimizi yeniden yeni baıtan yaratan. 

Oaun varhğı titrer timdi her zerremizde. 
Ardından geliyoruz ant içtik hepimiz de 
Emrinde yine onun on ıekiz milyon •Türk 
Yine baıımızdaıın Ebedi Şef Atatürk 

Nail Uçar 
lar. Örnek: Benim Abmedde mızın zayıflamasına meydan 
llçyilzon J~a a~cağım va~Ve- vumfyece~z demi~~ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ya, Mebmedde-n bana yaptığı lıçi partisi lideri, hükumetin l 

l RADYO l ağır zarar karıııılıg .. ı üç bin lira aldığı tedbirlere teşekllr et· 1 
" miştir. Avam kamaraıi mutad • 

alacağım bulunuyor. Bu bak aı· olduğu veçhile icabında toplan· ı 
liye hukuk mahkeme.inden is- mak ilzere lSoOmnzeki sah gll-

SALI 29/8/939 tenir. nilne kadar tatil etmiştir. 1 
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1
. DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
f T. A. Q. 19,74 m. 15195 

AYDIN KURTULUŞ BAYRAMI 
KUTLULAMA PROGRAMI 

Umumi Esaılar 
1 - Bütün remi daireler, Belediye, Parti, Halkevi, cemiyetler 

Müesseıeler, bankalar, Mağaza, Dükkln ve Evler filD· 
düz donatılacak, gece tenvir edilecektir. 

2 - Takı olanların tak kurmaları dilenir. 
3 - Cadde ve meydanlar dövizlerle ıüılenecektir. 
4 - Bütün Aydınlıların, ordunun geçeceği yerde ve hükumet 

, Kcı. 20 Kw. 
J T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

f 13.30 Program 

I
• 12 35 Türk müıiği: 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

,

1 

13.15-14.00 Milzik (karaşık p· 
rogram - Pl.) 

19.00 Program 

t 19.05 Mllzik ( oda müziği -

9 - Şemsettin Ziya ıebnaz 

ıarkı (denizin dalgaıını'} 
10 - Sedat şehnaz ıaz ıema

iıi 

21.30 Haftalık posta kutuıu 

21.45 Neıeli plaklar • R. 
21.50 Milzik (Melodiler) 
22.00 Müzik (kfiçük orkestra, 

ıef: Necip Aıkın) 
1 - Hans Maiozner serenad 

2 Frederikıen groenland ıüiti 
3 - Hannı L6hr tempo tem-

po (galop) 
4 - Czernik rakıeden kalp· 

ler 

alioıaa toplanarak kahraman orduya mionet ve tilkrRn \ 
hiılerini izhar eylemeleri ve hüknmet öniiodeki törene 1 
ittirak etmelePROG~eAM beklenir. ı 

Pi.) 
19.30 Türk müziği ( fasıl he

yeti) 

5 Delibes Mcnba .. balet sil· 

iti 

1 - Sabahleyin aaat 9,30 dan itibaren kumandaohk tarafından 
tertip olunacak program ve tertip üzerine ordu tarafından 
ıehrin iıtırdadı temsil olunacaktır. 

2 - fşial kıtası hükumet alanına geldikten sonra bando 
istiklil martını çalacak müfreze komutanı tarafından 
hükumete bayrak çekilecek ve bu esnada belediye 
tarafından top attırılacaktır. 

3 - Bundan ıora bllkiimet alanına konulacak halk kilrsüıünden 
Belediye ve Halkevi adına birar ıöylev verilecek. 

4 - Söylevlerden sonra Atatl\rk büstüne ıükran çelenkleri 

20.15 Konuşma 
20 30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk mDziği: 
Okuyan: Mustafa Çağlar 

Çalanlar: Vecihe Daryal. Cev

i det Çaila, Kemal Niyazı Sey· 

t bun, Refik F ersan 

t 1 - Oıman bey niıaburek 

1 

peşrevi 

konacaktır. 
5 - Daha aonra geçit resmi yapılarak merasime nihayet 1 

verilecektir. 

2 - Ziya paşa nişaburek yil· 

rik ıemai (ey gOI ne acap) 
3 - Ziya paıa nişabure ıar

kı (bin zeban söylenin) 
6 - Bu merasimden ıoara belediyeye gidilerek ıehir tebrik 

edilecektir. 
7 - Saat 18 de hoparlorlarla bir müzik konseri verilecektir. 

GECE 
8 - Fener alayı yapılacak, alanlarda muzikalar çalarak halk 

eğlenceleri tertip olunacaktır. 
9 - Saat 20 de HalkeYinde ordu erkanına bir ziyaft.t veri· 

lecektir. 
10 - Bu program davetiye yerinedir. 

4 - Keman taksimi 

S - Nitaburek şarkı ( mea
tinazın kim büyllttü 

6 - Niıaburek saz semaisi 

1 
7 - Rahmi bey hicaz ıarkı 

(akıam erdi yine sular karardı) 

' 8 - Dellel zade ıebnaz ıar-
1 kı (etmedin bir lahza ihya) 

6 - Brusselmanı Felemenk 

süitinden (atk gölO) 
7 - Coleridre • Taylor Af

rika ıiliti 

23.00 Son ajanı haberleri, zi

raat, esham ve tahvilat, kambi

yo· nukut borsası (fiat) 
23.20 Müzik (cazband .. Pl.) 

23.55· 24.00 Yarmki program 

r...... Abone ıeraiti ........ 1 
: YıUıtı her yer için 6 Ura. ı 
i Alb ayhtı 3 liradır. i 
f idare yeri: Aydında C. H. j 
i P. Buııaul. i 
! ıaıeteye alt yazılar için 1 
1 yaıı itleri müdürlütüne, ilin· ! 
l lar 1 çia idare müdürlütüne i 
i '1lüracut edilmelidir. ! .................... _ ....................... ... 

lmttyaıı: ıablbl n Umum1 Nefrlyat 
lıllldllrU ı Etem lıleatlr .. 

BHaldıj'l yer 
C H P Baıaa•Ti 
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Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu sabşına başland 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da ıatıhğa çıkarmııtır. 

Su, ağzı mübürlB damacanalarla satdmakt•dır. : Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden ahnırsa 15 kuruıtur. 

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittiıalinde Avukat Bay Neıet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık Yurdu 

Aydında Hasan efendi malaalleaiacle utlık ~rda, timclilik 
cenabi kadın bastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Haıta kabulDne baılamışbr. 

Yartda birinci ıınıf mltaba1111 doktorlsrımız tarafındaa ber 
tOrlB erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkald 
dairesinde takip edilmektetir. 

ea&.awA•AA•AA• AAe•AAAAAAAA 

İ 6Ay 1 
1 Vade ile elbise : 
SY aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 1 Terzihaoemde Sllmerbank yerli mallarının hemen en em- S 

l 
ıalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

Ea mutena biçki dikitle ve en özenitli provalarla mllı
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

1 Memurlarımızın bu fırsattan iıtifadeye koıacaklarını 
umarım. 

K•dın ve erkek terzilaanesi · 
41 Muzaffer Eraydıa 
41 Demir.I!lu caddesi: A~ıa ............................ 
Aydın Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Koçarlı nahiyeainin zeytin ka

yllniln döşeme deresi mevkiinde 
dotusu çay halısı Kizım rün
doğar kuzeyi Mustafa Uysal 
güneyi Ali ıengül ile çevrili 32 
ağaçlı zeytinlik ve yine aynı 
köyDn harman mevkihıde doğu
su Tabir şenf&I batısı Mehmed 
Aydın kuzeyi Hatice erden gü
neyi Tahir ıenğül ve Mebmed 
Aydın ve yine ayni k&yUn bat 
altı mevkiinde doğusu Kimil 
yetimleri batası Ali Şenğül ku-1 
zeyi yol ve duru ytlksel rDneyi 
durmuı kaya ile çevrili 20 ağaç
lı zeytinlik zeytin k6yBnden ba
cı Ali oğla Mehmedin iken 50 · 
60 senedenberi elinde iken 334 
yılıod·a &IOmlle vereselerine 
kaldığından bahisle köy& laeyetj 
ibtiyariyeıinden verılen tasdikli 
ilmDbaberle teıçili istenmekte
dir. Siciller üzerinde yapılan in-

celemede K.sani 98 tarihli iki 
parça kayt benzemesi dolayııiy
lc mahallinde tetkikat yapılaca .. 
ğından gazete ile ilan tarihin
den 11 gün sonra mahallinde 
keşfi yapılacağından itirazı o
lanlar varsa o gün yerinde bu

lunacak olan memura ve yahut
ta o güne kadar daireye 1376 
fiı numarasilc müracaatları ilin 
olunur. 208 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Umurlu k6yDn0n çıkmak mev
kiinde taraflan ıarkan Hızır 
oğlu veresesi garben Ali hoça 
oilu mebmet ıimalaa Ahmet 
oğlu Durmuş Sarı ceouben kn· 
ra İbrahim karısı ve Mehmet 
Ali kııı Zebha ile çevrili 1838 

1 den 6 numaraya kadar 
. ... .. 

Hepsi ayn ciltlerde. ve Kögcülülc biro
sundan verilen /ormii.le göre kög def ter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit e~ınu, olarak tab edilmittir 

Fiyatı 25 Kunaıtur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıftır 

Tanesi 5 KuNftur 

Toptan alan okullara tenzilit Jll)nlır 

Vergi Bordroları 
Maliye . Vektiletinin son kabul ettiği 

for.mül üzerine muhtelif bogda vergi bor
. drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. -

Her Nevi Baskı 
Cilt itleri . ' 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi ktiğıf •• 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmışhr 

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

M2 otlak kara lbrahim karıaı 1 Aydın s • 1 • 
ve Selim otullarından Mehmet "h d.u . 1~ e~ı 4. ıube ı diallifade J•pdacak~ fi": 
All kızı Zelibanın ceddinden mu en ıılığinden: E) - 1ıteldiler p ...... ,,t' 
kalmak ıuretile 45·50 ıeneden- A) - Elr111tmeye lronulaa İf je veuir enalclan • 
beri nizasız ve ve faıala11z ola· Aydan batakbfl karatma ka- helKIWltlade petııdlrltJr. .,....-
rak malu oldata ibraz nabnın 1 + 330 - 8 + 600 ncll F) - Ekllltmeye fit!~ 
eylediii ilmllbaber mündereca- kllometreleriade iki adet betoa içia 2490 No.la baaaa• • t k" 
tından anlaplmlfb.. Gazete ile araıe k&y yolu k8prlalba&n ia- leriae lire (Sl 7) lir• ( lO '~ 
ilin tarihinden itibaren senet.iz ıa;· _ • rqla~ ••akbt teaÜ88t tf! 
tuarnfat ahkiuua kıy- ~ Kipr&leriD lıeberiDlD melen va ıı..ı..ı.a -;:.. .. 
11 glln sonra mahalliae ciheti ~a ammen keıif bedeli ( 3447) e•el eWiyd ygpll ~~.;...I 
tasarrufunun tahkiki için memur ~ra <9~-k~uttan '6894) lira(?&) zue Aydıa •il&Jetille _.,.-
yollanacaktır. Bu yerde bir bak-

1
ar.,td"4 ·~•ret olup valaidl flat et1Dif olmaluı prtbr• ._,..ılfl" 

. . . ..._ zeHa en ıbaleıi yapılae lıt ....-
kı m&lkıyet ıdcliaııDa. olanlar C) _ Ebiltme k • "'· Teklif .. ı.t.plarlt ~ 
var ise o ıDn yerinde buluna- uıullle yapdacakbr •palı zarf rlalacle teibit eclil•• ,/I' 
cak memura veyahut 1373 fit D) _ Ekıiltm 2a bir -t eftl ıu ....,. .. lf; 
numuuile tapu idaresine mil- perıembe ıilall • t 

1
;yli1 939 teıekkll komiıyo.. .. ..... 

racatı bildirilir. (206) dıD ıu itleri 4 .::• L_ de Ay- maıı llzmdır. (l9f 
fUue nıObeu. 30 5 10 19 


