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O '!ğustos zafer bay!amı ~~:;:okul Mebusla-~ımı;n Ayd-;-~lı-
Şehriınizde ve bütün mülhakatta bü- ikmal imtihanları ve larla yaptıkları temaslar 

Yük bir neş' e içinde kutlulandı kay~t ~aşladı '·~~ Aiuıtoı zafer ve havacı· tere mabıu• bir fevkalldelik Ortaokulumuzda ikmal imtihan· Orta mektep vaziyeti ve Lise ihtiyacı 
ı..ı~:Y••mları yurdun her kl5- vardı. (arına yarından itiboren baılana- Aydınlıların en birincı· dı·leklerı· oldu 
de b • olduğu ribi tebrimizde · Saat sekizde baıta valimi• caktır. Bu imtihanlar eyliilOn .. ıa.• ,~I f eçen yıllardan daha B. Sabri Çıtak olmak ilzere onbeıinde bitecektir. 
1,

111111 
t ır heycan içinde kutlu· Devair rilesaıı, Belediye, Parti Bugnnden itibaren de Orta· 

il fır. 
90 

Halkevi reisleri, Umumi mec· okula yeniden talebe kaydına 
iliıı ~hbtıytık bayramı kutlulamak liı ve Belediye meclisi anları, batlanmııtır. Kayıt itleri de 
lokak~•ırlaaan 9ebrln cadde ve Cemiyetler mOme11llleri ve pro· onbet eylüle kadar devam ede· 
lıııtan •rı d&viılerle ıOılenmİf, tokola dahil diğer zeval kuman· cek ve eylillOn yirmibeıinci gO-
""'t. m&eııeut, dOkkinlar, danlık daireıiae giderek mevki n& tedriıat baılıyacaktır. 
llııt ••t•• bayraklarla donatı!- kumandanı•• ve orduya tebri· -
..,
1
; .. ~·i meraıimin yapıla· katı. butundukt•n aon•• mera· Askeri liselere 

llaeyd febıtler abidesi önOndeki ıim meydanına geldiler. Parkın M.. d ~•Pa ~;lıia Halkevi tarafından etrafında kahraman alayımız uracaat e enler 11 ey-
11 ' ' leıiutı yapılmıt!ı· mevki almıf ve kadın, erkek, IUlde okulda bulunacaklar 

1 

'- 'Yrern b H be Id •alab 
1 

ıa alıı ıokaklar çok çoluk, çocuk binlerce halk mey- • r a ığımıza g6re Kuleli 
llıit ; ıktı. Yeni elbiaelerini fİY· daalı§'ın etrafını tamamen ihata liıeai~den aakerlik tubemiz bat· 
hJ.:.'~rce halkın merasimin etmit bulunuyordu. ~anlııııaa gelen bir telırrafta bu 
aknp . fı meydanlı§'• do§'ru Meydanlığın ortasına dikilen lıııeye girmek için ağustoıun yir-
Yotd rttrnekte olduiu g8rOIO- direkte ıanlı TOrk bayrağı dal· misine kadar müracaat ederek 
••11d "· Şehrin umumi manzara- galanıyordu. evraklarını okula gönderenler 
~ilk ve mOıte1na gtin· _ . - Soau 2 tacı Say!;•_~ içinde, •ıağıda yazıla belgeleri 

l•orava==yada umumAı :~~~:.'ı~:~!::.a:~::: k:~ı;i~!~ iYi rine tebliği bildirilmiıtir. 
Bu tarihten sonra müracaat 

sef e rbe rli k edenler kabul edilmiymklerdir. 
Tamamlanması iıteneo evrak 

P J J J h I Jd tunlardır : 
0 onya, İman arının te Jike i 0 U• 1 - Gizli ırk tahkikatı. 

g~ UDU bütün gemilere bildirdi 2 
- Heyetı ııhhiye raporu. _ 3 - Sınıf geçme veıikası ve-

t, ~lllcara 31 - Bugila ıaat 13 \ Iediği bazı cümleler büyllk ya taıdikoamesi. 
il 19 k b b h fi 1 l b J k 4 - Veli taabhUt senedı' . 

ler • adar alınan a er· ar er e yaıı mıı u onma • D röre vaziyet: tadır. s - Aile ve ıabıa ait bOınU· 
da &n Ciileden ıonra Mornya- BiltUa Polonya radyo iıtas· hal kiğıdı. 
llıiı~IDumı 1eferberlik illa edil· yonları netriyatlarını durdura- 6 - Aıkerlik derai gizli ıicili. 

V r. rak Lehce ve İngilizce olarak ·~ 
bere•rt~•adaa bildirilen bir ha· denizdeki vapurlara Gdyniu li· Gardenparfı· 
t
1
1ld gore: Sokakların duvarla· maaına girmemeleri ibtar edil-

to ı' YU.lerce büyOk afif ı& · mit •e ayni zamanda Polon· Ve bahçe eğlenceleri 
te1,~'~111~k~a~ır. Afiılerde ma- ya 11hilleri önünden geçmenin Evelce yazdığımız gibi 2 ey• 
~•liıad Sırnıulının resmi yllrOyüı tehlikeli olduğu ilive edilmiıtir. lul cnmarteıi akıamı Pıoarbaıı 
da 

6 
• bulunan lanklann yanın· Alman vapurları Polonyaya bahçesinde Türk Hava kurumu 

1 ~imek ve mareıalın söy· ıeferlerini keımiıtir · tarafından tertip edilen gardcn· 
AıJ - '' · ' _e!il - partiye ait bazırlakların ikmal 

llıan.Leh hududunda müsademeler edildiği haber alınmıştır. Bahçenin mnkemmel bir ıu· 

tı ~takara 31 D yete girmi•tir. Emteai tüccari· rette tenvir edilmesi için icap 
•ııada t.' - Un gece ya· " eden tesiıat yapılmakta, fzmı'r· 

d n ougün t 12 e ka yenin naklinin taabbürilndea •t al saa Y • k b ı d'I k d' den temin edilen i'ÜS ve tezyi· 
~İYtt: illan haberlere göre va- meıuliyet a u e ı meme te ır. Bugllnden itibaren Fransız radyo nat vasıtalarile bahçe h•ıtan 
b ~llba iıtasyonları ciheti askeriyenin ba,a donatılmaktadır. 
t ~dııdu 11 tayyareleri Polonya kontrolu altına girmiıtir. fzmirin en aOzel cazının an-
eaa t ııa dört muhtelif cihet· 

6 

1>0ı0:C&•Bz etmiılerdir. Alman DUn 16 bin çocuk Pario!en gaje edildiğini bildirmiıtik. Caz 
t,k,ı,Y• hududunun bir ç.ok mın- uzaklara çıkarılmıştır. Bugünde ve incesaz heyetinin cumartesi 
, rınd h çıkarılmsına dev•m edilecektir. n ü A d 1 ki 

d
t'••1Jda •.. udut muhafızları gun Y ına ge ece eri öğre-
ıt. nıuıademelcr olmakta· ltalgatla alınan tedbirler: nilmiştir. 
O 3 eylülden ifibaren ftalyada Meıhur hanende bayan Afet 

c Qnzigd k · · umum1 mahaller saat 1 lde ka- t e/c •·e .

1 
e ı Leh/e,e yıge· ile zmirin meıhur artisti bayan 

v ,., • panmıf olacaktır. Bu akıamdan ,. 2913
0 

Am .. ıgor · · ı · Neriman, 2 eylil1 Hava Kurumu .. itibaren de mağaza vıtrıa erıa· 
f) 01iai guıtoı geceıi Danıig deki ı.mbalar ve illnlar ıön· gardenpartiıi için bir çok ıDr· 
01oııya~eı'beat şehirde oturan dDrOlecektir. prizler hazırladıkları gibi erteıi 

~•ıtu-. p •~ı evlerinden çıkar- Yugoslaoganın bitara/lıiı: pazar gilaD akıamı için de ea 

t .. 11111'.ICi.-·ınopoonly' alılar.ka yiyecekk . B 1 dd d'd 1 h ,.; y Ha•aı aıansının e gra an na ı e numara arına azırlan· 
· 1ınr ıı vesı a verme - y l:r_' lbad7 1et~iıtir. Polo~yahlar bildirdiğine göre: mıılardır. 

1( Çek ekerı bulmak içın güç· Biı harp zuhurunda Yugoı- Pazar akıamı, yine Pıoarba-
J;',.Q11 ille tedir. lavyanın alacaiı bi~arıfl!k ~ih· şıoda yapılacak olan bahçe eğ· 

"'•~rlif."" ltükl!meti bütün şi· ver devletl•rine dogru bır bıta- lenceleri için cidden mOkemmel 
. 30 ~ !"lere t1aziyet etti. raflık olacağı hakkında çıkan bir proğram bazırlanmııtır. Bil· 

tı11a l'uatoıtan 't'b bntn ıayialara aalAbiyettar mftkamlar d '1Jdif 
1 

ı ı area u o tün bu fedak4rlıklara raamen 
'' \'a er ere bOkOmet tarafın· bu gibi haberlerin ıalibiyet ve e :tıaıa b~ıyet edilmiıtir. Bu hu· otoriteol olmayan mahallerden duhuliyenin 15 kuruf gibi çok 
• ııa,,' ~ararname neıredilıniı releceii ve bunların ancak zati cOzi bir pııra olduğu istihbar 

0 •cet kalmadan mtri· dilıDace olacaiını ıöylemiıtir. oluoıııuıtur. · 

MOlbakatta yaptıkları tetkik 
ve temas aeyahatlerinden avdet 
eden mebuslarımızın ıon olarak 
Salı akıamı Halkevi taraıaıında 
toplanan Aydınlılarla bir temaa 
musahabeıi yaptıklarını gazete· 
mizin evelki gOnkn nüıba11nda 
kıaaca yazmıı ve konuımaların 
geç "Vakte kadar devam etmesi 
basebile ıahifelerimiz bahlandı
ğından tafsilAtını bu güne bı· 
rakmışbk. 

Mebuılaramızın memleket ihti· 
yaçlara etrafında halkla yaptıkları 
temaslar gerek ıehrimizde 
gereaıe mOlhakatta derin bir 
alika uyandırdığından Aydınh
larla yapılacak bu temu mil· 
nasebetile de Halkevi tarasası 
daha vaktinden eYtl keıif bir 
halk kDtlesile dolmuı bulunu
yordu. Ôn sıralarda valimiz B. 
Sabri Çıtak ile Belediye ve Parti 
reisi, Halkavi reisi, Hükumet 
memurlan, Müesseıat mOdürle· 
rinin yer aldıkları görlllüyordu. 

Saat 9 da mebuslarımız B. 8. 
Adnan Mendres, Mümtaz Kay· 

• 

nak, Nuri G&ktepe ve doktor 
Şakir Şener Halevine gelerek 
kendileri için ayrılmıı olan ma· 
halle oturdular. Herkes derin 
bir ıe.sizlik içinde yapılacak 
konutmaları dinlemek için ha· 
zırlanıyordu. 

Mebuslarımızdan MOmtaz Kay• 
nağın f U s8zlerile konuşma baf• 
ladı: 

Mümtaz Kaynalın sözleri: 
Çok taygı deger kardeılerim; 
Ben eski Dikil ve ıavaı ar-

kadaşınız, timdi mebusunuz 
Milmtaz kaynak, hem namıma 
hemde burada hazır bulunan 
muhterem mebuslarınız namına 
bir kaç s6z ı6ylemek iıterim. 

Şimdi biz aranızda bulunmak· 
la, tanlı kahraman Türk mille• 
t!n!n yeni Türkiye cumhuriye· 
tını kuran mitolojik destanları· 
nı duy01aktayız ve gögsOmOz 
kabarmaktadır. Sizinle hasbi· 
hal etmek istiyoruz ve bundan 
nekadar bir haz, şevk ve şeta
ret içindeyiz. Bu, bizim ve ıi
zin çehrelerinizdcn de belli .. 

Sonu 3 üncü aayfada 

Aydınlılara müjde f Mebuslarımız gitti 
-aaa--

Su filitıesi geliyor 
Çoktanberi beklenilmekte olan 

ıebrimiz ıu tesisatına ait filitre 
cibaılaranın diğer ıu borularile 
beraber Felemenk bandıralı bir 
vapurla yola çıkarıldığı haber 
alınmııbr. 

. Alikadarlardan yaptığımız tah 
~ıkata göre filitre cihazları re· 
lır gelmez yerine konacak ve 
önümüzdeki cumhuriyet bayra· 
mında reımi küıadı yapılarak 
ıehre ıu vermek imkinı hasıl 
olacaktır. . - ... . 

. Kızllay 
Pıyangosunun bü
yük ikramiyeleri 
Kızılay kurumu Aydın ıubesi 

t~rafından tertip edilen eıya 
pıyangoıunun yapılan keıidesinde 
2819 numaralı bilet bir kısrak, 
1240 numara kazmir kumaş 
1137 numara gramofon, 2224 
numara çocuk arabaıı, 208 nu· 
mara da ropluk emprime kazan· 
mıılardır. 

Petrolun ihracı 
menedildi 

Ankara 31 - idhaİit umumi 
tarifesinin 695 numarasında ya
z.'lı olan mayi madeni yağlarla 
lızol. petrolun, gerek gUmrük
le~mıt ve gerek gümriikletme· 
mıt olıun Türkiyeden ihracı 
transit tarikile dahi heyeti ve 
kile kararile menoluarnuıtur. 

--a.i--

Mebuılarımızdan Nuri Gökte· 
pe ve doktor Şakir Şener ev
velki gün ıabah tireniyle ve 
Mümtaz Kaynak da akşllm tire-
niyle. -~&~eye gitmişlerdir. Öğ· 
rendıgımlZe göre B. Adnan 
~e~drn bir milddct daha ıeh· 
rımızde kalacaktır. 

Kendileriyle görüşen bir arka· 
daşımıza: 

- Bu defa yaptığımız tetkık 
ve t emaslardan iyi neticeler al
dık. Halkın gösterdiği alikadan 
çok memnunuz. Sık sık bu te· 
maslan tekrarlayarak memleket 
ihtiyaçları üzerinde meşgul o· 
lacağız. Pek yal<ında ve yine 
toplu bir halde Aydına gele· 
rek mülhakatı gezeceğiz demiı· 
)erdir. 

~ 

Karacasu Parti 
Başkanı 

Kar.acas? . Parti Baı kanı Bay 
A!i Rıza Fıtıl evelki glln ıebri
mıze gelerek mebuslarımızı zi-
yaret etmit ve Parti merkezile 
temasta bulunduktan sonra t~k
rar Karacaıuya avdet et:ııiıtir. 

- :.+e-

Terfi eden 
subaylarımız 

Alayımız subaylarından binba
şı Nazif Oğuz yarbaylığe, Teğ-
men Enver Berkacan üstteğ
menliğe, Alay imamı Celllettin 
Gül Ahmetoğlu üçüocO, ıınıf a 
hesap memuru Haıip Gtır dör· 
düncU 11nıfa terfi terfi etmif· 
lerdir. 

• 



• 

30 ağustos zafer bayramı' Mareşa_!__s_akmak 
Şehrimizde ve bütün müJhakatta bü

yük bir neş' e içinde kutlulandı 

Milli Şefe ordunuu teb .. 
riklerini arzetti -

Ankara, 30 - Zafer bayramı 
mOnasebetile genel kurmay baı
kanı mareşal Fevzi Çakmak re .. 

iıicumhur lımet İnCSnünll ziya
retle ordunun tebrik ve tazim-

Battaraf1 1 lef aayfada 

Merasime askeri bandonun 
çaldığı istiklal marşile başlanıl
dı. İlk olarak küraüye çıkan 
Teğmen Fevzi Arsin söylediği 
çok heyecanlı bir nutuktan son
ra alay kumandanı fU hitabede 
bulundu : 

Sayın Yurtdaşlarım: 
30 Ağustos zafer bayramıuıu 

17 nci yıldönümii hepimiz ve 
hepiniz için kutlu olsun. 

Türk Ordusu aziz Türk mil· 
letin sinesinden ıeve seve ver· 
diği öı evlidlarından teıekkül 
etmiıtir ve TUrk milletinin biz
zat kendisidir. 

DDnya ile yaıdaş olan Türk 
milleti ve onun ordusu çok far.
h zaferler yaratmıf ve kahra· 
manlıklar göstermiştir. Dünya 
tarihi bununu şahididir. 

Muharebe yalnız iki ordunun 
çarpı1ma11 değil, milletlerin bü · 
tün mevcudiyetlerile, ilim ve 
fen sahasındaki seviyelerile, 
ahliklarile, bırslarilc hülisa bü
tün maddi manevi kudret ve 
faziletleriyle ve her tilrlil vası
talarile çarplfbğı bir imtihan 
sahasıdır. Bu itibarla da 30 
Ağustos zaferi ordumuzun daba 
evvelki zaferlerinden blly6k bir 
buıuıiyetle ayrılır. 
DDşmanlaramız Türk vatanını 

fetih ve Türkü esir etmek is· 
teyorlardı. Ordunun elinden top 
ve tüfengi alınmıştı. Milli birli· 
ği parçalamak ve mazisi dünya 
kadar eski olan milli hayatımı· 
za nihayet verilmek isteniyor
du. Diltman silah ve malzeme
ce kuvvetli ve her tilrlu harici 
himayaye mazhardı. lıte yuka
rıda iıaret ettiğim çarpışma ve 
imtihan bu vaziyette vukua 
geldi. Savaş ve imtihan netice· 
si şöyle oldu. Senelerce uğrar 
mak suretile barimimize girmek 
isteyen düıman, katettiii yDz· 
lerce kilometrelik mesafeden on 
gün içinde tardedildi ve denize 
dökitldü. Biltün dOnya Türkün 
kolu bükülmez bir millet ve 
Türk ordusunun yenilmez bir 
ordu olduğunu bir daha anla· 
mıı oldu. 

Bu zafer Türk tarihinin en 
mühim bir dönüm noktasını tef 
kil etti Cumhuriyetin temeli ve 
timdiki devlet hayatımızın bü
tün sahalarındaki icraat ve mu
vaffakiyetlerin temelleri hep 
bu 30 Ağustos zaferiyle kurul· 
du. Binaenaleyh bu bayram 
bütün Türk bayramlarının bay
mıdır. 

Bu zafer cihan tarihine de 
yeni cereyanlar verdi. Mütemll
diyen yeni memleketler zaptı 
arkasından gidenlerden biç bi · 
risi mukaddes Türk toprakla
rına gözlerini çeviremiyor
lar. Çünkü 30 Ağustos zaferi 
ve koca bir düşman ordusunun 
denize dökülütii daima daima 
dilnyanın gCSzü önünde duruyor. 
Şarki Akdenizin dalgaları, ef
ıanevi terennilmah araıına 

Türk korkusu, Türk şecaatı te
rennümatıaı da aldı. Bu dalga 
asırlarca Türk şiddet ve korku .. 
sunu terennüm etmekte devam 
edecek ve hiç kimse bu sahil-

lerimize fena nazarla bakmak 
cesaretini kendisinde ~ bulamıya
caktır. 

Asil TOrk milletinin kahraman 
ordusu her an ve zaman yeni 
30 Ağustos zaferleri yaratmağa 
muktedir ve hazırdır. 30 Ağuı
toı zaferini yaratan ve ismi da
ima gönüllerimizde yaıa yan E
bedi Şef Atatürkü ve bu zafe
rin muharebe meydanlarında 
kalan aziz şehitlerimizi hürmet 
ve tazimle sellmla11m. 

Alay kumandanının ıiddetli 
alkışlarla sık sık kesilen hita
besi bittikten sonra kıtaatın 
geçit resmi baıladı. 

Önde alay ' aancajı olduğu 
halde selAm vaziyetinde kuman
danının önünden geçen kahra
man askerlerimiz, attıkları kuv· 
vetli adımlarla Türk orduıunua 
hakikaten yenilmez bir kudret 
olduğunu gösteriyordu. Geçit 
resminden sonra halk kendi i
leminde bayram yapmak için 
caddelere dağıldtlar. Herkesin 
yüzünde bir sevinç ve neş'e 
vardı. Gece bu bOyük giin ıe· 
refine orduevinde verilen balo 
bir neş'e kaynağı halinde idi. 

Askerlerimiz fener alayı ya
parak ıehri dolaftılar. Bütün 
ıehir elektrik ziyaları içinde 
parlayordu. Resmi ve huıuıi 
mfleasesa t elektriklerle süslen· 
miıti. Şehir parkı omuz omuza 
kalabalıktı. Belediye önünde ve 
diğer moydanlerda davullar ça
lıyor ve bunların etrafında hal· 
kalanan yülerce halk Zeybek 
oyunları oynayarak bayram ya· 
pıyorlardı. Halkın coıkunluğu 

lerini arzetmiı ve cumburreisi
miz de teşekkür ve bilmukabele 
orduyu tebrik etmişlerdir. 

•. a. 

Ankara, 30 - Başvekil Dr. 
Refik Saydam, genel kurmay 

başkanı mareşal Fevzi Çakmak'ı 
makamlarında ziyaret ederek 
zafer bayramını tebrik etmiştir. 

icra vekilleri de ayrı ayrı 
mareşalı ziyaretle tebrikte bu-
lunmuılard11. a. a. 

Hitlerin cevabı 

f ngiliz kabinesi tarafından 
tetkik edildi 

' 

Londra 30 - Kabine aa.t · 
11,30 da toplanmış ve Hitlerin 
İngiltere notasına verdiği ceva
bı tetkik etmittir. 

Cevap saat 11 de Dominyon· 
yonların yüksek komiıerlerine 
bildirilmiıtir. Kabine içtimaın· 
dan evvel bııvekil Çemberlayn 
ve lord Halifakı bir müddet 
görüımüılerdir. 

Hitlerin cevabı esericedit kl · 
ğ'ıdı ebadınC:la daktilo ile yazıl· 
mış llç buçuk sahife tutmakta· 
dır. 

Avam kamarasının sah gO· 
nOnden evvel toplanması için 
biç bir tebliğ at yapılmamıştır. 

gece yarısından sonraya ve geç • • • • ... ~.AJ' • • ... • • • • "' • • • • ... 

vakitlere kadar dçvam etti. l YURD YAVRULAR/NA: 
Teğmen Fevzi Ar•inin nutku l Kıı yaklaşıyor. Yokıul kar- ~ 
Sayın vatandaılar. · deılerinizi kışın ıouktao, has· ~ 
Bundan tam 17 yıl önce · ta olmaktan kurtarmak için ~ 

gDneı yer yllzündeki mucizeyi eski ELBiSE, Ay AKKABI, .. · 
seyir için yftkselirken birden : çamaşırlarınızı Çocuk Esirge- ~ 
bir zelzele, bir kasıga ve bir ı . 

me Kurumuna vermenizi Kumabıer i tufan koptu. Şahikala-
r um sayğıyle diler. 

şan Anadoludan bir mavi yıldı· • 
nmıo muciıeleşen akınına yüz 
binlerce aralaoıo lavlaıan sal · 
dmıı karııtı. Bir boğuıma var. 
l.1tiklille ihtiras boğuşuyor. Ta· 
rih bile bu boğuşmada Umitaiz. 
Gelecek yakın reçmişten daha 
nevıl'it. Mahşer buraya göç et
miş sanki... 

Yer yilzüoü titreten bir ilahi 
geleceğe ve tarihe meydan o• 
kuyor. Ve bunun önünde ihti
raslar yavaş yaş parçalanıyor· 
Ordu TOrk ordusu imanı kanın· 
da çelikle şen azminin son hızı 
ile coşmuş, top, tüfek ve gülle
den kavi bir imanla saldırıyor. 
Dağlar bu saldırışın karşıımda 
eğilmiş, nehirler geçit veriyor. 
Fırtınalar onunla berabe fırhna
laımış, zafer ondan doğuyor, 
ve istiklal onunla baıhyor. Ta· 
rih akışını onun azameti ile 
değiıtiriyor. Ve Türklük laye
mut kudreti ile beıeriyete kork· 
ma ben varım diyordu. fıte bu 
gün bu bUyük mucizeyi yarat· 
mıya baılıyan Ebedi Baıbuğ' 
zafer tepeye doğru ilerliyordu. 
Bu ilerleyjş önünde düıman 
ordusu Murat dağlarının etekle-
rinde kendine bir mezar arıyor-

....... r. •• ............................... 

du, çünkü mahviyetlerini mezar
da tamamlamak sevda11nda idi· 

ı · ler. Ve bu topraklar onlara 
mezar oldu. lıte Adatepenin 
yilceleo ormanlıkları arasında 
tarihin ender gördüğii bir hezi
met başladı. Zafer topçusu, za· 
fer süngüsü ve zafer kuııtma· 
sı. Ebedi Başbuğ' taarruz çenberini 
gittikçe darlaıtırıyordu. Ve düı
man artak son dakikasının son 
saniyelerini yaıatmakta idi. Bir 
mahviyet ve bir inhizam bışla· 
dı. fıte fezalardan üzeri ecram
la silslenmiş bir halei zafer 
yavaş, yevaş milli azmi Şllbsın
da zafer gururu ile toplıyan 
Ebedi Baıbuğun gözleri önfinde 
anlan Mehmetçiğin süngUı!dine 
geçiyordu. Geçmit asırların kıs
kanç nazarları önüude 20 inci 

·asır Türkün zaferle süslediği 
bu gün koynuna almağa baz1r
lanıyordu. Kızıl dağın mor du
manlı ormanları arkasından bu 
sahneyi seyre hazırlanan gUneı 
Türk ordusu gülümsiyor ve al
tan ı~ıkları ile dünya tarihine 
bir ıafer yazıyordu. Göliler al· 
çaldı ufuklar Mehmetçiğin al· 

Her tarafta harp 
hazırhkları var 

Polonya hududu.oda müsademeler oldıı 
Ankara 30 - Diin gece ya• 

11sından bu gün saat 12 ye ka
dar alınan haberlere ı&re •a· 
ziyet: 

POLONYADA: 
Polonya pomeranyaıında bir 

alman devriye kolu Polonya 
arazisine girmiıtir. Hudut mu· 
hafızları tarafından iizerlerine 
ateı edilmit ve bunun ilzerine 
almanlar geri çekilmiıtir. 

Diğer taraftan Almanlar ta
rafından Polonya konıoloıunun 
tevkif edilmesine cevap olarak 
iki alman konsolosu V arıo•aya 
retirilmiıtir. 

DANZIGDE: 
Danzig ayanı, ıerbeıt şehrin 

iaıeıiyle alakadar olarak muh 
telif tedbirler almııtır. 

ISVIÇREDE: 
laviçre hOkO.metl lsviçr~ ara

zisi ilzerinde tayyarelerin uçma 
sını yasak etmit ve ·sreçecek 
tayyarelere ateı edilecetini bil
dirmittir. 

Biitiln isviçrede umumi biz· 
met idareleri, trenler, poıta 

telgraf telefon idareleri, halta· 
haneler askeri kontrol altına 
girmiıtir. 

FRANSADA; 1 

Paris mıntakaıından çocukla- : 
ran çıkardmaaına yarın 1abab 
baılanacaktır. 

ITALYADA: 
İtalyan gazeteleri dBnya va .. 

ziyetioin gerginliiinden dollyı 
halkı büyük ıebirleri terke da-
vet etmektedir. L 

ltaiyan bankaları döviz ver
meği temin etmitlerdir. 

Popoditalya gazetesinin diln· 
kü nüshaları toplanmııtır. Bu 
gazete birinci sahifeıine (harp 
mı) manşetini koymuıtu. 

İNGILTEREDE: 
Hitler saat 19, 15 de iagilte

renin berlio sefiri 8. Hinderso · 
na alman cevabını tevdi etmiı-

nından öpmeğe koıuyorda. Za
fer onu kucaklaklamış ve kah· 
rolan medeni cana,·arlar asal~
te yalvarmağa baıladılar. Türk
lük ve onun timsali olan ordu 
muzafferiyeti kızıl dağına gö
mülen gDneıle beraber tarihe, 
millete hediye etti. Buıiln tay
funlaşan ve inhidamlar yaratan 
mucizevi kudretini itte şu gör
düğünüz asil Tilrk milletinin 
kabramanlarıyarattı. Ne mutlu 
bizlere ki kiinatın bayra11 ol
duğu kahramanlıldarı, yine o 
kainatın &idil dediği anlarda 
yaratabiliyorduk. Bugtin m&teva· 
zi gururu ile geleceğe bile al
dırış etmiyen Türk milleti ve 
onun kahraman orduıu mucize· 
vi kudreti ile bütOn dilnyaya 
bir 30 Ağustos daha g&terme
ye ve yaratmaya dllnkilnden 
çok hazırdır. 

Bütiln dünya ve tarih bir da
ha anladı ki Anadolu yalçın 
bir kayadır, oraya tırmanmak 
istiyen eller kırılır, çarpmak 
isti yen vücutlar parça, parça 
denizlere dökülür, ve dökUle· 
cckte .... 

1 
tir. Hitlerin yanında hariciye 
nazırı Ribentrop da hazır bu
lunmuıtur. 

Alman cevabı gece yarısı 

Londraya gelmiıtir, Bu 1abab 
toplanacak olan nazırlar mecli" 

. sinde tetkik olunacaktır . 

Bir Romen - Macar ademi 
tecauüz paktı mı yapı/4cak 
Ankara 30 - Bu gUn sa•t 

12 den 19 za kadar alınan 
haberlere göre vaıiyet: 

ROMANYADA: 
Havas ajansının bildirdij'ioe 

g&re Macaristanın Bükreı elçisi 
hariciye nazırı 8. Gafenko ile 
g6rDımnıtür. 

iyi malumat alan mahfillerde• 
bildir!ldiğine göre elçi, hariciye 
nazırı Gafengoya, Romanya ta• 
rafından evvelce teklif edileD 
fakat Macar hllkümetince naza .. 
rı itibara ahnmıyan ademi te
cavüz misakı meselesini timdi 
nazarı dikkate almağa kırar 
verdiğini bildirmiştir. 

Sellhiyettar mahfillerde Ro
manya, Macaristan ve Yugoı· 
lavya arasında üç taraflı bir 
ademi tecavüz paktı akdedilece .. 
ği tebarüz ettirilmektedir. 

Macaristan hudutla,.ı da 
kapandı 

Macaristan ile Almanya ara
sındaki şimendllfer münakalatı 
kesilmiıtir. Kesilen hatlar Bu .. 
dapeıte - Bratiılava ve Buda
peşte - Viyana hatlarıdır. 

Slouakgada alınan tedbirler 
Royter ajansının bildirdiğioe 

göre: Slovakyada Alman kıta .. 
larıoa karıı mukavemet vcy• 
bir cürüm iıleyenler alman mab 
kemelerine sevkedilecek ve al• 
man askeri kanunlarına ıört 
ceza göreceklerdir. 

-·~-

Tekirdağ limanına 
gelen vapurlar 

Tekirdağ, 30 - İki lngiliı 
vapuru Tekirdığa gelmiıtir· 
Bunlardan birisi yolcu vapurd 
diğeri 'kereste yilklildür. lşar• 
ahire kadar Tekirdağıada kal
mak üzere emir almıılardır. 

m 
a. •_;...., 

............................. i i ESKi GAZETE S 
: ve MECMUALAR S 
ı Bir kilo Gazete varlığı gilo .. j 

1 de iki yavruyu doyurur. Oku- ı 
duğunuz eski gazete 'e mec' i 
muaları Çocuk Esirğeme Ku" S 

! rumuna vermenizi Kurum ••Y" 1 i ğıyle diler. S 
............................ ~ 
Açık 
Bozdoğanda misafireten otur" 

makta bulunduğum sırada ha•
talanan kızım Sevim Bozkayaoı0 
tedavisini maddi hiç bir muk•' 
beleyf: lüzüm görmeden feooiO 
en yeni vesaitiyle baıaraıı .,, 
bu gün için hayata yeniden a\': 
det etmesine bazakatiyle yar 
dım eden doktor Sadi Gökab' 
met oğluna sonsuz teşekkOrle-
rimi gazeteniz vasıtasiyle ıuıı .. 
mayı insani bir borç sayarıaı· 

Bozdoğanda misafirete• 
mukim emekli öğret111•11 

Şükrn Bozk&y• 

' 
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IAYI ı 62i 

Mebuslarımızın Aydınlı
larla ·yaptıkları temaslar 

Orta mektep vaziyeti ve Lise ihtiyacı 
Aydınlıların en birinci dilekleri oldu 

Bat t~afı birinci ıahlfede 

Bir zamanlar TOrkiln iıstiklil 
aşkını ıiz ne gilzel feryad etti
niz. 

Şimdi, kartalların kayalarını, 
aralanların yuvalarını, zirai, ik· 
liıadi ıabeserlerle, medeni abi
delerle bezemişsiniı:, yurdu sn
kün ve huzur içinde yeşil bir 
iUlzAr haline getirmiısiniz. De· 
iitmez Milli ıefimiz ismet fnö 
nUnlln etrafında cumhuriyet hll
kümetimizin ve cumhuriyet halk 
partimizin çok değerli erklnı, 
bu memleket için ne dUınnnl · 
mek lizım gelirse dfiıllnüp en 
ince teferruatına kadar yapmak
tadırlar. 

Ey ıayın ve çalışkan Aydın 
balkı; 

Sizin her şubede nasıl çahş
biınızı ve nasıl ilerlediğinizi, 
ben bu sefer aranızda yaptığım 
ıeyahatlardan anladım. Bu yilz 
den ıizi kutlularım. lı bu ğör· 
dOklerinizle kalmıyacaktır. Da
ima ileri gideceğiz. Ben aizin 
eıki bir arkadaşınızım. Size 
çok eskiden hayranım. Onun 
için şimdi bu defa sizin aranız· 
da mebusunuz olarak bulunmak 
Şerefile müftehirim. Ezer bütün 
itlerde hatırınıza gelen bir tek· 
lifiniz, bir dileğiniz varsa hiç 
çekinmeden açık dll ve yürekle 
ıöylemenizi rica ederim ve be· 
Pinizi ateıli bir sevgile selam
larım. 

Orta mektep ve lise: 
Mebusumuz ıözlerini bitirdik· 

ten sonra orta mektebin bu 
ınnkil ııkışık vaziyeti ve Use 
ihtiyacı ortaya atıldı, 

Orta mektebin yıldan yıla 
artarak adeta itbi haline re
len talebe çokluğu baıebile 
ikişer üçer şubeye ayrılan sınıf
larda tahammül edilmez bir iz· 
dibam bulunduğu ve hükümetin 
buna karıı acil tedbirler alması 
lizımgeldiği hatırlatıldıktan ıonra 
mektebin ihata duvarları da yap• 
brılmadığından diıiplin ve inti· 
zam1n liyikile temin edilemedi· 
iinden ve bu ıebeple gerek 
mektep idaresinin ve rerekse 
Çocuk b balarının sıkıntı çek· 
diklerinden bahsedildi. 

Bugünkü halile 800 mevcudu 
bulunan ve her sene 100 • 150 
lllezun veren Aydın Orta oku
lile Nazilli Orta okulundan çı· 
kan talebenin cıvar vilayetler
deki liselere yerleşmekte çek. 
tiilleri mDşkiilat izah edilerek 
Aydında bir lise açılması lüzu· 
ınu üzerinde ehemmiyetle du
ruldu. 

Mebuslarımız, konutulan ıöz· 
Itri bnynk bir dikkat Te allka 
ı1'1e dinliyorlar ve notlar alıyor• 
•rdı. Aydında lise hakikaten 

bir ibtiyaçtı. Ve bu ihtiyaç halk 
~iıı, çocuk babaları için büyük 
ır ıztırap halini almııtı. Bu 

nıevzu üzerinde konuıanların 
•6zleri bir kor gibi yürekleri 
Yakıyordu. 

Veklletçe taıdik edilmit olan 
Yeni imar plinıada dahi ıehirci 
ln6tehıuısların ceıaevi içiu da-

ha güzel bir ıaba gösterdikleri 
ve bir irfan milesseıeıinin yanı 
batında C.!Zaevi yapılmasındaki 
isabetsizlikten ıiklyet edildi. Bu 
binanın liseye tahsis edilmesi fik~ 
rini müdafaa edenlerin bir ek
seriyet teıkil ettikleri göriUü
yordu. 

Fiıhakika iıtikbalde ıehrin 
bir kültür mahallesi olmağa 
namzet bulunan, ve içinde yilz· 
lerce genç kız ve erkek talebe
nin okuduğu orta mektebin ya• 
nı baıında, daha haımetli, gö· 
rünüılil kocaman bir ceza evi 
binaıının kurulması Aydın için 
ıerefli bir kazanç ıayıla
mazClı. Aydınlılar tam bir itti· 
fak halinde mebuslarından bu 
binanın imar plinında tasrih 
edildiği gibi lliıeye tahsis etti• 
rilmesini ehemmiyetle rica edi
yorlardı. 

Aydının civar köylerinden o· 
lup bilba11a mebuslarile temaı 
imkinını elde etmek için toplan· 
tıya ıelmiı bulunan bazı kiiylil
ler kaylerinin ilk mektep ihti .. 
yacından bahsettiler. Söz alan 
bir köyln: 
-KözOmUzde mektep yok, mu

allim yok, çocuklarımızı okuta
mıyoruz dedi. 

Alikdadarlar, huıuıi idare 
bütçesinin ilk tedriıata tahsis 
edilen miktarları üzerinde iıahat 
verdiler. 

Bundan sonra kıuanç vergisi 
kanununun tatbikinden doğan 
bazı haksızlıklardan, memleket 
hastanesinde yapılan polikilnik 
tedavisinin ihtiyacı karıılayama· 
dığından, hastaların günlerce 
~aıtaneye gidip geldikleri halde 
kalabalıktan kendilerini muaye
ettirmck imkanını bulamadıkla
rından, nllfus dairelerindeki ini 
tizamsızlıktan ve bu daireye iti 
dUten halkın çektiği ıztıraptan 
şikayetler yapıldı. 

Kazanç vergisindeki bak11ı
lıklara temas eden bir kundu
racı iıçiıi : 

- Ben kunduracı iıciıiyim, 
ıermayem yok, başka birisinin 
yanında gündelikle çalışırım. 
Patronum senede 8 lira kazanç 
vergiıi verdiği halde ben onbir 
buçuk lira vergi ile mükellef 
tutuluyorum dedi. 

Yerli mallar ve Nazilli basma 
fabrikasının alım ve satım itleri 
üzerinde dilekler yapıldı, bu 
itle alakalı tüccarlar uzun boy· 
lu izahat verdiler. Kumaılarda 
sun'i ipek remzi olarak kullana· 
lan S. f. iş-.retini bazı esnafın 
safi ipek şeklinde izah ederek 
balkı aldattıklao söylendi. (Suni 
ipek) kelimeıinin aynen yazıl
masının faydalı olacağı milta
lia edildi. 

Bir manifatura tüccarı, bükü
met tarafından Mersin vesaire 
gibi bazı iıkelelerde açılan u· 
mumi mağazaların ne maksatla 
tesiı edildiklerini ve ne it yap· 
tıklarını ıordu. 

Diier bir köylü, Çine ıoıe· 
sinden Çalurbeyli cihetine gi · 
den yolda ve Çine çayı Uzerin
deki lcöprU bet allı .tene evel 

&DiN 

K3gclUl1k konaımaları : 
~- . -

Köylü ve Adliye 
Mahkemeler ne iş yaparlar ? Ne 

şekilde kurulurlar? 
Köglii istidalarını kendi yazmalı ? 

-2-
Sulh Hukuk mahkemeleri : 
Kanunlarında ıulh hukuk mah

kemesinin görmeğe salahiyet 
verdiği itlerle, 

1 - Tesiı ve iflas davaların· 
dan baıka, değer ve mıktarı üç 
yüz lirayı geçmiyen alacak, men· 
kul ve ıayri menkul ve ayni 
haklara aid davalar, 

2 - Kanunu medeninin 315 
maddesinde yazılı nafaka, 

3 - E vlenmeğe izin vermek 
( kanunu medeninin 88 madde· 
sinde yazılıdır ) 

4 - icra ve iflas kanununun 
272 ve bunu takip eden mad
deler hükmü hariç olmak ilzere 
gayri menkuliln tabliyesi dava
larını görDrler. 

Bilhassa taksim ve ıuyuun 
izalesi ( Hukuk usulu muhake· 
meleri kanunu 561 ve bunu ta· 
kip eden ve 562 ve bunu takip 
eden maddeleri ) 

Sulh teşebbüsü davası ( bo· 
şanma davasının açılmaııodan 
önce yapılır) 

Tahrir işleri (Terekenin tah
riri usulün 553 ve müteakip 
maddeleri) 
Neıeb işlerinCle kayyum ta

yini ( Kanunu medeni 492 ve 
müteakip) 

Vasi ve kayyum ve adli mü· 
ta vir tayinleri. 

Verilen bu bilgiler her ne 
kadar tam değilse de esaslı bil· 
gi verilmesi için daha esaslı 
tetkiklere ihtiyaç olduğu ve 
maksadın kısa bilgi vermek bu· 
lunduğu cihetle bu kadarla ik .. 
tifa edilmiıtir. 

Bir de hukuk mahkemelerinin 
(Tüccarlarla ticaret muamelele-
rinin nevine göre çıkan ihtilif
lan gören) ticaret mahkemeleri 
vardır. Bunlar, asliye ticaret ve 
sulh ticaret mahkemeleri olup 
görecekleri işler, asliye hukuk 
ve sulh hukuk mahkemelerinin 
ticari mahiyeti haiz olan ve yu
kardaki bölüme giren işlere ba· 
karlar. 

Bunları öğrendikten sonra di · 
lekçe nasıl yazılır? Bu bölüme 
reçelim: 

Bundan ancede dava nedir? 
ve davalıların hukuk dilinde 
adları nedir? Dava nasıl açılır? 

yıkıldığı halde yaptırılmadığın· 
dan Aydına gelüp gitmekte köy 
lülerin zorluk çektiklerini ıöy
ledi. 

Umumi mağazalar hakkında
ki suale mebusumuz B. Adnan 
Mendrea ve diğer mahalli dilek· 
lere de valimiz 8. Sabri Çıtak 
tazimkir cevaplar Yerdiler. 

Vakit hayli ilerlemiı saat 
yirmi dörde yaklaşmıştı. 

Neticede yine mebu1Umuz 8. 
Adnan Mendres, teıbit edilen 
bütün dilekleri birer birer 
ele alarak mahiyetleri hakkın· 
da izahat verdikten ıonra bu 
intihapta kendilerini mebus ıeç
mek ıuretile gösterilen itimad ve 
teveccühe ıahai ve arkaşları na 
mana leJekkUrler elli. 

1 
Davalılann ne gibi selihiyetleri 
vardır? Bunları görmek lizım· 
dır. Kııaca bunlar hakkında da 
malumat verelim: 

- Dava, iki veya daha çok 
kimseler arasında bir maldan 
veya bir alacaktan veya bir 
hakkın kullanılmasından ldoğan 
anlaımazlık olup bunun mahke· 
meye dilekceyle götürülerek 
hikimce kimin haklı olduğunu 
iıtemeğe denir. 

- Her dava umumi olarak 
iki yön, yan veya arapçaıı; ta• 
raf vardır: 

Davacı (hukuk dilinde mild· 
dei) ve dava olunan (hukuk di
linde müddeaaleyb). 

Davacı; hakkı yenen, tanın· 
mıyan ve hakkının var olduğu· 
nu hakimden isteyen yandır. 
Öbürü ise berikinin hakkını 
çiiaeyen, tanımıyan yandır. 

- Her davada hakimin tanı· 
ması istenen bir ıey vardır. 

Buna müddeabib, yani tanınma· 
ıı istenen haktır. Bu, alacak 
olur, tazminat olur, bir geçme 
hakkı olur. Hülisa bir hak o· 
lur. Fakat bak nedir? 

- Kısaca hak da, Türkiyede 
yürürlükte olup de, her çeşit 
hadiselere uydurulan kanunları
mızın, insanlara tanıdığı salibi· 
yellere bu adı vereceğiz. Ka
nunlar, insanların haklarını ta
nırlar. Ve hakka var hk veren 
kanundur. Kanun bir adamı, bir 
şey yapmağa salibiyetli tanırsa, 
bu adam bu salahiyetini kulla
nıraa, buna kimse engel olamaz. 
Şu halde hak; kanunların in

sanlara bir ıeyi yapmak; bir ıe
yi istemek, bir batkasına bir ıey 
yapmımağı talep etmek salibi· 
yeldir diye tarif edilebilir. Ben, 
benim bahçeme benim müıaa· 
dem olmadan araç diken adam
dan, hakime giderek bu adamın 
kanun, bu adama benim bahçe• 
me ağaç dikmek salahiyetini 
benden baıkasına vermediği 
halde bu adamın bahçeme ağaç 
dikmesine karşı buna engel ol
masını, benim salibiyetime ~1 
uzatan bu adamın bu haksız iti· 
ni önlemesini istiyebilirim. Çnn
kü, bu bahçenin sahibi, elimdeki 
tapu senedine göre benim. Ve 
bu bahçenin benden baıka hiç 
kimıe sahibi degildir. O hal· 

de, bu bahçeye kim el uzatırsa 
bunu ben, def eder ve edemez
sem, hakime gider hakıız teca
vüz.un menini ~iıterim. Bundan 
başka da; ceza mahkemesine de 
giderek cezalandırılmaıını da 
isteyebilirim. 

Hukuk mahkemesi, bu bah· 
çede benim hakkımı tanır ve 
icra memuru vaııtasiyle o ada
mı bahçemden dııarı attırır ve 
agaçlarını ıiSker. 

Ceza mahkemesi de, bahçe
me hakkı olmadığı halee teca· · 
vüz eden adama ceca kanunda 
yazılı cezayı verir. 

Bundan sonra istidalar, yani 
da va dilekçesi uasıl yazılır bu~ 

m. • 

1 RADYO 1 
CUMA 1191939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 946S Kca. 
13.00 Memleket aaat ayarı~ 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15· 14.00 Müzık (karııık p· 

rogram • Pi.) 
19.00 Proiram 
19.05 Müzik ( dans müziği -

Pi.) 
19.30 Tdrk müziği: (fani he· 

yeti • hicaz faslı) 
Okuyan: Tahsin Karakuş 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş· 

ref Kadri, Haıan Gür, Hamdi 
Tokay, Baıri Üfler 

1 - Salim bey hicaz peşrevi 
2 - Çeşmi mahmurun sebep· 

tir 
3 - P~k çaresizim 
4 - Cevri hicrin artırır fer· 

yadını 

5 - Yüceldikçe yüceldi 
6 - Keman takıimi • Hakkı 

Derman 
7 - Firkatin aldı bütün 
8 - Aşkı tasviri hikiyet için 
9 - Bana her yerde senin 

10 - Ateşi ıuzanı firkat 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği: 
Okuyanlar : Radife Neydik, 

Melek Tokgöz 
Çalanlar: Vecibe Daryal, Et· 

ref Kadri, Kemal Niyazi Sey· 
hun 

21.30 Konuıma 
21.45 Neşeli plaklar • R. 
21.50 Müzik (solistler) 
22.00 Müzik (Riyaseticümhur 

Bandosu, Şef: İhsan Künçer) 
1 - Douizetti ,,La Fille du 

Regiment,, operasından marş 
2 - waldteufel Neşeli vals 
3 - Mendelssohn .,Ruy Blaa 

uvertür 
4 - Luigini ,,çanların sesi" 

(Ninni) 
5 - Saint • ıaens ,,de jani· 

re,, operasından fantazi 
23.00 Son ajans haberleri zi

raat, esham ve tahvilat, kam· 
biyo-nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (cazband • plak) 
23.55-24 00 Yarınki program 

na geçelim: 
Hukuk davalarının dilekçe 

örneii: 
Yukarda yapılan bölüme gö

re, bakılacak alacak veya kak 
hangi mahkemenin göreceği 
itlerdeoae ona göre başlık ya
pılır. Misal olarak benim Ab· 
mett 500 lira alacağım var. Bu 
parayı Ahmetten istedim ver· 
miyeceğim ben borcum ödedim 
dedi şu halde bu alacağ•m da 
sattığım on aded koyun bed· 
lindedir; dava üç yüz lirayı ge 
~en alacağa aid olduğundan 
Asliye Hukuk mahkemesine bat· 
vurulacakdır. Fakat banği as· 
liye hukuk mahkemesine, ? Bu 
sorgu ortaya vazife ve selabi
yet bahsini kor. Umumiyetle 
her da va mtıddeaaleybin ikamet· 
gihı mahkemesinde açılır kai· 
desine uayarak, borçlu nerede 
oturmakdaysa ora asliye hukuk 
rnabkemeıinc açılacakdır. 



Aydınlılara müjde 
koçarJı menba suyu satışına başlandı 

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

Su, ağzı mllhürlQ damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Temiz ıu ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abo11e olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi maballeıinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın baıtalıklan ve rontken aerviıleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıı doktorlıı.rımız tarafından lıer 
tiirlü erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

~~ ... WAdlıı. •*AAAaAAAA• 

i 6A . 1 • y • 
! Vade ile elbise ! 
SY aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
21 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 
: T erzihanemde Siimerbank yerli mallarının hemen en em- S 
41 ıalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade He bilumum memurlan· it 
fi m•za elbise yapılmaktadır. it 
CI En muteni biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı· • 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. it 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 1 
umarım. 

K•dın ve erkek terzibaneai 
• Muzaffer Eraydın it 
• Demiryolu caddesi: A~ın it ............................ 
• BIEBIB2SIR2lHIB2~ ~22211zmp .. E"1 

1 HALKEVI 1 Bakım Evi Muayene Saatlan 
1 Muayeae rüni Saat Doktor arkadatımıuu acb ı· 

ı Pazarteıi 3 - 4 Operatör Medeni Boyer 

Salı 4 - S Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt ha1talıklar1 nıutaha11111) 

Çarıamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan 
,, 5 - 4 Doktor Şevket GiSzaçaıı • 

(Gaıı hutahkları mutaha11111) • 

Doktor Muhıin 1 
(iç haatahldan mutahanııı) 

4 - s 

" s - 6 Doktor Şevket Kırbaı a 
(lataal & .. ıalıldor mutabo .. 111) 1 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Y azga• • 
IB .. 3 - 4 Doktor Halil Göıaydın [•l 
~3112SB222SZSSSESSSSESBSSSB3~ 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy def ter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlar1 hazırlanmıtbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 200, 400 sahi/elik ciltler 125-200 kuruştur 
\ C. H. P. Basımevi J •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - Belediye elektrik f ab. 
rikaıı makintleriode kullanılmak 
üzere açık eksiltmeye konulan 
1060 numaralı 200 teneke ma-
kine yağının eksiltme mliddeli 
on gün uzatılmıtbk. 

2 - Beher tenekesinin mu. 
bammen bedeli 270 kuraıtur. 

- isteklilerin ıartnameyi 
görmek •eya arneğini almak 
Dzere yaıi itleri mOdürlOğüne 
müracaatları ve eksiltmeye iıti
rik etmek üzere 4050kuruıluk 
muvakkat teminat makbuıla· 
rile birlikte 7 /9/939 perşenbe 
günü saat 1 l de belediye dai
mi encumeninde hazır bulun-
maları ilan olunur. (209) 

· ııan 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - 15 Milimetrelik 250 a• 

belediyeainden alabilirler. 
5 - lbaleai 28 eylül 939 per· 

tenbe gOnil saat 16,30 da Ay-

dın belediyesi daimi encümenin· 
de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iıtirilı ede· 
det ıaati ile keıa 15 milimet- ceklerin muvakkat teminatları-
relik 280 adet kolye ve tefer· nı bevi teklif mektuplaranı iba· 
ruatları kapalı zarf uslile eksilt- le saatlerinde.n bir ıaat evveli· 
meye konmuıtur. ~ ne kadar belediye riyaaetiae 

2 - Saatlerin muhammen be- •ermeleri llıımdır. Postada va· 

deh 4125 ve kolyelerin 2100 kubulacak gecikmeler nazarı 
liradır. dikkate alınmaz. 

3 - Saatlerin muvakkat te- 22 27 1 6 (188) 

minatı 309 lira 38 kuruf, kol· 
yelerin 175 lira 50 kuruıtur. 

istekliler fenni ve ekıiltme 
ıartnamelerinl paraııı Aydın 

' 

t•tlyas eahlbl •• Uaıum1 Neptyat 
ll&dGrG ı Etem Meatlre• 
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