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Dünkü kabine toplantısında 1 
dünya vaziyeti tetkik edidi 
Ankara resmi tebliğ : 
icra vekilleri heyeti, Mereşal Fevzi Çakmafıın da iştirkile 

1aat 17 de baıvekil doktor Refik Saydamın batkanlığında 
toplanmıı ve hariciye vekilinin izahatı dinlenmit ve enter-
nasyonal vaziyeti mütalaa etmiftir. a.a. 
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lngiliz Krah 
Milli Şefimize bir mesaj gönderdi 
Ankara 1 - Bu gDn saat 16 da Reiıi cumhur lımet lnönü 

lngiliz büyük elçisini kabul etmiı ve hariciye vekili Şükrü Saraç 
oğlunun buzurlarile elli dakika nezdJerinde alıkoymuıtur. 

Kabul esnasında İngiliz elçisi Reiıi cumhurumuza İngiltere 
krah altıncı Jorj lıazretlerinin bir hususi mesajını tevdi etmiştir. 
Çok dostane olan bu mesaja Reisi cumhurumuz ismet İnönü, dor 

tane mesajlarından çok memnun olduklannı ve bütün dünya , için 
iıtirapla olan anlarda dostluk rabıtalariyle kuvvetle bağlı oldukla-
rını Majeste Krala arzını büyük elçiden rica etmiştir. a a 
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Mebusumuz 
Adnan Mendres 
Işıklı azmağı kurutma 

kanalında 

IB. Eteın Mendresin · 
Parti başkanlığı tasdik j 

edildi 

Mebusumuz Adnan Mendres 
Ve parti idare heyeti reisi Etem 
Medresle su itleri mühendeıi 
Memduh Kurdoğlu, sıtma muca -
dele reisi doktor Abdurrahman 
Baylav dna ağleden ıonra Iııklı 
azmağı kurutma kanalına gide· 
rek Eskavatör makinelerile ya
pılmakta olan hafriyatı yakın
dan görmüşlerdir. 

Bu münasebetle su işleri mü
dürü Memduh Kurdoğlu kana· 
1111 umumi vaziyeti etrafında 
B. Adnan Mendrese izahat ver
nıiıtir. 

·~ 

Bir terfi 
Maliye memurlarımızdan B. 

Nermi Akın Bozdoğan varidat 
nıemurluğuna terfi ettirilmiıtir. 

Genç maliyecimizi tebrik 
eder vazifesinde baıarılar dile· 
riz, 

Halkevi başkanlığın
dan: 

Parti Villyet idare Heyeti 
reisliğine seçilen B. Etem 
Mendreı'in reisliği Parti Umumi 
İdare heyetince tasdik edilmiştir. 
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Gardenparti için 
Otomobil seferleri temin 

edildi . 
Bu akıam Pınarbaşında ve .. 

rilt-cek gardenparti için bir 
kaptı kaçtı temin edilmiıtir. 
Kaptı kaçtı saat yirmiden itiba
ren Belediye meydanından Pı· 
narbaıı bahçesine gidecekleri 
adam baıına beş kuruıa giStD· 
recektir. 

Gece saat 24 den itibaren 
bet kuruıa dönfiş seferleri ya· 
pacaktır. 

hususi taksiler bu yol için 30 
kuruş ücret alacaklardır. 

Bu akşam gardenparti bilet
leri Pınarbaşı babçesineki kişe
de de satılacaktır. 

Arzu edenler veya bilet te
darik etmemit olanlar kapıda 
biletlerini alabilirler. 

8. Ruzvelt 
Gayrı muhariplerle açık 
ıehirlere bomba atılma

masını istedi 
Vaıington 1 - Reisicumhur 

Ruıvelt bugün İngiliz, Fransız, 
İtalyan, Alman ve Polonya bil
kumetlerine birer mesaj gönde
renk gayri muhariplerle, ka
dınlara, çocuklara ve gayri 
mUıtahkem şehirlere bomba at· 
mamalarını rica etmiıtir. 

Fransa ve lngilterede umumi seferberlik ilan edildi-İtalya 
hükümeti askeki hazırlıkların tedafüi olduğunu söylüyor 

Ankara 1 - Dnn gece yarı
sından bu gün saat 12,30 z1 
kadar alınan haberlere göre va 
ziyet: 

/ ngilterede: 
Dlln öğleden sonra donanma· 

nın seferberliği ilan edılmiı, ka 
ra ve hava kuvvetlerinin de ilk 
divete icabet etmek Ozere, 
hazırlanmaları bildirilmiıtir. 

Danzig ilhak edildi 
Almanya Polonyaya karşı 

tekliflerini neşretmiştir. Hitler 
orduya hitaben neşrettiği be
yannamede ilıtillfın muslihane 
bir surette halli kabil olmadığı 
nı bildirmiştir. 

Dınzigteki nazi ıefi F orester 
Danzigin Almanyaya ilhak edil 
diğini bildirmiştir. 

Alman taarruzu şafakla bera· 
ber başladı 

1 Eylül 939 tarihinde tafakla 
beraber Alman hilki'ımetinin 

müsellah kuvvetleri Polonyaya 
karıı muhaıemata başlamıtbr. 

Şarki Prusyadaki Alman kı
taatı Danzig ve Strek garni
zonuna taarruz etmi9lerse de 
püıkDrtülmüştUr. 

Karakovi ile yukarı Silizyada 
bazı şehirler muteaddit bava 
hücumlarına maruz kalmıılar 
ve bombarduman edilmiılerdir. 
Almanlar bu bava bOcumlerile 
halk arasında panik yaratmak 
lstemiılerse de Polonya halkı 
intizam ve soğuk kanlılıkla icap 
eden tedbirleri almıştır. 
Belçikada. se/erberlık gapıgor 

Belçika kabinesi toplanmıf ve 
seferberliğin (C) safhasına ge· 
çilmesine karar vermittir. 

Ankara 1 - Bu glln 12,30 
dan 17 ye kadar alınan haber· 
lere göre 9aziyet: 

Almanyada: 
Bir Alman resmi tebliği, Po

lonya hududu boyunda Alman 
· ordularının bareklta • geçmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

/ngiltere oe Fransada: 
fngiliz ve Fratı ıız kabineleri 

içtima halindedir. Fransa ve in· 
gilterede umumi seferberlik 
ilin edilmiıtir. 

lngiltere parlementoıu bugftn 
Tilrkiye saatile saat 19 da, 
Fransız parl~mentosu da saat 

- = 

SON TELGRAFLAR 

Harbin mesuli Hitlerdir 
Harp akşama kadar devam etti 

. Ankara 1 - Bugün saat 20,30 dan 22 30 a kadar alınan ha
berlere göre vaziyet: 

Almanya Polonya hududunda muhasemat akşama kadar de
vam etmiıtir. 

Almanların ikinci harp tl'!bliğinde; Alman ordusunun Silizya, 
Pomeranya ve şarkt Prusyada bugünkü hedeflerine vardıkları 
bildirilmektedir. 

Polonyanın resmi t~bliği henüz gelmemiıtir. 
Alınaıı haberlere göre Polonyalılar şidetle mukavemet etmek

tedirler. Polonya topçusu Volfek demiryolu istasyonunu ve aıke· 
ri hedefleri bombardıman etmiştır. 
Mareşal. Simigli başkumandan tayin edildi: 
Polonya reisicumhuru bütllo memlekette ürfi idare ilin etmit 

ve mareıal Simigliyi başkumandan tayin etmittir. 
Sulhun akdine kadar Riyaıeticumhur makamı inhilal ederse 

bu vazifeyi mereşal Simiglinin göreceğini bildirmiştir. 
Berlin karanlık içinde 
Berlin polis müdürü hava tahaffuzunun tatbikini emretmiş

tir. lşarı ahire kadar şehir ıııksız kalacaktır. 
lngiliz ve Fransıs hükumetleri Almanyadan muhasematın 

derhal durdurulmasını istediler 
Başvekil Çemberlayn, avam kamarasındaki beyanatında: baş

layan harbin blltün mesuliyeti Alman Hitlere racidir. 
O Alman Hitler, o Alman şansölyesi kendi tulüemeli için bü

tün dünyayı sefalete vermiıtir. 
Başvekil 18 yatından 41 yaıına kadar bütOn erkeklerin silih 

altına çağrıldığını söylemiştir. 

İngiliz sefiri Hinderson ve Fransanın Berlio sefiri ayrı ayrı 
Alman hükOmetine müracaat ederek muhuemata derhal son ve
rilmesini ve aksi takdirde bük\\metlerinin Lebistana karşı olan 
taahhütlerini yerine getireceklerini tebliğ elmitlerdir. 

• 

lS de içtimaa davet edilmiıler· 
dir. 

Leh cumlıurreisinin 
beyannamesi 

Reiıi cumhur bir beyanname 
neşrederek Polonya µıilletini 
ananevi düşmana karşı Polon
yayı müdafaaya davet etmiştir. 

Hitler bütün dünyaga 
meydan okuyor 

Rayiıtag bu sabah saat 10 
da toplanmış ve Danzigin Al· 
mayaya ilbakını ittifakla kabul 
ederek Hitlere itimad beyan 
etmiştir. 

Hitler s&ylediği nutukta, Po· 
lonya hAdiselerini hatırlatmıı 
ve Almanyanın bu meseledeki 
isteklerini korumak için ordu
lara ileri emri verdiğini söyle· 
miştir. 

Hitler. ba,ka devletlerle harp 
etmek istemediğini fakat istiye· 
cek olanlarl~ boy ölçüşmeğe ha
zır olduğunu beyan ettikten sonra 
ltalyaya ıimdiye kadar yaphğı 
yardımlardan dolayı teşekkür 
etmiı ve giriştiği bayat memat 
mücadelesinde yabancı biç bir 
yardıma muhtaç olmadığını söy· 
lemiıtir. 

Hitler sözihıil bitirirken sonu
na kadar harbe devam edece· 
ğini ilAve etmiıtir. a.a. 

Ankara 1 - Bu gün saat 
17,30 dan saat 20 ye kadar 
alınan haberlere göre vaziyet: 

Polonyalılar bu glla ceryan 
eden bava muharebelerinde 7 
Alman tayyaresi dilşlirmUşlerdir. 
Ayni zamanda Polonyalılar bir 
zırhlı treni ele geçirmiılerdir. 
Alman donanması Polonyanın 
Danzig yanındaki Gdynia lima
nını bombarduman etmiştir. 

/ngiltert1de : 
Polonyanın Londra büyük el· 

çiıi, Hariciye nazırı lord Hali· 
faksı ziyaret ederek Alman ta
arruzunu bildirdirmiş v~ ittifa· 
kın tatbikini iatemiştir. lngilte · 
re hilklimeti, Hitlerin beyanatı· 
nı bir ilinıharp mahiyetinde 
telikki ettiğinden lugiltere ve 
Fransa hllkümetlerinin sonuna 
kadar taahhütlerini ifaya karar 
verdikleri bildirilmektedir. 

/tal yada: 
ltalya kabinesinin içtimaını 

müteakip italyauın blltün aıke· 
ri tedbirleri ittihaz etmiş oldu· 
ğu bildirilmiştir. 

ltalyanın vaziyeti, münhasıran 
tedafüi mahiyetinde bulundu
ğundan biç bir askeri harekete 
kendiliğinden teveHill eylemi ye· 
cektir. 

ltalyada gilnde bir defa ek
mek pişirmeleri için fırınlara 
emir verilmiştir. Et haftada iki 
defa perıembe ve cuma giinleri 
satılmayacaktır. 

/ Sf.Iİçrede: 
lniçre federal medisi umumi 

ttfetberlik ilin ctmiıtir . 



A HAFT Si 
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eakl men 1 
er geçen yıl havacılığın milli 

h ya taki yerini tebarüz ettiriyor ,.tÜ~:~:j~!~~~D ~merikıdaa 
Avrupaya getirilen tütün mem· 

/nönii kampıllda · • ..,_. ....... ....,._ ....... • • .... • • · • .... • ...... .._.._..._. • · ............ · ...... A> ...... • • ..... , leketimize 350 yıl kadar önce 

Ç 1 
---1~- d d. : Türk Hava Kurumu beyannamesi :·· Av;:~:::: g;:~~!ı~~t~~!~e 1~~ 

a ışan arın a e ı · . , · d .. · ı ı · · k Azız vatandaşlar. • gır ıgı zama1 ar çıma yaıa 

640 k• • Jd ' B k • edilmiş , içenler cezalandırılmış 
iŞi O U : ugüo, ararmağa baılıyan Türk tarihinin kurtuluş ışığiyle ay· ~ l ve bu arada kafaları kesilen· 
,.,... dmlandığı ve bir milletin hayata kavuştuğu büyük gündür. Bugün • ! 

Bu sene kampta 100 
gedikli yetiştiriliyor 

• ler bile olmuştur. Tütün kulla· 
• ayni zamanda, bu vatanı, göklere hükmeden bir nesle emanet • 

nanların ceza ile uslanmamaları 
. etmek gayesi yolunda çalışan Türk Hava Kurumu'nun bayramı 

H k 
• ve içmekte devam etmeleri üze 

ve avacılı Haftasının ilk güniidür. Türk milletinin en çok emek • 
; verdiği bir eser olan milli havacılığımız, bir varlık olarak belir~ • rine, her yerde olduğu gibi, -

Bugün havacılık baftasınıo ilk • meğe başlamış vaziyettedir. Türkkuşu kamplarında yüzlerce genç, • yurdumuzda da tütünden vergi 
g ünüdu-r Tu"rk Hava K · h alınmag" a ba•lanmı• ve ı' "imı' · urumu, , yarının ava kahramanları olmak azmiyle çahtmaktadular. y y r 
memleketi kurtarmış olan büyük Muhterem vatandaılar, : ıerbeıt bırakılmııtır. Bu suretle 
zaferin yıldönümlerinde, ilk gü- : Bütün dünyayı sarmıı olan silahlanma yarış1Dda en fazla ha- • devlet yeni ve mühim gelir kay 
nü 30 ağustostan başlayan haf· : vacılığa ehemiyet verildiği biç kimsenin gözünden kaçmıyor. Ya- l> nağı bulunmuıtur. 
tayı, yurtta havacılık haftası · rının boğuşmalar1nda en bilyük tehlikenin g&klerden geleceğini • Tiltilo bir çok şekillerde kul· 
olarak kutlamayı nizamnamesi- : artık hepimiz biliyoruz. Bu tehlikeye karşı tedbirlerimizi ve ha· ~ landır. hk zamanlarda tUtitn 
ne bir madde halinde koymuş '. zırhklarımızı büyük bir hızla kuvetlendirmek, Hava ordularımızan : lüleler içinde içilirdi. Şimdi en 
bulunma1l tadır. : gerisinde kanatlı bir gençlik kurmak işini gDnün bayat meselesi ~ çok kullanılan ıekli ise siiara 

Her geçen yıl havacılığın • haline getirmek için dünya hidiseleri bizi zorlamaktadır. Hava- : halindedir. 
milli hayatta gittikçe değerle- : cılık haftası, büyük gayeye yardım için bütün vatandaşların ha- : Bundan baıka bazı tntfin 
nen yerini tebarüz ettirmekte- : rekete geçmesine en uygun bir fırsattır. Tilrk Hava Kurumuna yaprakları birbiri ilzerine sarı· 
tedir. Yakın zamanlara kadar, : iza kaydedilerek bir vatan vazifesi g8rmüş olabiliriz. ~ larak yaprak ıiğarası (puro, 
askerlik, ekonomi, münakale Ba- . TUrk Hava Kurumu Başkanı ~ sigarillus) halinde veya nargile 
kımından unsurlardan birisi olan , Erzurum Saylavı : ve çubukla içildiği gibi ağızla 
tayyare bugün başlıcası olmuş- : Şükrü Koçak • çiğnemek, enfiye halinde buru-
lur. Harp bakımından müdafaa ..,_ • • ............. fl''"' • • • • .. • • .. .., . .., • • • • .., • • • ..... • • • • ...-.-. _..., • • - .... • • • • ~ na çekmek suretiyle de kulla-
ve taarruz ıilablarından başh- fU okulu inıa edilmittir. Bu bi- 200 genç, planörler üzerinde nılır. 
cnsı tayyare, nakil işlerinde en na, modelcilik atölyeleri, geniş A ve B bröveleri alacaklardır. Siğara halinde içilmesini ilk 
süratli vasıta tayyaredir. ders ıalonları, mllzeıi, yatakha· Paratütçillük kısmında 3500 ortaya atan Kırım muharebe· 

Kendisine hususi gün ayırdı- neleriyle hm bir ~artal yuva· atlayış yaptıracağ1z. Bu kısım· sinde bir tDrk askeridir. Bu as· 
ğımız her milli davamız, bir yaş ııdır. daki faaliyeti bu sene iki miı- ker keyifle lüleıini içerken, ne .. 
daha kazanırken daha kudretli Etimesğutta bir motörlli tay· line çıkartyoruz. Modelcilik kurs reden geldiği belli olmıyan bir 
daha kuvvetli ve bizi gayelere yare mektebi inıa olunmuştur. larında elitleri muallimlerioi mil- düşman kurşunu lülesini kırıyor 
daha yakınlaştırmıı olarak mil- lnönilnde bllttin tesisleriyle mo· teha111s olarak yetiştireceğiz. lülesiz kalan mebmedcik tiitilnll 
lete hesap vermektedir. Bu sa- dern bir havacılık şehri inşa Bütün bu mesainin dayandığı nil hemen bir kiğ1da sarıyor 
hada havacılık, bir çok diğer edilmiştir. Ankarada ve lzmirde vasıtaları kendi imkanlarımızla ve böylece keyifle içmesine 
büyük işlerimizin ayn1 dinamik paraşüt kuleleri yapılmıştır. Türk tedarik etmeğe çok ehemmiyet devam ediyor. Bunu gören ora-
inkiıafını temenni ettirecek bir kuşu için planör imal ve tar veriyoruz. PJinör atölyemizde daki türk, fıranıız ve İngiliz 
yiikselme kaydetmiştir. Türk yareleri tamir edecek bir atölye bu sene 100 planör yapılacak, askerleride bu tarzı çok bege· 
Hava Kurumunun 939 havacılık yapılmııtrr. Ayrıca clişleri öğ- ayrıca 100 plin6r tamir edile- niyorlar, onlar da tütftnü lille 
haftasının ilk gününde, daima retmenleri için modelcilik kurs· 

1 
cektir. kiğıda sararak içmeğe baılı-

yakın alikasiyle mionettarı ol- ları açılmıştır· Motörltı tayyarede çahıanlar yorlar, Memleketlerine döniince 
duğu büyük türk milletine ver- Ankara, lzmir, Bursa, Adana ve yetişenler arttıkça tayyare bu tarzda içmeğe devam ediyo-
diği iş bilançosu, bu hakikatı lstanbul, Konya ve Kayserideki ihtiyacı çoğalmaktadır. Bu sene lar siğara da b8ylelikle düoya-
riyazi kıymetlerle tesbit ediyor. Türkkuşu şubeleri vazifelerine . atölyelerimizde 120 motör, 50 ya yayıhyor. 

Türkkuşu, henüz dört yaşını faaliyet ve muvaffakiyetle de- tayyare tamir edeceğiz. Ayrıca Dünyada tütün nerelerde 
tamamlamamıştır. Türk gençliği vam etmektedirler. Amerikadan yeni tayyareler ge- yetişir? 
ni kanatlandırmak vazifesi ve· Turkkuıunun yalnız bu ıe- tireceğiz.,, 
rilen ve bu gaye ile kurulan bu neki faaliyetleri hakkında, ge-
müesseseyi, açan ve ona adını nel direktör şu izahah vermiş· 
veren Atatürk, bu memleket tir: 
çocuklarına şu hedefi vermişti: , " - Size evveli lnönünden 

" - Türk çocuğu! Her işte bahsedeyim: Bu s ne lnönünde 
olduğu gibi, bavacıhkta da, en 100 gedikli genç yetittiriyoruı. 
yüksek düzeyde, gökte, seni Ayrıca 350 lise ve muadili ta 
bekliyen yerici az zamanda dol- lebe, A, B, C, bröveleri almak 

-·~·-·-

Bozdoğanda 
Ağustos 

30 

Bozdoğan (Hususi) - Daha 
geceden şehir baştanbaşa bir 

Dünyanın hemen her yerinde 
tütün yetişir. Miktar itiberile 
en çok Asyada sonra Amerika
da Avrupada Afrikada ve be
şinci derecede de Okyanusyada 
yetişir. 

yetişmektedir. 
Türkigede tütün nerelerd" 

geti,ir? 

Tütiln memleketimizde batlı• 
ca 4 bölgede yetiıir. Bunlar 
karadeniz, Marmara eğe ve 
ıark mıntakalandır. 

Karadeniz mıntakası: 

Çoruh vilayeti: Bu vilayetin 
merkezi Artvio ile Borçka ka" 
zalırıuda ve Ardanoşla Murgul 
nahiyelerinde tütnn yetişir. 

Trabzon viliyeti: Merkez ile 
Akçaabad (Polathane), Maçka 

ve Pazar kazalarında fazla mik 
tarda tiltiln yetitir. 

Samsun viliyetii MemleketiD 
ve hatta dünyanın en nefİI ve 

en yüksek evsaflı tlltllnleri bu 
vilayet içerisinde yetiıir. Sanı
ıunun merkezinde Dere, Madea 
Evkaf Canik namını tqıyaa 
tlltünler elde edilir. Bundan 
baıka Bafra, Çarıamba kazala· 
rı Sinop vilayetinin merkezi ile 
Gerze kazuı ve Amaıya vili· 
yetinin G. Hacıköy kazasında 
iyi tlltünler yetişir. 

Tokat vilayeti: Bu viliyetiD 
merkezi ile Erbaa ve Niksar 
kazalarında yetişen tütünlere 
tUtliocülükte Taıova tiltünü de 
denilir. 

Çoruh ve Trabzon viliyetle· 
rinde yetişen tlltünler tatlı sert 
içimli ve iri yapr aklı olup meaı 
leketin gerek içinde, gerek dı· 
tında iyi müşteri bulur. 

Samsun, Amaıya ve Sinop 
vilayetlerinde yetiten tiltllnler 
ise dünyanın ea oefiı ıiğara 
tütünleri olduğu için iyi ıiğara 

harmanlarının içine konulur. 
Bunların pahaları yliksek ve 
alıcıları hem içte hem dııta 
çoktur. 

Marmara mıntakası: 
Kocaeli viliy~ti: Bu vilayeti~ 

merkezi ile Karamürsel, Geyve 
Adapazarı, Hendek kazatarıada 
ve Pamukova, Akyazı nahiyele
rinde tlltün yetişir, 

Bolu vilayeti: bu villyetio 
Düzce kazası ile bu kazanın 
Güodoğdu ve Üıkübi nahiyele· 
rinde tütün yetiıir. 

Bilecik viliyeti: Bu vilayetin 
merkez ve Osmaneli kazaların" 
da tütün yetişir. · 

- Sonu tJar -duracak rn!. için çalışıyorlar. 100 gence yük-
Atatürk, çocuklarımızın vatan sek planör uçuşu yaptırıyoruz. 

gelin gibi ihtimamla donandı. 
Halk, bu büyük güne belli ki 
çok önceden hazırlanmış. 

Asyada birbiri üzerine senede 
950, Amerika da 800, A vrupada 
410, Afrikada 36 ve Okyanus· 
yada 3 milyon kilo kadar olmak 
üzere bütün dünyada yetiıen 

tütüniln miktarı senede 2 mil
yar 200 milyon kilo kadardır. 

====-;;;;::::===-===========-:-. .:;:s 

ha ı ası içinde, vatan kuşlariyle 20 öğretmen namzedi genç te-
yarışa alıştırılmasını istiyordu. kamül uçuşu yapmaktadırlar. 

Ayrıca 20 öğretmen akrobasi 
" - Türk, yurdun dağlarında, 

uçuşlarile meşglkldürler. 
ormanluJOda, ovalarmda, de-
nizlerinde her bucağında nasıl Yekün 640 br. lnönüude ku-
bir bilgi ve kendine güvenli rulan havacılık tesislerini bili-
yürüyor, dolaşıyorsa, yurdun yorsunuz. Vasıtalar ve maddi 
asumanında da, ayni suretle imkanlar fırsat verdikçe bu 18-

dolaşabilmelidir. yıyı memleketin ihtiyacı olan 

Bu ise türkü, çocukluğundan, nisbete çıkaracağız. 
Biraz da, motörlü t"yyare 

vatan kuşlarile vatan havası i
mektebinin faaliyetinden babse

çiode yanşa alıştırmakla başlar,, 
Türkkuıunun dört yıllık ha- deyim: Bu devrede 53 gence 

turizm brövesi vereceg" 'ız. Bun
yatı içinde bu direktif, bütün 
benzerlerine örnek olacak bir lar, bava yedek subayı olacak-

lardır . 
sürat ve aiuvaffakiyctle yerine 

40 öğretmen tekamül uçuşu 
getirilmiştir. Bugün Türkkuşu-
nun Balka11larda değil, birçok , yapmaktadırlar. 18 plinörcil öğ

retmen motörlü tayyareci ola-
Avrupa memleketlerinde eıi az ı caklardır. 80 gence turizm brö
olan müesseseleri vardır. Bun vesi tekimül "&ruıu yaptıracağız 
lar arasında Aııkarada bütün ve öğretmen namzedi olarak 
tesisatı mükemmel bir Tilrkku- krıdromuza alncağız. 

Sabah törene belediye parkın· 
da istiklal marşiyle baılandı. 
Muzikanın çaldığı marşı genç 
ihtiyat subayı öğretmen Riza 

· Erdenlinin coşkun ve heyecanlı 
nutku takip etti. Halkevi adına 
Ziya Güngör, H .. lk ve gençlik 
adına Ali Taşer genç liseli Ka 
dir ve ilk okullu genç yavrula
rın temiz duygularının taşkm 
seli bütiln yüreklerde derin bir 
heyecan, ruhlarda engin. bir 
taşkanlık yaratb. Nutuklardan 
sonra Atatürk büstüne çelenkler 
kondu. Geçit resmini takiben 
ordu namına Askerlik şubesine 
gidilerek tebrikitta bulunuldu. 

Gece yine parkta muzikanın 
ahenkdar nağmelerine uyularak 
milli oyunlar oynandı. Halkevi 
idare heyetinden bir zatıo ko-
nuşmasından sonra radyonun 
ve muzikanın sırasile çaldığı 
parçalar diolendi , geç YBkte ka· 
dar eğlenildi. 

Asyada en çok tütün yetiıti
ren memleketler, başta senede 
650 milyon kilo ile Hindistan, 

sonra Çin, Japonya, Felemenk 
Hindistanı, Filipin adaları, Kora 
fransız Hindiçini, Siyam, Irak, 
Süriye ve Filistin ile dünyanın en 
iyi tütününü yetiştiren Türkiye 
gelir. 

Amerikaya gelince, yılda 550 
milyon kilo ile Birleşik Ameri • 
ka hükumeti baştadır. Bundan 
sonra Berezilye, Kanada, Kuba 
Argentina, Meksika gibi diğer 
hükull'etler gelir. 

Avrupada ise yılda 180 mil
yon kilo ile baıta Rusyadan ıon 
ra sırasiylc Yunanistan, İtalya 
Bulraristan, Fransa, Ma~aristao 

1 
ve dij'er memleketlerde tiUUn 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Aydın vilayetinde Nazilli De
nizli hududu yolunda 19X 800-
45X 300 kilometreleri arasında 

muhtelif noktalarda 3120 lira 
keıif bedelli kaldırım inşaatı 
açık eksiltme usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltme 2119/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacakbr. 

Muvakkat teminat miktarı 

234 liradır. 
isteklilerin aydın vilayetinden 

bu İf için alacakları ehliyet 
veıeikaları muvakkat teminat
ları ve ticaret odası veıikalari· 
le yukarda yazıla gUn ve saatl• 
viliyet daimi encümeni salon&JD 
da hazır bulunmaları ilin olunur 
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Kagcllük konuımala,.ı ı 
' 

Mahkeme ve adliye dairelerine 
yazılacak dilekçeler 

-1-
Geçen yazılarımdan ikiıini 

buna ayırmıtsam da; mahkeme 
ve bunların ıördOkleri itler Ü• 

zerinde kısaca bilgi vermekle 
buna dokunamamııtım. Bugün 
buna geçiyorum: 
- Adliyedeki daireler, vilayet· 

lerde C. Müddeiumumiliği, ağır 
ceza, asliye ceza, sulh ceza, aı
liye hukuk, asliye ticaret, sulh 
hukuk, sulh ticaret mahkeme· 
leriyle, sorgu hildmliği, icra da· 
iresi, icra tetkik merciliği, baı
kAtiplik ve kalemden ibarettir. 

- Kazalarda ise, ağar ceza 
mahkemesinden başka diğer 
daireler mevcutturr. Şu halde 
bunlardan her hangi birinde 
bir işiniz olacağı düıOnceıiyle 
her birine yapılacak müracaat
ların ne ıekilde yapılma11 ıere· 
ginde yürünecek yolu göstere
lim. 

C. Müddeiumumiliğine ya
pılacak müracaatler: 

Milddeiumumiler, kendilerine 
Yapılan ıuç ihbarları üzerine 
işe başlar. Bunların, poliı ve 
jandarma eli, koludur. MOddiu
lllumiye yapılacak mOracaatlar 
bunlara da yapılır. Müracaatlar 
iki kııımdır: 

1 - İdare iılerJne ait olan· 
lar, meseli bekçi, memur ta· 
Yinlerinde bu ıahısların adli 
durumları hakkındaki baıvuruı
lar gibi. 

2 - Adli iılere aid ihbar ve 
ıikiyetler, meseU, bir yerde bir 
ıuç itlenmesi veya suçun kendi 
tıhsınıza kartı yapılması halin
deki başvuruı. 

Bizi ikinciıi ilgilendirir. Her 
Yurtdaııo, kendisine veya baş· 
kalarına karıı bir Oçüncü f&bsın; 
kanunun ıuç 1aydıiı bir iti yap· 
ınası halinde bu ıahsı kanun 
korur ona dava ve tikiyet hak
kı vermek suretiyle onun canı
ıu, malını, hayıiyet ve şerefini, 
evini, ırzını, bülaaa blitUo hak· 
larını ceza tehdidiyle emniyete 
alır. 

raf yaptım. Masraflara ait ye
sikalerım eklidir. Ayrıca yir· 
mi lira da manevi tazminat yük· 
lenilmesi için ıerekli itlerin ya
pılma1ını dilerim. 

Aydının Kepez maballesia· 
den Hakkı Saraç 

16 kuruı pul ve imza 
C. M. U.si bu istida üzerine, 

kaydı yapılmak Ozere havaleyi 
kaleme yazar kalemde sizden 
yirmi kuruş kaydiye harcı alı
nır. Bu iıtida C. M. U.nin iı· 
tida defterine kaydedilir. Bir 
numara atılır. Siz bu numarayı 
bir tarafa yazarsınız ve iti ko· 
valarsıoız. Milddeiumumi bu is· 
tida ilzerine ya kendisi veya 
zabıta eliyle hazırlık tahkikatı 
yapar, ıahid dinler. Tahkikatı 
bitirince ortada ıuç varsa iti 
mahkemeye bir iddianame ve
ya talepnameyle gönderir. 
Eğer ortada kanunun ıuç 

saymadığı bir bal varsa ademi 
takip kararı verir ve iıten ıi
kiyetçiyi haberdar eder. Şiki
yetçi mOddeiumuminin bu ka
rarına kanaat getirmezse itiraz
da bulunur. itiraz, müddeiumu· 
minin bağla old11ğu ağır ceza 
mahkemesi reisine yapılır. Eter, 
ağtr ceza müddeiumumisinin ka
rarına itiraz olunuyorsa buna 
yakın olan viliyet müddeiumu
misine yapılır. 

- Bazı suçlar vardır ki, bu 
auçlar kendiıine itlenen ıabıı, 
müddeiumumiye baıvurmaksı
zın kendisi kovalar bu suçlar 
ıahsi dava yoluyla kovalanır. 
Türk ceza muhakemeleri usulü 
kanunun 344 maddesinde ıekiı 
ıayıda toplanmıthr. Bunlar.: 

Türk ceza kanununun 191 nci 
maddesinin son fıkrasında yazı
h olan ( adi tehdit ) - yani biri 
size • nasıl olsa ben sana göı
teririm. Ben sana yapacağımı 

bilirim sribi sözler' 
- Sonu var -

&YDIN 

Politika Alemi 
Almanya niçin duruyor ? 

Harp değil de, ıulh olabllece· 
iini sCSylemenin kehanet sayı· 
labileceği bir devrede vaziyetin 
biraz yatıımaya doğru yllz tut
mak Ozrre olduğundan bahset
mek fazla cesaret sayılabilir. 
Fakat dündenberi gerkinlik, 
daha ıiddetlenecek yerde, hiç 
olmazsa, olduğu ıekilde ve ay
nı halde kalmııtır. Fazla olaralr, 
Hitler, lnsrilterenin, muhtelif 
emarelere göre pek de müspet 
telikki edilemiyen cevabına, 
cevap vermek, bu suretle niba· 
yet bir müzakere imkanlara pe · 
şinde dolaıabilmek zahmetine 
katlaumııtır. 

Peki öyle ise, Almanyada 
yapılan büyük seferberlik, niçin? 
Niçin Hitler, Danıigi isterken, 
evvelki gün Dc1ladiyenin mek· 
tubuna verdiği cevapta bir de 
"Koridor., u ortaya attı? 

Micheletnin meıhur sözllnü 
batarlıyalıyalım: 

"Oiktatarler, tehlikeli anlarda 
geriye değil, ileri doğru kaçar
lar! .. 

Dahilde ıeferberlikle, gıda 
maddelerine konulan tahdidat· 
la, ve nihayet "tereyağ yerine 
topun yenmiyeceğini bilen,, en
tellcktilelleriyle vaziyetin veba
metini anlıyan nasyonal sosya
lizm, atılmış bir adımı geri a· 
lırsa, bu adımın boı kalan ye· 
rinde toplanan seferber milleti 
ezeceğini biliyor, onun için ile· 
ri doğru kaçıyor. 

Dünkll vaziyeti biraz t~hlile 
çalııalım. 

Hitlerin iıi konuşına vadisine 
1 dökmek istemesinin üç mühim 
ıebebibivardır: 

1 - İngiltere ve Fransa, Po· 
lanyaya yardım hususundaki 
kararlanndaki çok kati davran
mışlardır. Almanya eğer Polon
yaya tecavüz ederse. bu iki 
devletin muhakbak tecavüz e
dilenin yanında mevki alacağı
nı iyice anlamış ve hatta gör-

mOıtilr; çünkü bu iki devlet ıe· 
ferberlik yapmışlardır. Bunların 
Polonyaya yardım etmek için 
ıeferberlik ilin ederek memle
ketlerindeki iktisadi ve malt 
hareketleri durdurmaları, içtimai 
nizamı kısmen felce uğratmala
rı bizatihi bir fedakarlık ve bir 
yardımdır. Çünkü bu, Alman 
hareketini durdurmuş ve Point· 
Mortna olan tecavüz vitesini 
geri almııbr. 

Çemberlayn'ın dün Avam Ka
marasında Polonyaya karıı tat· 
bik edilecek garantinin devam 
ettiğine dair verdiği izahat, mev· 
cut yardımın resmi bir ağızla 

tescilinden ibarettir. 
Filhakika dün İngiliz baıvekili 

Almanya ile yapılan konuşmala
rın ve teati edilen mesajların 

mahiyetini söylememekle bera· 
ber gayet açık konuşmuştur. 
Çemberlayn, eğer Almanya ile 
Polonya aralarındaki ihtilaflı 
meseleler serbest görüşme ile 
halledebilecek bir anlaımıya va
sıl olurlana o zaman blltün Av· 
rupa meselelerini etraflı bir su
rette konuımak imkanının basıl 
olabileceğini bildirmiştir. Bura
daki " serbest konuıma ,, ıözll 
üzerinde 11rarla durmak gerek
tir. 

Hitlerio, bu mealde yazılmış 
olması melhuz bulunan bir ln
giliz teklifini müzakere etmek 
zaruretini duyması işleri yabı
tırma bakımından bir kazançtır. 

2 - Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyet meclisi, Almanya ile ak
tcdilen ademi tecavüz paktını 
tasdik için toplandığı halde baı· 

ka meselelerle uğratmıı ve bu
nu llç gün sonraya atmııtır. 

Radyo neşriyatından anlatıldı
ğına göre Sovyetler Alman te
merküz kamplarındaki 20,000 
idealist komünistin serbest bı· 
rakılmasını istemektedirler. 

Bu gibi hallerde, yani size 
lcarşı Ahmed elindeki tabancay· 
la hakkı olmadığı halde teca· 
Vilz ederek sizi yaraladığı ah

valde zabıtaya veya C. Müddei
umumiliğine şöyle bir müracaat 
Yaparsınız : 

RADYO 

Sovyetler cephesinden işleme
ğe henüz baılamıyan bu pakt, 
öbOr taraftan mihveri ve bu 
mihvere bağlı dostlukları hayli 
sarsar gibi olmuıtur. Japon ka
binesi istifa etmiştir. Japonya· 
nın Avrupa politikası değiımek 
üzeredir. 

Aydın C. M. U. Yüksek 
makamına Agdın 

Şikiyetçi: Aydının Kepez ma
hallesinden Mehmet oğlu 1300 
doğumlu Hakkı Saraç. 

Suçlu: Aydının Aydoğdu ma
hallesinde Selçuk oğlu Demiray. 

Suç: Silahla yaralamak. 
Suçun itlendiii gün ve ıaat-

28/8/939 saat 15 çarıı içinde. 
Subut delilleri : Yapılacak 

nıuayene ile alınacak rapor ve 
şahitler. 

Şahitler: Aydının kepez ma
lıallesinden Mehmet o.ğlu Salih, 
Ahmet oğlu Selim. 

Yukarda yazıla suçlu biç bir 
hareket ve fiilde bulunmadı· 
iıın halde hakkı olmadan önü· 
nıe çıkararak sebepsiz olarak 
tabaocas1nı ç\karmış ve ateı 
ederek bacağımdan yaralamıı
tır, Kendisinden davacıyım. 

Bu uğurda elli lira da maa· 

CUMARTESİ 2/9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A Q. 19,74 m. 15195 
Kca. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
13.30 Program 
13.35 Türk mllziği: 
Okuyan: Mefharet sağnak, 
Çalanlar: Vecibe daryal, Re· 

pt erer, Ruıen kam) 
1 - Hilzzam peırevi 

2 - Musa Sürevya • Hüz
zam farkı (Sen sanki baharın 
gillüailn 

3 - Yeıari Aıım - Hüz. şar. 
(Yine kalbim taıar ağlar) 

4 - Kanun taksimi - Veci· 
he daryal 

5 - Dede - karcağar ıarkı 
(Girdi g6n6l ark yoluna) 

6 - Şevki bey - Ut1ak ıar. 
(Esiri zülfünilm ey yüzü mahım) 

7 - U11ak 1az ıematıi 
14.00 Memleket 1&at ayarı, 

aja111 v• meteoroloji babtrl~ri. 

14.10 Miizik (danı müziği) 
15.00 15.30 Müzik {şen oda 

Müziği - lbrahim özgür ve ateı
böcekleri) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (küçük orkeatra, 

şef: Necip Aıkıo) 
19.10 Türk müziği ( incesaz 

faılı) 

20.00 Memleket saat ayarı 
20.00 Temsil 
20.40 Ajanı ve meteoroloji 

haberleri 
21.00 Türk müziği: 
Okuyanlar: Milzeyyen ıenar, 

Sadi hoşıeı 
Çalanlar: Vecihe daryal, Re

şat erer, Ruşen kam 
21.40 Konuşma ( Dıt politika 

hadiseleri) 
21.55 Neşeli plaklar • R.) 
2'.l.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde) 
22.30 Nüzik (danı müziği) 
23.00 Son ajans haberleri zi· 

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

23.20 Mü%il&: (cazbaud - Pi.) 
23.SS 24.00 Yarınki proaranı 

ideoloji uğruna çarpışan İs· 
panya, Almanyadan yüz çevir· 
miş gibidir. fspanyol dirijanları, 
Almanyanın dahili harpte yap
tığı yardımların iktıaaden kifi 
miktarda ödendiğini söylemek· 
te ve asıl İtalyaya karşı min· 
nettarlık hislerini göstermekte
dirler. ispanya bir harpte bita· 
raf kalacaktır. O ispanya ki, 
general Quipo de Llano'nun ri · 
yasetindeki bir askeri heyeti 
ltalyada bulunmaktadır. 

3 - Mihver dostu İtalyanın 
Alman hareketinin pek de le
hinde olmadığını g6steren ema
reler vardır. Eğer Almanya, 
Danzig meselesinde ve Sovyet 
Rusya ile aktedilen ademiteca· 
vDz paktı üzerinde ftalya ile 
evelce anlaşmış olsaydı, Muso
lini ile Hitler arasındaki tele
fon mükalemelerinin ve muhte· 
Uf telrraf mesajlarının bu ka· 
dar geniş ve fazla olmasına im
kio var mı)•dı ? 

Bu an.la~mauın pek dil Koal 

YOi ı I 

Ciyanonun ıon Almanya seya
hatinde bitmit olması lizımdı; 
bundan aonra yalnız teferrllat 
meseleleri kalırdı. 

Sonra İtalya, Almanyanın 
dostu iıe de, genişliyen bir Al
manyanın kendisine komıu bu• 
lunmaıını biç arzu etmem ittir. 
Triyemte limanında Avusturya· 
lılara ticaret için tanıdğı hak
ları anşluıtan sonra Almanya' 
dan esirgemiştir. Nihayet Tirol 
ve Adije vadisindeki almanla· 
rın vaziyeti vardır. Vakıa bun· 
lar Almanya'ya hicret etmeğe 

baılamıtlardır. Fakat bu hicret 
ltalya'da huzursuzluk doğurmuş
tur. 

Eğer bir harp : çıkarsa İtalya' 
nın bunda menfaati ne olacak· 
tır? Daha ltalya Habeşistan'da, 
ve ahalisi italyan olmıyan Ar· 
navutlukta yerleşememiştir. Bir 
harp çıkarsa, İtalya, 'yukarı cİ· 
betten Fransa'nın hücumuna 
uğrıyabilir. Almaoyanın garp 
hududunda Sigfrid islihkimla
riyle karşılaşan fransız : oröusu, 
Alp'lardan atlayıp Po vadisin· 
den geçerek Avusturya hudu
duna inmiye uğraıacaktır. ltal· 
ya o zaman hem orada f ıran
sızlarla çarpışmak, hem de Bren
ner' de almanlara yardım etmek 
zorunda lkalacaktır. ltalya'oın 
bulunduğu taraf galip de çıksa, 
umumi harpte olduğu gibi, bu 
devletin neticede elde edeceği 
iıtifede hiç de mühim değildir. 
O halde bitaraf kalmak lehine
dir. Çiinkü hiç bir gabiliyet 
ıulhun nimetlerini temin ede
mez. İtalyanların almanlar nez
dinde yaptıkları tevassutları bu
•• hamletmek mümkündür. 

İtalyanın bir harbe girmek 
istemediğine dair indice'ıer me

y.anında, ga1etelerinia fazla ih· 
tiyatkirdavranmalarını. ve Lon· 

dra borsasında İngiliz lirasının 
ve markın dolara nazaran düı· 

mesine mukabil, liretin müte· 
madiyen yDkseldiğini de saya
biliriz. 

Diln gece yeni bir haber da
ha gelmiştir: Harp mi? diye 
manşet koyan yarı resmi Popo
la d'İtalia gazetesi hükümet ta· 
rafından toplathrılmıştır. Muso
lini İtalyan gazetelerin~ harbin 
lafıoı bile ~ttirmemektedir. 

O halde? 
Almanya, bütün bu sebepler 

dolayııiyle, şimdi meselenin hal 
tarzını müzakerede aramakta· 
dır. Fakat fazla nikbin olmağa 
gelmez. Çflnkil diktatörler dai· 
ma her itlerini hesapla yapmaz-

lar. Hülasa dünkti vaziyet 
Çemberleyn'in izah ettiği gibi 
ıudur: 

Gerginlik iyiliğe dönmemiştir. 
fakat e~kisinden de fena değil· 
dir. 

Fenalıkta istikrar da bazan 
işin daha fenaya gitmiyeceğioe 
bir delil uyılabilir. - M.F.F. 

Köşk Tarım Kredi koo
peratifinden: 

24/8/939 tarihinde zayi olan 
kooperatif reımi mühril 29/ 
8/939 tarihinde bulunmuştur. 
Hükmü iptal edilen bu mührün 
30/8/939 tarihinden itibaren mu
teber ve hükmü olduğunu be
yan eylerim. 
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ydınlılara müjde 
koçarlı men ha suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının 00 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydın da da satılığa çıkarmı~hr. 

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

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

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

ğlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve rontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorl.rımız tarafından her 
t ürlü erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

"~~~~~-~~~-~ .. ~~~~·~~~~--~~m•.... ·~-
6 Ay 1 

Vade ile elbise ! 
Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekl 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz l 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- = 
salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- ~ 
mlZa elbise yapılmaktadar. • 

En mutena biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı· a 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 1 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
umarım. 

K edın ve erkek terzihanesi 
Muzaffer Eraydın • 

Demiryolu caddesi: Aydın • 

-~~~~------·•u. •••• .. .. 
K Dl 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
f 

Mu~yene günü 

Pazartesi 

s h 

Ç rııunba 

" 

Per emb 

,. 

Cumartesı 
,. 

Saat 

3 - 4 

4 - 5 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkada,ımızın adı PJ 

· ı ~ Dr. Remzi (Çocuk mllteba11ısı) 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt haatahkları mutaha11111) a 
Operatör Nuri Erkan 1 
Doktor Şevket Gazaçan il 

(G<lı baatahkları mutaha11ıaı) E 

Doktor Muhsin 1 
(iç baatahkları mutabuaıaı) [tJ 

Doktor Şevket Kırbaı tJ 
d ataa l haatalıklar mutabaa1111) DJ 

i 
Doktor Nafiz . Yazgan UJ 
Doktor Ha1il Gaıaydın [+] 

B ES-=2 ~ 

ATDlft UTI ı 621 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi · ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmif olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
; ; %! C::::S:& =-

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

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 .. 
Bun'a mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
\ C. H. P. Basımevi i -........................................ -4 

.-:· 1 --- w 

Aydın Belediye Reis- 1 Aydın vilayet daimi 
liğindcn : encümeninden: 

1 - Belediyenin :'mülkiyetin
de bulunan Cümhuriyet mahal· 
lesinde 320 ada 5 parsel numa· 
ralı ve 135 metre murabbaı ar

Aydın - Muğla yolunun 55+ 
900 - 57 + 100 kilometreleri 
arasında 3683 lira 75 kuruı 

sa~ın mülkiyeti açık arbrma ıu- keşif bedelli adi kaldırım inıa
retile ~atılığa çıkarılmııbr . 

2 - Muhammen bedeli met
reai 40 kuruştur • 

3 - İhale bedeli taksitle Ö· 
denecektir . 

4 - isteklilerin ıartnameyi 
görmek üzre yazı itleri müdür
lüğünü ve artırmaya iştirak et· 
mek üzre 410 kurut muvakat 
teminat makbuzlarile bırlikte 
4 Eylfll 939 Pazartesi günü sa
at 11 de belediye daimi encü
menine muracaatları ilin olunur. 

178 18. 23. 28. 2 

atı açık eksiltme uıulile eksilt
meye konmuıtur. 

Eksiltme 21/9/939 perşenbe. 
günll saat 16 da vilayet daimi 

encllmeni salonunda yapılacak-
br. 

Bu işe ait keşif ıartname ve 
sair evrak Aydın nafia müdür· 
lüğihıde görlllebilir. 

Muvakkat teminat mikdan 
276.28 liradır. 

lsteklilerhı muvakkat temi-

natları, Aydın viliyetinden bu 
İf için alacakları ehliyet vesi
kaları ve ticaret odası vesika-
luile yukarda yazılı gün ve sa· 
atta Aydın vilayet encDmeninde 
kazır bulunmaları ilin olunur. 

2 8 14 19 (211) Fi"' 

r······· Abone ıeraiti .... - .. 1 
i Y ıllıtı her yer için 6 lira. i l Altı aylıtı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. İ 
: P. Baaımevi. i 
f ıaseteyo alt yaıılar için İ 
f yaıı iıleri müdürlüğüne, ilin· ! 
l lar için idare mGdGrliltiiae ! 
i '1JÜracaat edilmelidir. ; 
: ............... ......... ·-··-· ................ . 

imtiyaz 1&hlbl ve Uau~mt Neplyat 
MlldRrU ı Etem MendrH 

e .. ıldıtı yer 
C H ,. Bu•••~I 


