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Aydın yedi Eyliil 
kurtuluş bayramını 
Büyük bir sevinç içinde kutluladı 
Dan Aydın kurtuluşunun on 

Yedinci yaldantlmll idi. 
Aydını.tar bu miıli ve mahal

li bayramlarını kutlulamak l~in 
erkenden sokaklara dak&lmlt
lerdir. 

Saat 9,30 da y6zbıtı Atıf 
Çetiner vı tağmen Maıtafa 
Tobbışın idare ettiği bir aıke
rl mOfreze Tellidede iıtikame· 
tinden harp nizamında ıehre 
i'İrerek istirdat temıilini yaptı. 
Ba ıırada bntnn Aydın halkı 
nıeraaimin yapılacağı llllkumet 
aıeydanına toplınmıı balana• 
Yordu. 

Mufreze hllktmet meydanına 
geldiği zaman balkın alkıılarına 
Payan yoktu. M6fnzenin aç ku 
ltlandanı letmen Maıtata Top· 
baı kendiıini takip edtn iki 
ıilihh ukerle ve ıilratli adım· 
larla lııOkdmat konagının mer · 
divenlerini çıkarak bayrak dire· 
gine ıanh bayrağımın çekti. 
Bu sırada latllclll marıı ,alma
ia baılamııtı. 

Bayrak çekme merasimi •e 
iıtildil martı bittikten aonra 
Hallce•İ tarafındat tertip edi· 
len program mucibince belediye 
adına belediye y•zı itleri mi· 
dlrll Aıaf G&kbel ve halke.t 
adına ilk tedriıat mllfettiıleria • 
den Fikret Baıaran birer nutak 
llylecliler. 

1 

' 
(Ba nataklar diğer ıDtanları

mııda aynen ya11lmıfbr.) 
Nutuklar bittikten ıonra Ata· 

tllrk bllıtune çelenkler konul
du. ve aıkeri bir ıe~t reami 
ile sabah meralimine nihayet 
verildi. 

Geçit reımindea ıonra aıke
rl ve mllki erkin topta hir hal 
de belediyeye giderek ıelalr 
aclnaa helecllye reisi B. Etem 
Mendre• Aydın • üttalatunn 
17 nci yıl c:laa&m&nl tebrik 
ettiler. 

GECE: 
Gece orcla ıerefine belediye 

tarafıadan Halke.i tara~a11acla 
çok parlak ve ylı kifillk bir 
ziyafet •erildi. 

Ziyafette, bqta •alldill B. 
Sabri Çıtak alay kumaadanı 
ve jabdartna dlıntaka mlfettltl 
ve bitin ordu menıupları ile 
parti ve laalkevi idare lııeydle
ri hazır bulunmuılar ve ziyafet 
çok ae,eH bir ban içinde re~ 
vakte kadar deYam etmiftlr. 

Ayrıca bir aıkeri kıta fener 
alafl yepatak ıehri clolıtmlf, 
belediye ininde davullir · ~·lmıı 
ve halk geç Yakte badar bar 
ram yapmııtır. 

lıtirdat temıilini yapa mllf
rezenin uç kumandanına bele

, diye taraf,ndan bir ıaat laediye 
edilmittir. 

----~ii!i!iiıiiiiliii!iiilii!ii~!liiiii4N!lim~--............. --~ 

Şehir elektrik 
ceryanı 

Beynelmilel dtlnya vaziyetleri 
mllaaaebetiyle elektrik mlleue· 
aelerinin mahrukat ve yai aar · 
fiyabnda azami tasarruf yapıl· 
aıaıının icap ettiğini nazan dik
kate alae belediyemiz, yalnız 
Y•z mevıimine mahsus olmak 
tbere gündüzleri ıaat on ikide 
•ermekte olduğu ıehir elektrik 
ceryanını bu ıllnden itibaren 
ıaat 17 de vermeğe karar ver
aıiı 'fe bu karar allkadarlara 
teblii edilmiıtir. 

-ME-

Mareşa Simigli 
Polonya tayyarecilerine 
bir emri yevmi gönderei 

V arıova 7 - Polonya orduıa 
bat kumandanı maretal Slmiili 
Polonya tayyarecileriae laitap 
eden atideki emirnameyi •et
retmiıtir. 

Tayyareciler, kıymttli aıker
ler· 1 

Dlltmao kavv~tlerinin faiki
Yetine raimen kahramanca ml
cadele ediyorsunuz. Bunun şe
refi polonyaaıa lııahraıında • · 
bedtyen kalacaktar. 

1 Japonya bitaraf 
kalıyor ----

Lonclra 7 - Japonya bllk6· 
meıinin Avrupa harbinde bita· 
raf kalacağını laıiltereye rea· 
mea bildirmektedir. 

~· 

Fransa ile Türkiye 
Arasında semplon eksp
resleri tekror iılemeğe 

başladı 
Pariı 7 - F ranıa nafia ne

zareti, lngitere ile Franu nalı• 
llyabnı lı•içre ltalya, Yaıoala•
ya, Bulgariltan, Romanya, Yu-
aaniıtan •• TOrlıiye araıı ... a 
temin eden Sımplon eklıpreıi-
nin buıOnden itibaren tekrar 
itlemeie beıladıtını bildirmek
tedir. 

Amerika 
Ctımhurreisi kongreyi fe•
kalide içtimaa davet etti 

Vaıinıtoa 7 - Reilieumbur 
Ruzvelt 15 eyllllde konfreyl 
fevkallcle itti••• davet etm•l 
vaıiatonıda aon deteci ibftmıl 
dililU.ıde flrlbDekt.tllr. 

-- .. 

Cephelerde harp faaliyeti 
Çemberlayn Hitler Almanyası 

her halde yıkllacaktır diyor 
Alman hükümeti 

_,/llJI>-- . . .,. .. ....,, .. . . . . ,.. • . . . . ' 
Aydın kurtuluş bayra

mı münasebetile 
Büyüklerimize çekilen 

tazim telgraflan 
ismet lnönii Camlarırreisimb 

Ankara 
Kurtulllf •e ıaadetimizin 

onyedinci yıld6n6münB J•t•· 
dıtımız bu mutlu gDnUmUzde 
Aydın partililerinin Mıllt Şe-
fimize olan inan Ye tazfmle
HDI anetme1de bahtlyaTım. 

C.H.P. Villyet idare 
Heye reiıl 

Etem Menclreı 

Sagın Dr. Refik Saydam 
Başoelcil 

Anka,.• 
Kartala, bayramını kutla

byan Aydın partililerinin Cam· 
J.uriyet la&lıtmetimize karfl 
dayduklara minnet ve tllkran-
larıaı derin tazimlerimizle 
aneylerim. 

C.H.P. Viliyet idare 
lıeyeti baıkanı 

1 
Etem Mendres 

- Sonu 3 lnell •agfada -............................ 
Irak hükumeti 

Almanya ile müna1ebetini 
kesti 

Pariı 7 - frakın Pariı elçiıi, 
nepetliil bir tebliğde, lrakın 
Almanya ile siyasi mllnaıebet
lerinl keatiğl ve Irak ta bulunan 
blltün Almanların memleket ha· 
ricine çıkaraldıjı bildirilmekte
dir. 

·~-

Japon 
Limanlarındaki A iman 

vapurları 
Tokyo 7 -Japon limanların·I 

ela 8, 9 ve on bin tonluk 3 
Alman vapuru kalmııtar. Japon 
la&kGmetiaia bu vapurlann Ja· 
poayayı terk etmelerine mOıa
de edip etmlyecejini bilinme
mektedir. 

Çek lejyonları 
Pariı 7 - P ariıtelıi Çekoalo•ak 

elçiliii blll'ID bitin Çekoılovak 
tebaıına nqrettiği bir beyanlla
snede teıldl edilecek olan Çek 
orduıuaa kayd için muayene 
ıabeleTine mftncaatltarını bildlr· 
aılttit. 

bütün deri stoklarına vazıyed etti 
Aokan 7 - Diba gece yarı

S1ndaa bugün ıaat 12 ye kadar 
alınan haberlere 16re vaziyet: 

Polonya umumi karargibınıa 
tebliii: 

Alman bava kuvvetleri mBna-
kale hatlarımızı bombardımana 
devam etmektedir. Varıova 
ıehri bir kaç defa bombardıman 
edil mittir. 

Hava muharebelerinde Alman• 
lann, bugOa 15 dDn 20 tayya• 
reıiai dOıllrdlk. 
. Alman orduları batkaman
danhfınıa tebliğinde 

Ruzeaberg, Krakoviçin ahn· 
dı;ı ve ıarkl Praıya ile ana 
vatan arasında bir koridor 
mevcut olmadığı bildirilmektedir.! 

Paris 7 - Dün geceki Fran
ıız tebliği: 

Hududun 6te tarafında cep- 1 
benin mulııtelif mıntakalarındaki 1 
ilk mOfrezeler daımanın otoma· 1 
tin ıilihlarile ve aahra mevzi· ' 
lerile karııl•tmııtır. 

Hava kvvvetleri kara orn
larile irtibat halindedir. 

lngiliz tebliiil 
lngiliz aıkeri tayyareleri dltn 

gece Almanya &zerinde ketif 
uçuılara yapmıt ve biç bir Al· 
man tayyareıinin taarruzuna 
uğramadan Galerine n&amBttllr. 

Londra 7 - Almaa ıazete• 
leri Almanyada blHUa deri iı
toldannın masadere edileceiini 
yazmaktadır. Elinde deri balu
nan tacirler ve fabrikaH5rler 
ellerindeki derileri ıatamıyacak· 
ları fibi itletemiyecektlr. 

Londra 7 - lagUtere bilk6 
meti gtlvercin idballt ve lhr•
cabaı yasak etmit ve ihracatı 
kontrol albna almııtır. 

Londra 7 lngiltere hliktimeti 

Almanya ve Sovyet Rusya ile 
deaiz anlaımaıını feıbetmit ve 
keyfiyeti allkadar btik\'ametlere 
bUdirmiıtir. 

Loaclra 7 .._ Pariste iyi ma• 
lemat alan mahfillerden bıldıril· 
iin• ıare, halihazırda muhaae
mat yalnız kara, deaiz ve ha· 
vada deji1 iktiıadl ıabada baı 
lamıtbr. iktisadi harbi idare 
edecek bir tetkillt vOcude ıe· 
tirilmittir. Bu teıkillbn Franıa 
ile bir tikte idare edilmesi için 
F ranıa makamab ile teıriki ıne 
ıai edilmiıtir. Bu teıkillt ilk 
olarak ibtidat madd. ler •tını 
felce ujratmak için tetbir ala
caktır. 

Londra 7 - Cenubi Afrika· 
nın Almanya ile harbe girmit 
oldniu reamea bildirilmektedir. 

Vqiagton 7 - Kolombiya 
hllk6meti avrupa harbinde bi
taraf kalmağa karar vermiıtir. 

Roma 7 - lngiltHenin Ro· 
ma aefiri, kont Ciaaoyu ziyaret 
ederek 20 dakika g&r&tmilıtOr. 

Roma 7 - Bu ıBnden itiba· 
ren italya ile İsviçre 'araıında 
normal demir yolu nakliy.abna 
baılaaacak ve her giln ıilrat 

katarları tahrik edilecektir. 
Bug&D ıaat 13 den ıaat 17 

ye kadar abaaD haberlere a&re 
vaziyet. 
Şark cepbeaiade : 
Yeni bir baber alanamamıtbr. 
Garp cephesinde : 
Frauaz umami kararılbmıa 

ille harp rapora: 
Cephelerde her iki tarafta 

bllytlk bir faaliyet var dar. 
Pariı, 7 - İngiliz orduıu bat 

kumandanı ve bava kuvvetleri 
kumandam Franıaya relmitler
dir. 

Kazanılan yeni bir hamle 
İlk tiren Erzuruma girdi kurbanlar 

kesildi halk. bayram yaptı 
Erzurum 7 - Bu ılln ilk ti- 1 melde idi. 

r~n . ~at 10,30 da Erzu~m~ Tam ıaat 10,30 da vali ve 
ıırmııtır. Bu meıut badıseyı komatanım getirmekte olan tren 
Erzurumlular içten gelen teza· ve oaa takiben iki tren iıtaı· 
bllratla katluladılar on binler-
ca halk. iıtaıyona giden ve bat 
tan •t•iıya bayraklarla dona• 
tılan yolu doldurm111tu. 

Kırk bini aıan in1&D kitleai
nin arzettiği manzara cidden 
görülecek bir ıeycli. Blit8n halk 
Ucadan ıetecek treni beka.· 

yona airdiği zaman balkın ıe· 

vinci haddi azamiyi bulmuıtu. 

Keıilen kurban yiizleri butmuı· 
tu. Halk yaıaım inana yaıaıın 

camlııariyet aYazelerile b0k6mete 
ola'D baibbldarın izhar etmlıler· 

clir. 
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Gizli nüfus vakaları Aydın kurtuluı bayramı 
nutukların metinlerini 

münasebetile söylenen 
aynen neşrediyoruz 

Haber vermiyenlerden nasıl ve ne 
şekilde ceza alınacak? 

Aıa/ G6/ıhlin nııtkıı ı 

Bahtiyar Aydınlılar 1 
Şu meydanda toplanan b&tOn 

vataadaılara hitap ederek bah
tiyar Aydınlılar diyorum. Çonki. 
içinde ya9adıiıll'ız bu mem• 
leketin temiz havasını, llGr ve 
meıut bavaıını teneffiiı edea, 
asker, ıivil, kadnt, erkek, lbti· 
yar, renç bntnn vatandaılar 
Aydınlıdırlar. Aydınlı olarak 
yaııyorlar. Ve hep beraber Ay· 
dının kurtulu9 yıl d&nBmBaO 
kutluyoruz. 

Dahiliye vekiletl, gizli nüfuı vakalarından mesul olanlara hlik· 
moluaacak para cezaları ile kabahat ıahipleri baklunda yapılacak 
tahkikat ve cezaların tahıil merciioe dair blr timim yapmııtır. 
Vekilet vatandaşları al&kadar eden bu tamiminde ıunları ı6yle· 
mektedir : 

" Gizli nOfuıların yazımı hak
kında 1517 /934 tarihinde neı· 
rolunan 2576 ıayılı kanun ile 
bu kanunun m&ddetini uzatan 
2649 aayılı kanun bükiimlerine 
gare 1 haziran 935 tarihine ka
dar vukubulup nüfus idarelerine 
bildirilmemiı olan muhtelif ve 
mllteaddit nüfus vakalarımn 
mesulleri tayin edilmeksizin ba
zı Viliyet ve kaıa idare heyet
leri tarafından kanun ve ta· 
mimler mündericab hilafına ce· 
za takdir ve bnkmolunduğu 
2576 sayılı kanunun beşinci mad
desinin son fıkrasına nazaran 
köyilnde gizli nnfuı vaka11 bı· 
rakan muhtar ve ihtiyar Heyet
leri hakkında 'beı liradan 15 
liraya kadar h&kmolunacak pa· 
ra cezasının bir defaya mabıus 
olarak mı yoksa muhtelif tarih
lerde ihbar olanan her vaka 
için ayrı ayra olarak mı btıkmo· 
lunıcağ•na ve bu heyetlerin her 
birine ayrı ayn veya toptan 
bukmolanmaaı lizım geleceğine 
dair kanunda kat'l bir aarahat 
olmadıtından bahisle yapılacak 
muamelede tereddilt edildiği ve 
bazı idare heyetlerinin kan ur da 
yazılı azami cezanın tatbiki 11-
zımgeleceği ve kabahat filinden 
olan bu vakalara ait para ce
zalarında ceza kanununun tab'
ao milkerrirlik abklmıoın tat· 
bikioe mesağ olmadığı kanaa
tında bulundukları ve yine bazı 
idare heyetlerinin 1 haziran 935 
tarihinden evelki gizli nlifuı va· 
kaları için bugflnkB muhtar ve 
ihtiyar heyetlerini para cezaıı· 
na mabk6m ettikleri ve kaba
hat sahipleri hakkında yapılacak 
tahkikatı ve idare heyetlerinin 
hükmettikleri para cezalarının 
takip ve tabıilini oBfuı idare
lerine tahmil eyledikleri geçen 
muharebelerden anlaıılmakla 
allkadarlann hakla tikiyetlerioi 
ve fuzuli muhabereyi mucip ol· 
duğubdao ceza tayinine eıaı 
olmak ve yanbt kararlar balkı 
ızrar etmemek tizere aıağıda 
yazılı hususabn g&z önilnde bu· 
lundurulması iktiza eder. 

Nü/us vakalarının flaktinde 
ihbar edilmemesi 

- Nüfus vakalarının vaktin· 
de ihbar edilmemesinden nesul 
olanları tasrih eden 10111936 
tarih ve 765411737 nüfuı Ş. 2 
sayılı tamim 'nilfus kılavuzunun 
164 üncü sahifeıiode münderiç· 
tir. 

idare heyetlerinin buna röre 
meıulleri tayin etmeleri ve ceza 
takdirinden evel ihbar keyfiye
tinde kasdi cürm1 olup olmadı· 
ğını aramaksızın haksız ve lil· 
zumsuz karar itt bazından içti
nap eylemeleri lazımdır. 

2 - 2576 kanunun 5 inci 
maddesinin son fıkra11nda, k&
yilnde rizli nilfus vakaıı bıra
kan mubt .. r ve ihtiyar heyetle
rinden, haber ahoan her vaka 
lçiD ayrı veya &izli kclmıı mll· 

teaddit vak'alar için toptan bir 
ceza alanmaıı keyfiyetine dair 
hususi kanunda ıarahat mev· 
cut olmadıtından umumi kanun 
olan ceza kanunu hlkümlerine 
gare muamele ifası iktiza eder. 

- Muhtelif gizli vukuata ait 
bir def'aya mahıua olmak nze
re Türk ceza kanununun 78,79 
uncu maddelerine g6re ceza 
takdirinden sonra yine ayni 

muhtar ve ihtiyar hey'eti Aza
larının k&y6nde gizli nüfuı vak' 

ası bırakblcları tebeyylln ettiği 
takdirde son vaziyete nazaran 

ceza kanununun bazı maddele· 
rini değiıtiren 3038 ıayılı kana• 
nun, 76, 77 )nci maddelerine 
g&re kabahat nev'inden mey
dana çıkan bu ayrı suçlar için 
muhtar ve ihtiyar Hey'eti lza· 
larının her birine ayn Ayn mah· 

telif def' al arda verilecek ceza
ların yekaon .. 300" liraya balii 
oluncaya kadar •erilebileceği 
ve geri kalmıt diğer mektum• 

lan bulunduğu haber ahndık
tan ıuçlaran içtimai halinin had 

dı lzam1 cezasına bnkmolundu· 
ğundan bu buıuı için aynca bir 

ceza tayin edilemiyeceii ve an
cak büküm tarihinden 10ara ye· 
ni bir mekUime ıebebiyet veri
lecek olursa yeni bir ıaç itlen· 

miı olacaiından tekerrnr ahkl
mıaın tatbik edilmesi icabeder. 

4 - Kabahat ıabipleri bak· 
kında yapılacak tahkikata ge
lince: 

Ka-ıuni milddet içinde bildi
rilmiyen niifOı vakalarının nn-

fuı memarlan bunlan kabul 
ve teıcil ile mükellef ol· 

duklarından teıcil ile mOkellef 
olduklarından tescil muameleıinl 
yapmakla beraber o vakaya ait 
ilmühaberin taıdikli bir örnetini 
ceza tayini için Millkiye ma· 
kamlarına bir müzekkereye rab-

ten takdim etmekle vazifeıiai 
ifa etmiı olarlar. 

Bu it hakkında yapılacak 
tahkikat idare heyetlerine te· 
veccnh eder." 

Eıaıen Kemaliıt rejiminde 
yerli yabancı telakkisi gibi ce
miyet hayatını felee uiratan, 
millet toplulutuau hırpalayan 

aykırı dütünceler yoktur. Yalnız 
ve tek olarak Tark milleti var· 
dır. Vatan topraklannda yaıı· 
yan ve vatandaılık hakkını ka· 
zanan blitün inaanlar bDyilk, 
medeni ve ıulbperver T&rk mil· 
letiaia ferdidirler. Aydın, lzmir, 
Erzurum nerede balunaruk ba
lunahm nihayet bu vatanın ıa· 
laibi ve bu milletin evladıyız. 
Aramızda biç bir zaman ayrılık 
raynhk yoktur. 

Bu gHn Aydın bayram yapa· 
yor. Ve biz bu bayram nqeıi 
içinde bulunuyoruz. 

Aziz vatandaılanm. 
Bir milletin hayatında gün 

olur ki içine koca bir tarih 11 • 

tar. 
Halbuki, Tflrk milleti bizzat 

tarihtir. Tarihi yapan ve tarilıi 
yazan odur. En eıki devirlerden 
beri 16ç yollariyle dünyanın dört 
bucağına medeniyet ıııiı 'gata
ren •e d&aya milletlerini llvalı· 
ıet devrinden medeniyet devri
ne ulaıtıraa Tilrk milleti, bin
lerce yıl devam eden hayat 
merhalesi içinde bazan · çatlı· 
yanlar gibi kilkremiı ve taımıı, 
bazan fellketler ve musibetler
le kartılatmıı fakat atnm aıll 
ona yaklqamamııbr. .. 

Mütereddi bir ıaltanat ilan•· 
danının k&tD idareıi altında e· 
ırilea, benliğinden mahrum edil
mek iıtenilen tilrk milleti, bilrl
yet ve istiklll davasında yenil
mez bir kudret olduğunu, yal
nız ona yok etmek içia tek bir 
maksat ve tek bir hedef etra
fında toplanan cihan llarbı ıa· 
!iplerine deiil bllttln dilnyaya 
tanıttırdı. 

Tilrknn en büy&k evladı Ebedi 
Şef AtatOrklln idare ettiği baı 
kamandan meydan maharebeıile 
Domlupınarda kazanılan 30 

.................... , ......... ' ıjıııtoı zaferi yaloız Aydını f ESKi GAZETE ı değil bOtDn tUrk vatanını ve 
: oe MECMUALAR J; blltDn t&rk milletini kurtardı. 

Bir kilo Gazete varlaiJ glln· Geçen hafta bfltiln milletç~ ve 
de iki yavruyu doyurur. Oka- en bllyBk Cçoıgunlukla kutladı-
duğunuz eılci ıazete •• mec· tımız 30 apatoı zaferi, millet 
muaları Çocuk Eıirğeme Ku· hayatında, içine koca bir tarih 

ı rumuna vermenizi Kurum ıay· 11gan ıanla bir gündilr. 
ı ğıyle diler. 1 Aydının, lzmirin, Buraanıa, 
.............................. , lıtanbalan ve bBtDn vatan 

topraklarının iıtilidaa kartuluıu 
nihayet 30 Ağuıtoı zaferinin 

r-·-·.. Abone ıeraiti ........ 1 mesut neticesidir. 
i Yıllıtı her yer lçln 6 lira. i 7 eylül 30 Ağustoıta batla• 
i Alb ayhtı 3 llrachr. · i yan ve 9 eylillde biten blly&k 
i idare 1erf: Aydında C. H. i zafer yolu Ozeriade bir merba-
; P. Buımm. f ledir. 
i ıanteye •it razılar için j Tilrk milletinin ve yeni T&rk 
~ raıı itleri müdürlütüne, illa- : devletinin bayatı 30 Apıtoı 
~ lar fçia fdaH mGdlrlütG•• İ 
: '1lüraca&t edUmelfcllr. ! zaferinin ıağlam temeJl Uzerine 
:... . .............. ...... t . ................. ...... . ...... ı karulmuıtur. 

Ey kahraman Tork orduıul 
Çanakkale muharebelerinde 

g&ıterdliln eısiz kabramanlak· 
larla bütün dtınya milletlerinin 
takdir ini ve dDımanlarının dahi 
bilrmetini kazanan, Tilrk orduıu! 

30 Ajıutos zaferini kazanan, 
Sakaryadan lzmire kadar ıarp· 
tan farka, tlmalden cenuba bB· 
tiln vatan parçasını kurtaran, 
koca bir iıtill orduıuau Akde· 
nizin ıuları içine g8men aenıin. 

Sen elinden silibı alınmıf, 
her tarafı dOıman ordulariyle 
sarılmış ve milttefikleriyle bera
ber cihan harbinden yorgun ve 
bitkin çıkmıt bir milletin, Türk 
milletinin bağrından doğdun. ve 
biit6a mahrumiyetlere rağmen 
30 Ajılıtos gibi tarihin ender 
kaydettij'i bilyllk bir zafer ka· 
zandın. 

Sana ıonıuz itimadımız ve 
nihetaiz rBveaimiz var. Sana 
minnet ve tllkranlar. 

HOrriyet ve iıtiklll mUcade· 
leıinde tllrklln en bDyllk ve en 
kallramaa evlldı Ebedi Şef 
AtatDrk&n izinde ve emrinde 
ylrilyen TBrk milleti beynelmi· 
lel dlnya hldiaeleriain bir fa· 
cia halinde tecelli ettiii fD 
gUnlerde de tek . bir kalp ve 
tek bir vDcut gibi Milli Şef. 
lımemet ln&nil'nDn emrindedir. 
Ve izinde y&rllyecektir. 

BltBn dünya milletleri derin 
bir buzunazluk içinde beynel· 
milel hadiselerin ıeyrini korka 
ve elemle talrip ederken hariç· 
ten gelebilecek her türlil tehli
keler karıı d•ima uyanık bulu
lunan Tlrk milleti, huıur ve em 
niyet havası içinde iyi 1Daler 
yaıayor ve biz kartuluı bayra· · 
mının 17 inci yıl dan&müal kut
lulayoruz, 

O halde baJramınız kutlu 
olıun arkadatlar. 

Fikret Baıaranın nutka : 
Dütmanı, esareti, iıtkrabla giz 

yaıile ı&ren bemıeril 
Saltanat kepazeliklnini iıyanla 

nefretle karıllıyaa bemıeril 
ZulmBa, keyfe hizmetin acılıtını, 

derin derin çeken bemıerif 
Ben, ne ı6yliyebilirim ki, kal· 

binizde yanan ateı, imanınız 
kadar alevli olıun, ben, ne an
latabilirim ki; ıazlerinizde ça
kan ıimtek, mefkOreniz kadar 
kıvılcımlı, bilginiz kadar enıin 
olıua. 

Ben, bu aııl kaynaımanın 
verdiii a-lir neşeden çılgınca 
tevinen heyecanlı bir yurtdaıı
nız ııfatiyle haaçeremin yettiti 
kadar baylunyorum. Bayramınız 
kutlu oJıunf Aydınlı kardeılerl 
20 yıl oldu. Bu cennet yurtda 
bağlar, bahçeler yanıyor, anne· 
ler, yavrular yanıyor, koca bir 
vatan parçalanıyordu. yurdun 
ber kaşeıl yaralı bir aralan ıibi 
inliyordu. O gtlalerde aen de 
hıçkınyor. Sen de acı glzyaıları 
dlkllyordun. Senin de batrıada 
yabancı çizmeler ıeziyordu. Dlln
y ayı titreten bu acı feryatlar, 
ayı, gDneıl ao!durao ateıler kar• 
ıııında uraylılar ıuauyor, ba
tla yıldızlar, ay ve gllaeı ıu
ıuyor, dOnya ıuaayordu. 

Ben ufkumda parlayan •leme 
kızıyordum. Ey yıldızlar. ıiz de 
•U1uıauı. Ey bulqt!Ar& ıaklıaaa ... .. . . . .. 

zavallı gBnet. ıea de ebecllyea 
buıuf et, ey lı611ne dlaya, ıea 
de hurdahaı ol diye haylar110-
dum. 

Ôlflm ve fellketin karpmısa 
çıktıiı bu zamanda mUll benli• 
timden dotan rllaq, milU kah· 
raman imdada yetiprek Tlrk 
toprağını oalara ebedi mesar 
yapmıfh. 

Aziz yurddat, itte kartala• 
vatanım, lıte kurtaran kudreti 
Dü§man kovuldu. Tam yedi a· 
ıır kanımı b6p8rdeterek icea 
tufeyliler bir hamlede benlltlm· 
den atddı. Şimdi, ben efendiyim 
timdi ben hakkı tanına• bir 
milletim. Şimdi altın bqakb tar• 
laların mesut çiftçileri var. Şim
di g&m&ı renkli ırmaklar tatb 
ıırıltılarile çaihyor. Şimdi ıafak 
ıaken her yerde ıaf •e maıam 
kay kızlarının ıen ıealeri dinle
niyor. Şimdi vatan kurtuldu. Gar 
lil yanık anan •e kısın kartalda. 

Bu g&a bltlla cihana batan• 
yorum, ben h&rlm, ben terkim, 
ba topraklar ttırkladlr.. Bar 
ratım da imu dola ılthleria 
ıeref dolu bqlana lltlade 
dalgalanır. 

Yurtdaıl Glla ılaladlr. Ba1· 
ram ıizindir. SeYiaia, ba 1eYia• 
ciniz, çektiğiniz kab1rlann Defr 
ıi olıun. Yurdun zaferlerle, ... 
reflerle dolu bayramını doya. 
doya kana kana için •• 

Aziz kaylBf ıllnıtl ve tiifeak 
tutmaktan naıulanmq ellerini, 
o kurtarıca mubarek elle,iai 
uzat apeyim. Bayram mı, ıe•· 
lik mi, saadet mi kaaa kaaa 
içeyim .. 

Dostlar, aevmia, bu ıeYiaci· 
miz, aoa vatanın nuauıana kar 
tarmak için bu topraklara ka· 
nını bulayan Melametcliia de 
rlnlilnO tld edecek., 8a1anlar, 
ihtiyarlar, delikanlılar. Hftaf 
yqlan dikelim, bu ıbk Yatlar, 
kavurucu gtlaqler albacla ı•• 
rapnellerle, bombalarla ı&tb· 
leıen Mehaaetciii m-t edecek 
tir, onlara ıtıkran borcamazclar. 

Ey bizi zaferdea safere kor 
turan tuuç çehreli aıkerl 8a 
bayramı bize aen kazandırdı• 
kanının kızıl reaıil• tari• 
be bu ıerefli kurtuluta HD 
yazdırdın, bayramın kutlu olıaa .• 

Ey kara rBnlerde memlelret· 
te yavruıunu bırakarak cephe• 
lere koıan kahraman Ayclıala• 
larf Yılmayan imaaınla kuan• 
dıj'ln bu ıerefti g&nde •• de 
gfll, aen de neıelea, Hnin de 
bayramın kutlu olıua •• 

Ey tarihin biricik rl•eti, ey 
ebedi ııığı atam! 

Senin dünyalara ııjmıyan bl· 
yOk ruhun, biliyoruz, neıemizl 
g&rmek, bayramımııı, ıemanıa 

enıialerinden, yerin olan kalp
lerimizin derinliklerinden doya 
doya ıeyretmekle mlaterlbdir. 
Yllce adını bllrmetle anıyoraz. 
Medeniyet yolanda durmadan 
ilerliyeo bu nruut ilkenin mavi 
ıema11nda dolaıan rahuaaa I• 
Dünde hilrmetle ejillyorm. 

Hürmeti Tark latikllliai ya• 
rataa ve bu kurtuluıu ba11rb• 
yan bilyük Ttırk orduıuna, •• 
yOce baıbutuaa .• 

SelAml Kagını11aı dajdan da• 
i• aıırarak mermi tapJaD Tlrk 
kaclıaını Y• Tlrk k&JlllllD• 
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-_. kanalında seyrüseferi kon-

Ve diğer 
3 eyllil ıababına kadar bn

tlhı dikkatler Loodra ve Pariı 
6ıtnnde idi. Şimdi her kesin 
llıerakı, Roma Ozerinde toplan· 

lllıttar. Acaba İtalyan bitarafhiı· 
tıın hakikati nedir? 

Alman teca vQzünden beri ital 
Ya hakkında üç ihtimal ileri 
•lirlllmüıtür. Bu ihtimallerden 
biri İtalyan bitaraflığının mllr 
terek bir tertip eseri olmaııdır. 
'fani mücadeleyi Lebiıtanda 
llıevzileıtirmek, y•hut Uk alman 
kazançlarından ıonra bir mllta· 
reke ve konferansa italyan ta· 
••asutuou kullanmak! . Bu ihti· 
lllal doğru çık11ydı, o zaman 
Alınan tecavüzünü bir mihver 
harbinin baılangıcı tellkkı et· 
inek llzım gelecekti. ikinci ih
~hnale göre, müsellah ve dost 
•talyan bitarafhfınıa Lebiatana 
Yardım edecek merkezi a 1rupa 
•e balkan devletlerine karıı 
bir tehdit olarak tutmak, fran· 
•ıı ve İngiliz hareketleri inkiıaf 
ettikten sonra bu mlidahaleyi 
tıaıanında ve yerinde tahrik 
ttaıek •e belki almanya hasadı 
teklediği fibi İtalya alplara 
ar yağmasını beklemek! Üçiin· 

Cil Uıtimal fUdur: Muıolini al· 
lllanya ile dosttur. Fakat alman 
Y•nıa bütün teıebbOılerini ıoo · 
radan kabul ederek zevahiri 
kurtarmıya muvaffak olsa dahi 
oııları daha evvelden terviç 
ttaıemiştir. Hatta belki bir kr 
•1aıda11 haberdar bile olmımır 
tı_r. Meseli anıluf, milıterek 
bır mihver hareketi :de(ildi. 
~•llzig anlaımazhğında dahi, 
itılya, almanların dayasını bak 
1 bulmakla beraber, bu dava 

için bir avrupa harbi açılması• 
ııa razi değildi. Mülikatlar zi · 
>'•retler ve muhabereler tama· 
~tQ gizli kalmıı olmakla bera 
er bu meıelede almanlarla 

italyanlar araııoda teıhiı ve 
tedbir ibtillfı olduiu çok söy• 
lenaıiıtir. Bu takdirde bitlerin 
Ytni mücadelesinde italyao yar
d1r1ı1nı istemediii hakkındaki 
beyanatı ile İtalyanın kendi bi· 
~llrafhğı hakkındaki teminatına 
•tıanmak llzım gelir. 

Askeri mütehassısların ve ha 
l'tket plinlarının ince hesapla
•ı_na aklımız ermez. Fakat tim· 
~~Ye kadar bize sö }'!enen o idi: 
h' demokrasilere karıı mihver 
•rbi, biitüo kuvvetleri derhal 

\te toplu olarak kullanıp, katı 
" 0 ıüratli bir netice harbi ola
caktır. Böyle bir harpte ltalya· 
11111 ilk vazifesi, Akdeniz emni· 
Yttini felce uğratmak, f agiltere 
\ıe F ran!la ile, onların timall 
Aıfrika, SüveYf, Suriye ve Filis· 
tiıı arasındaki münasebetlerini 
aksatmak, bntnn mihver tayya· 
k~lerini birleıtirerek, hava hl· 
b 1lll~yetini tesiı etmektir. Hal-

'""t. Ukı Avrupa harbinin başladı
nııı ikinci gllnü, Akdeniz, Fran

sa ve lngiltere için, Atlas de· 
:İıioden daha emin bir halde 
ulunmaktadır. Franıız ıemile-_.. 
~tıe seyrüsefer müıaadeai ve-
~laıittir. ltalyan ıemileri Ak
t1tiı limıDlanndan uıal ahaaktA 

devletler 
Falih Rıfkı ATAY 

Ye nakliyat yapmaktadırlar. 1. 
talyan Fransız hududu açılmıı
br. Semplon ekıpresi iki mem• 
le ketin tebaalarını taıımaktadır. 

Bilyük hava ve kara kuv•et· 
leri ile Polonyada boğuıan Al
manyayı, garp demokrasilerinin 
bilhassa hava hlicumlarına kar· 
fi ilk zamanda yalnız bırakmak, 
bin türlü vaııta ile içeriden ve 
dııandan takviye edilecek fran 
ıız ve İngiliz hava kuvvetleri
nin üstünliik ve bikimiyet te
min etmelerine müıait vakit ka
zandırmak, yani aürat, darbe 
ve hamle taktiğinin iflis etme· 
•ine ıebep olmak, ıimdiye ka
dar takip edileceğini iıitegeldi· 
iimiz mihver usullerhae pek 
uymuyor. 

Almanya harbi ya kazanır, 
ya kaybeder. Eğer kazanırsa 
mllıellıh ve kuvvetli ltalya ken· 
di hisselerini almakta tereddüt 
etmez. Fakat kaybederse, ltal· 
yanın tehlikeye giren hiç bir 
menfaati de yoktur. Belki Avuı· 
turyanın yeniden tee11üs6, ltal· 
yanın Aaılustan evelki milıta
kil ve kuvetli vaziyetini iade 
etmeit yardım eder. Eğer Le
lıiıtan tecavllzU kararı bir mih· 
ver kararı olmuı olıaydı. bu 
günkil bitaraflığın manası ma· 
liimdur. Fakat mademki Alman· 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

ICa. 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Prorram 
12.35 Tilrk mllzlği. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajant ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14.00 Müzik (karışık p

rogram • modern müzik, Pl.) 
19.00 Program 
19.0S Müzik ( kabare müziği 

vı., PJ.) 
19.30 Türk müziği (faııl he· 

yeti) 
20.15 Konuıma (spor servisi) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20 50 Türk müziği: (Yeni tar• 

kılar) 
Okuyan: Safiye Tokay 

·Çalanlar: Hakkı demen, Eı· 
ref Kadri, Hasan gür, Hamdi 
tokay 

1 - Peırev 

f 
2 - Selah•ddin pınar • bi. 

ıar. (Hasta kalbim) 
3 - Kemani Haydar • hicaz 

ıar. (Hicran) 
4 - Kanun takıimi - Hasan 

rilr 
S - S. ·pınar • hicaz ıarkı 

l (Anladım ıevmiyecekıin) 
6 - S. pınar • karcığar ıar. 

(Sana göniil verdim) 
(21.15-21.30: Mahmut karın· 

daı ve Sadi yaver ataman ta-

l rafından halk havaları) 
21.30 Konuıma (Arıcılık ve 

ya yeni bir harbin mcsuliyetle· Balcılık) 
rini, ltalyanın itirazlar•n• r•i- f 21.45 Neıeli plaklar . R. 
men, tek baıına kabul etmittir. ' 21.50 Müzik (opera aryaları) 
ve İtalyan yardımına muhtaç f 22.00 Mibik (radyo orkestra· 
olmadıiıaı cihan karıısında be· c sı): 
yan etmiıtir, biç kimse italyan İ 1 - Bacb ıüit (si minör) 
bitaraflığını, bir ahit nakzı ve } 2 - Berlioz periler danıı 
bir hiyanet olarak tellkki et.. ' 3 - Liszt "1e• preludec,. sen· 
miyecektir. Fakat hüktım ver· i fonik parça 
mek için daima vakaların inki· f '23.00 Son ajana haberleri zi· 
ıafını bekliyelim. raat, esham ve tahvilat, kam· 
Almanyanın harp gayeleri biyo.nukut boraaıı (Fiat) 

turol albna aldı 
Vaıington, 7 - Amerika har· 

biye nezareti Panıma kanalını 
kendi idare ye kontrolu albna 
vaz eden bir kararname neı
retmiştlr. 

Aydın Tapu Sicil Mu· 
haf ızlığında: 

Serçe kayüniln katrancı mev• 
kiinde tarafları ıarkan kardeti 
Emin oğlu Celal garben ıahna
bdan Hüseyin ve menderes f İ• 
malen Abdülbakı ve lbrahim 
çörilt cenuben meaderes ile çev
rili 6 hektar ,8925 M2 ılğıolık 
hazinei maliye Bzerinde iken 
2510 sayılı iskan kanununa tev· 
fikaa kulp muhacirlerinden Fell 
mi ve efradı ailesine iıklnca 
tahsis edildiği ve keza mezkür 
köyün katrancı mevkiinde taf· 
raflars tarkan menderes garben 
kardeıi Emin oğlu Celal tima• 
len kardefi Emin oğlu Celal 
cenuhea mender~ı ile malıdud 
6 hektar 8925 M2 keza ılgınlık 
hazinenin lizerinde iken iskln 
idaresince mezkiir kanun Jıo .. 
kilmlerine tevfikan kulp muha· 
cirlerinden Babaettin ve F rad 
aileılne mu'1assas bulundufa 
ve k~za mezkür kay ve mevkll · 
de 13 hektar 7850 M2 mıkta· 
rıud11ki tarafları farkan mende· 
reı garben karde,i Emin oğlu 
Fehmi fimaleu lbrahim ç&rOı 
ceou,,en kardeşi Emin oilu Ba· 
baettin ile çevrili ılgınhk bazl· 
nei maliye &zerinde iken liskln 
idaresince 2510 ıayıh kanun 
bOkOTOl~rine tevfikan Celal eren 
ve efrad aile11ine muha11as ol .. 
dutu bildirildiğinden gazte ile 
itin tarihi"de" itibuen 15 giin 
sonra maha11ine ciheti taaar· 
ruflarının h hkik ve tetkiki için 
memur gönderilecektir. 

Bu verlerle bir hakkı m6lki· 
yet iddia1111da bulunanlar varsa 
o ıiln yerinde hazsr bulunacak 
memura veyahut 1381 fit nu· 
marasile tapu idaresine mura 
caatları bildirilir. 223 

Dündeaberi Almanyada ntf• f 23.20 Müzik (cazband • Pi.) 
ro!unan bazı beyannameler ve • 23.55· 24 00 Yarınki program 
~~~~mubkem~~~ba- ı~~~~~-~~~~=~~~-~~~~=========~~ 

li meıgul edecek mahiyettedir. mudur? Alman vaziyeti ile ya• etmek demelcti. O halde alman 
ya, bir tabmio batası yüzünden 
mukadderatını oyun masaıı üs· 
tilne almııtır. Bütün bunların 
hakikatini iıtikbalde öğrenece· 
ğiz. 

Bu beyanname ve tebliğler, kından temas eden mOhim bir 
Hitlerln ağzından Alman harbi- ecnebi bük umet adamı geçen• 
nin iıtikametlerioi şöyle çiziyor! lerde demitti ki: 
Şarkta Polonyayı ezmek, garp- 1 " - Ben biliyorum ki lngiliz-
ta ise istibklmlar arkasına çe f ler harp edecekler. Fakat 
kilip lngiliz ve Fraoıız kuvvet- f Almanların hAli bunu bilmek 
lerioe karşı mlldafaada kalmak! istemediklerinden korkuyorum." 
Hitlerin beyannameıinde yeni i Farzedelim ki Almanlar ger-
harbin müddeti için " aylar ve- çekten bu kannaat ile, Leh top· 
seneler,. tabirini göriiyoruz. Se· J raklarına tecayilz etUler. He· 
neleri Fakat bu bir yıldırım men arkasından ltalyan kanalı 
değil, bir mukavemet harbinin ile lngiltereye bir teklif iitti: 
tabiridir. Almanyanın 1918 de .. Almanya ya bir miltareke tek· 
olduğu gibi teılim olmıyacağ'ını lifini kabul ·ettirebiliriz ve ar• 
temin etmekten ne çıkar? Me- kaıından da beıler konferansı· 
ıeli, zafer kazanmaktır. Bizim nı toplarız.,, Mütareke, Alman 
ıimdiye kadar bildiğimiz ve yerleri muhafaza etmek demek• 
ltittiğimize gire Almanlar ya 1 ti. Almanya hem partiye ve 
ıüratle zafer kazanacaklar, ya· J laalka kartı vaziyetini muba· 
but zaman kaybederek mai'lilp faza etmiı olacak, hem de 
olacaklardı. Polonyayı ezecek hakikat halini almıt olan 

\ harp faciasının debıeti içinde 
biltiln kuv•etlerle garp cephe· ı mahdut •e muayyen de olıa, 
sine çekilmek! Fakat biiyllk 
harte Ruı ordularım mağlilp bir talum kazançlarla İfİn için-
ederek, ıarkta az çok emin bir den çıkıp ıulbun kurtulmasına 
vaziyete giren ve Ruı ihtilllio· da yardım etmit" olacaktı. lngi· 
den ıonra bu emniyeti bOsbll· lizler iıe ilk ıart olarak alman 
tün tamamlanan Almanya, in· katalarınıa geri alınmasını ye 
giltere •e Fransa karıııında v• Danzir hakkındaki bir taraflı 
kuvvetli istihkamlar arkasında '. kararın iptal edilmesini iıtedi· 
rene serbest kalmamıı mıydı? ler. Bunu kabul etmek naıyo-

Acaba ıöyl• bir ihtimal yok 
1 

1111 oıyaliı~ rejimi için lntlhır 
~ . ; . 

Diğer devletler 
lngiltere ve franaanuı yeni 

bir umumi harbe iıtirak etmi· 
ytcekleri itikadı yalnız Alman· 
yada büküm ıüımemittir. ·Bil· 
hassa Çek ve Slovakyad .. n ıon 
rı mihver tehlikesi ile ~temas 
halinde bulunan küçük devlet· 
lerin de kanaati o idi. O ka· 
darki bu devletlerden bazılara 
iogiliz garantisini kabul etmeie 
bile cesaret edemediler. Bu a-a · 
rantiyi kabul ederlerae bir ta· 
arruza uğrayacaklarından kork· 
tuklan kadar, ve bilba11a bu 
taarruz karşısında yalnız baıla • 
rına kalacaklarından endiıe 
ediyorlardı, Şimdi bu endiıe 
tamamen zail olmuıtur. Fakat 
İoiilİZ ve franıız müdahalesinin 
bu milletlerin ruh halleri Oze· 
rindeki tesirleri ne olduğunu 
henüz bilmiyoruz, Malum bir 
ıey varsa, merkezi Cavrupada 
vo balkanlarda bitarafbklaranı 
ilin etmiyen bir takım devlet• 
ler buluudutudur. 

f AYd~;k.urtuı~ş· b~Y~~~ ·ı 
mı münasebetile 

Büyüklerimh:e çekilen 
tazim telgraf lan 

Baıtaraf ı birinci ıagf ada 

Rarti Genel Sekreter/iline 
Ankara 

Kurtuluı bayramımızı yafa· 
yan partili arkadaılarımın par· 
ti büyüklerimize olan bağlı· 
hklarını derin ıaygılarımla 
arzeylerim. 

C.H.P. Villyet idare 
heyeti ha,\r anı 

Etem Mendres 
ismet lnönü Camhurreis;miz 

Ankara 
oa,mandan kurtulduğumuz 

mutlu günümüzü yaşayan Hal· 
kevli ukadaılarımın minnet 
ve tazimlerini yiice huzurunu· 
za ar:ıetmekle şeref duya11m. 

Halkevi baş1onı avukat 
Ne,~t Akkor 

Sagın Dr. Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 
Kurtulut bayramını yaşıyan 

Halkevimiz arkada,larının 

cumhuriyet hükOmetine ,nk
,.n ve tazimlerini arz.eylerim. 

Halkevi ba,kam avukat 
Netet Akkor 

C. H. P. Genel sekrete,.liline 
Ankara 

Kurtulu, gUntı bayramını 

ya,ıyan Halkevli ark•dı,tarı
mın Parti büyüklerine sevgi 
ve saygılarını arzeylerim. 

Halkevl baskını avukat 
N.-set Akkor 

ismet lnönü Crımhrırreisimiz 
Ankara 

Aydın kurtulut bayramının 
on yedinci y•ld8a6mtın0 kut · 
lutavan Aydın1ılann bnvnk 
milli ,eflerine sarsılmaz b•ğ· 
hhlclannı en derin tuimle
rimlo •rzederim. 

Belediye Reisi 
Etem Mend·es 

Dr. Rsf ik Sagdam başvekil 
Ankara 

Bu gOn Aydın emsalıiz bir 
sevinç içinde kurtuluı bayra• 
mının onyedinci yıldöoümünil 
kutluluyor. Bu mesut badisi'! 
mOnasebetiyle bOlün Aydın· 
hların zatı devletlerine tazim 
lerini ve yDksek ıahıınızda 
cumhuriyet bükümetine ebedi 
minuet ve tilkranlanDı arz 
ederim. 

Belediye Reiıi 

Etem Mendru 
Mareıal Fevzi Çakmak 

Genel kurmay başkanı 
Ankara 

Aydın kurtuluşunun on ye
dinci yıldöoilmü münasebetiy
le bütün Aydınlıların ıah 
deYletlerine vo yük"ck ıah
sınızda ballıkir ordumuza 
ebedi minnet ve ınkranlarını 
arzederim. 

Belediye Reisi 
Etem Mendreı 

Muhterem Faik Ôztırak 
Dahiliye oekili 

Ankara 
Aydın kurtuluş bayramının 

on yedinci yıldönümü müna
sebetiyle Aydınl.ların hlirmet 
ve tazimlerini arzederim. 

._ ___ _ Belediye Reisi 
Etem Mendru 

,.... •• P4 •••• 
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Aydınlılara müjde 
koçarlı menbasuyu satışına başlandı 

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

Su, ağzı milbfirlil damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mığazalara g&nderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyab 20, yerinden alınırsa 15 kuruıtur. 

Su her gün taze olarak ~etirtilmektedir. T~miz ıu ve 
munta%nm iıten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Han kurumu ittisalinde Avukat Bay Neıet 
Akkorun yaııhaneai altında. (167) 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıan efendi mahallesinde ıağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın haıtahklan ve rontken ıerviıleri ikmal eClilerek 
açılmıı. Hasta kabulftne haılamıştır. 

Y urtda birinci sınıf mDtaha1111 doktorlıarımız tarafından her 
türlil erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
'Ve tedavileri feanin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

•••aıa • 
j 6Ay • 
: Vade ile elbise ! 
:v aptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzihanemde Silmerbank yerli mallarJnın hemen en em- • 
• ıalıiz kumıılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- a 
• mıza elbi1e yapılmaktadır. . a 
• En muteni biçki dikiıle ve en özenişli provalarla müı- a 

terilerimizi memnun etmek israrındayım. i 
4111 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaldarım e umanm. • 
• K•dın ve erkek terzilaaaeıi e Muzaffer Eraydın • 
• Demiryolu caddesi: A~ıa • •••••••••••••••••• • -.~ .. .-ı.-

9'Z2&11222aBS sa~~s~sa:aspas 

HALKEVI 
Bakım 

Muayene l'ÜDI 

Pazarteıi 

Salı 

Çarıamba 

" 

Perıembe 

Cumarteıi 

" 

Evi Muayene Saatları 
Saat 

3 - 4 

4 - s 

2 - J 
s - 4 

4 - s 

s - 6 

2-3 
3 - 4 

Doktor arkada,ımnua adı ll 
[+) 

Dr. Remzi (Çocuk m6t~ba11ııı)I 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt ha1tahkları mutahuıı11) 

OperatiSr Nuri Erkan 

• Doktor Şevket G6zaçan 
(Oaı butahldara mutahe11111) • 

1 Doktor Mubıia 
(iç haıtalılcları mutaba .. aaı> 

Doktor Şeyket Kırbaı 
<lntaai h11tahklar mutahau111) 

Doktor Nafiı Yazıaa 
Doktor Halil G6ıaydıa 

~ ·~ ~.ti 

.............. ~ ..................... ~ 
1 1 den 6 numaraya kadar 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy de/ter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı ol~rak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
a a 222 ::ss:::A!!JE a e a 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırJanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

/ormül üzerine muhtelif boyda vergi bor
dro/ arını yalnız matbaamızda bulu.rsunuz. 

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 

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

Aydın vilayet daimi J 

1 
1 
1 
1 • 
1 • 

encümeninden 1 
Aydın vilayetinde Nazilli De

nizli lıududu yolunda 19X 800-
45X300 kilometreleri arasında 
muhtelif noktalarda 3120 lira 
keıif bedelli kaldırım intaatı 
açık ekıiltme uıuliyle eksiltme
ye konulmuttur. 

ilin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden: 

J 
lüğüEde g6rülebilir. 

Muvakkat teminat mikdart 

276.28 liradır. 

Ekıiltme 21/9/939 perıembe 
günü ıaat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
234 liradır. 

isteklilerin aydın vilayetinden 
bu iı için alacakları ehliyet 
veseikaları muvakkat teminat• 
ları ve ticaret odası vesikalari· 
le yukarda yazılı gilo ve ıaatta 
vil \yet daimi encU01eni salonun 
da hezır buluamaları ilAtı olunur 

212 2 8 14 19 

Aydan - Muğ:a yolunun 55+ 
900 - 57 + 100 kilometreleri 
arasında 3683 lira 75 kurut 

keıif bedelli adi kaldırım inıa· 
atı açık eksiltme usulHe eksilt
meye konmuıtur. 

Eksiltme 2119/939 perştı nbe 

günü saat 16 da vilayet daimi 
encilmeni salonunda yapılacak

tır. 

Bu ite . ait ket if şartname ve 
sair vrak Ayda.o uıfia mild.lir 

isteklilerin muvakkat temi"' 
natları, Aydın vilayetinden bll 
it için alacakları ehliyet veli"' 
kaları ve ticaret odası vesika• 
larile yukarda yazılı gün ve ıı• 

atta Aydın• viliyet enc6menind• 
lıazır bulunmaları ilin olunur. 

2 8 14 19 (211) 
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MGd6r l1 ı Etem M ... J; •• 
Bauldıjı y•r 


