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Fransız Milli bayramının 
150 inci yıl dönümü pek fevkalade 

bir surette kutlulandı 
Albay Şükrü Kanatlı ve albay 
Kole tarafından kıtaat teftiı 

Nafia vekilimiz 
İneboluya gitti 
Zongu1dak 15 - Ereğli limanı 

hakkında tetkikatta bulunmak 
Ozere Ereiliye gitmiş olan Na
fıa Vekili general Ali Fuat Ce· 
beıoy akıam üzeri Zonguldağa 
ıelmiı ve Ege vapuriyle loebo-
luya ilitmittir. · a. a. 

Pariı 15 - Bu yıl millt bay· 
'•tn, 150 inci yıl d6n0mii olma· 
11 •e beynelmilel hidiıeler do-
1•Y19f yle İ•tisnal bir parlaklık Geçit reımine kahraman aı· H • d 
Ue~eıit edilmiıtir. . ~ kerlerimiz, jandarma alayımız azıran ayın 8 

edilmiıtir. IG• 

ÜniversiteJilerimiz 
Cenevrede 

Cenevre, 15 - Anadolu a· 
jansının buıusi muhabirinden: 

Profe .. arleri Hamdi Nafiz Pa
mirin baıkanhğında muhtelif 
memleketlerde tetkik aevahati 
yapmakta olan İıtanbul Ôniver
ılteıi jeolojik talebelerinden bir 
grup bir kaç gündeaberi bu
rada bulunmaktadır. 

eraıime doıt ve mOttefık ve Fransız kıtaatı iıtirik etmif- Devlet tahsilatı 30 milyon 
de•letler mBmessilleri iıtirlk t" ' 

IC'bniılerdir. Etuval meydanından ır. 235,972 lira 
Ce,.it reıminde ferkallde mü- M ı· kil t• 1939 it 0 nkord meydanına kadar olan ... a ıye ve e ı, ma 

Buraya gelişlerinde profesör 
Tiyar tarafından karıılanarak 
ikametlerine ayrılan pansiyon• 
lara yerletmişlerdir. 

llleaafede geçit resmi ıaat 9 rahbaıımız Cevat Açıkalan uld yılanın birinci ayı olan haziran ı 
dan 12 ye kadar devam et- konsoloı Feti Denli Antakyada ayı içinden yapılan devlet tah-

Oaiyersiteliler burada kaldık 
ları müddetçe civar dağlarda 
tatbikat ve tetkikatta bulun· 
muılardır. 

11alftir. balaıaan Franaıa koloniıi ve ka ıillbaı teıbit etmi~Ur. Haziran 
L Yaya kaldınmlarda toplanan labahk bir halk bulunmuıtur. ayı içindeki devlet tahıillb 
qllt bir milyonu bulmakta idi. a.a. 30,235,972 lirayı bulmuıtur. 
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;:••:.~:::· !:~~;eim:;.~~;; ' alınan otuz iki bin genç dün kışla-,, .. 
11

• Viıton Çorçil bulu•· 1 k d•Jd•J 
~ .. bar. Şeref trib&nünde b&tiln arına sev e 1 1 er 
,.hnıız müıtemlekeleri mtlmeı- · Londra 15 -: Sillh altaaa a- -------------, 
• eri bulunmakta idiler. 1ınan gençler 15 temmuzda uk Avam kamarası 

t Geçit reıminde asker halk defa olarak sevkedilmittir. j 1 

•rafından har.retle alkıılaa· S!lh altına ahnacek olan 200 hrac kredisi kanU- 1 
~lftır. Bllha11a lngiliz asker• · 1 
t'rile Lejiyonerler ılrekli ıuret- bin gençten 32 bini bugtın 6 DUDU kabu) etti 1 
e •lkıılanmıfbr. a,a. ' aylık hizmete ıevkedilmiştir. 

"8takya lŞ - 14 temmuz Dığer sruplu relec:ek laaftalaı 
~illi bayramı Fran11zlar tarafın· zarfında peyderpey hizmete ıi· 

•11 t&renle teıit edilmiı •e bir receklerdir. 

Londra 15 - Avam kamara
ıı ihracat kredisini artıran ka
nun liyıhaıımn ikinci mOzake· 
reıini yaparak kabul etmiştir. 

Hilkümetin ihracat plofonuna 
10 milyond"u 60 milyona ibliğ 
eden llyıhaııda mftzakere ve 

re~ıt resmi yapalmııtar. Acemi efradı kıılalarda yllk
i l'arene baadomuzaa çaldığı aek zevat karııhyacaktar, Boı 
~lllıl&l ma11iyle baılanmıı ve 

1 
tonda acemi efradı kıraliçe 

-....,-u IDarsiyez takip etmittir. Mari karıılıyacakbr. a.a. 

Hizmetten ayrılan Nafi~· 
memurlarının 

alamıyacaklan vazifeler 

taıvip edilmiıtir. a.a. 

Amerikada 
Tayyare fabrikalan ec
nebi işçileri çıkanyorlar 

V aıington - T ayyere fabri· 
kalarında çahıan bütün ecnebi 
ifçilere yeni ihtira ıırrını ma
bafaza içia yol veriloıektedir. 

._ lflzınetten aynlan nafıa me· 
-~r •e mllıtabdemlerinin yapa· 
24~caldarı itler hakkındaki 
\' •ayılı kanun; rerek Nafıa 
kİlklletinde ve gerekıe bu ve· 
l>tı ete bağla dairelerde çabıan 
._:_rrıqın fen adamlariyle daire, 
~ ve kalem amirlerini ve 
._:1•rdan ihtOn derecedeki bü· 
~i llleınur ve aıllıdabdemleri, 
itıi.':etten ayrıldıkları tarihten 
1' ren beı sene milddetle bi· 
-.-. '•aıta veya bilvaııta bilu
t, 111 teabhot itlerine girmek
lb~ Veya bu itleri teahhüt et• 
,,, olanlardan devir almaktan 
t,:• Oııalarln yanında çalıfmak
•l1a· llleneylemekte ve aermaye· 
~ .. :- Yarısından fazlaıı umumi, 
"• taaı ve mlllhak blltçeai daire 
'lt ~6eueıelerle belediyelere 
'ttr,0 •alar mOıteına olmak ti· 
lt 

1 
Nafıa Vekiletinin kontro· 

de ~~ddakı imtiyazlı ıirketler
''-ı 

9
'r ~ir hizme alamıyacakla

~ e ıd.,e mecliai reis ve 
ı,,.: •eya mlraklb olamayacak· 
"-t._ 1 teıbit etmekte ve bu 
•l 6 

1111iyete muhal•fet edenle· 
~'".ay dan Oç aeneye kadar 

"' 100 liradıa b~ı· ylz 

liraya kadar ajır para ceıa81 
tehdidine mlruz tutmakta idi. 

Her tilrlil teahbildata ıamil 
olan ve beı sene ıibi uzan 
bir zamana ait bulunan bu hük
m&n tatbikatta bazı zorluklar 
tevlit ettiğini ve esaıen 934 
ıeneıindeki ~ıeraitin balen de
iiımiş bulunduğuau nazarı dik

Sft"u 2 l11cl Sayfada -

Elde edilen maUimata göre 
yeni tayyarelere konan motar
ler mevcud en iyi m6törlerden 
ytızde yirmi bet fazladır. Avcı 
tayyarelerinin ıürati 375 mildir. 
bombardman tayyarelerinin de 
300 mildir. 

Evlerine su tesisatı yaptırmak 
istigenlerden belediyenin 

bir ricası 
Şehir içme ıuyu tesiıatının evlere bağlanma11 için ıatın 

alınacak ıu ıaatleri ve ıair malzemenio eksiltmeye konul. 
maıı kararlaşbrılmııtır. 

Tesisat, intizamb ve kolaylıkla yap•labilmeıi için müra
caat miktanna gire planlara blllinerek bu pllıılar ııra ile 
bitirilecektir. 

Evelce yaptığımız ilin Ozerine belediyeye muracaat ede
rek iıimlerlni kaydettirmiı olanlarla temuz 939 sonuna ka· 
dar yeniden yapılacak mllracaatlar birinci pllna dahil ola
caklar, bu m&ddet geçtikten sonra mllracaat edeceklH 
ikinci pllaa kalacaklardır. · 

Bunun l~ln, birinci pllna dabil olmak lıteyenlerin temuz 
sonuna kadar belediye fen dılre•lne bat vurmalan rica 
olunur. Belediye reisi 

Etem Mendre• 

~ 

Macaristan da 
lı kampları açıldı 

Rqte ıls - Milli mOdafaa 
hakkındaki pllaa rısre it hiz
metleri kampları açalmıbr. 

6 Eylal tarihine kadar devam 
edecek olan bu kamplarda wenç
ler aıkerlik talimleri rlrcekler 
ve ziraat ıanayi iıleriode kul· 
lanılacaklardır. a.a. --

B. Ruzvelt 
Kongreden bitaraflık 

kanununun müzakeresini 
istedi 

Vatiagton 15 - Cumburreiai 
Runelt 6ileden ıonra konıre· 
ye bir meıaj göndere-rek, iyaa 
meclııl hariciye enc&meoinde 
11 reye kartı 12 reyle bitaraf· 
bk kanununun mtizakeresinin 
kongrenin gelecek celıesine ta
lik edildihini ~ğrendiğini, ve 
harici ıiyasi vaziyet dolayııiyle 
bu kanun liyihaıının konırenin 
ba toplanbıında tetkik edilerek 
m6zakere edilmesini mnvafık 
b11lduğuna bildirmittir. .. a.a . 

Dışardan ilk mek
tep imtihanlarına 
girmek istiyenler 
Reıml bir vazifede bulunan

lardan veya reıml bir vazifeye 
firmek üzere müracaat etmiı 
olanlardan, aranmakta olan ilk 
tahıil şartını iıtihsal için, buıu· 
ıl tab,iJ imtihanına girmek iı· 
tiyenler hakkında maarif vekl· 
leti bazı eıaılar teıbit etmiıtir. 
Bu eıaslara g6re imtihana rir
mek istiyenler için maarif mü· 
dftrllllderh ce mtlnasip ı&rlilecek 
bir ilk mektepte Oç kitilik bir 
komiıyon huzurunda ilk mektep· 
lerio dördllacO ve beıinci sınıf-
lara mllfredat programlarına gö
re tubat, mayıı, ağastoı ve 
llkteırin ayların sonlar1nda ol· 
mak üzere ıenede d6rt defa 
imtihanlarda muvaffak olanlara 
maarif müdiirlüklerioce tasdikli 
ve fotoğraflı bir vesika verile· 
cek ve bu vesika maarif vekile 
tialn taıdilcioden geçmlı bulu 
nacaktır. 

Müddeiumumi 
B. Reşit Maykut gidiyor 

Viliyetimiz Cumhuriyet miid· 
dei umomiıi Reşit Maykutun 
lstanbul ihtiıas hakimliğiae ta
yin edildiğini haber aldık. 

Memleketimizde bulunduğ11 

m&ddet zarfında ciddiyet, isti• 
kamet ve dtirlist.. idareıile her 
keae kendini sevdirmiş olan 8. 
Reıit Maykutu tebrik eder yeni 
vazifeıinde de muvaffak olmaıı· 
nı dileriz. 

Yabancı memleket 
Mekteplerinden Naklen 

gelecek talebeler · 
Y ordumuzun dııında bulunan 

yabancı memleketlerden aldık· 
ları tahıil vesikalariyle ·memle
ketimizdeki hususi türk, azlık 
ve yabancı mekteplerine kayda~ 
(unmak iltiyen talebenin ba 
mekteplerde rirebileceklerl ••• 
aıflar Maarif ~eklletiııce tayin 
edilmeden alındığı anlaıılınıt•u. 
Maarif veklleti bu mekteplerin 
yardall'UZ dıtaudan relecek ta• 
lebe hakkında yapılacak muame• 
leleri teı~it etmiı ve allkalılara 
tebliğ eylemiştir. Veklletia teı
bit ettiği muameleleri ıırauyle 
ya&ıyoruz: 

Memleketimiz haricindeki ya
bancı okullarından aldıkları tah
sil belgeleriyle azel tdrk azıa
lalı ve yabancı okullanndan bi
rine firmek lıtiyenleria veıika· 
lan, tOrkç~ tercümeteriyle bir· 
lllrte ve bu talebelerin alınmak 
istedikleri 11nıflara ve abama 
şekline dair okul idarelerinin 
mlltaleaıiyle beraber lriilUr di
rektarl&kleri vaıatasiyle vekil
liğimize gönderilecektir • 

Vekilliiia emri bildirilinceye 
kadar Cbu talebeler, mllktesep 
bir bak teşkil etmek ıartiy• 
le namzet olarak kabul edile· 
bilirler . 

Bu talebeler okullara aacak 
vekilliğin tebligatından sonra 
kati olarak kabul olunurlar. 

lılerin aürBncemede kalma· 
maıı için bu huıusta müracaat 
edenlere ait belgeler okullartn 
mlltalealariyle birlikte nihayet 
bir hafta içinde gCSnderilmeli
dir. 

Emaali hakkında muamele ce· 
reyan etmit olan talebelerin 
evrakı g6nderilirken evelce ya• 
pılmış olan tebliıatt"n da bah
ıedilmelidir . 

Memleketimizdeki yabancı o
kullarınuı birinden diğerine, ya· 
banca ve azınlık okullarından 
6zel ttlrk okullarına girecek ta
lebeler için de bu eıaılar da
hilinde hareket edilecektir. 

Doğum 
Bumhuriyet ilk okulu ltret

menlı inden Nevzat Kutbay ar· 
kadaıımızın bir otla doğdatunu 
aevinçle haber aldık. 
. Çocuğa ana 'fe baltaıiyle 
uıun 6mur dileriz. 
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Nazilli Belediyesinde Planda açılan yerlerin etrafında ebligat 
c::---

O. Becerik 

Baıma fabrikasının temeli 
atılmadan evel 934 yılında 45 
bin lira olan Nazilli belediye 
bOdçesi, her yıl tahakkuk ve 
tahsil miktarı tahmine nazaran 
mütebariz bir yük!eklik arze 
derek 939 mali yılında 122 bin 
liraya yükıelmiştir. 

Bu o demektir ki, viliyeti
mizde mevcut on iki helediye 
içinde geliri en yükıek Nazilli 
belediyesidir. 

Yalnız, bazı belediyelerimiz 
•u ve elektrik müesseselerine 
ait gelir ve masrafları mülhak 
bütçelerle idare ettiklerinden, 
Nazilli belediyesi iıe elektrik 
dairesinide doğrudan doğruya 
belediye bütçesi içine aldığından 
939 yılında, hakikatte birinciliğin 
Nazilli belediyesinde olamıya-
cağı akla gelebilirse de tahak
kuk ve tahsil bakımından şam
piyonluğun yine Nazilli beledi· 
yeıinde kalacağını reisi temin 
ediyor. 

Nazilli Belediyesinin elektrik 
projesini vekalet tasdik etmi,, 
münakasaya çıkarılmak nzere 
belediye meclisi bazı noktalar 
Ozerinde duruyordu, b. lediye 
reiıinin meclisi ikna ederek 
kat'i karar ve salihiyeti almıt 
olacağını 1anıyorum. 
Baıma fabrikası Nazilli için 

nasıl piyaDgonun fevkalAde ik
ramiyesi oldu ise, elektrik işi 

de bOyOk ikramiyeıi olacaktır. 
ÇOakn cereyan, kilovatı bet 
kuru, gibi sudan ucuz bir para 
ile fabrikadan temin oluoaca
tından, belediye yalnız direk
leri dikip hatları çektirecek .. 
Bunun için de borca girmeden 
proje mucibince sarfı icap eden 
SO bin lirayı kendi biitçeainden 
temin edecek .. 

Belediye fabrikadan beş ku· 
ruştan temin ettiği ceryanı hal
kı on kurutt•n vermek kara
rındadır ki, NuUliler bir çok 
ıehirlerden yarı yarıya bazı 
tehirlerden de Qçte iki aıağı bir 
para ile elektrik istibllk ede· 
cekler. Sonra belediye elel<trik 
itin den temin edeceği kir la 
f hria imar işlerini baıararak 
Nazilli halkını fazla belediye 
mükellefiyetinden kurtaracak • 

Bu piyango değil de nedir?., 
Yalnız, Belediye ilk planda 

Yukarı Nazillfoin tesiHtıoı yap
brıyor. Eski tesisat timdiltk 
aıaiı Nazilliye kaldırılarak, mü· 
nakasaya konulan aşağı Nazilli 
kadastrosu ikmal ve imar pro· 
jeai de yaptırıldıktan sonra ora
ya da esaslı teıiıat kurulacak •. 

Nazillinin ~n mllbim ve büyllk 
derdi olan ıu iıi de ele alın
mıf. Projesi vekiletçe tasdik 
edilerek, tatbiki için lüzumu 
olan 175 bin lira da belediye
ler bankasından temin edilmiş
tir. 

Nazilli belediyesi 30 bin lira 
ıarfiyle şık bir sebze hali yap
brıyor. 

Ufak tefek noksanları kalan 
hal önümüzdeki aylarda kasap, 
sebzeci ve meyvecileri içine 
toplamıt olacak, 

Hal itini bitiren Nazilli be
lediyesi ıfmdi pazar kurulan 
yere yağ ve yoğurt pazarı yap· 
brmağı diltilnüyor. 

Belediye ıimdiki halde faali
yetinin siklet merkezini yukarı 

yapılacak binalar on sene POSTA İLE NASIL y APILACAK 
vergi vermiyecekler 

lıtimllk kanunun yapılan son tldillere g8re, belediye kanunun
da yazılı belediyenin ve belde aakinlerinin medeni, sıhhi ve btdii 
ibtiyaçlaranın tanzim ve tesviyesi ve tehlikeden korunması için 
teı\sat yapmak maksadiyle binalı binaıız gayri menkulleri, parası 
petin verilmek ıartile iıtimlike belediyeler ıellhiyettar olmakta
dırlar. 

f nacak yerlerin mesaha ye cihet 

l
ı hududunu gösteren mufa11al bir 
hartası belediye mühendisi ve 
butuamıyan yerlerde nafıa mft• 
hendiıi ve bunların bulunmaAığı 

Bir yolun veya meydanın ıe· 
nifletilmeainc karar verilince 
yolun veya meydanın genitliğln
den fazla olarak taraflarından 
yirmişer metreye kadar binalı 
veya binasız yer'eri iıtimllke 
ve yeniden yapılacak veya ge
nittetitrilecek yol, meydan, umu· 
mi bahce ve ye,il S3ha1ara ll
zım olan yerlerden baık.- bun- 1 
ların etrafında imar p1inına 
glSre yapılacak binalann derin· 
liklerine kadar olan kııımlanoı 
da belediyeler iatimllk edebile
ceklerdir. 

Tasdikli plana g6re bir hiıa
da bulunması llzım gelen bina
lardan hiza dışına çıkm1f olan 
k111mlar dahi istimlAke tabi ola
caklardır. 

Pl8kların tatbiki: 
Tasdikli imar pllnlarının ·tat

biki için: 
a - Mevcut binaların plana 

göre fazla olan katlarını; 

b - Yollann genitletilmeai 
için binaların zemin ve bodrum 
katlarının lüzumlu olan kısımla
nnı istimlAke belediyeler sali· 
hiyetli olmaktadır. Fazla katları 
kaldırılan binaların üstünü der• 
hal örtmek ve eski vasıfları 
dairesinde ikmal etmek beledi
yeye ait olacaktır. Yola kalbe· 
dilen zemin ve bodrum katları
nın duvarlannı yıkmak ve bun· 
ların iiıtiindeki bina kıımmın 
eski metanetini temin edecek 
kadar kuvvetli mesnetler tesis 
ve cephelerini e~ki vasıflarda 
yaptırmak da belediyelere ait 
olacaktır. 

fstimllk bedeli karşılığı temin 
edilmiş imar mıntakalarında baş
lanan itler taruam1audıkçA, kar
ıılığı temin edilmemif diğer 
mıntakalarda istimlak yapıla
mıyacakbr. imar plioı tatbik 
edilen mıutakalarda açılan yol
larıo, meydanla r ı n umumi bah
çe ve yeşil sahr ların etrafında
ki adalarda, inıaata izin veril · 
diğinin ilanı tarihinden itibaren 
bir sene içinde yapılmaya baş · 
lanıp da iki sene içinde bitiri· 
len binalar on sene mOddetle 
bina vergisinden muaf olacak
lardır. Bu gibi yerlerde evelden 
mevcut olup da üç sene içiudc 
plana uygun ıekle kalbedilen 
binalar için muafiye.t müddeti 
beş sene olacaktır. 

Belediye adına istimlik olu-

Nazillide teksif ediyordu. Fakat 
artık yüzünü aıağı Nazilliye 
çevirmiştir. Bu yıl bntçesinden 
aıağı Nazılli kadastrosu için 
3000 lira ayrıldığı gibi acil \'e 
zarur iatimlaklar için de 7000 
lira tahıiıat konulmuıtur. 

Kadastrosu yapılarak imar 
plAnıda tanzim ve testik etti
rilince, fabrikaya doğru geniı
liyecek olan aıağı N,. zilli mo .. 
dern bir ıehir olacakbr. Bele
diye bunu takdir ettiği için 
timdilik geliıi gllzel lnpa ta 

yerlerde mim,ıır ve fen memura, 
bun'•" da voktta b~lediye kalfa
sı t .. raf•ndan Y"ı>ılarak delediye 
encnm~nirfe ist:m1Ake IOzum sr8-
r01düğ0 takdirde sehepleri bil
dirir bir mn:bata vapılarak 
mahallin en 1'0y0k mDlkiye Ami
rine glS"d~"ilecektir. 

Ea bfivük mtilkiye Amiri ev
u kın srelmesinden on be, gUn 
jçinde yanılacak istim1Akin Am· 
me menfaatlerine uyfllln o1up 
ohnadığına karar vet"erek bele· 
diveye bildirecektir. 

K11mi idimlkllerde evelA gayri• 
menlrulOn kıvmeti takdir edile
cektir. Bundan baıka sahibi 
uhdettind~ kalacak olan parça• 
nın lstim1ilcten sonraki drğl· 

tiklik dolayısiyle alscaeı kıymet 
de aynca takdir edilecektir. 
Bu kısmın kıymetini tam kıy
metten tenzilinden sonra baki 
kalacak miktar, istimllk edile
cek yeıin değer pahası sayıla
caktır. Kısmen iıtimllk edilen 
yerlerin geri kalan parça11nın 
havası veya zıyası kapanır. ve 
yahut o parçadan intifa kabil 
olmaz veya sahipleri isterse o 
parçayı istimlike mecbur ola
caktır. 

latimlik edilecek gayrimenku· 
lün hartası belediye tarafından 
on g6n mllddetle iıtimlik olu· 
nacak yere ve ilin için beledi· 
ye dairesinde muayyen mahalle 
asılacaktır. Bu gayrimenkullln 
sahipleriyle alikaların hüviyet 
ve ikametglbları teaoit edile
mez veyahut bunlar g6sterilen 
yerlerde bulunamazlırsa, tebliğ 
edilecek evrak istimlaki karar
laştırılan yerin münasip bir 
noktasına ve belediye dairesine 
20 gün müddetle aıılacak, ga
zetelerle de ilan edilecektir. 
Kıgmete itiraz: 
Gayrimenkulün sahipleri on 

bet gün içinde takdir edilen 
bedel hakkında asliye hukuk 
mahkemesine müracaatla dava 
açabileceklerdir. Dava arzuha
liain mahkemeye kaydedildiği 
günden itibaren sekiz glln için· 
de diğer davalara tercihan ta· 
raflar mahkemeye davet edtle 
ceklerdir. Bu davalar basit mu· 

müsaade etmemekte ve yarın 
yıkılacak binal•r için hemıe · 
rilerinin lüzumsuz maar11flar ib-

1 tiyarından vikaye etmektedir. 
fn,ası 6zerinden henüz bir 

yıl geçmiyen ıpor alanı duvar
larının bugiln yıkılmak vaziyeti 
hasıl olması, Nazilli belediye
ıioin apiı NaziUi hakkındaki dil· 
tOncesinin isabetini g6ıtermezmi? 

Beı senedir Nazilli belediye
ıini muvaffakiyetle idare eden 
rei~ ~· Emini tebrik ve baıa
rılarmıa dev•mını dileriz. 

Adliye Vekileti, adli tebliga
tın posta ile yapılması hakkın · 

daki kanunun tatbik ıekli hak
kında hazırlamıı oldağu nizam· 
nameyi devlet şürasına vermit
tir. Devlet Şüraaında müzakere 
edilmekte ve yakın bir zaman• 
da tetkiki bitirileceği tahmin 
edilmekte olan projenin ihtiva 
ettiği esaslara g3re yalnız ge· 
cikmesiode zarar umulan mah
kemelerde adli daire ve mlles
ıes~ler arasında ve bu mOesse
lerde bulunan ıa1uılara yapıla· 
cak tebligat mahkemelerbe ken
di memurla'"• vaııtaıiyle ·yaptı

nlacak difer tebliğat ise posta 
va11tasile yapılacakhr. Tebliga· 
tın haogi hallerde telgrafla 
yapılabileceğini hlkim tayin e
decektir. 

Proje ile adli tel>ligat için 
iki formol hazırlaamıtbr. Teb
liğ mevzuu mUnhaııran davet 
olduğu halde bir ıayıh formlll 
kullanılacaktır. Davetiye ile bir
likte batka evrak veya mua
melenin tebliği de icap ederse 
iki numaralı formol kul1aoıla
ca"tır. Bu tebliğlere, tebliğ 
keyfiyetini g3sterecek ve ko
laylıkla ayrılabilecek ıekilde 
bir tebliğ mazbatası bağlaaa· 
caktır. Tebliğ mazbata11 zım 
balanmıı olarak formnle bağlı 
bulunacAktır. Poıta memurları 
tarafnıdan kim~eye imza etti
recek ve mahalline iade ede
cektir. Tebliğ memur lan, bu 
varakaların usulDne glSre dol
durulup doldurulmadığJDı tet
kik edecek ve ancak usulüne 
uygun garnlen davetiyeleri ka
bul edeceklerdir. Tebliğ yapıda 
cak ıabıs bulunmazsa tebliğ 
memuru o tahsın hangi rnn ve 
saatte bulunması )Azım geldi· 
ğini mUbeyyin bir ihbarname 
doldurarak evin kapısına yapış· 
tıracaktır. 

hakeme usulüne tibi olacaklar· 
dır. 

lıtimlak sebebiyle sokağm 
veya umumi bahçenin veya 
meydan ve yeşil sabanın yüzü
ne çıkmakla ve her ne suretle 
oluna olsun ıokağın yüzll art
makla, yahut yüzllnde bulundu· 
ğu yollar genişlemekle kıymeti 
artan yerlet in komisyon tara
fından takdir edilecek olan ye
ni kıymetiyle eski kıym. ti ara
sındaki farkın yarııı şerefiye 
olarak bir defaya mahıuı olmak 
ve beı senede beı taksitte tah
sil edilmek üzere belediye ver
gi ve resimlerinin tahsiline dair 
olin hükümlere g6re ahaac .. k
tır. 

İstimlak olunan yerlerde ya· 
pı1muı kararlı olan inşaat ve 
tesiıattan belediye vazgeçer ve 
muameleyi iptal ederse veya 
iıtimlik muamelesinin katileı
mesinden ibbaren iiç ıene için
de belediyece istimlik lüzumunu 
icap ettiren her hanii bir teıi
ıat yapılmıyarak~islimlik olunan 
yer olduğu gibi bırakılırsa, ıa
bipleri istimllk bedelini iade 
ederek o yeri alabileceklerdir. 

Bu hükümler, Ankara, imar 
müdürlüğünce yapılacak iıtim

liklerd de muteber olacaktır. 

Tayio olunan glinde poıta 

tebliğ memuru o ıahsı evinde 
hulamazsa gene bir formlll dol· 
durarak kapıya yapıştıracak ve 
davetiyenin ıekiz glla içinde 
mahalli delediye, muhtar, poliı 
komiseri veya karakol komutan
lığından alınabileceğini yazacak 
ve en yakın kımıusuna da key
fiyeti ha ber verecektir Tebliğ 
mazbatasına da o suretle tebli· 
gat yaptığını kaydedecektir. 
Telgrafla yapılacak tebliğlerde 
ücret yaptırandan alınacak teb• 
liği yaptıranın diğer tarafa rDcU 
hakkı olmıyacaktır. Nizamname 
projeksinde te1grafla yapılacak 
tebligat için de ayrı bir formül 
bulunmaktadır. 

ikinci kısım tebliğ, hukuk ve 
ticaret mabkameleriyle icra da· 
ireleri evrakının tebliğidir. 811 
gibi tebliğler mazbatalı zarflarla 
yapılacaktır Zarfın içine teblii 
edilecek evrak konarak kapa• 
tılacaktır. Tebliğ mazbata!!D• 
ve zarfın üzerine içindeki ev• 
rakın nevi kısaca yazılacaktır• 

Bunun için için de iki çeıit zarf 
ve formül kullanılacaktır. Biri 
tebliğ mazbatalı zarf, diieri 
davetiyeyi de ihtiva eden teblii 
maıbata11 zarfıdır. Bualarıo 
tebliği de davetiyelerin tebliği 
hakkındaki bllkilmlere tAbl ola" 
caktır. 

Nizamname· proje~inin ikinci 
kısmı P.T.T. memurlarının va• 
zife ve mesnliyetlerini teıkil 
etmektedirr. Tebligatın munt•" 
zam olup olmadığını tetkik et· 
miyen ve vazifelerini ihmal edeO 
memurlar inzibati cezalara t&bi 
tutulaca klardtr. 

Hizmetten ayrılan 
Nafıa memurlar1nın ala .. 
mıyacakları vazifeler 

Baı tarııfı blrlnct 1ahHede 

kate alan Nafıa Vekllcti, h•" 
kimlikten ayrılan zevatın yal" 
nızca vazife gördükleri yerdell 
ve ancak iki sene için avukat" 
lık yapamıyacakları hakkıodıt" 
ki hükmü de gaz önOne alaralc 
yeni bir layiha hazırlamıı "' 
vekiller heyetinden geçirere~ 
meclise seykeylemiş bulunm•k
tadırl. 

Öuümilzdeki eyliil devreyi iç· 
timaiye~inde müzakeresi nıuh" 
temel görülen bu liyihaya o•: 
zaran memnuniyet mllddeti ilci 
ıeneye indirilmekte ·ve fak•t 
teahhüt lişleri yalnızca Nafi' 
Vekaletinde bulunmadığı içiO 
işbu kanun layihası umumi "' 
mülhak bütçeli idarelerle bele
diyeler ve mubasebei hususiye" 
lere ait bütün teahbüdatt•" 
dol"yı adı geçen resmi teşelı-il 
kürlerdeki fen adamlarına tefll' 
edilmektedirr Şu kadar ki bet' 
hangi bir teşekkülün bir f aıbe' 
sinde çalıımış olan fen adaısl
larım o teşekküliln bütüd te•b" 
biit itleri içio değil, yaloıı~' 
bilfiil vazife ifa ettiği• fUbcOI~ 
iştigali &abasına giren buıu•:
hakkında memnuniyet koyoı•. ..... 
ta ve diğer ıubelerln ıah•1 

tigalindeki itlerin teabbotleti~' 
girebilmej't" cevaz verrnekt•flit· 



Kabahatler 
h Niıanda biribiri ardına Bo· 

6 
e1aya, Memel ve Arnavutluk 

I lerindc yapılmıı kuvet darbe-
erinden sonra ve Polonya, Ro· 
~•aya, Yunanistana karıı bazı 
ebditlerin ortaya çıkmıı oldu· 

iu bir ıırada İngiliz ve fransız 
~llkametlerinin kendiliklerinden 
~lonyaya, Romanya ve Yuna· 

11lltana vermiı oldukları teminata 
lt111amlamak için Moıkova ile 
lııllzakerelere giritilmitti. 
b Bu ınilzakereler Oç aya yakın 
ir zamaodanberi devam etmek 

tedir. Yakında neticelendirile
ceti haber veriliyor. Bu hu· 
•uıta bir malumatımız yok. Bu· 
:• lllDkabil, bildiğimiz ıudur ki, 
•ha baılaugıçtan itibaren bu ı 

:nzakerelere pek hiffetle ve J 
b~Plomatik nalitelerin garip ~ 
ır •nlayıııızlığiyle girişilmittir. 
liiffet, çünkü bu, biUüa dün- . 

r•ya açıkça illo edıldi, ve devkt •damlare, ancak devlet ma-
•111larının ıırrı kalması llzım

ielen buıuıiyetleri aleniyete 
d61unek için " millbem ,, gaze· 
tecilerle rekabete giriştiler. Bu 
~okta üzerindeki meıuliyetler 

1 
•rıılıkladsr. Belki bu meıuliyet 

;rden fraaıızların bisaeıine 
itenler daha az ağırdır. 

1 
~ibayet. diplomatik realite· 

eruı teıafülü, partiyi idare et
~lı olan lngiltere naııl oluyor 
.• Sovyetler Birliğine kartı va· 

tiJetini birdenbire tldil etmek 
~e onu kendi siyasetine ittirl
k • davet etmekle, Moıkova hil
d 6111etine kendisine ihtiyacı ol· 
uju hi11ini verdiğini anlma· 

111•ıtır? Bu, mOzakerelerin aevk 
•e idaresiai ona bırakmak de
:t~~i: Husuıiyle ki Sovyetler 
S irlıgı Polonyayı değil, Polonya 
A.ovyetler Birliğini arter. Gerçi 

1 
lınanya prensip itibarile, Po

t.•ya araziıindeo geçmeden 
Rıtvanya veya Letonya tarikiyle 

"'Yaya tecavüz edebilir. 
b· Fakat bu nazariyeden ibaret 
. ır faraziyedir ki ciddiye almak 
1111kanıızdır. Hakikatta ise, Al
lllanyanıa Sovyetler Birliğine 
taarruz edebilmek için, Polon
Ya111n arazisinden geçmesi icap 
tder. imdi, " tampon ,, vazifesi 
i'ôrebU,cek kudretli bir komıu
Ya ınılik olmak, ayni' zamanda 
~e baıkaıının kendi yardımını 
ı~tediğini görmek, bu diploma
hlc sahada, en milseit bir vazi· 
~tt demektir! Buna ıarkan gar 
k~ karşı itimatsızlığını, eski çe· 

10renlilderi, itibar endiıesini, 
l>•ııtalı olarak yapılan bir Oçüz 
ıx.tızakerenin kartılaıtağı maddi 
iÜçlükleri de HA.ve ederseniz, 
lııilıakereleria açılmasından üç 
ay ıonra neden bili hiç bir 
•nlıımaya varılmamıı olduğunu 
•talırsınız. Hakikatte, Ruslar, 
~Ozakerelerin batından beri, 
ti Ur111alarını bir adım olsun de-
ttirmiı değillerdir. Oolara kı· 

~ıldanmak imklnını veren is· 
a 1111billeri ellerinde tuttuklarını 

0 
°1 Ceden he .. ptamak mürecceb 
Urdu. 

. Pttoıkova ile mlizakereye gi· 
'1f111ek llzım mıyda? Burada bu
;11 lllOnakqa edecek değilir. 

•dece ıunu ı6ylyeceğiz: Avra· 
P•da bundan böyle biç bir ta· 
'•ft, tecavüze ve mevcut vazi
Yttlerin tek taraflı olarak bo· 
~~•ıına milıamaha edilmeyece-

lli illa etmek huıusnda her 

y aşıyan ölüler bir r 

. kulüp açtılar 

Aydın icra 
memurluğundan 

939/589 
Atacakh: Aydın da mütekait 

yllzbaıı Şevket Ôzanh ve itti· 
rikli alacakla Rabia ve Fatma 
Samav. 

~-

lnıiltedede acayip bir kulUp 
teıekkül etti. Bu kulnbün iımi 
.. Merhumlar kalObii ,, dlir. Bu 
knlnbon lzaSI Hyafıyan aınıer" 
dir. Bazı gazetelerde ıebven 
6ld0 diye ilin edilen ve nllfus 
kütüğünden ismi ıilinerek vakit· 
siz 6ld0rtileoler, fakat hakikat
te ıapsağlam olanlar bu kalübe 
lza olarak kaydedilirler. 

Bu kulftbDn elli sekiz izaıı 
vardır. Her sene debdebeli bir 
toplantı yaparlar. Bu topla.ıh 
eınaıında eğer .. sabiden ölö ,, 
varsa ona itibar g6ıterirler ve 
yeni iltihak edenleri kulllbe 
kaydederler. ----

Borçlu: Kaupınardan Giritli 
Şakir oğlu Muıtafa. 

Satılan gayrimenku: Aydın 
tapusunun mart 939 tarih ve 
2 numarasında kayıtlı ortaklar 
çarşı içinde tapuca bir dükkin 
olarak miiıeccel olup bilen iki 
dllkkio olarak taaarruf edilen 
zemini beton ve kirgir olarak 
inşa edılmiş 13 metre murabba-l ında dükkan olup iki kıta art· j 

~ arttırma ıartnameıi ile satahk-

1

: 
tır. 

RADYO 
PAZAR 1617/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1'48 m. 182 Ka. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Pıoğram 
12.35 Türk müziği ( kluik 

proğram ) Ankara radyosu er· 
kek küme ve saz heyeti 

13 00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( kilçllk orkestra 

Şef : Necip Aıkın ) 1 • Heinz 
Mtıokel • Kara orman polkası. 

2 · Mozart - re major diverti· 
mentodan menuet. dan!ı 3 • 

19.15 Tilrk mllziği (Faıd be· 
yeti.) 

20.00 Memleket ıaat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Konuıma ( Doktorun 
aaati). 

20.30 TOrk m6ziii. 
1 - Hicazkir peırevi. 
2 - Zekii dede - Hicazkir 

beste - Hicri lebinde. 
3 - İbrahim ef. - Hicazkar 

ıarkı • Yok hilafım hem mü
dara. 

4a- Keman taksimi. 
5 - Rakım .. HicazkAr tar· 

kı · Bekladim ta fecre kadpr. 
7 - Hicaz kir saz semaiıi . 
8 - Muhtelif ıaz eserleri vo 

oyuo havaları. Nişanlısından 89 yıl son
ra ölen kız 

Hududu: Tapuc• bir bab dnk
kin olarak tasarruf edilen bu I 
dükkinlardan birinia giin do
tusu sahibi senet dllkkinı ve 1 

gün batısı ıu yolu şimalen sa· , Spero Kocbman - Ebedi arka· 
sahibi ıenet baneıi cenuben yol 
ile çevrilidir. 

21.10 Konuşma. 
21.25 Neıeli pliklu. 

Geçenlerde Londra civarında 
bir kasabada, birçok akrabalar
dan mürekkep bir kalabalık, 
Mis Matild Coaun yıldannmn
nft kutladılar. 

Matild Con, 1795 te niıanlı-
sı ola·n genel kaybetti. Bu va
kitsiz ölilme o kadar kederlen• 1 
di ki, merakından derhal haı· j 
talandı. Tam bir ay, · 

- Ha timdi alecelr, timdi 
ölecek .•. 
diye beklediler. Fakat kız, ni· 
f anlaıının 6lilmilnden tam 89 ae
ne sonra 6ldil ! . 

Diğeri: Gün doiusu Mustafa 
Enver Öncel ve Sait Özen gün 
batası aabibi senet dükkanı ti · 
malen sahibi senet evi cenuben 
yol ile çerilidir. 

Kıymeti: Gün doğu"u ıahibi 
ıcnet dükklnı ve giln batası su 

yola timalen sahibi senet hanesi 
cenuben yol ile çevrili buluoan 
d&kklaın hali hazır kıymeti 500 
liradır. l 

' 

Gün aoğuıu Mustafa Fnver J 
Öncel ve Sait Özen batası sa- · 
bibi ıenet dükklaı ,i11Jaten sa
hibi aenel evi cenubeu yol ile ı 
çevrili diilcklnın dı kıymeti 600 

ı lidrad,r. 
Karacasu asliye hukuk 
mahkemeıinden : 
Karacaıuyun yaylllı mahalle

ıinde mukime Rusçuk vilayeti· 
nin Bele kazaaından Etem oğlu 
Fehim Levent karısı Sadık kızı 
Meliha Leventin kocası mer
kum Fehim aleyhine açtığı terk 
ıebebile boJanma divaıınıo 
cereyan eden mahkemesi ıonua-

da : ikametkihı meçhul bulu· 
aan milddeialeybe bir ay zar
fında e . lil:ğin tahmil ettiği va· 
zifeleri ifa etmesi illnen ihtar 
edildiği halde müddeiyeyi bane-

ıine almadığı ve sebepsiz ola· 
rak terkeylediji ve iki seneden 
beri nereye gittiği maltim ol· 
madığı ıuhudua ,ehadetile aa· 
bit olduğundan kanunun mede-
ninin 132 inci maddeıi mucibin 
ce müddeialeyhin mllddeiyeden 
botanmaıına ve kabahatli ol
duğundan bir sene müddetle 
evleoememesine ve Vedia ile 
Fuat isimlerindeki iki çocuğun 
müddeiyeye tevdiioe 617 /939 
tarihinde meddeialeybio gıya
bında karar verilmiı oldutu 
tebliğ makamına kaim olmak 
Ozer ilin olunur. 104 

keı mutabık ic:lise ve bili da 
mutabıksa, bu kararı metinlerle 
tesbite kalkııarak giriftleıtirme
ye ihtiyaç yoktu. Bu mOıterek 
karan teyit etmek ve aıkeri 
kudretini bunun hizmetine koy
mak, iıte llzım olan budur. Ge· 
riıi lif ve gilzaftır. 

Wladimir d'Orme11on 
(Le Figaro) 

lmttyu ••hfbl .,.. Umumt N99rlyat 

· llfldGJG ı Etem Menin• 

a..ıldıtı ,., 
c ", ........ , 

Satışın yepılacağı yelf ve gün j 
ve saat: t 
Aydın icra dairesinde 9/8/939 t 

tarihinde aah gUnftn aaat 15 de 
yapılacaklar. 

Şeraiti: Yukarıda mevki ve 
Ye hududları ve tap11 tarih ve 
numarası yizıh ve tapuca bir 
gayrı menkul olarak tescil edil· 
miı olub halen iki kıta gayri 
menkul olarak taıarruf edilen 
dtıklrinlar 31 /S/939 tarihinde 
yapılan açtk arttırmada ortak· 
lardan nasuh kızı fatma ıamnav 
Ozerlne ihale edilmis olub ihale 
hedeli verilen meliil içinde icra 
dairesine yabrılmamıf bulundu
ğundan ihale karan fesih olu-
nan k gayri menkuller yeniden 
on be, g6n mftddetle artırmaya 
çıkarılmıttır. Bu artırmada gay• 
rimenkullerin en çok arttıran 
mOıteriıi Bzerine ihale edilecek· 
tir. lbıle ptşin para iledir. 

Arttırmayı müteakib ihale 
bedeli derhal ve peşin olarak 
alınsr. Ve bu suretle arttırmaya 
ittirak mecburiyeti vardır. iba
bedelini yatırması hakkında 
mn,teriye biç bir veclıile mehil 
verilmeyecektir. 

Arttırmaya iıtirik için yOzde 
yedi buçuk pey akçeıi veya 
banka teminat mektubu lazım
dır. Arttırma ıartnameıi ilftn 
tarihindan itibaren berkesin 
g6rebilmeıi için açıktır. Arttır
maya iıtirik edenler aynı ıa· 
manda alacaklı bulunursa bu 
takdirde ıatıı bedelinden hisse• 
sina dOıecek miktar blttenzil 
bakiye ihale bedelini derhal 
vermekle mükelleftir. Ayrıca 
mehil verilmez. Arttırımaya ia
teldi bulunanların yakarıda g6ı
terilea eerait daireıinde ve 
muayyen ıaatte icra daireıinde 
hazır bulunmaları ve 939/589 
ıayıh dosya namına ıartnameyi 
g6rmek üzere.belediye dellalına 
milracaatları llia oluam-. 105 

daı. 4 - Scbebek - ltalyan ıe· 
renadı. 5-Toman Viyana bulya
lar1 (Vals). 6 - Micbiels - Çar
des No. 2. 7 - Franz Königs· 
bofer · Tirol entermezzo. 8 -
Paul Lincke • Emine Mısır ıe• 
reoadı. 9 • J. Brahma • Macar 
dansı No. 1·2. 10 - Hartmau • 
Thryam efsanesi (bale) 

14.15 - 14.30 Mnzik ( Keman 
soloları • Pl. ) 

18 30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda mOzi· 

ğl - lbrabim Ôzgllr ve ateı b6-
cekleri ). 

19.00 Çocuk saati. 
19.25 Türk müziği ( lace ıaz 

faslı). 

20.00 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı ve nıeteoroloji haberleri. 

20.10 Neşeli pliklar - R. 
20.15 Türk müziği. 
1 - Hür.zam peırevi. 
2 - ,. beıte • Al· 

dım hayali perçemin. 
3 - Sadettin Kaynak - Hüz· 

tarkı • Bin büzün çöktn. 
4 - Bimen ıen · Seruh ıar

kı - Sunda içsin. 
5 - Kemençe taksimi. 
6 - Halk tnrkilsü • Bir yar 

ıevdim kuıadalı. 
7 - Halk tilrküsü • Miıket 

geliyor miıket. 
8 - Bedriye Hoşgür - Kt1r· 

dili bicazkir ıarkı - Matrıptamı. 
9 - Şemsettin Ziya - Şete

raban ıarkı - Ey gonca açıl. 
1 O - Osman Nihat • Niha 

vent ıarkı - Yine atkı bana du
dağınla. 

21.00 Milzik (Riyaıeti Cumhur 
Bandosu - : lbıan Künçer) 

1 Wagner - Lobengrin opera
ıının marıı. 

2 - W aldteufel - Valı. 
3 - Hatevy.. "La juive., o 

peraııoın uverttitrü 
4 - T ıchaikwıki - Caaae-noi· 

ıette., belesinden ıark melodiıi 

S - Masseoet - Werther ope
rasından fantazı 

21.50 Anadolu ajanıı (Spor 
ıerviıi) 

22.00 Milzlk (Cazband • Pi.) 
22.45 23 Son ajanı haberleri 

ve yarınki proıram. 

17171939 PAZARTESİ 
12.30 Program 
12.35 TOrk m8ziti • Pi. 
13.00 Me!'il lcket ıaat ayan, 
13 15-14 Müzik (Karııık prog-

ram Pi. 
19.00 Program 
19 05 Muı:ik (Debu11y- "Pre

lude a l'apreı .. midi d'uo faune,..
1 

21.30 Müzik ( Yarasa opere
tini 1 inci ve 2 inci perdeleri-Pi.) 

22.00 Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aıkın.) 

1 - J. Strauas • Viyana or· 
manlarıaın efıaneei 

2 - Ganglberger • Küçük 
toplantı (Revn - entermezzo ). 

3 - Mousaorgıky • Bir göz 
yaıı. 

4 - ,Fereire - Ay Ay Ay 
5 - Hadın - Yaradıhı. 
6 - Bizet-Arleziyen ıilil No. 1 
a) Pıelude 
b) Menuetto 
c) Adağietto 
d) Guillon 
8 - Tcshaikowsky • A\ejl. 
9 - Gounod • Ave maria 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tabvillt. kambi· 
yo • nukut borsaıı (fiat). 

23 20 MOzik (Cacband - Pi.) 
23.55 24 Yarın ki program. 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Germencik nabiyesioe bağlı 
çam kayn hududu dahilinde da· 
yılır mevkiinde hilifı nizam ki
reç yakaa Ahmed oğlu Meh· 
med Çetin 'kayadan mOıadere 

edilen 250 ketltal miktar1adaki 
kireç 27 /7 /939 tarihli perıem • 
be gün\l ıaat on altıda ihale 
edilmek üzere arttırmaya çaka· 
ralmııtır. Taliplerin % 7,S mu
vakkak teminat akçelerile ı&
zü geçen gtın ve saatda vill· 
yet daimi encümenine Ye fazla 
malumat almak isteyenlerin 
her gün villyet d!limt encümen 
kalemine muracıatları ilin o
lunur. 

16 19 23 26 

Vilayet daimi 
meninden: 

(102) 

•• encu-

Bo7.duğanın Çakal deresi k6-
yll civarında hilafı nizam kireç 
yakan Mehmed taı kireçten mü
sadere edilen altı bin kilo mık
tarıadaki kireç 2717/939 tarihli 
perfembe fİlnÜ saat OD altıda 
ihale edilmek Oıere arttırılma
ya çıkarılmııtır . 

Taliplerin % 7,S 'muvakkak 
teminat akçala11le ı&zll geçen 
f8n ye saatda viliyet daimi 
encllmeaioe fazla malumat al· 
mak isteyenlerin her gün dai
mi encOmen kalemine murat~•Al· 

lan illa olunur. 
16. 19. 23. 26 (103) 

• 



Bir haftada yaka. 
lanan kaçak eşya 

Ankara 14 - Geçen bir 
hafta içinde Gümrnk muhafaza 
teıkilib tarafından Suriye hu· 
dudunda 24 kaçakçı 3020 kilo 
gürük kaçağı 9 türk lira11, 42 
defter sigara kiğıdı ve 4 ka
çakçı hayvanı • 

lran hududunda 2 kaçakçı 
41 kilo gümrük kaçağı 2065 
tiirk lirası ele geçirilmiştir. 

Aydın Vilayet Daimi 
encümeninden : 

HastaDeain 939 mali yılına 
ait 341 lira muhammen beddli 
Matbu evrakı 2117 /930 tarihli 
perıembe gnnn saat on beıte 
ihale edilmek ilzere 20 gUn müd· 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin yllzde 7,S teminat 
akçalarile ılSzü geçen g6n en
cilmene ve fazla malQmat almak 
isteyenlerin her gnn encnmen 
kalemine mOracaatları ilin olu
nur. 

2 9 16 20 (76) 

Çocuk Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar -
Çocuk Esirgt me Kurumunun «\nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına batlan· 
mışbr. Kayıt muameleıi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanidir. Dersler nazari ve amel! olarak 
iki ıene sDrer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler· 
de maaıla iki sene çalıımatı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yatından atağı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almıı olmak, orta okul ve 

liıe talebesi tercih edilirler. 
3 - Sıhhatı yerinde, ah' Akı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak iıteyenler, Ankarada Çucuk Esir

geme kurumu nmumt merkezi reiıliğ•ne, bir iıtida ile mtıra· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak ıunl,.rdır : 
Nüfus btıvivet cüzdanı, mektep diploması, 11hbat ve aıı 

raporu, iyi bal lciğıdı, Oç fotoğraf. 

•s~:aa~ams: 

I HALKE 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

M11a1•n• rGal Saat Doktor arkada,ımıııa ach 

A 1 

Adili 
1 1 M 2 ....... 

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 edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
.. " t o:awz s L -== s ; ıssa cz:z:z:e ızz::asrm 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet ~artları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

_ı::=::::nn:azs::ss a tzw=: 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 1 

1 
Pazartui 

Salı 

s - 4 

• - s 
OperatlSr Medeni Boyu 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutalıklan mutahaa1111) 

~ 
t+l G 

i = 
il 1 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri · 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

1 1 
.. 

2-S 
s - 4 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şe•ket G&zaçan 

<Gaı butahkları mataha11111) 

C. H. P. Basım evi 
g Perpmbe 

1 a 
4 - s 1 

1 
Doktor Muhıin 
clç haataJıklan mataha11111) a,·-···-···-•"• .. •"•••11110•0111111o••M•••"•••N@lll0••··-··• .. •110 ... '1.MIŞl".IR$'4$9ll·llll•9'@,..1A • .-.... " •••• 

.. s - ' Doktor Şe•ket Kırbaı 
(intani haıtahklar rnataha11111) ~ -

m Cuma 4 - s Doktor Münif Erman 
<Kadrn ha1tahklnrı mutahaum) 

1 Aydın vilayet daimi f 
encümeninden 

(+] 
[t Cumarteat 2 - 3 Doktor Nafiz Y aı:gao 
(8 .. 3 - 4 Doktor Halli Gaıaydın 

~zassss ... ~~~ ~~;ac~~2~2e..C 
--~8Aa(~~Qf~til19 

6Ay 
i Vade ile elbise • 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
41 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz a 

Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
aalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- • 

4J mıza elbiıe yapılmaktadır. it 
411 En mlJteni biçki dikiıle ve en özenişli provalarla milı· 

terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
Memurlarımızın bu fırsattan iıtifadeye koıacaklarını 

umarım. 

K tdın ye erkek tenihaneıi 
Muzaffer E~aydın 

Demiryolu caddesi: Aydın ................. m••~••~~ım~ 

Aydın kUltür dairesi için 257 
lira SO kuruş muhammen bedel 
li defter ve çizelge bastırılacak 
tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat akçeleriy]e 2017/939 
tarihli perıembe giinü ıaat 15 
de daimi encümen salonuna 
fazla malilmat almak ve nümu
neleri g6rmek isteyenlerin her 
gün viliyct daimi encümen ka • 
lemine müracaatları ilin olunur. 

92 11 14 16 18 

Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Mublelif yerlerde bulunan 
vakıf incir bahçeleriyle bağlar
daki incir ve üzüm mahsulleri 
22/7 /939 cumarteıi ıaat 10 da 
açık artırma suretile ve peşin 
para ile Aydın vakıflar idare
ıinde satılacaktır. Tafsilit ilin· 
lan daire divanına aııldı talip· 
lerle fazla malQmat almak isti· 
yenlerin Aydın v-1cıflar idaresi· 
ne aıtırae~atları . 

13 16 19 (98) 

- ,,,,,, 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurd~t· timdiJik 
cerrahi kadıa hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
aç•lmıı. ~asta kabulnne . b!lflamı,~ır. . 

Yurtda birinci ıınıf mütahassıs doktorlıuımız tuafmdan h•1 

tnrli1 erk~k k"dın ameliyatİarı ve rontken muayeneleri yapılmakt• 
ve tedavileri fennin ıon k~bul ettiği tıbbi eıular .,e elerkald 
daireıiade tali ip edilmektetir. 1 

• 


