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f ~gili"z ha va ve deniz Başarılarımız ve 
bunların yanında! _ .. _ 

Enver Demiray 

l&ik Türkiye, bayati olan 
ıntıcadeleleri ve her yeni it için 
ortaya attıiı davaları hak edin 
te, cihanın gözü önünde ehem· 
illiyeti ve dejeri artan bir dev
let oldu •• 

lbkılap savaılarımızın iç ve 
dıı ılyatetimizdc oynadığı üıs· 
Ula rol ve oynanan bu rolü~ 
•onunda elde edilen iyi ve dü· 
tllıt netice, tilphesiz ki muhte
lif ve müteaddit olan va!ıflara
lnızın ıemereıidir. 

l&ik Türkiye, kendisine bak 
tınıdıtı ve elde edilmesinde 
Yllksek idealini kolladığı başa
rılara giriıirken, tahlil edilirse 
f3rülOr ki ilk defa, hOıollniyet· 
le ıntitebarrik bir kitle olmuş, 
ıu veya bunun bayati ihtiyaçla· 
~ının tatminine açılan yollan 
•ilalc etmeden, ıu veya bunun 
Y•tama ve var olma zaruretin· 
den doğan mUcad,lelere mini 
0laıadan, pirenıiplerine hız ver
llıiıtir. 
. HilınUniyetle ve temiz bir 
1dealle müteharrik bir kitle olu· 
fQ ve bunların yanında başara· 
larına imil olan ahlak ve fazi
lete •abip buluuuıu ona onun 
lcızıaçlarına bir kazanç daha 
ill•e ettirebilmiıtir. 

Dahiliye vekilimizin 939 yılı 
dthiliye blltçeı1ioio müzakeresi 
eınaıında irat ettikleri nutukta 
•hllk ve fazilete elıemmiyd 
•erilmesi ve bu iki mefhuma 
lcarıı koyan müfsit hareketler· 
it mUcadeleoin ıiar edınilmesi 
babındaki yiikıek talılil ve tav· 
•ifleri; ablak ve fazilet gibi 
b&nyesi beıeri olan iki mefbu· 
tııun cemiyet için lüzumunu te · 
bırnz ettirmeğe kafi bir tahlil 
•e tavıif iti olmuştur. 

insanca yaıamak, dOrUd ve 
tbilteklmil bir cemiyet hayata 
•Oraıek ve nihayet üstün karak 
terde bir millet olabilmek; me-

~eleıi, maddi mefhumlardan çok, 
1bıicamlı bir ablik ve fazilet 
!.•lıibi olabilmekle imkin husule 
R'etirir. 

lılerimizin ve inkılibımızıo ba
•.•rılabilmesine hasredılen pren-
11Pler arasında ve onlara muva 
lİ olarak giden bir prensip da· 

ha kabul etmek lazımdırki bu 
Preıııip, ablak ve fazilet sa
hibi olabilmeğe çalışmak ve ak
•ile mücadele etmek prensibidir. 

d' ideallerimizin, gayelerimizin 
~ier bayırh davalarımızlD tabak· 

ukuna yanyao hiiınüniyetimiz, 
•ınıimiz, yılmadan yorulmadan 
Çılıımamızla beraber bunların 
Yanında fazilet ve ablakımızdır-

ki laik tilrkiyeyi cihanın gözle· 
r' 11ıe baıka kıymet ve ehemmi-
Yttte akıettirebilmiş ve ıindi · 
l'ebilmiıtir. 

Mtddi olan her varlık, eğer 
~endiıinde ahlak, fazilet ve bun
•ra benzer vaaıflar mtlndemi~ 

Manevraları bir milyona yakın asker 
ve zabit iştirak edecektir 

Kral majeste Corc filo tarafından loplar 
atılmak suretiyle karşılandı 

Londra 9 - Hava kuvvetle- liz '" re Bolkere gelmiıler ve bti-
rinden 1300 tayyare şimdiye yOk halk kütlelerinin alkııları 
kadar görülmemiş bir tarzda arasında mendrg.e gderek 
hücum ve mildafaa eğzersizleri amirallık birinci lordu tarafın· 
yapmaktad1r, kıral ihtiyat fıloya dan karşdanmışhr. 
130 gemiden mtirekkep donan- Krahn getme!lini müteakip 
yı tefti' etmektedir. bUtOn gemiler 21 pare top at· 

Mildafaa talimlerile \,aşlamıt mak ıuretile kıralı Hllmlamı•· 
olan ve l 1 ağustosta ba,hyacak lardır. 
olan b6yilk lngiliz manevraları Kıral Rovayal Bere mot&rine 
eyi~ nihayetine kacfa1' devam binerek yata gitmiş Ye yatta 
edecektir. manevralarda yannıda buluna-

cak olan zevatla Franta habri· 
750 bik asker ve sobav . eyltll 

ıonuna kadar tıitib altında bu- yesi erklnı harbiye reiıi t1tra · 
fından karşılanmıştır. 

lundırılacalc:br. Buna bava kuv- . Hoğland dalga kıranı 3n0nde 
~etlerinin 118 hin subay ve aı· 14 hat llzerine dizilen harp ge-
kerini ve ana vatan fiYosu mev· mileri cidden milhip bir manıa-
cudunu da illve etmek lizım· ra arzetmekte idi. 
dır. a. •· Dnn ak9am manevralar ya · 

Londra 9 - Dün ak,am ba· pan tayyarelerden birisi flHOne 
reket eden lural buglln saat 10 d&nmemiftir. Araıbrma1ar ya· 
da ihtiyat filoları teftiş etmek pılmıtktadır. a a 
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Maarif Trakya 
.. - - cı--...r;..-. -

1Vekili Trakyadaki Ancılık kongresi 
teftişlerine devam dün açıldı 

ediyor 
Edirne 9 - Trakyadaki tef · 

tişleri esnasında yanında mü
fetti,lık maarif mllıaviri olduğu 
halde maarif vekili Hasan Ali 
Yilcel ile beraber bulunan umu 
mt milfettiş gennal Kizım Di 
rik Edirneye dönmüttür. 

Maarif vekilimiz teftisleri e!I : 
nasında general Kazım Dirikten 
Trakyayı alakadar eden mese· 
leler üzerinde izahat almıılar-
dır, a a 

Edirne 9 - T~akya arıcılık 
kongre!Iİ, Edirae mebuslarından 
Faik Kaltakk1raoın ba,kanhğın· 
da açılmıtbr. 

Civardan geten 30 delege ile 
Macariıtanda kurs gören mual

limlerin de iştirak ettiti bu 

toplantıda ııkmb çekea arıcı· 
tara bedava şeker verilmesi ve 
tahıil için lıviçreye talebe g&n· 
derilmesi kararlattırılmıttır. 

•· a. 
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değil ise, zevale mahkômdur. ı 
Milletler; yaşıyao, kaybolmıyan 

kıymetini kaybetmiyerek neıilden 
nesile kalabilen bir mira• brak· 
mak diliyorlarsa, ahlik ve fa· 
zilet mefhumlarını tenmiye et· 
meğe her şeyden çok gayret 
sarf etmelidir. 

Türk milletinin uzun ve teref
li bir &mre ıah;p oluşu, istikrar 
içinde müreffeh yıllar Y•fayışı 
onun ahlik ve fazilet dava
sında önderlik ediıinde ve bu· 
nu ba,arabilişindedir. 

Hayattaki muvaffakiyetleri~ 
mizde, her d5n6m noktasındaki 
batarılarımızda; kuvvet, irade 
şecaat ve azim sahibi olan mil~ 
letimizin, bu vaııfları yanında 
d iier bir vasfı ve muallimliğini 
yaptığı bir ders vardır; ablik 
dersi, fazilet dersi, yüksek se
ciye deni .. 

O; tarihin ileri boyunca bu 
dersin baı muallimlij'iai yaparken, 
muhitinin hissiyat.na \'C mubi· 

nin inanııına hiirmtt etmesini 
bilmek gibi en büyük insanhğ1n 
da nilmuneıi olabilmiıtir. 

Bu Miloasebetledir ki ablik 
ve fazilet davamıı, çok eski ve 
tarihi olan beoHğimizin tek 
inancıdıdır. Fakat, sayın dahi
liye vekilimizin outuklar1nda da 
pek güzel tebarüz ettirdikleri 
gibi, bu satarlala Türk milletinin 
ve Tük gençliğinin ahlak ve 
fazilet sahibi oluşundan tüphe 
ediyor değiliz. 

Vekilimizin yine ayni nutukta 
belirttikleri gibi, TDrk milleti ve 
Türk gençliği cihan milletleri
nin ve dilnya gençliğinin llhlik 
ve faziletlerine üstünlOk giiıteren 
bir ahlika ve fazilete sahiptir. 

lnkdiplarımııın temel taıını 
ve ana prensibini Üniversite 
gençliğinin üstiln ahlik ve ka
rakterinde ar1y~n Milli Şef 
lnönünün bu iddiası da miİlt 
mefkt\re ve milli iganım,zm tek . . 
yilzüdilr .. 

......................... 
Atatürkün 8ziz 
hatırasına ... 

Tarih Kurumunun Belleteninde 
Milli Şef'in çok değerli bir yazıları 

Türk Tarih Kurumu tarafından ae,redilen Be\leten'io l 
ni•an 1939 sayısı, EBEDf ŞEF ATATOK,nn aziz hatırunna f 
ithaf o'unmustur. Bu fevka1ide sayıda, Milli Şef, Cumhuf 
Reisi ismet fnönü'nOn çok deierli bir yazıları vardır. Belle· 
te"'den "Yfl bahsetmeyi vlıfede,.ken, okuyucu1anrnı%a, bugllo 
Millt Şefia bu güzel ve değerli yazılarını smıuyoruı : 

ı 
Atanürkl1n Aziz H4tırasına 

TOrl< Tarih Kurumu bu nll•hada bir toplantı tertip 
etrn;, o•uvor. Buaa h.-pimb b6rmet ve mubabl>eHe, ko•• · 
rak j?eldik. C•rn;yf't lcurmak, Cel'D;yet İçinde ko'l1USm!lk 
Atatftrk6n sevdiği bir Atleti ç'>k hu•uıi bir mahareti idi. 
Bu tnolanhda11 nnun ruhu sldolacalctır. Bize bu f,rsah 
verdiii için de Ttırk Tarih Kurumuna teşekkür etmeliviz. 

Tibk Tstrih Kuruma, milli kt\1til•ümtız, killtftre\ terbi· 
yemiz içia birioci derecede faydala bir mi!e•seHmiz olmu,. 
tur. Geniı1 m~kvasta entern,.svonal Df'frivata. eski e•er1e
re ve vetıikalara ve arkeolojiv~ dayanan araşbrmaları, 
mm ve ideal ufkurnu-rda veni Alemler 8Ç'''1Strr. Bir milte
tin en bnvok kavbı, kendine itim'\d1111 kıayhetmesidir. Cum· 
buriyete k•dar ilci yOz seneve valnndır ki, bu memle~e
tia okumuş geçinenleri, 1cendi meden;vet kuvvetlerine 
inanm•dan konusurlsndı. Türlclerin millt havıııbn• hararet· 
ten mahrum etmek isteven bir yabancı edehiyat.n zehirli 
telkini, en dikkaHi oldu~untı ZAntıedeıı ilim mubit1erimizde 
bile yerleşl'Di~ti. Türk Tarih Kurumu, Atatllrklln huıuıi 
allka11 ve teıfri sayetıfnde, tetkiklf'rinde ba,h bafıaa dll
şOnUr ve hü1ııOm verir bir mOstakil zihniyetle temayftz 
etmi,tir. Bu, milli ktiltOr için bnynk kazanç ve çok ••i
lam bir eHıhr. Kurumun kırk yıllık hurafet~r ve ıabit 
fikirler karfısında tereddlU etmeksizin, iı1lkikatleri bulmak 
ve ı8ylemek ceHretini muhlfaza etmesini iıteriz. Türk · 
Tarih Kurumu, Tllrk rn111etinia medeni kabi1iy~t ve biz· 
metlerini, insanlık aleminde tesrih edı-rken yeni nesillerin 
temiz ideal•erine de hz~ can kattığından emin olabilir. 

Sevgili Ebedi Atatürk ! 
Tarih Kurumundan beklediğin m•ksatları, biı ve biz· 

den ıonra gelec"lkler, aık ile takip edeceğiz. 31/3/39 

iSMET INÔNÜ 

= s -
Erzurum 

-----
Elektrik santralı çalış

mağa başladı 

Erzurum 9 - inşaat ve teıi
ıab bir S'!ne evvel imar lıeye· 

tince ihale edilen Erzurum elek

trik merkezi, vali Haşim lıcan 
tarafından iıletmeye açılmıf ve 

ıehir elktriğe ka vuımuştur. 
a .a. 

- ·~-

Bulgaristana Al
man ve İtalyan 
işçileri gelmemiş 

--..-
Sofya 8 - Bulgar ajansın

dan : 
Bir çok alman ve italyan 

amelesinin Bulgaristaaa geldiği 

hakkında çıkan şayiaları en 
kati surette yalantamağa me· 
muruz. 

Hiç . bir alman ve İtalyan aı · 
ker veya amelesi Bulıariıtana l 
ıelmit deiildir. a • • 

Muhasebe müdü
rümüz gidiyor - -
Viliyetimiz maliye muhasebe 

müdürü B. Hamdi Altan terfi· 
an Niğde muhaıebe müdürlüğü· 
ne ve Aydıo muhasebe müdür· 
lüğüne de Mardin mıJbasebe 
mildürü 8 . Şükrü Tunceı y tayin 
edilmiılerdir. Çok değerli bir 
maliye memuru olan B. Hamdi 
Altana yeni vazifesinde de lyi 
muvaffakiyetler dıleriz. 

Bir hamiyet 
•• • 

numunesı 

Y eoipazann çarı• mahallesin· 
deP Muıtafa Ali kanıı Fadime 
adında yetmiı bir yatında fakir 
bir kadm ölüm döşeğinde, ve-
fatından sonra oturduğu bara· 
kasının aatılarak defin masrafı 
çıktıktan sonra kalan paradan 
on lirasının Türk bava kuı umu 
na verilmesini vasiyet etmit 
ve bu vasiyeti kaz kardaıı 
Emirane tarafından 12 lira 
verilmek ıuretile yerine a-etiril· 
miştır, 
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Barem Kanunu Yugoslavya ile afyon anlaşması - ---- --- ~ _...,., 

izahnamesi Fiyat /ar müstahsilleri memnun 
edecek şekilde tesbit edilecek 

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah
nameyi aynen neşrediyoruz 

Yugoılatya ile aramızda bir nilan 939 tarihinden itibaren 
nıeriyete girmek üzere Belgrad'da imza edilmiş olan afyon anlat
masının hükümleı inin tatbikine batlanılmıştır. Yeni anlaşma ile 
Yugoslavların ihraç edecekleri~her afyonlu madde mukabili olarak 
afyon hesap edilecek tarafımızdan ihraç edilmek üzer payımıza 
ilave olunacaktır. Sekiz Yugoslav milli afyon mileı eselerinin ken
dilerine ait müıterek tetkilitı olan afyon merkez büroıunun İs
taııbulda bırakılması kararlaımııtır. 

Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik şeklini 

g6ıterir izaboamenin hazırlığını bitirmişti. lzahnaroe bastırılacak 
ve en kısa bir zamanda bütiln devlet dairelerine tevzi olunacak

tır. Bütün devlet oıemurlarını al&kadar eden iz.ahnameyi aynen 
aıağıya koyuyoruz. : Türk, yahut yugoslav afyonu· veya para yardımı ile teşvik 

6- nun bütün sabıları merkez bü· edilmiyecektir. iki devletin bO· 
;: 
ft - ... - .... ; .:ııı. 
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1 150 600 60 660 
2 125 500 60 560 
3 100 400 60 460 
4 90 300 30 330 
s 80 260 30 290 
6 70 210 22 232 
7 60 170 22 192 

8 so 140 22 162 
9 40 120 15 135 

10 35 100 15 115 
11 30 85 15 1(!0 

12 25 15 15 90 
13 20 60 ıs 75 

14 15 50 10 60 

15 10 '10 10 50 

A - Her ay memur maaş

larına iliveh:n tediyeıi lizım 

gelen ~bu muvakkat taıminat 
evelce olduğu gibi rene kazanç 
ve iktisadi buhran vergilerine . 
tibi !deiildir . 

B - Devi ie a\t webanide 
oturaniara, yaoi em Aki milliye 
ve metruke ve borç mukabili 
btiktımete ialikal eden emlikte 
ve aleUlmum devlete ait me· 
banide oturanlara muvukkat 
tazminat verilmeı. Yalnız bu 
tazminatın verilmeıi için maaı· 
lı memurlaran mezktir mebani· 
de ya kanunu mahiluılarına 
iıtinaden bilibedt'l veya takdi· 
ri kıymet ıurttiyle veyahut da 
bioar.ın kullauıhıınd .. ki huıusi· 
yete binaen pazarlıkla tesbit 
edilecek bir icarla oturmalara 
llzımdır. Arttırmaya çıkarılan 
de•lete ait bir binayı mllzaye
deye İftirak etmek ıuratiyle 
icarla tutan bir memurun mu· 
vakkat taıminabnıo tediyesi 
icabeder. 

C - Memurlara tahsis edi• 
)en meskenlerde oturanların da 
muvakkat tazminatları verilmez. 

D Mıotaka merkezleri Anka
ra' da olan müfettiılerden An
kara' da ıkamet etmiyenlere da· 
bi muvakkat tazminat tediye 
edilmez. 

Ankara'dan üçl aydan /Azla 
ayrılanlar 

Dç aydan fazla deram edeue, 
muvakkat tazminatları üç ayın • 
hitam bulduğu tarihten itibaren 1 
kuilmekte idi. Yeui kanunun { 
( l O) uncu maddesine göre ba- 1 
dema mezuniyet veya muvak· 
kat memuriyetle Aokara'dan 

1 
aynlanlara { mezuniyet veya 
muvakkat memuriyetlerinin ilç 
aydan Eaıla dev. m edeceji bi- l 
dayeten malum olsa bilt) yal- fi 

oız ilk üç ay için muvakkat 
tazminat verilmesi ve üç ayın 

bitamıııdan sonra eğer muuni- f 
yel veya muvakkat memuriyet f 
devam ediyorsa artık muvakat ! 
tazminat tediye edilmemesi li- i 
zımdar. Şu kadar lci bir sene i- J 
çinde muhtelif zamanlarda fa l 
ıılarla mezunen veya bu tekil
de muvakkat memuriyetle An· 
kara'dan ayrılan memurların 
bu mezuniyet veya muva1'kat 
memuriyetlerinin biıleştiı ilme- . 
m~si ve ·muvakkat tazu inalın 
tediyesinde her biriniD ay" ay -
rı nazarı itibara alınma11 ikti· 
za eder .• 

F - Ankara' d bulunao ma· 
aıh bir memuriyete açıktan ve4 
kileten tayin edilenlere almak
ta oldukta rı vekilet maaıı niı 
betinde muvakkat tazminat Vt: · 

riiir. Ankara'daki muvazzaf me· 
o.urlardan birioin "ıene Auka
ra'da maaşla bir memuriyc:le 
vekildi halinde keodiıiae ve
kiletioden dobyı ikinci bir mu· 
vakkat tazminat ~veri!emiyeceii 
gibi, bu kabil memurların vekl
let ettikleri :maaıb memuriyet 
derecesi :aıli vazifelerine ait 
maaı dereceıioden yüksek bile 
olsa; kendılerioe vekaleten . bu· 

rosu vaatasiyle yapılacak ve tün afyon satı~Jarı merkez bii· 
merkez bürosu anbşmanın bü· rosu vastasi)le yapılacaktır, bil-
kümlerioe göre. satışlarla ala- tün tahsilatta bu büro ltarafın-
kalı aipariıleri, tesbit edilmiş dan yapılacakbr. Merkez büro-
olan yüzdeler niıbetini ve im- su teılim etmit oldukları afyon 
kln dairesinde muvazeneyi mu- hissesi bedelini, derhal ve hiç 
bafaza eyliyecek surette tevzi tevkifat yapmadan alikah 1mü-
edecektir. esseselere ödiyecektir. Büro, 

Sipariılerin tevzii, teslim edi- iki memleket mahsulleri için 
len ham afyondaki morfin esası kifi derecede kir temin edecek 
ilzerinden yapıl cakhr. Tulim fiyatlar tayin etmek üzere müş-
olunao morfin mıktartnnı tak· tereken tesbif edile~ek ve bir 
dirinde yalnız tabliye oetice~i· siy.net takip cd,cektir. 
oe iÖr.: tanzim olunan kati Yaplacak bir bam afyon ' h-
faturalar e1aa lütı.Jlacakbr. Ka racatı, bu işleri nezareti altın· 
ti ıurelte aatılruıı bam afyon da tutmak salahiyetini haiz 
muhtevi olduğu morfin miktarı· olC\D makamdan verilmi1 bir 
nın taksimi Tilrkiycnin hissesi· ihraç ıah"detnamesi ile vuku-
ne yüzde 75. Yugo11lavyamn bulacaktır. Gilmrük makamları 
biıee~ ine yüzde 25 dilıecek su gümrük mı•amele!erinin ifası için 
rette icra edilecektir. Teılim de bu ıahadetocmcleri esas tu~ 
olunacak afyon payı merkez tacalslard1r. 
bUroıu tarafından iki milli mil- Yani anlaema ile Törkiye ve 
eHeseden hangisine tabıiı edil· Yugoslıu•y•, afyon meselesinin 
m't ise afyon satııınıu tutarı o enteroaıyonal sahada niz ,. m al 
müeiaeıeye ait olacaktır. tana ahnması buıu1undo sıkı 
Anlaımaya ıöre Türkiye \'e elbirliğiylt-: ~alııacaklarıuı, aynı 

Yugoslavya, afyonlu maddeleri suretle miltakbil afyon isbbıa· 
ancak bunların ithal olunacak- litı ile afyonlu maddt ler ima

llltna müteallık hususlarda dahi 
tatbik edılccek siyasette de ları mtmleketlt.rde cari bulunan 

kanuni ıartlara g&re ihraç et
meyi taabhut etmişlerdir. iki 
memleket • fyonla maddeler ih
n cabnı murakabe ve bu med
deler kaç~kçılığını menetmek 
için müe11ir tedbirler alacaklar
dır. iki taraf yeıli imalitçılara, 
merkez blhosunun diğer alacı
lara aattığ'• fıyattan daha aıağı 
fiyatla afyon utmamayı taabbüt 
etmiıludir. 

Afyonlu madddtrin ihracat. 
her hangi ıekilde ihracat primi 

anla t caklarıııa taahhüt etmek 
tediılrr. 

(.. .... Abone fOraiti ........ . 
Yılhtı beı Jer için 6 lira. ~ 

! Altı arhtı 3 liradır. l 
j idare 1eri: Aydında C. H. ! 
• D B . 1 : ,- • aaımevt . ı 
! : 

! ıaıeteye ait yazılar içlo : 
I J•ll itleri rnüdürfütüoe, ilin· l 
i lar içio idar~ ıııiidürlüzune i 
! 'DÜracaat edilmelidir. i 
.... . .. . .... . .......... . . ....... ........ ••• il •••• 
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lunduklan maaı derecesinin de- bit edilen (22) lira muvakkat telyevm hesabiyle jstirdat edil· 
memeıi lizım gelir. iil aııl maaılarıoa ait Cderece - tazminatın değil; almakta oldu-

nin muvakkat hzminatı verilir. ğo (9) uncu derece muşını ait 
C - Maddenin sarahatinden (15) lira muvakkat tazminatın 

de aolaıılacağı nçbile aıuvak• verilmesi icabeder · 
kat tazminat Ankara' da d .imi J - Muvakkat tazminat ma· 
vazife ıabibi olen memurlara aşlar hakkındaki tediye uıul-
meaken tedarikini kolaylaıtır- lui dairesinde tediye olunur. 
mak için verilen bir ~para olup Yani bu tazminatın maaila be-
açıkta veya vekilet emrinde raber peıio olarak verilmesi 
bulunan memurların ise Anka- lizım geldiği gibi tayin, terfi 
ra'da ikamet mecburiyetleri ol- ve tahvillerde de maaı veya 
mamasına binaen açık 'eya ve· tetfi zammının verilmesi lazım 
kllet emrinde bulunanlar ma· geldiii tarihlerden itiberen tedi-

Muvakkat tazminat 
haczedilemigecek 

K - Kanunun (18) inci mad 
desi mucibiııce uhdelerinde muh· 
telif vazifdtr içtima eden mu· 
allim, tabip, mühendis ve vete
rinerlere tamam olarak aldık· 
ları maaılardan derecesi en 
yüksek olanına ait muvakkat 
tazminat tediye edılmez. 

E - 1452 ıayılı teadül ka
nununun (18) inci maddesi mo 
cibince; mezuniyet veya muvak
kat memuriyetle Ankara' dan 
ayrılanların bu mezuniyet veya 
muvakkat meınuriyetlerinin üç 
aydan fazla olduiu bidayeten 
malum buluuduğ'u takdirde ken· ' 
dilerine A nkara'dan ayrıldıkları 
tarihten itibaren muvakkat taz
minat verilmemekte, yalıuz mOd 
deti malum olmayarak mezuni-

aılarını Ankara'dan alıalar bile yeıi, ve bir memurun pefin al· 
1 muvakkat tazminattan istifade· dıiı maaıından kıst. lyevm be-
. edemfzler • sabiyle istirdat yapılması }Azım 

L - Kanunun (13) üncü mad· 
desi mucibince Ankara'da bnl 
lunaıı ihtiıaı ruevkiJeriode is . 
tihdam ed;leceklere, almakta 
oldukları derece maaıına ka
nunun umumi hükümleri daire
ıinde bak kazanıncıya kadar 
muvakkat tazminat verilmez. 

yet veya muvakkat memurlyet4 

le Ankara'dan iofiklk edenle· 
re Uç ay için muvakkat tazmi
nat tediye edilmekte ve ııyet 
bu kabU mtmurlaran mezuniyet 
'f•7• quıvakket ~e~uriyetlerJ 

Muvakkat tezminat reldiği zaman keza peıin ola-
H - Bulunduklara dereceler- rak almıı bulunduğu muvakkat 

de müddetlerini ikmal etmeden tazminatından da iıtikbakı 
kanunun 7 inci maddesi muci bulunmadığı miktarın kıstelyevm 
biocc yukarı derecelere !terfıan beıabiyle ıui alınması ve bu. 
tayin edilenlerin alacaklar1 mu· 
vakkat tazminat, almakta ol· na mukabil Aukara'dan baıka 
dukları maaı derecesine teka. bir yere naklen tayin kılınan 
bül eden ltaımloattar. Meıell : memurların vazifelerinden ay-
(9) uncu derecede bulunan ve nlmadan evel alnııt oldukları 
bu derecede bir [terfi milddetl muvakkat tazmlnatlarıodan it· 
doldurmadan (8) inci dereceye lerindt-n lnfiklk dtiklerl larlh-
terfian t•yln 'edileD bir memura ten ıonraya ait olau kıamınıo 
(8) l~I derce• mıatt lşia tt1• 1 (aaaaıtanoda olduiaı ıtbi) kıa· 

M - Muvakkat tazminat 
bor~ için haczedilemez. 

N - Yukarıda izah edilen 
muvakkat taıminat, vazifcıi An-
kara ıehrinio merkezinde bul 
unan memurlara ait olup me
muriyeti Ankara'nın belediye 
hududu haricinde kalan kaza, 
nahiye ve ·k&yJerinde bulunaa 
memurlara muvakkat taııuiaat 
•erilmez. 

SAYl ı 603 

( RADYO 1 
PERŞEMBE 10/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 1519S 
Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 rn. 946S Kc•· 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 
1 - Salim bey - Hicar. peş

rev1. 
2 - ~Leyla hanım - Hicaı 

şarkı - Zevkı sı? vda duym duD· 

3 - S.-lahattin Pıoa r - Hicaı 
4arliı - Leyla gibi bıçkırsa . 

4 - Klarnet taksimi. 

5 - Sdibaddin Pınar · Hicaı 
şarkı - Sızlayan kalbimi sev. 

6 - ili Selim Şehnaz arkı 
Sır nevcivana dıl müpteladır. 

7 - Şehnaz longa. 

13.00 Memlı: ket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karttık proğ· 

ram - Pl. ) 
19.00 Program. 
1'9 05 M3zik ( Operetler · Pl.) 
19.30 Türk müz.iği ( Fasıl pe· 

yeti) 
20.15 Koncınıa (Ziraat aati) 
20.30 lMemleket saat aya11ı 

ajanı ve meteoroloj ı haberletİ· 

20.50 Türk müziği 

1 - Isfahan peşrevi. 
2 - Zeki Arif - lsfah n ıat" 

kı - Gönlümü can na '/erdim. 
3 - Dede · lıf aban ıarkı .. 

Aşık olalı . 

4 - Zeki - Uşşak ş rlu • Bir 
gün geleceksin diye. 

5 - Kanuni Necmi - U,şak 
ıarkı - Sevdim aldattın beni. 

6 - Hicaz türkü - Ela rö:ı:le
rine kurban olduğum. 

7 - Lemi • Bayatiaraban şar 
kı • Bakasız hüsnün giiveom• 
anına. 

8 - Sadettin Kaynak - Ba
yatiaraban .şarkı • Ömrümün ae• 
ıesiz reçti. 

9 Sadettin Kaynak • Bayati
araban ıar kı · D .. ğları hep kar 
aldı . 

10 - Muhayyer kürdi tiirkO 
kıı pınar başında . 

21.30 Konuşma ( iktisat saati) 
21.45 Neteli plaklar • R. 
21.50 Müzik (Bir ıoliıl ·Pi.) 
22.00 Müzik ( Küçük Orkes-

tra - Şef : Necip Atkm ) 
1 - GangJberger - Atk çao 

ları, "' 
2 - Adolf Grunov - Berlio 

Viyana valsı, 

3 - Beccc - Serenad, 
4 - Fritz Recktenwal • Grio 

zingde (potpuri) 
S - Rachmaninnoff • Prellld 
6 - Ganıtberger • KtıçOk 

flüt için konser parçası 

7 - Sors;e Bortkitwicz • Ga
vot 

8 - Brahms - Macar daoti 
No. 17 

23.00 Son ·ajanı h•berlerl, ıl
raat. esha m, tahvilat, kambiyo. 
nukut borsa~• (fiyat) 

23.20 Müzik (cazh.aııd • Pi.) 
23.55-24 Yarınki proğram. 

Mü dilr li • Eteıo M~nclrH 

tiu ıkhfı 7cr · 

C H P' Buı n • 

--
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BİSMARK Edebiyat ve Kültür 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
•• . . . . ,......, .. .___ .... "' . . . . .,,... •••• """ •• #wA ......... ..... 

soz 
Ya.ıan: Jamesi Wgcliffe Headlam - --- Tarihte Türkler 
Terct11'1e eden: M. Nedim Müren Mekteplerin tatili mOn"sebe· 

tiyle tebrimizde bulunan bazı Set olan her eogeli tufan olup da aıan 
Ur.Hardan Tunaya ıeller halinde taşan 
Ve be,iııci a!nrda ti Romaya yanaşan 

- 74 

Bu ıaralaı da ingiliz efk irı 
haıtan baıa kral.ı muhalifti . 
V ıziyet hakkında timdi bir bil
kiian vermek ı:ordur. lngilizlerin 
kendi·erini taklit etmek i:~ tiyen 
lere temayül etmeleri tabii idi. 

En muktedir parlemento lider
leriuin, en bilgili taribşinasların 
\'t en kuvveth kanunşinaslano 1 

Prusya müesseselerini lngiitere
deki mües,eselere temessül el· 
tirınek istemelerini görmekle gu 
turları okşanıyordu. Üzerinde 
duucağımız mesele budur. Ya· 
hıncı memleketlerin hata ve 
ıtıüeaseselerioi memleketimize 
•olunığa çalııao siyaset adam
ları hakkmda biz ne düşUnürüz? 
.. Pruıya krah lngiltcre kraliçe
•ioin, veya Belçika kı alının mev
lciini niçin b'ğenmesin? Bu tak
dirde halkın husumeti tamamen 
ortadan kalkacaktır. " sualini 
bıa tarihlerde bir İngiliz yazıcısı 
•ornıutlu. Buna karıı biz de 
.. Pıusya kralı kudret ve imti· 
Y•ılarını niçin feda ehin ,, diye 
•orllbiliriı. Bu sual, lngiliz par· 
le111entosu niçin Prusya parle· 
l!ıeotoıunun salibiytll~a:ini be· 
ieıımeain ? Suali kadar abestir. 
Devam kavgaların devlet ida· 
'••inde bllnerli bir adama ihti· 
Y•ç g6slerdiği ıözU o :zamanın 
baıma kalıp laflarıodandı. 

genç istidatlar, (Aydın) da ede 
Prusya hükumeti değildi. Silah- biyat sahifeıinio temadisini di-
lanmaya baıhyanlar onlar de- lemektedirler. 

ğillerdi. Anupada 181S den Evvelce açbğımız bu sahife, 
beri idauıe ettirilen ıulbu bo· gt-oçler arasında urun zaman 
zanlar aonlar değillerdi Onların itibar kazanmıth.. fakat bili· 
hatası, Uk önce silAblaomıı olma- bara yardımsız kalan bu sa· 
larıoda değil işe el koyar koymaz hife yazıcın, edebiyat sahifesini 
diğer milletlerden daha çok ! . istemiyerek barakmııtı. 
muvaffak olmalarJDdadır. Eğer J (Aydın), mektepli gençler ta
bu işde onlar hakkında her 1 rafmdan yeniden gördüğil teı
haogi bir tenkid yapılmak li· ı vik ve kuşısında kaldığı dilek
zımgelirst', bunu sabık kırahn 

1 
leri göze alarak, her edebi ya

orduyu lüzumundan fazla ihmal zı çoğaldıkça arada sırada okur 

ctmiı olmasa noktasından yap

rualıdır. 1848 de yeni aıkesi 
hakimiyet Avuaturyada başla-

mışh. Avusturya Rusı• tarafın
dan yardım görmiiş ve Fransa 
tarafodan da taklid edilmişti. 

Her biriıi en aıağı kendi nü
fusuııuo iki misli bulunan bu 

imparatorluklarla çevrilmiş olıtn 
PruRya kerıdı nefsini müdafaa 

için ailiblaomaya icbar edilmiı
ti. Bu işde daha erken davran-
madığı için Olmütz feliketine 
maruz kalmıştı. Hilkümet hemen 
hemen katiyetle mağlup oleciıiğı 

bir mücadele tevlit etınekten 

çekindiği için Prusya siyaseti 
zayıf ve mütereddit ka '.mıştı. 

Şahsen menuubahs olduiu 
takdirde ihtilaf üzerinde söyle· 
necek baıka bir nokta daha 

vardır. Daima batarlamalayız ki 
bu vaıiyettea o meıul dtğıldi. 

Bu ibtillf onun Almanyada bu· 
luomadığı ve işlerin tevk ve 
idaresinde çok az müe11ir bu

lunduiu bir 11rada doğmuıtu. 
o iki ıeoe evvel nazır olsaydı 

belki de böyle bir ihtilaf zuhur 
etmiyecekti. Bunun muuliyeti , 
lıısmen, şimdiye kadar neşredil 1 

mit olan hatıralardan anladığı - 1 
mıza ri>re, partinin kendilerini 1 
tahip etmiyeceğindeo korkarak 1 

bükümetin orduya müteallik ta
lepluine muhalefet suretiyle ' 
kendi kaoaatlarsna karıı hare
ket eden Jibera' parti liderlerine 

larrna bi>yle bir sahife takdim 
edecektii. 

Bu münasebetle bu sahifeye 
yazı gönderen genç talebelere 
gösterdikleri alika doliyısiyle 
teıekknr ederiz. 

Bize gelen ·eserler 

Sina çl>lünde Türk 
ordusu 

Ôğntmen Şükril Fuat Gücil· 
yener'ıo bu eıeri, objektif tarihi 
bakikatlar ve levhalarla süılen
mit olup. Tür~ ordusulıun ye 

lilrk Mehmetciğinin .fenni veaait 
ve gıda maddelerinden mahrum 
bir halde giriştiği mücadeleleri 
ve kazandığı zaferleri, iÜzel ve 

dürllıt bir llslubla ihata etmiıtir. 
11Sina Çölünde Türk orduıu,, 

biı, ıavaf, cenk ve zafer man
zumesidir. 

Hiç harbe girmemif olanlara, 
harp piıikolojiıile hitap etmekle 
baılıyan bu ueri; hakikatlere 
ihtiva ve tarihlere istinat etme· 
si itibarile deiuli görür, oku· 
yucularımıza tavıiye edebiliriz. 

Aşıli iJmerl 

Bin bir ülke feteden Tilrkler değilmiyiı biz? 

Tanrı bize tunç kanat o nmat:dan mı germiı? 
Tunanm kıyıları at sürdüğümliz yermiş 
Orlean önlerinde ( Atilla ) yla nam vermiı 
Bin bir ülke fetedea Tlhkler değilmiyiz biz? 

555 de de (Ergenekon) da doğup 
Nurlu g6zlerimizi temiz ellerle oğup 
Cüccnleri yurdunda ıafaktan önce boğup 
Bin bir iilke feteden Türkler değilmiyiz biz? 

Avrupayı sarsarkan Avardın önce Alan 
l ... padyaya o zaman kaçbio cengizler ıalan 
(Ötügen) de (Bumiu) i1 ile ıCShretler alao 
Baa bir ülke ftteden Tilrkler değilmiyiz bi&? 

... 

lrtit kenarlarında Turkeı devleti kuran 
Çınlilcri öaceden can damarandao v11ran 
(Sulu kaga ) ı ile her ıeye karşı duran 
Bin bir nlke feteden Türkler dcğilmiyi.ı biz ? 

Ti o Talas tebrinden o an çekipte yayı 
Takip ede giderken röğilmüzdeki ayı 
Bir aralık co,unca alarak ferganayı 
Bin bir ülke feteden Türkler değilmiyiz biı? 

Karabalguun iken Uygurlara ilk vatın 
Tarihe o zamanlar alfebeler uzatan 
Yaşayışın tadını kim bilir kimden tadaa 
Bin bir ülke fetcden Türkler değılmiyiz biı? 

O Bulgar Turkleriydi Ruıyada kuran kazan 
Bir Nil olup taımısız yazıyor tarih bazan 
Omurtasr ban aamına (Madara) yıda yazan 
Bin bir 01ke feteden Turkler değimiyiz biz? 

Nıbayet Oğuzlarla Anadoluya koıan 
Zaferler yaratıp ta her gün ıevinçle coıan 
Bin bir Üike fetedeo Türkler deiilmiyiz biz? 

tr••••'rf••••~Yr.++ 

lzmir erkek liaeai 
Lutfi Güney 
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Orada Gündüzler 
Görünür sabahla yerlerde bir nem 
Ve dağların tülden çok ince siıi 
Kalbimin tabiat iokAr edemem 
Seven ve sevilen tek seYgilisi 

Güo b.tınca yine renkler solsa da 
Uyurum, baıımı bir yere korda 
Oyalar gönlümü kasa olsada 
Günduzler, gündüzler gündılzler orda racidir. 

Hatırlamalıyız ki bütün bu 
•tıaeler zarfında Prusyanın mev
tQdiyeti tehlikedeydi. Prusya 
hıu,rımeti büyük ve kafi bir or
dıa ihtiyacı üzerinde ıar.ar etse 
~•yıtıız ve tartsız bir militarizm 
talebinde bulunmakla ittiham 
olunuyordu. Halk unutuyorduki 
nııd Britanya imparatorluiu 
b&yiik bir deniz kuvveti bulun· 
lllaksızın yaşayamazsa Prusya 
lllonarıiıi de bllyük bir ordusu 
~uluomaksızıo öylece kendisini 
•d&nıe ettiremezdi. Fransa Re· 
llİQ ıol sahilini zaptt.tmck eme
liQdeydi. Avuaturya Silezyayı 
ttlcrar etde etmek ümidini hı· 
'•knıamııh. Prusya, Saksonya 
ktaltığmıo yarısını zeptedeli be- İ 
ll6z elli sene geçmiıti. Muhasım. 
bir ittifak bu araziyi tekrar i - Sonu t1ar -
lcaıaodaramaz mıydı? Bundan -=~---==-----=--

Aydın viliytti halk şairlerin
den biri ve diğer ikiye nararan 
lirik bir ıair olan Aıık Ômeri· 
yi bize tanıtmak hususunda 
Söke Halt evi neıriyatında yer 
alan ve muallim İsmail Gün ta· 
rafından yükıek tetkik ve iyi 
tasnifin mahsulü olan (Aıık 
Ômeri)yi, muhit gençliğine ve Esneyen Topraklarda 

baıka loıilterenin mt rbameti, ;e Fransaoıo enlrikalariyle bi· 
l yeni bir Polonya kurmak 

11bkinıoı arıyorlar ve bu Po· 
loQya ara.ıisi Prusyanın ıaptet
~iı oldutu ara.ıinio bir kıımını 
•htiva ediyordu. 
. Avrupadada militarizmin bilyük 
11lkiıafının bu tarihten baıladl_
İlQt kabul etmek lizım geldiği 
•ılc ıık ileri allrlilür. Mute· 
•~ip harplerle o ıamaodanberi 
.\.,, 'lpada kurulmuf olan mu
~zıanı orduların yükilnil kıral 
'e Biımarckın zaferlerine tah 
lllil ederler. Bu muazzam ordu
trıo mevcudiyeti kötillilğün tA 
~~lldiıi olmakla beraber bu fi· 
~r lcıımen doğrudur. Hatti di· 

~1 Yebi1iriı ki bunun yarısı baki
•te uyııJadur. 
BuDda mt1ul olaR yahuı 

ilin 
1 Alay 37 Sat ınalma 
1 komisyonundan 

Kuıadası birliii birliğinin ih

tiyacı için ahoacak 20,000 kilo 

kuru otun 11 ağustos 939 gDnO 
uat 17 de alay satın alma ko· 

misyonuııca açık ekıiltmesi ya
pılacaktır . 

Tahmin bedeli 1020 liradır 
lak teminatı 75 liradır. ıartna
mesi her gUn ve Kuıadaıı aı· 

ker i ıatın alına komisyonlaı ıo 
da g8ı ille bilir. 

Taliplerin mezkur aüodc ka· 
nuni veaaiklerile birlikte komis 
yona müracaat etmeleri ilin 
olunur. · 

(129) 26 1 ; 10 

edebiyat meraklılarına tanıta• 
biliriz. 

Bir arkadqımız tarafından 
tenkitleri ayrıca yapılacak olan 
btr iki eser, eminizki ka.ıandı· 
rıcı bir keyfiyet taıımaktadır. 

Aydın 37 alay Sa. Al. 
komisyonundan 
Kuıaduı birlijinin ihtiyacı 

için alınacak 192900 kilo odu· 1 

nun 26 •iuıtos cumartesi gOnli 

Sevincim ıimdi bir, sabıtn ardında 
Yürüyen cismımin tatlı ıılıiı .. 
Kızarırken rilnef kızıl bir kında 
lıhj'ıma tarla ıırtları ııiı .. 

Bence bir fülütün luymetimi Yar 
Islıklar gönUlmün ıevdiği neyken 
Güniln yedi rengi, birde tohumlar 
Esoeyen toprağa serpilmedeyken. 

: lzmir liaeıi 
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' 116esi yapılacaktır. Tahmin be- t Alay 37 Satınalma lık teminatı 19 lira 50 karuı-

Lütfi Güney 
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deli 4089 lira 48 kuruıtur. ilk , komisyonundan tur. Şartnameıi her gün Aydın 
teminat 306 lira 71 kuruıtur. j Kuıadaıı birliğinin ihtiyacı ve Kuıadası aıkeri ıatın alma 
Şartnamesi her glln Aydın ve için alınacak 13,000 kilo saman komiıyoalarında görillebilir. lı-
kuıadaıı aatıaalma komisyonla· t 1 Agustoı 939 Cuma gilnU tekliflerin mezkür rllnde kanuni 
randa a6rülcbilir. isteklilerin ka l1'&t 15 te alay satın alma ko· 
111101 vesikttladle birlikte btlli miıyonunca açık ekıiltmesi ya· vesaiklerile birli!cte komiıyoaa 
11atte komiıyona gelmeleri illa pılacaktır. milracaat etmeleri ilin oluour. 

olunur. :: 10 lS 19 25 (162) Tahmla bedeli 260 liradır. (130) 26 1 
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Aydınlılara müjde 
koçarlı menbasuyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydıı:ıda da ıatılığa çıkarmııtar. 

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

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Tt miz ıu ve 
muntaz&m işten emin olabilirsiniz. Abor.e olmakta acele ediniz. 

DeFOIU : Aydında Hava kurumu ttttsalinde Avukat Bay Netet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde aağhk yurdu, timdilik 

edilerek cerrahi kadın baıtahklan ve rontken 4'erviıleri ikmal 

açıJmıı. Hasta kabu)üne ba,lamııtır. 

Yurtda birinci sınıf mi\tahassıı doktorluımıı tarafından lıer 

türlü erkek lc~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
d•iresinde ta1'ip edi1mel<tetir 

l's21111a~a~ms ~zar~ss~s~~rase2~ 

1 HALKEVİ 1 
1 Bakım Evi Muayene Saatlan 1 1 Muayeao rü•i Saat Dokıo, adıadat•mmn ad• B~ 

Patartesi 

Sala 

Çarpmba 

.. 

Pertemba 

• 

3 - 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - .. 

• - s 

s - 6 

Operatör Medelli Boyer [t] 
[•l 

Doktor Fuat Bayraktar W 
tCUt hastalıkları rnutAhaHııı) i 
Operatör Nuri Er~an fj 
Doktor Şevket Gözaçao m 

ı Gös hHtalıldarı mutaha11111) 
t 

Doktor Mubıia 9l 
<iç ba1taJıkları ınutıabauııı\ m 
Doktor Şevket Kırbq (tJ 

clataal butahk:lar ınutaba11111) ı·ı 
•l 

, 

1 • • 

1 • 
1 • .. 
1 
1 • • 41 

-· - -· ~ ~ .... - ... ı:...c..Jft ~ _ı;.-. 
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1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi agrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOF .ÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmİf olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul taJebeleri için hüviyet kartlar. hazırlanmışbr 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

D&W 1 . s oazw w . a. wıs __ & C Wi &S!UZ ::UA t 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
-m z r=r ırznanzv---w- = ·m-z= 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 

1 

~] Cuma • - S Doktor Münif Erman ,._tJ 
1 {Kadıa ha1tahkları mutahauı11) 1 
J2 Cumarteıi 2 - 3 Doktor Naflı Y aıgaa ; 
1 .. 3 - 4 Doktor Halil Göıaydın 

\ C. H. P. Basımevi J• 
····························~········ ---~ ~2f?ZS:S: · .. t!SCilaS'SS~~~E~32~ Alay 37 Satınalma 

@C!S!&Lell!!!'!--~=---~---:ı -'" -"""'3 --c~~~=-~~~· s---~-- komisyonundan : 
Aydın tapu sicil mu· validesi hafize ve kız kardaşı Kuşadaaı birliğinin ibtiyacl 

hafızhg ... ından Ümmübana kaldığından namla - için alınacak 25,000 kilo yulaf 
rına in ti kalen tescilini istemek- veya arpa 11 agustoı 939 cuma 

Aydının umurlu köyüoiin ya· ı tedirler. günü saat 16 da alay satın al-
rcn kuyu mevkiindc dogv usu T :ı k k · açık k •t escilirı i i:Jteai l '! rİ bu bc:ğ ma oml!lyonunca e ıı me 
imam hü!feyin oğlu bayramaH ve bahçenin tapu sicillinde kay si yapılacaktır. 

.ı 1 h t k s · Yulafın tahmin bedeli 1 SOO ve ayam ı me me arı 1 emme dı olmadığından senetsi:t tasar· bed 
b h L ı k lira arpanlD tahmin eli 1375 a çesi ve yol atası yo uze· rufata k•yasen gazete 1le ilin lirad1r. 
yi kara sr.lih oğlu mebmd hah taribioden 15 gün ıonra mahal Yulafın ilk tf:minah 112 lira 
çesi ve batıp kıu ümmühan bah line memur gönderilecektir. 50 1ıuruttur. Arpanın ilk temi-
çesi rüneyi çıkmaz yol ile çev Sözü geçen yerde mülkiyet natı 103 lira 13 kuraıtur. 
rili bağ ·ve bahçe umurlu kö · veya her hangi bir ayni hak Şartnameıi berrDn Aydın ve 
yünden nebi kızı esma haricen iddiuında bulunanlar varsa ye- Kuşadaıı aıkeri ıahnalma ko-
satın almak suretiyle kasarlı rinde bulunacak olao memura mi~yoalarınea g&ülebilir. 

Taliplerin mezkür gllnde ka-
oğulları ha,an oğlu kara halil- ve yahutta o gün e kadar da nuni Tesikalarile birlikte komi•· 
den satın alarak elinde iken iremize 1367 fiş numarasil~ mü· yona muracaat etmeleri ilin 
937 yılı oda ölümüyle ver as eti racaatları ilan olunur, J 66 olunur. 

"(131) 26 . 1 $ 10 

ilin 
NaJilıi belediyesinden 

Nazılli belediyeıioce şehrin 
112000 mikyaıh imar barita11 

mevcut. Atağı Nazilli kısmının 

111000 mikyaıh tesviye mlioha· 

nili baritasile meskün ve gayri 
meakün 120 hektarlık sahasının 

11500 mikyulı beli haztr kada~

tro ve haritalarının alımı iti 
2490 No. kanun bükllmlerine 

göre kapalı zarf uıulil ile ek
siltmeye konulmuıtur. Bu işin 

bedeli keıfi 3000 liradır muvak
kat temiaati 225 liradır. Eksilt-

me 21/8/939 pa~artesi günü 

saat 16 da Nnihi beledi11 

binasında belediye encllmeo1 

tarafından yapacak.tar. Teklifle' 
tayiu edılen g-Uade saat tS t' 
kadar Nazilli belediye reiıliğiPe 

verilmesi veyahut posta ile bıJ 
saatten evvel gönderilmif buluo· 
maıı lazımdır . 

Postada • olacak gecilimele' 
kabul edilmez. İateklilerio b"' 

işe benzer İf yaptıklarına d•~' 
almıf oldukları vesikalara istı' 
naden ihale tarihinden 8 gil; 
evvel ahnmıı ehliyet ve 93 
yılına ait ticaret oda11 vesik•1' 
rını teklif mektuplarına koyoı• · 
ları liıımdır. 

s 10 15 18 (lSO). . 


