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~oskovada~askeri 
görüşmeler 

' 1 

Üç devletin askeri heyetleri müzake- I 
relerine devam ediyor i 

Moskova 13 -· Fransız. lngi· 
liı askeri heyetleri saat 11 de 
Yeniden Mare~al Voroşilofun ri· 
Jaaetindeki Rus beyctilc g&rn~
~elerine devam etmiıtir. 
Öğleden ıonra ikinci bir top

lıtatı daha yapılacaktar. 
lngiliz Fransız heyti lzaları 

liııiformalarmı giymit oldukları 
halde gelmiıletdir. a.a. 

Heyetierin her gün iki içtima 
aktctmeleri takarrur etmiıtir. 

a.a. 

Moıkova 14 - Fransız İngi
liz askeri heyeti dün Sovyet 
heyeti lıaıiyle aaat 11 den 

13,15 e kadar süren yeni bir 1 

ıörilımede bulunmuıtur. 

lnriliz Fransız heyeti saat 

15 e kadar aralarında müzakede 

bulunmak üzere fogiliz büyük. 
elçiliğinde toplanmııtır. 

Moıkova 13 - Eransız lngi
liı askeri heyetiyle Sovyet as
keri heyeti ilk toplantııını bu
ıGn harbiye komiserliğinde saat . 
11 de yapmıt ve saat 18 e ka-
dar devam etmiıtir. t 

Saat 17,30 da tekrar Sovyet 
heyeti izalariyle buluımuılardır. 

a.a. 
~~~---~---=--~~;::::, • ..........,=-~~~~~~ 

lngiltere hükUmeti 
Tokyodaki sefirine talimat gönderdi 
Londra, 13 - Tokyodaki fn. 

tiliz büyük elçisine yeniden ta
!hnat ganderilmiıtir. Gönderilen 
•linıat muhtasaran Tiyen Çin-

delci lngiliz mıntakasında nizam 

ve asayişin muhafazaaına mil
taallik olan siyasi meıefe'.~re 
aittir. 

Sefire, iktiıadi meselelere ait 
yeni talimat verilmemiştir. 

BALKAN 
................................. 

Bisiklet müsabakasına gidecek 
takımımız tesbit edildi 

Ankara 13 - Bükreıte yapı· 
ltcak olan Balkan Bisiklet şam 
l>iyonasma iıtirak edecek olan 
ttlumımız fU suretle tesbit e
dilıniıtir. 
..., Ankaradan - Orhan, Nuri, 
•alıt 

Eskiıehirdeo - Faile 
istanbuldan -;- Bekir 
lımirden - Bayram 

B. Eden 
-9903--

~ilen manevralara 
iştirak ediyor 

.,.,.. 

londra, 14 - Eski hariciye 
"•ıırı B. Eden, ihtiyat orduıu · 
~~b manevralarına gelmit olan 
ır taburun kumandanlığını der· 

ııbtc etmiıtir. B. Eden taburua 
'-'tvcudu olan 600 kişi ile bir
U~te trenle Loadradan hareket 
tt11ıiştir. a. a. 

Singapura giden yeni 
hava kuvvetleri 

. Singapur, 13 - Buraya ye
llıden iki lngili:r: bava filosu 
hlınittir. a. a. 

1 

olmak üzere 6 bisikletçiden 

ibarettir. Takım federasyondan 
Bay Cavidin nezareti altında 

ekzer,1izlere baılamışbr. 
Takımımız iki eylülde Kös~ 

tence yolule Bilkrete baraket 

edecektir. Pariste bulunan ta· 

lit takıma Bllkreşle iltihak 
edecektir. a a 

Romanya 
Kralı kabineyi 

topladı ---
Bnkreı, 13 - Kral Karol 

Bükreşe relir relmez hemen 
kabineyi içtimaa davet etmit,ir. 

~· 

Yugoslavyada 
·Fevkalade askeri hazırlık 

yoktur 
Belgrat, 14 - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslavyada fevkalidr as· 

keri hazırlıklar yapıldığı hak
kında yabancı memleketlerden 
çıkan lıaberleri tekzibe ajanıı-
mız salihiyettardır. a. a. 

Milli Şefe 
Hatayın kurtuluş j 
albumü verilecek 1 

Atakya 13 - Hatayın lzmir 
fuvarına iyi bir şekilde ittiraki 
için baurlanan e,ya ıevkedil· 
miştir. 

Milli Şef ismet laönüne Ha
layın kurtuluşunu teabit eden 
bir album takdim edilecektir. 

Mısır -
Kabinesiistifa etti 

Kahire, 13 - Kabine istifa 
etmişse de kral tarafından ka· 
bul edilmemiıtir. 
· Baıvekil Mehmet Mahmut Pş, 

Royter ajansı muhabirine: 
- Krala istifamı verdim. ls

tif am kabul olunmadı. Fakat 
kabul olunacakbr. Bir kaç gün 
istirahat etmek üzere Kahire
deo ayrılıyorum, demiıtir. 

Kahire, 14 - Kral M~bmet 
M.ıhmut paf& kabin~sioin iati
Easu11 kabul etmiıtir. 

- ~· -

Ziraat 
Vekili Boluda 

Bolu 14 - Ziraat vekili Mub· 
lis Erkmen yanında orman mD· 
dUrü umumiıi olduiu halde bu· 
raya gelmiıtir. 

Vekil bu gün vilayet - maka
mında mıntakayı alakadar eden 
iılerle orman iıletmeıi hakkın· 
da tetkikatta balunmuıtur. 

~-

Kont Ciyano 
Hitlere Danzig için bir 
beşler konferansı mı tek

lif etmiş 
Peşte 14 - Berlinden bildi· 

rildığinc göre Bertesgaden gö· 
rOımesinde İtalya hariciye na· 
zırı kont ciyano, Danzig mese· 
lesi yüzünden ltalyayı Alman· 
yanın arkasından bir harbe ıü· 
rüklemek istememiştir. Çunkü 
lngiltere Eranıa ve polonya 
Danzigı müdafaaya hazır bulun· 
maktadırlar. 

Kont Ciyano İngiltere, Frao· 
ıa, Polonya, Almanya ve · ltal· 
yadan mtlrcnkep beıler konfe
ransı aktini ve Danzig meselesi
nin ıulh yoliyle hallini Hitlere 
teklif ctmiıtir. a.a . 

Yahudilerin 
Vapuru lzmirden ayrıldı 

lzmir 14 - 600 Çek muse· 
visini hamil bulunan Panama 
bandıralı Pa• ita vapuru bugnn 
ıaat 13 de limandan hareket 
etmiştir. 

Vapurun nereye: gideceii bel 
li değildir. a a 

Adliyede Tilik 
Derdine devi! 

Davaların süratle görülüp bir karara 
bağlanması için tedbirler alınıyor 

Adliye Vekilimizin Beyanatı 
İttanbul 11 - Adliye Vekilimiz 8. Fethi Okyar bu güo öğle

den ıonra fstanbul adliyesine giderek tetkiklerde buluomuıtur. 
Bu sırada muhtelif adliye menıuplariyle görüşen vekil d~vlların 
daha süratle yürümesi için yapılacak yeni te,kilat ve diğer hu· 
suslara dair gazetecilere şu beyanatta buluomuıtur: 

- Geçen sefer geldiğim za- ahnmakta olan bu yeni tedbir· 
man g<SrUftüğJmüz gibi size ler sayesinde bilhassa lstanbul 
mahkemelerdeki işlerin daha gibi adliye işi !rini :ı pek 
çabuk y6rümesi cihetinin bilhas teraküm ettiği bir yerde cum· 
sa tetkik edildiğini söylemiştim. huriyet adına daha çabuk ada· 
Bu tetkiklerin neticesi alınmı•· let tevzi edeceklerine eminim. 
br. Mı1hkemelerin daha çabuk Mahkemelerimizde meşru ve-
işler bir bale gelmesi için Türk ya gayrimeşru sebeplerle pek 
milletinin Türk adliyesinden çok işler talik edilmektedir. Bu-
beklediği hizmetleri yani adale- nun mahkeme kararlarını ıene· 
tin çabuk ve kati ıurette tev· lerce uzattığl malthıdur. Bun• 
zii işini temin için bazı karar- dan herke41 tikAyetçidir. Bu ta• 
lar almak üzereyiz. Bu kararla· lik ill~tini de tedavi etmek ve 
rı şimdi siz~ tafsilitiyle bildir· bunu ancak pek kanuni sebep· 
mekte beni mazur gör6nüz. Ta lere inhisar ettirmek emelimiz· 
karrllr eden esasları teferruali- dir. Her halde tnrk adliyesinin 
le zaman geld iği vakit size an · terefini daha yükseklere çıkar-
latacağım. Fakat şimdiden şu· mak için ·~elden ıelen gayreti 
nu ıövleyebili rim ki değerli, geri bırakmıyacağımızı emin 
zeki, vakur ve kanf atine mer· olabilirsiniz. ,, 
but mfistakil türk hakimlerinin - Sonu 2 lacı Sayfada -

Biralar 
Bu gün tesbit 

edilecek 
_.,.,. 

lnlıisarlar idaremize son ge
len bir tebliğe göre, bayiler 
elindeki biraların bu gün akıam 
te,bit edilerek yarın sabahtan 
itibaren 16 kuruı fiyatla aatııa 
çıkarılacağı öğrenilmiftir . 

• •-Dt~ 

Sıhhat 
Dairesinde terfiler 

Vilayetimiz sıhhat müdürü 
Doktor Hayri Sayman doksan 
lira asli maaşa terfian Samsun 
vilayeti sıhhat müdürlüğüne, 
Isparta sıhhat müdürü Doktor 
Hamza da viliyetimiz sıhhat 
mDdürlüiüne tayin edilmişlerdir. 

Hükt\met doktorumuz Kemal 
Sivrikoz dJl kırk bet liradan 
elli lira asli maaşa terfi etmit· 
tir. 

-~· -

Yenipazar 
Belediye intihabı için par

ti yoklaması yapılacak 
Yeni pazar belediye meclisinin 

yeniden intihabına lüzum gö
rülmesi üzerine partimiz oam
ıedlerin tesbiti için bugün Ye· 
nipazarda parti yoklamasının 

yapılacağı haber ahnmışbr. 

Profesör 
-

Ahmet Caferoğlu 
geldi 
-

Muğla vilayetine dit ve lehçe 
tetkikine gittiğini evvelki gün· 

kü nüshamızda haber verdiği

miz lstaobul üniversitesi tOrki· 
yat enstitiisii profesörü 8. Ah

met Caferoğlu dün gece Aydı· 
na gelmişlerdir. 

Sayın profesörümüzün şehri· 

mizde bulunmaımdao bilistifade 
bu gece Halkevinde umumi bir 

toplantı yapılacaktır. Bu top· 

lantıda halk musiki Aletleriyle 

mahalli halk şarkıları çalınacak 
ve 8. Ahmet Caferoğlu halkiyat 

mevzunda bir konuşma yapa
caktır. 

·~-

B. Servet ve Muhip 
şehrimize geldiler 

-e:::ı&-

Sataş kooperatifleri umumf 
heyetleri toplantılarında bulun

mak üzere ticaret vekileti ib· 

racatı teşkilatlandırma umum 
müdürü 8. Servetle İzmir ıatıı 
kooperatifleri birliği umum mü· 
dürü 8 Muhip evvelki gün ıeh 
rimize gelmiıler ve dün sabah 
da şehrimizden ayrılmıılardsr. 

' 



A DiN 

K8gcilli1k konuımaları : 

Barem Kanunu 
izah namesi Gayri Menkul 

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Malların alış ve satışları nasıl yapılır? 

Maliye Vekileti, yeni devlat baremi kanununun tatbik .şeklini 

gösterir izahoamenin hazırlığını bitirmiıti. lzabname bastmlacak 
ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır . Biltün devlet oıemurlannı alikadar eden iıabnameyi aynen 
aşağıya koyuyoruz : 

Bozdoğan (Huıuıi) - Her 
giln k<SylümOzün karflla dağı çok 
yorucu ve gereginde de mah
kemelerde uğraşdırdığı iılerdeu 
biri de tarla: bağ, bahçe, ev .... 
gibi taıınamıyan ve hukuk di
linde (Gayri menkul) diye anı
lan malların alış ve satı,ındaki 
bilgisizlik, aldanış ve zarara gi· 
riıdir. Gör6lmekte olan durum 
tudur: 

Ücretlilerin muvakkat 
tazminatı 

Madde 15 - Ücretlilerden 
Ankarada bulunanlara almakta 
oldukları ücret dereces nin bir 
derece dunundaki maaılı me· 
morların muvakkat tazminatı, 
maa,lılar hakkındaki umumi 
hükümler dairesinde verilir. 

Her dereceye girecek ücret· 
lilerin alacakları ücretler mik· 
tarları ile bunludan Ankarada 
bulunanlara veril~cek muvakkat 
tazminat miktarları aıağıdaki 
cedvelde gösterilmişth. 

,Jd ,Jd ..... 
I> s 
= a-= 

,Jd .e ., e 
c,) c,) ... 

u .... ..! .. ;bo c,) f as ·c .... - • ... ·- . 
c,) u.~ 

c,) ..., ..... - ... 
Q > ..... ··-0..J .:ıd .... ..J c:ı..J 

1 600 60 660 
2 500 60 560 
3 400 30 430 
4 300 40 330 
s 260 22 282 
6 210 22 231 
7 171 22 192 
8 140 ıs 155 
9 120 15 135 

10 100 15 115 
11 85 15 100 
12 75 ıs 90 
13 60 10 70 
14 50 10 60 

Bu madde mucibince verile
cek muvakkat tazminat izabna• 
menin 19 ncu maddesinde ya· 
zılı olan ve 3656 ıayılı kanun 
hükümlerine tabi bulunmıyan 
oda cı, kolcu, bekçi, evrak mü· 
ve:ızii, ücretli ve aidatla tahsil· 
dar daktilo ve steno gibi mil· 
teferrik müstahdemlerle kadro• 
lan (E) cedveline dahil masraf 
tertiplerinden alınanlardan ke • 
zalik bu mahiyetteki milstab 
demlere verilmiyecektir. 

Ücretlilerin muvakkat tazmi
natı bu talimatnamenin 10 ncu 
maddesinde izah edilen maaşlı 
memurlara ait hükümler daire
sinde tediye edilir. Ve bunların 
muvakkat tazminatından da ka 
zanç ve iktisadi buhran vergisi 
kesilmez. (lzahoamenin 1 13 ncü 
muvakkat maddesine müracaat) 

Memurların sık sık bir daire· 
den diğerine geçmeleri 
Madde 15 - Maaşlı ve üc· 

retli memurların daima kendi 
meslekleri dahilinde kalmalarını 
temin etmek ve m'murların ıık 
ıık bir daireden diğer bir dai
reye geçmelerine mani olmak 
gayesiyle tedvin edilmiş olan 
kanunun 16 ncı maddesine gö· 
re; 

A - Bir viliyet veya ona 
bağlı mildüriyetlerden diğer bir 
vekalet veya ona bağlı miıdil· 

ridetlere ve yahut bir vekAlet 
veya o vekalete bağla mftdüri· 

10 -
yeti erden 3659 numarala kanu · 
na tabi olan müesseselere me· 
mur nakli, nakledilecek memu· 
run mensup olduğu veklletio 
muvafakatine; 

B - Tayinleri mahallerine 
ait memurlarla 3659 ıayıh ka· 
nuna tibi olan milesseseler me· 
murlarından vekaletlere veya 
diğer bir mahal ve milesse1eye 
memur nakli, nakledilecek me· 
murun evelce bağla olduğu daire 
ve müesseseye nazaran salibi· 
yetli makamın müsaadesine mü
tevakkıft&r. 

C - istifa eden maaşlı veya 
ücretli memurların dahi iıtif a
ları tarihinden itibaren üç ay 
müddetle istifa ettikleri d.ıirc 
haricinde başka bir idareye ta· 
yin edilebilmeleri, ayrıldıkları 
dairenin tayine salih;yetli olan 
makamın muvafakatiyle olur. 
Müstafi memurların üç aydaa 
ıonra tayinleri için muvafakat 
istihsaline lilzum yoktur. 

Madde 17 - Kanunun 17inci 
maddesi, muayyen haller hariç 
olmak Ozere bidayeten devlet 
memuriyetine alınacakların im
tihana tibi tutulmalarını imir 
bulunmaktadır. 

istisnai haller şunlardır: 
A - Mesleki tahsil görerek 

mesleklerine ait daire ve vazi
felere intisap edenler imtihan 
kaydına tabi değildir. Buna mi· 
sal olarak muallim mekteple
rinden mezun olanların maarif 
mesleğine ve muallimliklere, si· 
yasal bilgiler o~ ulu idari ,ube
sinden mezun olanların dahili
yeye ve mali şubeainden mezun 
olanların maliyeye ve tapu ve 
kada~tro tatbikat ~unundan 
mezun olanların tapu ve kadas· 
tro umum müdürlüğü memurluk· 
larına imtihansız olara1c alınma· 
ları gösterilebilir. 

I 

l 
t 

. 

1. - Tapu kayıdh gayri men· 
kul malların , 

2. - Tapuda kayıdh olmıyan 
yani tescil edilmemiş bulunan 
gayri menkullerin, alıı \ eriti 
umumiyetle, haricen tanz;m e• 
dilmiş adi senedlerlc veya no
terden yapılmıı senedlerle sa
tılmakta ve buna göre malı sa· 
tın alan kişi bu malın sahibi 
olduğunu zan etmektedir. Hal· 
buki it böyle olmaktan uzak· 
tır ?. 

Gerçekden yapılan bu mua
meleyle insan bu malın sahibi 
ıayılır. Fakat, alıı verit tapuda 
yapılmadıkça bu alınan malt 
baıkaıına satamazsınız. Satsa .. 
nıı da alan adam bu malan sa· 
bibi olsa da kanunen bu malın , 
sahibi gibi hareket edemez. 

Her gayri menkul mal kai
dedir. tapuda tescil edilmif ya
nı kayıdlı bulunmuş olrnalıdır. 
B&yle bir malın alım ve satımı 
tapu ıııemuru huzurunda para· 
sı pefİn verilerek satılır. Ve bu· 

! na uygun olarak tapu memuru 
bu alım ıatım iıi için gerekli 
işleri yapar ve malın e as sahi
bi üzerinde yazılı tapu kaydını 
malı ıabn alaa üzerine geçirir. 

1
1

1 
Bu işe tescil derler • Bu iş bi
tince artık bu mal üzerine tes· 

ı cil yapılan :ve malı satın alan i kimsenindir. Bu mala 'artık biç 
bir kimse el uzatamazl. Uzatır· 
sa hukuk mahkemesine meni 
müdahele ~ve tecavüzün meni 
davaları veya ceza mahakeme· 
lerine veya Müddeiumumiliğe 
eraziyc tecavüz davaları (açılır 

ve açdn ılır. Demek iki, tapuda 
kayıdlı bir mal üzerinde laabibi 
tescille beraber bu hakları ka
zanmış olmaktadır. 
Şu halde: 

B - Kanunun 6 ıncı maddesi 
mucibince umumi müfettişliklere, 
riyaseti cümhur dairesi memur· J 
l~klar~na, hususi .kalem mildür- l 
l~klerıne, ?1.iltercımliklere , elçı- I 
lıklere, valıhklere ve hukuk mü
şavirliklerine alınanlar ve nene 
kanunun 13 üncü maddesine is· 
tinaden kanuna bağh 2 sayılı 

cetvelde yazılı bulunan ihtisas 
mevkilerine tayin edilecekler de 
imtihan kaydile rnukayyet de 
ğildirler. 

A) Eger birisinden tapuda 
kaydı olan bir gayri menkul 
m'l alacak olursanız iş kolay- 1 
dır: Tapu memurunun huzuruna 1 
malı satanla gidilir . .. Orada tak
rir verdirilir ve tescil yapılır 

malan alım satımı bitmit olur . 
8) Eger satılan mal, tapuda 

kayıdlı degilse : 
Yapılacak iş kolay değildir. 

B5yle malları satan alan sonra· 
dan başına bir çok itler almış 
olur. Mahkemelerde, icralarda, 
bir çok yerlerde uğraşır. Şun
dan bundan aldığı yalan yanht 
fikirle parasını şuna buna kap
tırmış ve zarara girmiş olur. O 
halde: tapuda kaydı olmayan 
bir gayri menkul malı almaktan 
sakınmalısınız. Önce bu mahıı 
sahibi kimse, ona, malını tapu
ya bağlamasını ve tapuya bağ· 
ladıktan sonra malı satın ala
bileceiinizi aksi takdirde al
maktan vazgeçmenizi batın
nıtda tutunuı: . 

Yukarı ki istisnalar· haricinde 
badema imtihansız memur alın
ması caiz olmayıp bidayeten 
devlet memuriyetine alınacakla· 
rın mutlaka müsabaka imtiba· 
nana girip kazanmaları ve şayet 
birden fazla tahp yokıa, bu ta
libin ehliyet imtihanına girerek 
muvaffak olması ıarttır. 

Madde 18 - 1198 sayıl wa
aı kanunuoun 19 uncu madde ;i 
mucibince asaleten iki vazife 

Sorua 3 UııcU aayr da 

Yalnız bir mesele var: Ya 
bunları bilmeden tapıkya kaydlı 
olmıyan bir gayri menkul analı 
her nasılıc ıenedle ve senedıiz 
olarak birisinden bCSyle bir malı 
ıatın almışsanız? Yapılacak it 
ıudur: 

Malın degerine bakarsınız : 
Malan degeri ilçyilz lirayı atı
yorsa yani bu mala 300 liradan 
fazla bir para ile satan almıt· 
sanız, mal hangi mahkemenin 
bulunduğu yerde 11e oranın As· 
liye Hukuk Mahkemesine bir 
istida ile baıvurur !ve hakkınızı 
ararsınız. latidalar, dava edilen 
kaç kiti ise o kadar sayıda ol· 
malıdır. Her istidada 15 kuruı 
damga bir kuruş tayyare pulu 
yapıştırılar. Ve üzerine bunun 
yazıldığı giln, ay ve yıl ve im
za veya imza yoksa heyetçe 
taıdikli kendi yazma mühilrilnilz 
ve mUbür tasdikli degilse bu 
mühür basılınca alta iki tahidi
niz adı ve adresi yazılarak bu 
mühürün size aid olduğu taıdik 
ettirilir ve bundan ıonra mah· 
kemenin hakimine veya reiıine 
yerilir. Bundan sonraki itler 
yolunda gider . 

Açılacak da vanan iç yüzü, 
ıebebsiz olarak malı satanın bu 
parayı geri vermesidir. Madem
ki bu adamın malı tapuda tes· 
cil edilmemitdir. lbtimalki bu 
mal o adamın degildir' Yarın 

dir bqkaıı çıkar tapu g6sterir 
bırmiial benimdir der mahkeme• 
ye gider ve elinizden bu malı 
alır. Siz ortada kalırsınız İyi
ıimi ıiz bu gibi malları satın 
almakdan çekinin ve baıınızı 
derde sokmayın. 

Böyle bir ıey olursa dedigim 
gibi, bu ıebebsiz olarak elit.de 
para kalan ve tapuda malı tes
cil ettirimiyen bu adamdan bu 
parayı iatemekdir . 

Netice oe son 
1 - Tapuda kayıtlı olan her 

ıeyi tapu memuru huzurunda 
ıatan alınız . Takrir verilioceye 
kadar ve üzerinize ıicillinin 
yapıldığını görünceye kadar 
malın paraıını her ne ,ekilde 

olursa olsun vermeyiniz Teıcil 
İfİ bitip malın kaydı ıizin üze• 
rinize geçince parayı teslim et· 
mekle ilerisi için tehlike ve 
zarar yoktur. 

2 - Tapuda kaydı olmıyan 
malları . satan almayınız. Bu ma• 

lı ıalan adamdan tapu memuru 
huzurunda tescil verilmeıine 

kadar bo malı satan adama 
bet para vermeyiniz ıonra ba· 
tınız ağrır. 

3 - Eger başıDızda böyle 
tapuda sabo almadığınız bir 
gayri menkul alışı yapaııtsanız 

satandan tapu memuru huzurun 
da malın sicillinde kaydın Uzc • 

rinize geçirif meaini isteyiniz. 
Bunu yapmıyan srtıcıya karşı 
malın değerine göre, yani mal 
üç yüz liradan yukarı bir değer 
le ıatın alınmıısa asliye hukuk 
mahkemesine yok eğer mal Uç 
yüz lira ve bundan aşağı bir 
değerle sabn alınmıısa sulh 
hukuk mahkemesine dava açıp 
bu verdiiiniz paranın geri ve· 

Adliyede talik der
dine devi! 

- --·---
Baıtarafı l tel 1ayf acla 

Fethi ~Okyar ceza ve hukuk 
sahasında milçlemi hlkimli mab' 

kemelerin yerine münferit bl' 
kimlikler · ihdaıı suretiyle bd 
mahkemelerin hemen hemen bit 
misli artacağı mülibazasiyle y•• 
tatilini m6teakip yeni şekil tat· 
bikat sahasında yer tuttuğu tak' 

dirde bina vaziyetin nasıl bal· 
ledileceği sualine de ıu cevabı 
vermiıtir : 

" - Bu takdirde Sultanıb· 
mette yeni adliye binası yapı· 

hncıya kadar aradan geçece~ 
zaman zarfında muvakkat baf' 

ka bir binaya çıkmak zarureti 
hasıl olacağı ınpheıizdir. Bu ci• 
bet dnıGnülmektedir. Muvakkat 

baıka bir binanın Sultanabmet• 
teki tapu binasının bir kısmı ol• 
maıı muhtemeldir. Bununla be' 
raber daha uygun bir bina bu' 
lunup bulunmadığı da araıtırı' 
lıyor. Bu vaziyet muvaceheıiode 
postane binaıının adliyenin İf 
gal ettiği kısmı elde tutulacak· 
tır. ,, 

Adliye Vekilimiz 1940 yılı 
· batlangıcında tebligat işler ioiıt 

posta idaresi tarafından yapıl· 
maıı ve bilen bu tebligat itioİ 
görmekte olan adliye memurla· 
rınıo vaziyeti hakkında da, bull' 

ların mutazarrır olmamalat•• 
mümkün olan yardımın yapıl· 
maıı, bir kısmının posta idare· 
sine geçmesi, bir kısmının el• 
mahke~e mübaıirliklerinde kul· 
lanılmaıı ve bir kııım yaılı aıO· 
baıirlere de yardım mevzaub•' 
his olduğunu söylemiştir. 

B. F etbi Okyar son olar•~ 
blitiln hikimleri alikalandır•· 
cak fU müjdeyi vermiştir : 

- Hikimlerimiıin daima ol' 
duğundan daha iyi vaziyete gef' 
meleri esasını biç unutmuyorut• 
Bu noktadan hakimler kanunuo· 
da hlkimler lehine milmküo o' 
lan değişiklikleri yapacağız. sıı 
da baılıca tetkik mevzuumut' 
dur. lmkAn nisbetinde ve ge' 
cikmeden bu iti baıarmak arıd' 
muzu tebarüz ettirirken bu aok' 
tadan izahat vermeği de yakıO 
bir iatikbale bırakıyorum. ,. 

Adliye Vekilimiz birkaç gün• 
kadar lmralı adaaına giderclı 
oradaki hapisaneyi gezecek 'le 

sonra Ankaraya dönecektir. 

rilmesi davasını açıoız. 
Köylü okuyucularımızın bıJ' 

kuk işlerine ait isteklerini yeri· 
ne getirmeğe ve köylüye ai! 
her bakımdan faydalı bilgiletl 
vermeğe hazır olduğamuz içİO 
bundan sonraki yazılarımız bet 

gün görülegelmekte olan dert' 
lere ayıracağız. Gaıetemi:ı.i AY' 
dın ilinin köy ve köylüıüoe 
bağlanacağını ve bu yolla g•· 
zeteyi bir. köylü gazetesi haline 
sokacağımız cihetle diğer tar•f 
tan ve bu · haftadan baılaıD'~ 
ilzere köylüye ziraat bilgilerio

1 

artt1rmak için ziraat vekılliğioiıt 
kaylü için bastırdığı kısa yaııl' 
mış konuşmaları da sıraıiyle 
yayacağız. 

Gelecek yazımızda, köylll k.e; 
di istidalannı naııl ·yaıabihr 
yazısını V'ereceği!. 
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O. Becerik 
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Sonra tohum dağıtılan mınta 
kalar hiç bir zaman kendi ha· 
line bırakılmımıf, mibzerle ek· 
ille iti yerinde k6ylDye talim 
tdilmi11 çapa makinaıiyle ça· 
palama belledilmiş, hasat zama 
hı bile yanından bir mOtaha11ıı 
ekıik olmamııtır. 

Bu çalışma neticesidir ki bu 
ıun Akala mıntaka11 kabul olu· 
nan her yerde ne yerli cinse, 
ile lana denilen tipe ratbet kal· 
ınamııtar. 

Yine bu çahıma ve alaka ile 
dna kıymetini kaybeden Men· 
dres ovaıındaki tarlalar bu gün 
kıymetlerini artırmıı ve boş bir 
dcsnnm yer kalmamııtır. 

Sarayk6yden, Sökeye kadar 
biltiin ovada devlet clile, koo· 
Peratiflerle açılan ıulama ka· 
nallara yanında ıahıi tetebbils· 
lerle, bir çok vasıtalarla Men· 
dreıten Akala tarlalarına su a
kıtılmaktadır. 
Batında bulunduğu blikfımetin 

Programile temtlini kurduğu 

Aydın pamukçuluğunun . inkiıaf 
tcyrini yerinde tetkik için Bil· 
Y&k Milli Şef 936 da Nazilliye 
teırif ettiler. K3yl6 ve mllte
lıaısıılarla konuttular. Bir kilo 
Pamuk kaç kuruı masrafla is
libıal olunuyor? 

Kaça satılıyor? 

Çiftçi ne kazanıyor? 

Ziraatin inkiıafına engeller 
"•r mıdır, nelerdir? 

Mevzulara üzerinde durdular. 

Çiftçinin d&nüm baııua y•p · 
lığa 4 • 18 lira masrafı mDta-

lıassısların fikrini alarak 6 • 12 
lira olmaıı için tedbir alnıma· 
•nu emir buyurdular. Bu seya
hatlerinden avdetlerinde de Men· 
dercs ovasını sulama davasını 
tahakkuk ettirdiler. 

Bugtln devlet elilc yapılan 
ttiltler, açılan kanallar, ' hep o 
tetkik ve ıeyahatin aeticeıi ol· 
duğuau biltlln Aydın pamukcu
ları her vakit her yerde minnet 
•e ınkranla anarlar. 

Ttırkiyeye Akala cioı pamu· 
iıı kazandıran Celal lğriboz 
lci111dir ? 

Celal İtriboı 1890 tarihinde 
Se1inikte doğmuıtur. tık ve lise 
tahsilini Selinikte yapmıı, Hal
kalıyı bitir miı, mektep çiftlik 
llllldOrlOğü, ameliyat muallimliği, 
liraat memur, mOdür ve müfet-

litlilderinde bulunmuı, cumhu· 
riyet devrinde 1922 senesinde 
.c\nıerikaya giderek dört sene 
Panıuk tahsili yaparak muvaf· 
faldyetle diploma almıı. evveli 
..\danada pamuk itlerine bakan 
tn6tchasaıı Markus'la beraber 

çalJşmıı ıoora onun yerine şef 
0lnıu, Adana pamuk ıslah istaı· 
~onunu kurmuı, Ege bölgesinde 

Yillyetindc tetkik gezisine çı
kan Celil fğribo.ı 936 da Sa· 

liblide bir pamuk tarlasında yai· 

mura tutulmuı, hastalanarak 

Nazilliye relmif, bir sene biltün 

ihtimama raimen kurtarılamı· 

yarak pamuk ve pamukçuluk 

için yaradılan ve yaıayan bu 
kıymetli olgun Tllrk ıenci yine 

pamuk uğrunda hayata gözle· 

rini yummuıtur. 
Bu iUn Aydın viliyetinde A

kala denilince herkes Celil lğ
ribozu hatırlar ve . anar. Onun 

ölümünün ikinci yddönllmli mü

naıebetile Nazilli Halkevinde 

yapılan toplanbya ı6sterilen ı· 

lika, ona karıı muhitin besle

diği min~et ve şükranı göılerdi. 

Nazilli ıslah iıtaıyonunun bu

giln bir eksiii var, Celil ltri
bozqn bilıtü ... 

Kadirtinaı Tftrk çiftçisi bu 

ekılii yakında tamamlayacak 

tqebbüsUne batladığını burada 

ıükranla kaYdederken, onun, 

eseri olarak Yiliyetin geçen ve 

bu seneki pamuk itkitafım bu

raya kaydetmek isterim. 

Aydın filiyinde 938 yılı ekim 

miktarı 11109 hektar, istihsali 

6465 ton ••. 

939 yıh ekit miktarı 15607 
hektar, tahmin olanan istihsal 

miktarı 6600 ton ... 
Bu miktar her yıl artacak, 

çifti cumhuriyetin ideali olan 

refah ve saadete süratle kavu• 

şacakttr. 
·~· -

işbirliği 
Yapmasını bilmeli 

- .. 
Kaç kereler tekrar ettik: 

bütün dllnyadaki antitotaliter 

milletlerin kuvveti totaliterlerin· 
kinden kat kat üıtündür. Sayı· 

ca da ibtlln, maddi va.talar 

noktasından da Ostün, zengin· 

lik ve teair noktalarından da 
ilıtüadilr. 

Fakat maaleaef buhıan zaman 
lan müıteıne, aotitotaliter mil· 
letler ağır hareket ediyorlar. 

Dahili siyasetleri, harici siyaset 
leri iizerine akis yapıyor, ekseri 
ya ürkek hareket ediyorlar. 

Nilfuz ve haysiyetiwiz bu ka 
dar b6yük olduia halde sulbu 
kuramıyacağu ribi geliyor. Bu 
y6zden asrımızın en bllyllk bir 

faciasına sebep olacağız. Çünkll 
birleımesini ve itbirliği yapma· 
sını bilmiyoruz, yahut biliyoruz 
da yapmak istemiyoruz. 

L'Epoque 

•ene tetkikat yaptıkdan sonra 
~•zilli pamuk ıılah istasyonunu 

urarak Akala cinıi yapmııtır. 
935 de Çankırı, Çorum ve Qs. ~·~~!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!~~~~~!llı 

~•ncık mıntakalarında da tet· 
ikat yaptıktan sonra Sovyet 
~uıyaya ıiderek Tnrkistan, ö ... 
b elc:iıtan, Azerbaycan pamuk 
C6laclerini Moıkova, Taıkend, 
ti ence, Kiraf abat sulama ens-

Ullerini gezmiı ve tetkikat ya
P•ralc dönmilıtOr. 

Bu seyabattan ıonra İzmir 

Ab 't' 
1••••••.. oae ıeraı ı ........ : 

i Y ıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylıtı 3 liradır. : 
: ldare yerl: Aydınde C. H. : 
: p B . ı : • a11mevı. ! . . 
i gasetey• ait yaıular için i 
i yası itleri mfidirlütüııe, ilin· i 
! la.r için idare müdürlütiine ! 
j 'DÜracaa.t ediJmeliclir. ! ...................... " .. ······-· ~ ........... . 

AYDIN 

Barem kanunu 
izah namesi 

8a9tarafı 2 hıct •ayfada 

bir zat uhdesind içtima edeme· 
mekte, ancak bu hükümden mu· 
allimlik, tabiplik ve mliheadislik 
müstesna tutulmakta idi. 1452 
sayılı teadül kanununun 5 inci 
maddesi, muallimler hakkındaki 
bu iıtiınayı tahdit etmiıtir. 

Bu tahdidata g6re: 
A - Baıka vazifesi olmıyan 

müderris ve muallimlerin uhde-
lerinde azami üç maaşlı müder
rislik veya muallimlik içtima 
etmekte, 

8 - Rektörlük, mektep mü· 
dllrlüiü, ilk tedrisat müfettişliği, 
laboratuvar şefliği, bat mual-
limlik ve muavinlik gibi ücretli 
idari bir vazifesi buluaanların 
nhdelerindc idari vazifeden baı 
ka iki maaşlı müderrislik veya 
muallimlik toplanmakta, 

C - Maaılı memurların uh 
delerinde d~ ancak bir maaılı 
mllderrislik veya muallimlik bu· 
lunmakta idi. 

Bunların maaı vaya ticretle
rinin ne suretle tediye edilece
ği mezkur maddede izah edil· 
miı olduğu gibi, bilihare meri· 
yete giren 2041 sayıla kanunla 
5 inci maddesi hükmü, asli va
zifesi Dcretli olan müstahdemle-
rin deruhte edecekleri maaşlı 
muallimlikler ınaaıları ile asli 
vazifesi maaşlı olup da daimi 
ilcretli bir muallimlik deruhte 
edenlerin lİcretlerine de teşmil 
olunmuttur. 

Yeni kanunun 18 inci mad
desi, yukarıda yazılı bulunan 
lıUkilmleri değiıtirmiı ve alel· 
umum devlet dairelerinde çah
şanların uhdelerinde, bulunduk
ları milesseHe içinde ve dııında 
baıka bir memuriyet daha bu 
lunmıyacağı esasını kabul ettik
ten aonra istisnaen bir zat uh· 
desinde asaleten bangi zazife
lerden kaç tanesinin içtima e-
debileceğini ve bunların maaı 
veya ücretlerinin tediye şeklini 
ıöatermiıtir. 

Binaenaleyh; badema 
Umumi, miilbak, hususi büt

çelerle belediyeler bütçelerinden 
ve bunlara tibi teıekküllerden 
maaı veya ücret almakta olan 
(busuıi bir kanunda aksine sa· 
rahat olmadıkça) bulundukları 
daire ve müesseselerin içinde 
ve dıtında maaşh veya licretli 
aynca bir vazife almaları caiz 
değildir. ( Vekalete müteallik 
maaı kanunu bükümleri mah
fuzdur. ) 

Bu hükümden müstesna tutu· 
}anlar şunlardır: 

A - Maaşlı veya ücretli me· 
murlam uhtelerinde maaıh veya 
ücretli yalnız bir daimi muallim
lik bulunabilir. 
Şu kadar ki asli vazifeıi 

maaıll olanların uhtelerindeki 
maath muallimlikten dolayı a
lacakları para ücret itibar olu
nacağından, memurlann uhtele
rinde bulunacak muallimlik va· 
zifeleri daima aşağıda irae e
dilen tekilde olabilir: 

1 - Maaılı memurların uhte
telerinde yalnız bir ücretli dıi
mi muallimlik; 

2 - Ücretli memurların ub
telerinde yalnız bir maaslı dai
mi muallimlik; 

3 - Ücretli memurların ub · 
telrinde yalnız bir tıcretli daimi 
mallimlik; 

Bu suretle illveten bir daimi 

muallimlik derukte edenlere, 
memuriyet maaı ve ücretlerinin 
tamamı ve daimi muftllimlik 
mauş veya ücretleri tutarının da 
Oçte ikisi verilir. 

Mevcut memurların mesleki 
bilgileriniui artbrmak makıa• 
eiyle açılan ve daimi mahiyette 
olmayıp kurs ıeklinde bulunan 
mekteplerde muallimlik eden 
maaıb veya ücretli memurların 
her iki cihetten oln maaş veya 
ücretlerinin tamamamının veril
mesi llzımdır. 

Maddede (maaşlı veya ücretli 
memurlano uhdelerinde maaşlı 
veya ücretli yalnız daimi bir 
muallimlik bulunabilir.) Suretin-
deki hükümden memurivetle 
daimi bir mualhmliğin içtimaı 

tecviz edilmiş olduğu anlaşıl· 
dığına g6re bir memurun ilave
ten daimt bir muallimlik deruh 
te etmesiyle bir muallimin ıon· 
radan bir memuriyet kabul ey
lemeıi arasında fark mevcut ol
mayıp yalnız bir muallimin ili
veten kabul eylediği memuriyet 
maaşlı ise bunun asli vazife iti· 
bar edilmesi lazım dar. 

8 - Muallimlerden uhdelerin
de rektölnk, dekanlık, mildürliik, 
baı muavinlik, muavinlik, baı 
muallimlik, liburatuvar, mühen-
dis mektebi ve sanat okulları 
atelye tefliği gibi Ocretli idari 
bir vazife bulunanların bu idari 
vazifelardeo batka iki muallim· 
liki cemetmeleri caizdir. 

Bunlara idari vazifelerine ait 
ücretleri tam olarak verilmekle 
beraber, uhdelerindeki muallim
lik maaı veya ücretlerinden 
miktarı fazla olmanın da tama
mı tediye edilir. 

ikinci muallimlik maaı veya 
ücretleri tutarımn ise üçte ikiıi 
ita kılınır. 

C - Uhdelerinde (A, B) fık
ralarında yazılı idari vazifeler 
olmıyanlara üç muallimlik veri· 
le bilir. Bunlar; 

1 - Uhdelerinde mevcut mu· 
allimlilderin maaı veya ücretle· 
rinden miktarı fazla olanların 
tamamını; 

2 - Tayin tarihi ıırasiyle 
ikinci muallimlik maaş veya 
ücretleri tutarının üçte ikisi; 

3 - Gene tayin !sırasiyle ü
çüncü muallimlik maaş veya üc
retleri tutarmm üçte birini alır
lar. 

D - Müderris, prpfesör, do
çent tabirleri kanuna g6re mu· 
allimlik ifadesinde dahbildir. 
Yani müderris, profesör ve do· 
çentler hakkınd~ da yukarıda 
izah edilen hükümler tatbik e
lecektir. 

E - Tabipler. 
1 - Maaşlı veya ücretli iki 

mesleki vazife alabilirler. 

3 - Serbest tabip bulunmı· 
yan vilayet ve kazalardaki ta· 
biplerin zaruret halinde o vili· 
yet veya kazaya ait üç muhte· 
lif maaıh veya ücretli mesleki 
hizmeti deruhte etmeleri caizdir. 

Bunların maaı veya ilcretle
rinin tediye şekline gelince: 

1 - Maaşlı veya ücretli iki 
mesldki vazife deruhte eden 
tabiplere, ubtelerinde mevcut 
doktorlardan maaş veya ücreti 
miktarı fada olanının tamamı 
ve ikinci tabipliğe ait maaş ve· 
ya ücreti tutarının da üçte iki· 
si virilir. 

- Sonu t1ar -

voz. * 
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SALI 15/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

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

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 
1 - Raıt peırevi . 
2 - Lemi • rast ~aı kı - sazın 

gibi sinem dahi . 

3 - Lemi· nihavent farkı • 
bir gül çıkar1rdım . 

4 - Kemençe taksimi . 

5 - Reıat Erer • nihavent 
şarkı • aşkınla ben ey nevcivan. 

6 - Osman Nihat • bicazkir 
ıarkı · ellere uzakdan bak • 

7 - Saz semaisi . 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik (karışık prog· 
ram - Pl. ) 

19.00 Program 
19.05 Müzik (danı m'j :dği · Pl.) 
19.30 Türk müziği ( ince saı 

faslı) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri . 

20.SO Türk müziği (klasik e· 
ıerlerden müteşekkil program) 

21.30 Koauıma (verem hak· 
kında • doktor Muhit Tümer· 
kan tarafından ) 

21.45 Neıeli plakla • R . 
21 .SO Müzik ( bir operanın 

taksimi ) Pi . 

23.00 Son ajau haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kambiyo 
nukut (fiyat) borsası 

23.20 Müzik (Cazband • Pl.) 
23 55 -24 Yarınki program . 

Nazilli belediyesinden 
Nazilli belediyesince şehrin 

1/2000 mikyaslı imar haritası 
mevcut. Aşağı Nazilli kısmının 
111000 mikyaılı tesviye ınüııha· 

nili haritasile meskun ve gayri 
meıkün 120 bektarhk sahasının 

1/500 mikyaslı hali hazar kadaı
tro ve haritalarının alımı iti 

2490 No. kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Bu itin 

bedeli keşfi 3000 liradır muvak· 
kat teminati 225 liradır. Eluilt-

me 21/8/939 pazartesi günü 
saat 16 da N•zilli belediye 
binasında belediye encllmeni 

tarafından yapacaktar. Teklifler 
tayin edilen günde saat 15 ıe 
kadar Nazilli belediye reiıliğine 
verilmesi veyahut posta ile bu 

saatten evvel gönderilmit bulun
maıu lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler 

kabul edilmez. lıteklilerin bu 
işe benzer iş yaptıklarına dair 
almıf oldukları vesikalara isti-

naden ibale tarihinden 8 gün 

evvel alınmış ehliyet ve 939 
yılına ait ticaret odası vesikala 

rını teklif mektuplarına koyma· 
ları lizımdır. 

5 10 15 18 (150) 



Aydın ıl ra üjde 
koçarJı menbasuyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarhoın % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydın da da ıatıhğa çıkarmıvtır. 

Su, ağu mühürlü demacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönduilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Temiz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele edi~iz. 

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

1 

AYDIN IAY1 ı eor 

l'"*~AAeıYAAA66•AAAtt•e•ea.aa•eeaa 

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 vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir • 6 Ay • 

: Vade ile elbise • 
SY aphrmak istrseniz kadın .ve erkek: ı 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz • 1 
Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 

salsjz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bil6mum memurları· 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
mıza elbise yapılmaktadır. it 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli pro~alarla müt· 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarım 1 
umanm. 

K•dın ve erkek terzibaneıi 
41 Muzaffer Eraydın it 
• Demiryolu caddesi: Aydın it 

•••••• ş ... 

Sağlık Yurdu 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın bastalıklan ve .. ontkcn servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulilne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorlıuımı.ı tarafından ber 
türlü erkek klldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

1 
1 
1 

K ~ 

Bakım Evi Muayene Saatlan 1 Muayene rüni 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

" 

Perşemb 

Cuma 

Cum rteıi 

" 

Saat 

3 - 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

5 - 6 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkadatımızın adı 

Operatör Medeni Boyer 
m 
fi 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt butalakları rnutahau11J) 

OperatÖl' Nuri Erkan (+) 
Doktor Şevket Gözaçan [+] 

{ Gaı hastalıkları mutaba1111ı) ~ 

1 Doktor Mubıin 
(tç baatahkları mutabaasısı) 

Doktor Şevket Kırbq 
(İataul haatahklar mutahuaıaı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın baatahkları mutahauı•ı) 

Doktor N.afiı Y aır:gan 

[+] 
[•J ... 

Doktor Halil G6znyı:"ın rt] 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlara h~ırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapıbr 

Vergi -Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
dro( arını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar •. 

Köy nüfus defterleri 
ha:zırlanmıştır 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur ıt 
\ . C. H. P. _ Basımevi i · . .,. .................................... . 

--::S: er ·-~ 

Aydın belediye Aydın Belediye reis- 1 Aydın 37 alay Sa. Al. 
reisliğinden liğinden: komisyonundan 

1 - Belediye alektrik fab- 1 - Belediye itfaiyesi için Kuşadası birlij'inin ihtiyacı 
rikası makinelerinde kullanılmak açık eksiltme ıuretile bir tonluk için alınacak 192900 kilo odu-
üzere açık eksitme suretilc kamyonet şasesı ıatın alına· nun 26 ağustos cumartesi günO 
1060 numaralı 200 teneke ma- cakbr. ıaat 10 d!' Aydın askeri ıa.tıD 

• v k · 2 - Markası Fort, modeli alma komııyonunda açık ekıılt-
kme yagı ıatın alınaca .tar. 939 senesi 91 Y. olacaktır. meıi yapılacaktır. Tahmin be-

2 - Beher . tenekenın mu· 3 - Muhammen bedeli 1700 deli 4089 lira 48 kuruıtur. ilk 
hammen bedelı 270 kuruştur. tllrk lira11dır. teminat 306 lira 71 kuruştur-

3 - isteklilerin J~r.tnameyi 4 - istekliler şartnamesini Şartnamesi her gün Aydın ve 
gCSrmek vaya örnegını almak 1 belediyede görebilir veya sure- kutadaıı ıatıoalma komiıyonla-
üıere ~elediyey~ .m .. üracaatarı tini parasız alabilirler. .rında görülebilir. isteklilerin ka· 
Ye ekııltmeye ıtbrak etmek S - Eksiltmeye iıtirak edo- nuni veıikalarile birlikte belli 
üzere 4050 kuruşluk muvakkat ceklerin 127 buçuk lira muvak- tt k · ı ı · ·ııo 

· k l ·ı b" l'k aaa e omııyona geme erı ı temınd ma buz ara e ır 1 te kat teminat makbuılarilc bir- olunur. 10 15 19 25 (162) 
28/8/939 Pazartesi günn saat tikte 28/8/939 pazartesi günil 
11 de beleye daimi encümende saat 11 de belediye daimi en-
bazır bulunmaları ilin olunur. . cümenine müracaatları ilin o· 

9 15 20 2S (165) lunur. 9 15 20 2S (164) 

lmtlpas ••bibi ve Umıuat Netrir•' 
MUdUril ı Etem M-dn• 
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