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Reisicumhurumuz lsmetlnönü Milli Aydın Bankası 

Dün refakatlerinde Başvekil ve Ma·a
rif Vekili olduğu halde manevra 

sahasına hareket ettiler 

Daha • 
genış mikyasta yeniden 

l•taobul, 16 - Cumhur reisl· 
bliz ismet f nöoil Trakya manev-

ralarında bulunmak üzere bu 
•ıbah saat sekizi yirmi geçe re · 

fıkatleriode bııvekil doktor 

Refik Saydam ve maarif vekili 

liaıan Ali Yücel olduğu halde 

otomobil ile f staobuldan hare · 

ket buyurmuşlar ve Çorluda 
Trakya umumi mllfettişi gene

ral Kizım Dirik tarafındın kar
tdanmışlardır. 
Cumhurreiıimiz öğle yemej'ini 

Babaeskide yemişlerdir. 
lıtanbuldan itibaren yol bo

YUnca yer yer toplanan binlerce 
halk Milli Şefimize karşı sevgi 

ve saygı tezahüratı göstermiş· 

terdir. Milli Şef kendisine gös· 
terilen bu tezahllrattan çok mU-

tehasıi!I olmuşlar ve halk i!e 

temas ederek dileklerini büyük 

bir alaka ile dinlemişlerdir. 
a. a . 

Edirne, 16 - Rcisicumbur 

ismet laönilolln Edirneyi teşrif 
buyuracakları haberi Edirne 

balkı tarafından büyük bir se

vinçle karşılanmıştır. Şehir tak· 

tarla süslenmiş ve her taraf 
bayraklarla donatılmıştır. Cum-

hurreisimizin ikametlerine bele
diye d•iresi tahsis olunmuştur. 

a. a. 

faaliyete 
Selabiyettar bir menban al

dığımız malumata göre merke· 
zi lzmirde bulunan incir, ü:ıum 
ve tarım sa bş koopera tifferi 
birliği idare meclisi evve,ki gün 
Ticaret Vekileti tetkilitlan· 
dırma umumi müdür B. Serve• 
tin huzusiyle mühim bir toplan• 
tı yapmıştır. 

Şehrimiz Milli Aydın Bankası 
müdürü B. Akil Erdalin de 
hazır bulunduğu bu taplantıda 

bilhassa, kanuni ıebeplerle bir 
müddettenheri faaliyetini kıs· 

men tatile m~cbur kalarak taı· 
fiyesi mllvzuubahı olmakta bu
lunan Milli Aydın Bankasının 
mukadderatı nıevzuubahs ol• 
muştur. 

Banka sermayesinin °o dok· 
sau dördüne sahip bulunan in
cir üzum tarım satış koopera
tifleri birliği namına vaziyeti 
mütalaa eden idare mecliıiaz a· 

Milletler Cemiyeti Trakya Manevraları 
........................... 

Danzig f evkalide komiserinin beyanatı Mareşal Fevzi Çakmak maiyeti erki-
Danzig 16 - Bertesgadcnden ler Cemiyeti genel sekreteriyle 1 Dİie manevra sahasına gittiler 

'vdet eden Danziğdeki Millet· hiç bir görüşmede bulunmadım 1 
ltr Cemiyeti fevkalade komise- Londraya gitmek niyetinde de 
ri •"t d b değilim. Almanyada az bir müd-, vg e en 1011ra ya ancı gaze· . 
tt . det kaldım. Hıtlerle Danzigi 
cılere ataiıdaği yazılı beya- lik d d ı 1 üz · ,. a a ar e en mese e er erın-.. ,t . t• 1 vermıı ır. de kısa bir konuşmada buluna-
Cenevreye ıitmedim. Millet· bildim. a.a. 

S. Rusya 
llzak Şark hudu
dunu takviye etti -Moıkova, 16 - Birbirini ta
lllıaılayan haberlere göre, Sov· 
Ytt bükumeti dış Mogolistanda 
\'ukua gelen badiıeler dolayısile 
\ll'a'k şark orduıunu mühim bir 
•urttte takviye etmiştir. 

~-

Çin de 
İngiliz aleyhtarlığı 

şiddetlendi 
b· lionkong 16 - Çin ajansı 
•ldiriyor. 

1 liyençinde ve ıimali Çinde 
"~iliz alaylıtarhğı fiddetlcn
'-'•ıtir. Biitan gümrük hudutla· 

:•11ııı ve yolların telaki noktal•
t 

1111 Japon memurları konmuş-
\lr • 

t ~Unlar, lııgiliz imtiyazlı mın· t: •ııaa sokulmak istenen bü· tt' İngiliz mallarını müaadere 
ı. 111tktedirler. Posta paketleri· 
tdt· Japon makamatınca vaziyet 

ılnıektedir. · a.a. 

1 Köstencede . 
Bir deniz üssü 

yapılıyor 
_.,. -

Bükreş, 16 - Radora ajansı 
bildiriyor, 

Dün Kösteocede deniz bay
ramının kutlulaoması münase
betilc yeni yapılacak deniz üs
sünUn ilk t.ı koyma merasi
minde kral Karol bir nutuk söy
lemiıtir. 

Kral Karol nu lkunun yanında; . 
dünya harbi olmadan Çizilen 
hudutlarımız değiştirilemez, de-
miştir. a. a. 

... ~. 

Mısırda kabine 
buhranı 

Kahire 16 - Yeni kabineyi 
teşkile memur edilen Ali Mahir 
paşa, buhranın halli için istiıa
relerine devam etmektedir. 

İyi malümat alan mahfillere 
göre buhranın bu kadar uzun 
sürmesi ekseriyeti teşkil eden 
partilerin muhalefetidir. Asıl 
güçlük kabineye alınacak a· 
damların ve verilecek nezaret
lerin taksimindedir. Ali Mahir 
paşa hariciye nezaretini Yahya 
paşaya vermek fikrindedir. 

Manevralar münasebetilc Edirne bayram yapıyor 

Edirne, 16 - Genel kurmay 
başkanı Mareııl Fevzi Çakmak 

dün sabah maiyeti erkinile ve 
manenalara iştirak edecek ku
mandanlarla beraber manevra 

sahasına gitmişler ve manevra 
vaziyeti alan kıtaları teftiş et· 
tikten sonra maiyeti erkinile 

geç vakit Edirneye dönmüılerdir. 
Harekata bu sabah baılan

mıştır. 

Dün Edirneye Ankara ve İı· 
tanbuldan bazı mebuslarımız 
gelmiıtir. 

Edirne manevralar münaıe
betile şen ve mutlu günler ya-
,amaktadır. a. a. 

--------~~~~~~~ ........... li"Oiiii~~~--------
Moskovadaki askeri görüşmeler 

devam ediyor 
Moskova 16 - Havas ajansı ı 

muhabirinden: 
Fransız lngiliz askeri heyetle- ! 

rinin Mareşal Voroşilof ve arka· 
daşlariyle müzakereleri saat 
ondan on dörde kadar devam 
etmiştir. 

Heyetler gllnde iki toplantı 
yapmanın güç olduğunu ve sa-
bah saat ondan on btş buçuğa 

ve akşam on yedi buçuktan 
yirmiye kadar iki toplantı ya
pıldığı takdirde kendi araların
da görüşmeğe va~it ve imkin 
bulamadığını görerek gllnde bir 
toplantı yapm: ğa karar ver
mişlerdir. 

Askeri görüşmelerde muha
faz. olunan mahremiyet, siyasi 
müzakerelerden bittabi daha 
sıkıdır. a . a . 

başlıyor 
ları, ıehrimizin en eski ve en 
mübim mali müesseselerinden 
biri otan Milli Aydın Bınkası
nın değerli hizmetlerile Türkiye 

kooperatif tarihinde oynadığı 
rolün kıymet ve ehemmiyetini 
kaydederek bu mUesse5enin tas· 

fiyesi değil bilakis daha geniş 
bir mikyaıta faaliyetinin deva· 
mını istemişler ve bu hususta 

ittihaz ettikleri karara Hca ret 
vekaletine göndermişlerdir. 

Filhakika, Aydmın büyük bir 
iftiharla sinesinde taşıdığı ve 

otuz sene gibi oldukça nzun bir 
ömre malik bulunan Milli Aydın 
Baukasıntn şimdiye kadar çift

çi, - tilccar, esnaf ve her. sınıf 
halka kartı gösterdiği kredi ve 
ikraz kolaylıklarını ve cOzda-

nında elyevm 135 bin lira mik· 
tarınd • alacağı olduğunu dliıii· 
necek olursak bu mllesseaenin 

her hangi bir sebeple liapatıl· 
maaından duyabileceğimiz ıstı• 
rap derin olduğu kadar onun 
bırakacağı boıluğu baıka bir 

müesseıenin kolay kolay dol
durabileceğine de ihtimal ver· 

memekte kendimizi haklı bula
biliriz. 

ilaveten şunu söyliylim ki; Mılli 
Aydın Bankası, devam faaliyeti 
hakkında kooparatif birliği ida
re meclisince ittihaz editen ka
rar üzerine eskisinden daha ge
niş ölçüde bankacılık muame
lesini yapabilecek bir vaziyete 
gelmiş bulunmaktadır. Evvelce 

olduğu gibi bundan sonra da 
iş yapmak arzusunda bulunan· 
lar biç tereddüt etmeden Milli 

Aydın Bankasma müracaat et
melidirler. 

Şehrimizin muuf ve şayanı 

itimad ıahsiyetlerinden mürek· 
kep bir idare meclisi ile Akil 
Erdal gibi ticaret hayatında ve 
bankacılıkta bllyllk muvuaffaki· 
yeller kazanmıı ve herkese 
kendisine sevdirmiş bulunan kıy-

metli bir müdür tarafından ida
re olunan Milli Aydın Bankası 
istikbalde Aydının en parlak bir 
ticaret milessesesi olmağa nam
zet bu lunmaktadır • 

Kooperatif birliği idare mec
lisini verdiği isabetli kararın
dan dolRyı tebrik ederiz. 

• ;:;+._,~ 

Dr. Ziya İşeriiıin 
Parti idare heyeti az~lığı 

tasdik edildi 

Parti viliyet idare heyeti a
zalığına yedeklerden alınan dok 
tor Ziya lıerinin vazifesinin u

.mumi idare heyetince tasdik e
dildiği haber alınmııtır. 



Barem Kanunu 
izah namesi 

Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik ıekliai 

eösterir izalınamenin lıazırlıiıDı bitirmİftİ. lzabname baıbrılıcak 
ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak
br. Bnton devlet aıemurlarını alakadar eden izahnımeyi aynen 
aıajıya koyuyoruz : 

-12 -
Ancak kanunuu tahmil etme· 

diği munzam bir vazifeyi mOn· 
feridea ifaya m,emur edilenlere 
muayyen çalııma saatları bari· 
cindeki mesailerine mukabil icra 
vekilleri heyetince takdir o'u
aacak b:r Ocret verilebilir. Bu 
Dcretio; itin muvakkat olma11· 
halinde o iıin hitamında ve 
uıua mOddet devam edecek iş
lerde de ait olduğu vek iletin 
tayin edeceji umanlarda tedi
yesine icra vekilleri heyeti ka· 
rar verebilir. 

Bir dairenin her hangi bir 
işi için teıkil olunan komisyon· 
larla muhtelif vekilet veya ida 
relerin itleri içi11 teıkil edilen 
komiıyonlara memur edilenlere 
Ocret verilemez. 
Şu kadar ki bir veya muhte

lif dairelerin ber lıangi bir iıi 
için teıkil edilecek komisyonla· 
ra memur edilenlerden bu ko
miayolİların bulunmadıkları ma
lıallin ıayri yerlerden getirilen· 
lere yol masrafları ile yolda 
sıeçea mOddete ait aeyahat yev 
miyelerinin verilmesi ve ayrıca 

icra vekilleri heyetince tayin 
olunacak miktarda masarifi za · 
ruriye itaıı caizdir. Buolara ko
misyoDlann bulunduğu mahalde 
kaldıkları milddet için baıkaca 
seyahat ve ikamet yevmiyesi 
verilemez. 

Madde 23 - MlUbak bütçeli 
idarelerle hususi idareler ve be· 
lediyeler dahi 36S6 sayılı ka· 
aun bükilmleriae tabi oldukla
rından mezkur idarelerin maaş· 
h ve ücretli memur lan hakkın· 
da da bu izahname bükilmleri· 
nin aynen tatbiki lizım gelir. 

Ancak varidatlarının milsait 
olmadığına icra vekilleri heye· 
tince karar verilen beled yeler 
için kanunun 1 nci maddesine 
yazıh derecelerin dununda ya
ni lS oci dereceden aıaiı me
muriyet ihdaııoa mahalli beledi 
ye meclisleri selihiyetlidir. Bu 
ıuretle 15 nci derecenin dunun 
da bir maaıa tayin olunan me· 
murlar bu maaşta bir terfi müd 
deti beklemeksizin tahıil dere· 
celerine göre izabnamenin 3 
ncü maddcıi mucibince girebile 
cekleri derecelere tayin oluna· 
bilirler. 

Huıusl idarelerle belediyeler 
memurlarının kadroları icra ve
killeri heyetince tasdik oluna· 

cak ve bu kadrolar mezkur 
idarelerin teıkilat kadrosunu 
teıkil edecektir. 

Macide : 24 - Eski hükümle· 
re 16re tekaüt edilenlerle, ey· 
tam ve cramil ve hidematı va-

taniye tertibinden maaş alanla
rın bu paaaılannın tediye tek
lini; gerek eıki h6k0mlere ve 
gerekse 1683 sayılı kanuna is· 
tlnaden tekaüt edilenlerden bir 
hizmet deruhte edenlerin maaş
lannıD ne suretle verileceğini 

ıö•terea kanunun 24 Oncü mad
desine nazaran; 

A - 1683 sayıh askeri ve 
mülki tekaüt kanununun meri· 
yetinden evelki hükOmlere gö· 
re maaı alan alelumum milte
kaidia ile eytam ve eramil ve 
bidcmab vataniye tertibinden 
maaş alaa zevata maaı asılla
riyle tahsisatı fevkalidelcri bir· 
leştirilmek suretiyle bir kalem 
olarak tediye edilecektir. Bu 
kabil maaılılar için şimdiye ka· 
dar tatbik edilen muamelede 
bir değiıiklik husule getirmiyen 
bu hllküm muvacehesinde, ha· 
len cereyan etmekte bulunan 
tatbikata devam edilmesi lazım 
gelir. 

B - 1683 sayılı askeri ve 
mülki tekaüt kanununun meri
yetinden evelki hilkümlere göre 
maaı alan mütekaitlerden olup 

· ta, umumi, millbak ve husuıi 
biitçelerle belediye bütçelerin· 
den ve bankalar ve devlet mü
esseıeleri memurları aylıklarının 
tevhit ve teadulO hakkındaki 

3659 sayıla kanunun 1 inci mad· 
desinde sayılan müesseselerden 
tahsisat veya Dcret alanlar•n bu 
vaziyetleri devam ettikçe teka
üt maaıları tahsisatı fevkalade· 
leri ili ve edilmekıizin verilir. 
Meseli; eski hiikme göre teka
üt maaşı alan bir miltekait ma· 
liyed ; evkafta, huıuıi idarede, 
belediyede, S : merbaok, Etibank, 
Ziraat bankası, Emlik ve Ey· 
tam bankası, Belediyeler ban
kası, Cümhuriyr.ıl Merkez ban
kası, Türk Ticaret hankası ve· 
ya iş bankaıında tahsisat veya 
ücretle istihdam edilse; bu mü· 
tekaidin tekaüt maaıınıo yalDlz 
aılının verilmesi ve tahsisatı 
f evkalidesinin tediye edilmeme
si icabeder. Bu madde~in 1683 
numaralı kanundan evelki bil· 
knmlere tevfikan tekaüt ,~dilmiş 
bulunanlarm umumi, mOlhak ve 
hususi bOtçelerden tahsisat veya 
ücret almaları halinde tahsisatı 
fevkalidelerinio kesileceği yo
lundaki hükmü mutlak oldu
ğundan, bunlııırdan 19 uncu mad
de şumulOne giren yerlerde is
tihdam oluoanlarla ücrellerini 
(E) cetveline dahil tertiplerden 
alanlerın bu fıkra bükmilne ta·· 
bi tutuJmaları tabidir. 

C - 1683 sayılı askeri ve 
mülki tekaüt kanunu hnklimle
rinc göre tekaüt m.aaıı tahsis 
edilenlerden umumi, mülhak ve 
huıuıi blltçelerden veya 3659 
sayıla kanunun 1 inci maddesin
de ıayılan müesseselerden tah
sisat veya ücret •lanların bu 
vaziyetleri devam ettikçe taka· 
üt maaıları 1683 ıayılı kanunun 
70 inci maddesi greğince nısıf 
olarak verilir. Bilfarz 1683 ıa· 
yılı kanun mucibince tekaüt 
maaıı alan bir mütekait (8) 
fıkraıında sa yılan müesseseler
de tahsisat veya ücretle istib· 
dam olunsa bu mütekaidin 
tekaüt maaıının ya'nız msfının 
verilmesi iktiza eder. (3) fıkra-

Sonu 3 ündi tayfada 

Aslan payı --
Polonya ordusu şefi yalnız 

aıkcr sıfatile değil, ayoi za
manda moralist sıfatiyle konuş
tu. 11 Birler için almak ve di
ierleri için vermek manasına 
gelen bir hak mevcut olduğuna 
bizi ikna edecek biç bir kuvet 
yoktur. " dedi. Bütün mesele 
buradadır. Hitlerin ıu son se· 
nelerde, muhtelif hukuki mas· 
keler altında, ırk, bayat sabası 
vesaire gibi bazı vesilelerle ileri 
ıürmOş olduğu yegine delil ıu
dur: bu bana aittir, çünkü ba· 
na aslan derler. Ben sizden da
ha kuvetliyim. Bu itibarla Avus
turyayı kendime veriyoruııt, Çe
koslovakyayı aziz nefsime peı
keı çekiyorum, biraz sonra Dan
ziği alacağım, haddiniz varsa 
karıı koyun. 

Fakat biç saomadıiı bir şey 
oldu: kendisine kartı konuldu. 
Aslanın komıuları her şeylerini 
ona kaptırmaktan bıktılar. f,. 
tabının yartıcıhğa nisbetinde art
tığını gördüler. Onun gözleri 
içine baktılar ve 11 artık kafi! ,, 
dediler. Hali doymadınız mı 7 
Öyleyse vermemeye azmelmit 
oldurumuz ıeyleri elimizden al
maya kalkışın görelim. 

Ve yeni taleplere karşı koy
mak için birleştiter. 

Maretal simigli · Ridz bunu 
kati bir azimkirlıkla söylemiş
tir. hattl yalnız olsaydık bile, 
ölüm tehlikesini göze alarak 
kendimizi müdafaa ederdik. 
Adaletten babsetmiycceğiz, çün 
ki ıizin adaletiniz bizim kasdet 
tiğimizin ayni değildir. Ne in· 
sanlağa yapılan hizmetlerden 
ne de medeniyet uğrunda kat· 
landığımız fedakarlıklardan bab 
sediyoruz. Biz kuvvete kuvetle 
mukabele edeceğiz. 

Onun içindir ki arslanın yut
maya niyetlendiği yeoi lokma 
ilzerine pençesini uzatmakta 
tereddüt ettiğini görilyoruz. 
Kendisine hücum edilece ğini, 
onu kuşatacaklarını aç bıraka· 
caklarıaı bayk•rıyor, Maraşal 
Göring Almanyanın harp iste· 
mediğini, fakat kendini müda· 
faa etmek mecburiyetinde ka · 
lacağını söyliyor. Ayni esnada 
bir İtalyan tebliği Po vadisin
deki manevraların it alyaoın 
alpleri geçmek istediği asla 
ifade etmediğini ilin ediyor. 

Bu tebliğ bizden ziyade ital
yan halkına bitap ediyor. iki 
totaliter devletin tebilarını mils· 
terih kılmaya çahıtıklarını an
layalım: "Hayır, biz sizi öldürt- . 
meyi d lşDnüyor değiliz. Biz sa
dece zalim lngiltere ve Fransa 
llzerimize atıldıkları halde mü
dafaa için hazırlanıyoruz. ,, de· 
meye getiriyorlar. 

Biz, tam bir sükun içinde ha
zır bulunuyoruz. Amiral Darlan 
in$filİ7. ihtiyat donanmasının ge
çit reıminde bulunuyor ve in 
ıiliz tayyareleri franıı:r. toprak· 
ları üzerinde uçuyor. Fırlıoa 
koptuğu takdirde biz hazır bu· 
lunacağız. Aslanın biraz endi· 
şelenmeye baıladığı anlaıılıyor. 

Gallus 
.............................. 
İ itizar 1 
i Yazımızın çokluğundan e- i 
: debiyat ve kültür sahifemizi ı 
ı yarın takdim edeceğiz özllr ı 
ı dileriz. i ............................. 

Kögcülük konuşmaları : ... ~ 

, Köylünün davaları 
Köylünün doktor ihtiyacı 

Bozdoğao (Hususi) - Her 
yazı, acı görüşluin neticesidir. 
Her yerde her glln ayni mev · 
7.ular miinakaşa edilir köylünün 
lehine bir takım teklifler orta· 
ya atılır fakat böyle k"lır. 

Bir arkadaıım, köylünün da
vaları için çektiği bitmez tüken 
mez ıukıntayı, hesabıız, yıkıcı 

dava masrafları / ve vermek 
zorunda kaldığı vekil ücretleri· 
nin yüksekliğini diğeri; doktor 
ve doktorların ancak vicdanla 
rına ve insaflarına kalan hazan 
ve bazı doktorlar için ayui te· 
kildeki yüksek ve köylli için 
gerçekten ağır otomobil maara· 
fanı ilin ve doktor ücretlerinin 
ağar yükllnden kurtarılmalan 
için devletin müdafi ve doktor 
hizmetlerini de devletleıtirmesi· 
ni bir çare olarak ortaya atmış 
tı. Bunun üzerinde fikir yürüt· 
m~kten ziyade dokunulan me· 
ıelenin ehemmiyet ve ciddiyeti 
üzerinde durmağı uygun bulan
lardanım, Bunlar okuduiumuza 
göre, bazı rejimlerde tatbik 
edilmiş ve fakat başarısızlık 

sebebiyle bu günkü normal iek 
linc dönülmüştür. 

Bizce: hakikaten köylü ufak 
büyük, ehemmiyetli ehemmiyet
siz olan ve mahkemelerin sela
hiyetleri içine giıen davaları 
için cidden büyük zararlara yı
kım teşkil eden masraflara, bin 
bir mihnet ve meşakkate maruz 
kalmakta ve binnetice iktisadı 
faaliyet ve ahlaki karakteri ba
kımından ccmiy~ te ~zararlı bir 
unsur haline bile gelmektedir. 

Her ne kadar köy• kanunu 
ve yüksek adliye vekilliğinin 
son tamimleri vcçbile on liraya 
kadu olan ve köy kanunuoun 
49 50 51 nci maddeleri şümu· 
lüne giren davalar için köylüyü 
mahkemelerin ağır harç ve mas 
raflarından vikaye için bu da
valarıa önce köy ihtiyar meclis 
terince görülmesi yoluna iİril· 
mjşse de, köylünün 10 liraya 
kadar alım sahm alacak ve 
bundan yukarı olan yani !elli 
liraya kadar olan alım salamdan 
ve alacaktan doğan davaların 

üstOnde kalan ve mahkemelerin 
görmesi gereken adli işler de 
halledilmek ve ncticelendirilmek 
lüzumunu ifade etmektedir. 

Son avukathk kanunu beş 
avukat olan yerde veya bir 
avukat ve dört dava vekiıinio 
bulunduğu mahalde bir (adli 
müzaharct bürosunun) kurulma· 
sı ne ve yoksul halkın, haldı 

olduğu anlaşılan işlerinin ilk 
masraflarının bu büro tarafın
dan temini gibi çok yüksek hü
kUmleri ihtiva etmektedir. Fa
kat tatbikat bakımından bu hü
kümlerden aocak adli müzaba
ret bürolarının kurulu olduğu 
yerler halkı, o da tetkikatımıza 
nazaran cüzi olarak istifade et
mektedir. Öte taraftan anado· 
lunuo dört yüze yakın kazasın· 
dan en aşağı üç yüzünde du
rum eski halini muhafaza eyle· 
mektedir. 

A) Adli miizaharet bürosu 
kurulan yerlerde : 

Köylünün fakiri eğer kanunun 
bu hükmünü biliyorsa veya bu 
hükümleri öğreaebilmiıse bin 
sıkıntı sonunda adli milzaharet 
bürosunun lütfuoe mazhar ola· 
bilir. Bilmcdiii takdirde bir 
avukata gidecektir. Bu :srnne 
kadar beklendiği halde henüz 
avukatlar için ücret tarifeıinia 
yapılmış olduğu henüz duy· 
madığımıza göre, davalının 

davası iç~i n A " u k a t ı D 

ve davalının karıılıkh Dcret an• 
laımasına bağlı, kaldığı ve her 
avukatın da meseli 55 lirabk 
bir dava için veya bir hakaret 
veya izrar davası için yorulma
sıoın ivazı olarak iki tlç liraya 
razı olmasının mantıki olmadıi• 
kanaatındayız. Bunun neticeıi 
bu fakir köyllluüa davası için 
daoışacaiı bir adam, öireııece· 
ği bir yol var mıdır? 

Eğer araya iki tarafın iddialı 
iıi girerse çarnaçar avukatın 

teklif ettiği ücret kabul edilmek 
zarureti vardır. 

Doktor itine gelince : Gör• 
mekteyiz : Belki her yerde bu 
böyle değildir. Fakat bir çok 
yerlerde olmadığı iddia edile• 
mez; doktora ihtiyacı olan bir 
yurtdaşın, hele hastası muztar 
bir durumda ise, doktora bir 
otomobil temin eylemesi ve Boz· 
doğaa ıibi yolu müsaid o'mıyaa 
yere gidecek bir otomobilin de 
hiç bir tarifeye dayanmakıızın 
şoförlln insafına · kalırsa, en aı 
mesafenin yaku: lık uzaldıiın• 
a-öre beı on lira vermesi •• 
doktor ücreti ilaç para11 içi• 
de beş on lira ve eğer doğum 
aju hastahk ve bazı tabbi ufak 
tefek müdahalelerde bulunmuf" 
sa çok kere gördüğümüz ve duy
duğumuz cihetle otuz kırk lir• 
alındığı ve bütün bunlar ilzerin· 
de . düşünülürse köylünnn çok 
acı bir durum içinde kaldığı 
müşahade edilir. Şu halde ne 
yapmalı? 

Aklımıza gelen en kestirme 
yol: 

Kaza belediyelerinin emril 
idatesinde ve kaza köylerinia 
de iştirakile kazada bir doktor 
ve bir avukat lveya d~va veki
lini köylüye adli işlerde mDııvit 

· sıfatiyle ve doktorun da her 
hususta yardımından istifade e
dilmelidir. Meseli, elli iki köy• 

lü olan Bozdoğan kazası bele .. 
diyesiyle birlikte bir doktoru ve 
bir avukat veya dava vekilioİ 
besliyecek bir durumdadır. fa"' 
kat denecek ki, kazada doktor 
da var, dava vekili de. Fakat 
görülmektedir ki gerek doktor 

ve gerekse diğer meslek ıalik
ı~ri geçinmek ve kazanmak z•• 

~ ruretiylc karşı karııyadırl•t· 
Doktor nihayet resmi bir ..,e .. 
mordur. Tabibi adlidir, hllklllD•t 
doktorudur. Onun ııhhi ve ic:la11 

meıgalelcri ltöylü ile yakıad110 
ve parasız alikaıına ve da•• 
yekillerinin de çalışmalan111• 

ı ivazsız olmasına enüelclir. Sif 
çok vaziyetler hakiki ıekild• 
k6yln için çalıtmaya manidir· 
Şu halde, dediğimiz gibi, köylB-



1 

n 

D 

r 

• 
meldupla1! : 

Nevyork dünya ser
gisinde Türk günü 

-2-

ihtiyar kürenin en uzak me• 
•tfelcrinden milyonlaca insanı 
~eıadine cezbeden Ne•york dün· 
Yı sergisini ifrata ve tefrite 
••pmadan insan zeka ve kabi· 
liyetinio yaratabildiği ve şimdi· 
den sonra da yaratabileceği 
harikaların en mükemmeli say· 
inalda bu muazzam eserin ha· 
~İki bOviyetini ve orijinalitesioi 
ıfade etmit olabiliriz. 

Sergiye ittirak eden 63 mil· 
letin muayyen bir saha dahilin
de meydana getirdikleri mede- ' 
llİyet, killtllr ve sanat eserleri 
ıaı kamıştıracalı, z;yaretçileri 
hayretler içinde bırakacak ka
dar manalı ve dUşUadürücüdür. 
Burada her memleketten bir 
Parça ve her milletten bir i:ir
llek vardır. 

Yazan : Hulusi Agdınoğlu 

mahşeri bir kalabalık huzurunda 
yapılıyor. Nutuklardan sonra 
milli kıyafetler gösteriliyor, mıl· 
li ıarkılar söyleniyor, milli ra
kıslar oynanıyor. Hülisa bir 
milletin kültürüne, içtimai ha· 
yatına ait ne kadar ileı i ve gll· 
zel teyleri varsa hepsi ortaya 
dökülüyor. Nevyork dünya ıer
gisinde Türk gllnü de bu ahval 
ve ıerait altında yapıldı ve çok 
alaka gördü 

Nevyork büyük elçimiz Münir 
Erteünün nutkunu Nevyork ilni
veraiteai terbiye profesörü Tra
ıber'in nutku takip etti. GörOı
tiii6m Amerikalılar Türk günü

' nün kendilerini fevkalade teshir 
ettiğini ıöylediler ki, bu bir 
kompiliman değil hakikatin ifa
desidir. 

• Gecesine dt, Türk heyeti ta· 
22 Temmuz 1939... rafından verilen büyük ziyafete 
Gnnlerden Cumartesi... biz de davetli idik. Burada Türk 
Nevyork dünya ıergiıinde ! Amerikan dostluğunun en beliğ 

l'&rk günll kutlulanacak... 

1 

tezabOrlerine fabit olduk. Ziya· 
Esasen Tnrkiyeden gelen tu· fet esnasında Tılrkiyeoin sulb-

rist kafilesinin, yani bizim ıe• perverliğindeo ve dünya sulhu-! L 
>'abat programımızda ij}çü}ü bir j nun Korunması için yaptığı fev• 
h kalide gayretlerden sitayiıle 
esıpla tanzim ve ayar edilmiı j 
Olduğundan Tilrk gününden bir babsolundu. Bu hakikatları dOn-

yanın uzak bir k&ıesinde ve 
iOo evel Nevyorka vasıl olmuş 1 

b 1· yabancı milletlerin ağzından i· 
ulunuyorduk. şitmek insana baıka bir gurur 
Sergiye iıtirak eden milletle- · veriyor. Ziyafeti takip eden sü· 

tin kendilerinden bahsettirebil- 1 vare de çok parlak oldu. Ka-
lıleleri fırsat ve imkinım ver- radeoizli gençlerin oynadıkları 
l'llek için sergi idaresi milli gün· danslar ve on beş kadar erkek 
ltr yapmıı .. Turk gÜDÜ, Yunan ve kadından mürekkep gurubun 
Rlloü, Fransız günü gibi.. Zeybek oyunları fevkalade tak-
~ Merasim sulh meydanında ve dirler kazandı. 

---= -----==== 
11i.io bilhassa fakir olanlarının 
terek içtimai hastalıklardan 

lrıadut olan davalaranı ve gerek

•t insani ve uzvi haatalıklarını 
ltdayi için acil tedbirler almak-

1• nıilkellef bulunmaktayız. On· 
l•rın bugünkü acı durumların· 
dt11 en ziyade acı duyan bizle

tiı. Derdini anlatamıyor bilri

•itlik, parasızlık yüzünden dava· 

••tıı kazanım.yor makdur olu· 

Yor, yine ayni sebeplerden ötü

rıı hasta olan karısına çocuğuna 
doktor alıp götüremiyor haata

•1tıı kazaya getiremiyor getirse 

de Ya köylere iş için giden dok

toru bulamıyor. Ne yapacağız? 
QUnlara bir çare bulmak cemi· 

Yetin vazifesidir. İçtimai ve in

'•rır ve nihayet milli bir vazife. 

\liiiyetlerdeki Halkevleri, dok

~~r bolluğu sebebiyle parasız 
•lnikler açabiliyorlar. Kazalar

da buna imkin yok. lmkin iı 
tibıaı edilemiyor. 

l<öy itlerinin iyi bir yönde 

).Üriiaıesi için yakından ilgi ia· 

:'Yor. Çalııkan enerjik eleman· 

,''• lllemleketçi ve millet sever, 
•dakır unsurlar istiyor. Bunla· 

;• da muhakkak yapacağız. Ye· 
tr lci ilgililer de ilgilerini her 

~lllanki &ibi daimi olarak gös

~"•inler. Biz bunun için çalış
• it tayız. 

ilin 
Aydın asliye hukuk 

mahkemesinden 
9381757 

Aydın güzelhisar mahallesin· 
de demiryolu kenarıDda 109 
sayılı evde sıvacı akif [karısı 
muııffer tarafından güzelhisar 
mahallesinden balı kesirli sıvacı· 
akif aleyhine açalan boıanma 

davasının yapılan tahkikat ve 
mabLemesi sonunda: iki tarafın 
boşanmalarına ve rnüddeaaleyh 
akifin bir sene müddetle evlen 
memesine ve küçuk çocokları 
perihaoıo anHı yananda kalma 

ınaa ve vtliyet bakkınm anasına 
aidiyetine 7I10/939 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan 

ikametgibı meçhul bulunan müd· 
deaaleyh Akifin işbu ilin tari· 

hinden itibaren on beş giin için 
de kanun yollarına müracaat 
etmediği takdirde boşanma bük· 
mnn&n kesbi katiyet edeceii 
tebliğ yerine geçmek üzere illa 
olunur. 176 

......... Abone ıeraiti ........ , 
i, • 
: Yılhtı her yer için 6 lira, i 

Alta aylatı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aythnda C. H. f 
; P. Buımewi. i 
i ru•t•J• ait yaular için i 
i yuı itleri müdürlütüne, ilin· f 
i lar için idare müdürlü;üne ! 
: taüracaat edilmeUdlr. t . . 
•••••••••••••••• ................................ 1 

AYDIN 
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20 Ağustostan sonra 
tehlike mi var ? 

Yazan: Lucien Romier 
Avam kamarası, istisnai bir keli bir dönemeçte yavaılamak 

toplantıyı icap ettirecek bidfse· ıonra maniaıız farzedilea yol· 
ler mOstcsna, iki ay müddetle da kayıt11zca yol almak tarzın· 
tatil etmeye karar vermiıtir. da anla1ılma11 geçen ıeae bize 

Bu karar uzun bir miinakaıa· bahalıya mal oldu .•. 
dan ve bir rey 'mllcadelesiaden Avrupada az veya çok yakın 
sonra verilmiıtir. hldiıeler için aoceden hazırlan· 

Sebep neydi? Bu sebep biçde mıı bir program yoktu. Tabl-
Avrupaoın ağustos ve eylül ay· atleri icabı tulüata mlisalt ot-
ları içinde deliksiz bir uykuyla mıyan bu hareketler ve bu ha· 
uyumık talihine mazhar olup zırlıklar tabii bir çok imkinlara 
olmıyacaj'ı endiıeıi değildi. B. nazırdır. Hangi imkin ilzerinde 
Çemberlaynın hasımları meclisin ve ne zıman duracaklardır ? 
on beı gün sonra yeniden içtima Yoksa muallikta mı kalacak· 
etmesini istiyorlardı. Çünkü mu· lardır? 
halefet hatiplerine göre 20 20 ağustostan sonra, Alman· 
ağustoıtan sonra çıkacak olan ya ve ltalyaaın bizzat ilin et-
harici bir buhran başvekilin mit oldukları bilyük seferber· 
metanetle karşı koyacağına iti- · likler, asker tabşit ve manev
matları yoktu. B. Çemberlayn 

1 
raları ikmal edilmiş olacaktır. 

bir buhran tehlikesi olmadığını O zaman nazi kuvvetlerinin sene· 
söylemedi Muhtemel bir buhra· lik kutlama ve tebeyyllç devre· 
nın tarihini ve teklini anceden si baıhyacakbr. 
bilmek mümkün olmadığına gö- Şu dakikada Avrupanın üç 
re kendisine karşı peşin bir iti- mıntakası ani bi teşebbüse ma-
mataızhğı ifade edecek olan ruz görünmektedir. Tabii bun-
manadl rey verilmesini kabul lardan biri Danzigdir. ikincisi 
etmiyeceğini söyledi. Davayı Almanya ile uyuımUJ olduiunu 
kazandı . . Bu münakaıa ve nik· pek gizlemiyen Macaristandır. 
hinliğe, ne de bedbinliğe yeni Nıhayet, ltalyanların aıikir bir 
biç bir ıey getir mit değildir. ıekilde göz koymuı oldukları 

lngilız parlimentosunun mü· Makedonya. 
zakerelcri bizi alikadar etmez. Cilreti durduracak veya sade-
Bizim için ehemmiyetli olan, ce reciktirecek bir çok şeyler 
kebanetli tarihlere aldanmamak· vardır. Fakat ansızın fırsat onu 
tar. Güya 20 ağustostan itiba· teıvik edebilir. 
reo, mukaddrat yüzünü göster· Çalınan hava ne olursa olsun, 

daimi bir ıalibct göstermelidir. 
miye ba,layacakmış. Ayın 2S Tiyatroda dejiliz: Uvertilr mut· 
inde bili yllziinO göstermemiı laka ardından operanın gelece-
olsa biltUo tehlikelerini unut· ğini ifade etmez, ve opera ilver 
makta haklı oluyor muyuz? Dı~ türsOz gelebilir. 
ıiyasetin, iç ıiyaset gibi, tebli- Le Figaro 

------~~~~!!!!!!!!!!!~~,~~~~~~~------

Barem kanunu 
izah namesi 

Baştarafı 2 ln~I 1ayfıda 

sı münasebetiyle verilen izahat 
1683 numarala tekailt kanununa 
tevfikan tekaüt edilmiı olanlan
lar haklunda da tatbik olunur. 
Yani bunların tekaüt maaşları
nın yarısı kesilir. 

D - Alelumum mütekaitler 
hakkında yukarıdaki (B ve C) 
fıkraları hükümlerinin tatbik edi· 
lebilmesi ·için, bunların aldıklerı 
takaüt maaıiyle ücret veya tah
sisat mecmuunun 50 liradan 
aıağı düşmemesi ıarttır. Teka· 
üt maaılariyle aldıkları ücret 
veya tahsisat mecmuu 50 lirayı 
geçmiyen mütekaitlere bittabi 
hem tekant maaılariyle ( varsa 
tahsisatları) ve hem de ücret 
veya tahsisatları tam olarak 
verilecektir. 

Tekaüt maa,lariyle ücret ve· 
ya tahıisatları mecmuu SO lira
yı geçen mütekaitler hakkındı 
ise, bu tezayllt (eaki bük&mlere 
göre tekaüt edil~nlerin) tekant 
maaılarına ait tabıiıatı fevka
lidelerine ve (yeni hükme iati· 
naden takaQt edilenlerin de ) 
tekaüt maaılarının yansına ba· 
liğ oluncaya kadar aıağıda gas
terilen misallerde olduğu gibi 
tenzil edilecektir. 

Meseli: Muvazenei umumiye 
veya mOlhak veya hususi bnt-

1 
çeli dairelerin birinden, vergiler 
çıktıktan sonra 33,42 lira Ocret 
alan bir milstabdem eski hii· 
kümlere göre tekaüt cdilmit 
•e safi 9 lira tekaüt maaıiyle 
13.29 kuruş ta tahsisata fevka
lida almakta balunsa eline ıe· 
çecek SS, 70 kuruş tekaüt maa .. 
şında S,70 kuruşuıunun tenzil 
edilmesi ve bakiyesinin tesviye· 
si lazım gelir. 

Kezalik bu müstahdem yeni 
tekasül kanunu mucibince 
kanunu mucibince tekaüt edil
mİ§ olup ta vergiler çıktıktan 

ıonra 25 lira tekallt maaıı al
mukta bulunsa, safi 33,42 lira 
ücretiyle beraber eline geçecek 
paranın tekiüt maaıından 8,42 
lirasının indirilmesi iktiza eder. 

Uhtelerinde vazife bulunan 
mütekaitlere ceman verilecek 
paranın 50 liradan aıağı düı· 
memeıi şart olduğundan, SO li
ranın hesabında daima vergiler 
tenzil edilecek ve bu heaa p ele 
geçecek paraya göre yapılacak
tır. 

E - Gerek eaki hükDmlere 
vıe gerekse 1683 sayılı kanuna 
g6re maaı alan alelumum mil· 
tekaitlHden maaıh bir hizmete 
tayin edilenlerin veya bu maaş-
la hizmetlerde Ucretle çalııanla· 
un aldıkları maaş veya ncret-

,O', 1 • 

RADYO 1 
PERŞEMBE 17 /8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÖU 

1'48 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

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

T. A. P. 31,70 m. 946S Kcı-

12,30 Program 
12.35 Tilrk mliziği 
1 - Mahur peırevi • 
2 - Arif bey • mahur şarkı 

Seninle durmak derdinak eyler. 
3 - Şerif içli • mahur ıarkı 

Alamam doğrusu desti emele . 
4 - Refik F enan • mahur 

ıarkı - Bir neıe yarat basta gö· 
nlU • 

S - Santur taksimi , 
6 - Dede · Rast t•rkı • 

Çalıma bak efede . 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri . 
13.15·14 Müzik (Karış1k prog· 

ram - Pi.) 
19.00 Program 
19.05 Mftzik ( Operetlerden 

seçme parçalar • Pl. !) 
19.30 Tilrk mllziği (Faı•l he· 

yeti ) 
20.15 Konuıma (Ziraat saati) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.SO Türk müziği 
1 - Neveser pqrevi . 
2 - Sadettin Kaynak • Ne· 

veser şarkı - Hicranla harap 
oldu sevda • 

3 - Osmao Nibat - Niba· 
vent ıarkı - Yine bu yıl acla ıenıiz 

4 - Keman takıimi. 
S - Medeni Aziz ef. • Hi· 

cızkir şarkı - vaz geçip nazü 
edadan. 

6 - Zekiıi dede • Hicazklr 
yUrilk semai . Bul bul gibi pllr. 

7 - Hicazkir saz ıemaisi . 
8 - Abdi cf endi • Raıt ıar· 

kı • senin aıkıola çik oldum . 
9 - Arif bey • rast ıarkı -

Zahiri bale bakıp . 
10 - Refik F ersan • Mahur 

ıarkı - Diln yine glloUmüz geç
di beraber. 
11 - Mahur şarkı - Saba tar-

fı vefadan peyam • 
21.30 Konuıma (iktisat saati) 
21.45 Neıeli plaklar • R . 
21.SO Milzik (Melodiler • Pi.) 
22.00 Milzik (K6çlik orkestra 

Şef: Necip Aıkın ) 
23.00 Son ajans haberleri, 

ziraat, esham, tahvilit, ~kambi
yo • nukut (fiyat) borsası 

23.20 MDzik (Cazband • Pl. ) 
23.55· 24 Yarınki Program. 

ler 50 liradan aşağı dahi bu· 
lunsa bunların tekallt maaıları 
tamamen ke»ilir. 

F - Harp maUUleri bu mad· 
de bilkmllnden müstesna tutul-
duklarından harp malulü oldu
ğuna dair bağlı bulunduğu as· 
kerlik ıubesinden veıika geti· 
renlere tekaüt maaşiyle terfih 
zamlarının her hangi bir biz· 
ınete tayin edilmit olsalar dahi) 
tamam olarak tediyesine devam 
edilir. 

G - Kanunun 24 Dncü mad· 
desinde 2 haziran 1926 tarihli 
ve 900 sayılı kanun bükmiyle 
27 mart 1936 tarihli ve 2921 
'"yılı kanunun 36 ıncı maddesi 
hllkmllnün mahfuz tutulduğu 
ya:zalı bulunduğuadan; 

- Sonu var -



Aydınlılara müjde 
koçar)ı menbasuyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyaıı ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııhr. 

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

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Ttmiz sa ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu itti11llnde Avukat Bay Netet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

···~._ ..... i .... .. ... 
• 6Ay 1 • a Vade ile elbise • • 
e Yaptırmak istrseniz kadın ve eı:kek: 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz: 
ı Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em· = 
411 salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- .. 

mıza elbise yapılmaktadır. a 
En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müt· • 

• terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını it 

umarım. • 
K •dın •e erkek terzihanesi D 

Muzaffer Eraydın .. 
Demiryolu caddesi: A dın • ........................... . 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açdmıı. Haıta kabulüne baılamııbr. 

Yurtda birinci sınıf mntahauıı doktorlıuımıı tarafından her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

,.;esszs...; \ • H A K E v 1 1 Bakım Evi Muayene Saatları ~ 
Muayene ıOni Saat Doktor arkadatımızıD adı 

[+] 
DJ 

Paıartcıi 3 - 4 Operatör Medeni Boyer 
[•1 
~ 

s h 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt ha1tahkları mutahaN111) 

m 
1 Çarıamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan r•1 

" 3 - 4 Doktor Şevket · Gözaçan [•] 
Dl <Gaz ha1talılrları mutahaaaııı) ~ 

1 Pe11embe 4 - s Doktor Mubıin 1 • (I~ hastalıkları matahu11aı) 

~ " s - 6 Doktor Şe•ket Kırbaı 
<lataaf hastalıklar mutahaHm) m 

Cuma 4 - s Doktor Mllnif Erman 
(Kadıa baatahkları rııutabaaam) • 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafia Y azran " 3 - 4 Doktor Halil Göıaycın 
e: 2 .. sa 

AYDIN IAYI ı 
pc C : ?e ............... 
1 ı · den 6 numaraya kadar 

1 
1 
1 

1 
41 • • • 

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 . 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

o ====-- - LE! --

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri . 

•• 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
r==:ı • s 1 7 ==:=ı--=--· 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

-

ı 200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur S 
JI C. H. P. Basımevi i 
................................... ... 
Aydın belediye Aydın Tapu Sicil Mu- 1 ı•la"' D 
reisliğinden hafızhğından: 

1 - Belediye alektrik fab- f kizdere köyilnün arap kah-
rikaaı makinelerinde kuUanılmak vesi mevkiinde şarkan yol gar· 

ben tepe şimalen emin daiı 
üzere açık ekıitme suretile zeytinliği ve dere cenuben ıaz 
1060 numarala 200 teneke ma- dam dereıi ile çevrili 128 ağaç 
kine yağı satın alınacaktır. zeytin eıcarile zemini Zelilıanın 

2 - Beher tenekenin mu- anası bacı deli kızı ayşenin malı 
bammen bedeli 270 kuruıtur. iken 40 sene önce bili zevç öl· 

3 - isteklilerin şartnameyi mesile veraseti yalmz bir kızı 
görmek vaya örneğini almak zelibaya kaldığı ibraz olunan 

ilmllbaber münderecatından anilzerc belediyeye müracaatarı 
laşılmıştır. 

ye ekıiltmeye iıtirik etmek Gazete ile ilin tarihinden 
üzere 4050 kuruşluk muvakkat itibaren 11 giln ıonra mahalline 
teminat makbuzlarile birlikte ciheti tasarrufunun tahkiki için 
28/8/939 Pazartesi günü saat memur gönderilecektir. Bu yer-
11 de beleye daimi encümende de bir alakası olanlar varsa o 
hazır bulunmaları ilin olunur. gUn yerinde bulunacak memura 

9 15 20 25 (165) veyahut 1371 fiş sayısiyle tapu 
idaresine müracaatı bildirilir. 

Aydın posta telgraf 
müdürlüğünden: 

20 Lira muhammen bedeli.' 
Köşk istasyon posta ıüriicülOkO 
11/8/939 tarihinden itibaren on 
beş gün · müddetle ekıiltıneYe 
konulmuştur. 26/8/939 Cumer" 
tesi gilnil saat 11 de Aydı0 

P. T. T. MüdUrlllğtı bina1ınd' 
ihalesi yapılacaktır. ilin olunut• 

12 16 21 24 (172) 

f19tlyaa ıahlbl Ye Umuıat Netrly•l 
llildürü : Etem Menıir•• 

Buıldır yer 
C H J> 8aıııı•••' 


