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Bir şükran borcu _.,... __ 
iki sene evvel kooperatifleri 

birleıtiren kanunun çıkması ile 
bakası tehlikeye düşen (Mil
li Aydın Banka) ıının, otuz se· 
ne evvel kurulduğu Aydının 

•incsinde ve yine Aydının ikti
••diyatında l>ir me;ned olarak 
kalacağını ve hatta daha kuv
VetJendirileceğini duyan her 
Aydınlı biç şüphe yok ki pek 
Çok sevinmiştir. 

( Milli Aydın Bankası ) nın 
en büyük hususiyU; Aydınm 

içinde doğmuı ve kendisini do
iuran zaruretleri kurulduğu 
illndenberi bakkile tatmin etmiı, 
lcarıılamış bir müessese olma
sındadır. 

İncir milstabıihnin olduğu ka· 
~ar tilccaran ve parasını işletmek 
ııteyenin de arzuları ~ • en iyi 
ftkilde cevap veren bu miiesse· 
•e Aydınlılar için ıevilmiı bir 
evlat kadar kıymetli idi. 

O ıun tasfiye edileceği, kal
dırdacağı, hatti başka bir ban
kaya devredileceği rivayetleri 

bile Aydınlıları içten yaralıyor, 
kalpleri 11zlabyordu. 

Aydın gazetesinin dünkü ve 
tvvelki gün niisbalarında intişar 

tden haber bu yaralı yiireklera 
•n serpti, ferahlık verdi. 

Tasfiye meselesi mezuubabs 
01up da Bankanın ne olacağının 
kıtiyen taayyün edemediği için 
tnuamelahnm çerçevesini daralt

tığı gliolerde bile halk ona karşı 
0l•o ilgisini ve itimadını daima 
muhafaza etmiş ve mali her 
işinde muhakkak surette eveli 
<>na müracaat etmiıti. Birliğin 
bu kararı üzerine Bankamızm 
rtıuamelitının pek geniJliyeceği 
tabiidir 

' 
Aydının biricik mali müesse

se · · k sını urtaran bu kararından 
dolayı kooperatifler birliği ida
"t IDecliıine Aydınlıların eo sa
ltıiıni şiikran duygularını sunarı1 

Çatal oğlu 
~~~~- ~"=!~~~~~'!!!!!!!!!~~~ 

Maarif vekaleti 
...... 

Yeniden meslek mek
tepleri açıyor 

-;::ı:+ıc;-

v H~be~ aldığımıza gör~ M~arif 
ckaletı yurdun muhtelıf kaşe~ 

it . 
ruıde yeniden bazı meslek 

tllektepleri açmağa karar ver
llı. . 

•ttır. Vekilet, Kayseri, Afyon 
~t Sıvaıta kız enstitüleri, lstan-

~l ve Erzurumda inşaat usta 
0 'llllırı, Kastamonu, İzmit, Sam-

•un, Baltkesir, Kars ve Ant al· 

r•da akıam kız sanat nıektep
dtrj açmaktadır. Ôailmüzdeki 
t trı yılından itibaren bu mek

btp ve enstitülerde tedrisata 
t·•tlatıacaktır. Mektep ve ens-
ıtnt,re ait kadrolArın ha:ıırlığı· 

tı- baılanılmaştır. 
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Milli Şef ismet inönü 
Dün Edirneyi Şereflendirdiler 

Reisicümhurumuz bugün Edirneden ayrılacaklar 
Edirne 18 - Dün öğle ye

meğini Karaağaçta hususi tren
lerinde yiyen reisicumhur ismet 
İnönü saat 16,30 da vagonların 
dan inmişl~r ve Karaağacın sı
va va kapıları henüz tamamlan 
mamıı yeni istasyonun peronun
dan geçerek tetkikatta bulun• 
muşlar ve yanlarında ba~vekil 
doktor Refik Saydam, oafia ve 

maarif vekilleriyte Trakya u
mumi müfettişi, Edirne ve T e

kirdağı valileri olduğu halde 
Karaaiaç - Edirne yolundaki 
llÜmune fidanlığıoı teşrif buyur-

muşlar ve senede 200 • 250 
bin arasında yerli ve yabancı 

fidanların en iyiluini yetiştirip 
memleketin muhtelif yerlerine 

dağılan mUessesenin müdür ve 

memurları tarafından karşılan· 
mı şiardır. 

Reisicumhurumuz meyva fi· 
danlara hakkında umumi müfet
tiş, vali ve ziraat müdüründen 
izahat almışlar ve gördük1eri 
mükemmeliyetten doliyı beyan 
takdirat buyurmuşlardır Milli 
Şefimize ve refakatlerindeki ze
vata bahçenin yetiştirdiği mey· 
valardan ikram edilmiştir. Fi
daohkta bir saat kadar kalan 
cumhurreiıimiz refakatlerindeki 
zevat ile beraber şehirde ufak 
bir gezi yapmışlar ve cumhur 
reislerin~ kavuşan Edirnelilerin 
candan sevgi tezahürleri arasın 
da balkevini şereffendirmişler
dir. 

Milli şefimiz halkevindc parti 
ve halke\İ başkanlıklarından 
balkevi çalışmaları hakkında 
izahat almışlar ve bilhassa mu
siki ve temsil kollarının çalış
malariyle alakadar olmuşlardır. 

Reisicumhurumuz Jsmet lnönD 
halkevinden, halkevinin iç ve 
dışını dolduran binlerce hall< m 
tezahüratı arasında umumi mü
fettişlik konağmı şereflendirmit 
ler ve umumi müfettiş general 
Kaztm Dirik tarefından karşı· 
}anmışlardır. 

Milli Şefimiz umumi müfettiı
lik konağında da bir saat ka · 
dar kaldıktan sonra halkm ıU
rekli alkışları arasında otomo
bilile şehir istasyonundaki busu 
si trenlerine dönmDşlerdir. 

Edirne 18- Dün geceyi Ka· 
raağaç istasyonunda hususi ti· 
renleriııde geçiren reisicumhu
rumuz ismet İnönü bu ıabah 
tekrar vilayet fidanlığını gez
mişler ve öğle yemeğini vagon
larında yemişlerdir. 

Cumhur reisimiz. yarın Edir
neden ayrılacaklardır. 
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Beynelmilel 1 

~'-

Parlamentolar konferansı 
---

Ebedi Şefimizin hatırası 
tebcil edildi 

Ankara, 18- Oslovda topla
nan beyaelmilel parlamentolar 
konferansı. reisin teklifi üzerine 
Atatürkün hahrasıoa hürmeten 
ayağa kalkılmış ve delegemiz 
Naci Erdeniz tarafından konfe
ransa teşekkür edilrniştir, 

Kaçakcılık vukuatı 
Aukara 18 - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza 
teıkilitı tarafından Süriye hu
dudunda 58 kaçakçı, 876 kilo 
gUmrük kaçağı, 1 silah, 297 
defter siğara kağıdı, 96 kesim 
hayvanı ve 15 kaçakçı hayvanı 

fzmirde 4 kaçakçı 158 ·gram 
uyuşturucu madde: 
Eğe denizinde kara sularında 

avlanan 10 yabarcı ile 4 ka
çakçı kayığı ve av malzemesi 
ele geçirilmiştir. 

- .... ~-

Moskova 
Görüşmeleri 

Moskova 18 - lngiliz, Fran
sız ve Sovyet askeri heyetleri 
dün saat 11 den 14 de kadar 
mUzakerede bulunmuşlardır. 

Bugün her hangi bir içtima 
olmıyacak ve Sovyet Rusyanm 
senelik havacılık bayramında 

bulunacald:udır. 

1 ngiltere üzerinde 
Yapılan hava manevraları çok 

verimli oldu 
Paris 18 - Fransız tayyarelerinin İngiltere üzerinde yaptıkla

rı uçuşlar hakkında ıelabiyettar makamatta söylendiğine göre; 
Manevralar Fransız İngiliz bava müdafaa sisteminin harekete 

getirilmesini mümkün kılmışhr. Tayyareciler an tremanlarıoı ta· 
mamlamışlar ve meçhul arazi üıerinde uçarak hakiki bir manevra 
yapmışlardır. a a 

Tiyatl"o, sinema, konser 
duhuliyelerini 

belediye tayin edecek 
Tiyatro ve siaemularla konserlerden devlet ve belediyelerce 

alınmakta olan damga, tayyare ve belediye resimleriyle Darüli· 
ceze hisselerinin miktarma ve almma şekline dair olan yeni ka
nun, yürilrlüğe girm;ştir. Bu yeni kanunla, halkın bedii ihtiyaçla · 
rınm tanziminde, mühim bir yeri olan bu müeSaeıelerin mükelle
fiyetleri a;taltılmaktadır. Maliye vekaleti bu hususta bir izahname 
hazırlayarak alakalılara tebliğ etmiıtir. 

Yeni hüküıuİere göre tiyatro 
ve ıinemalarla konserlerin bi
let bedelleri üzerinden damgn, 
tayyare ve belediye resimlerile 
darülaceze hissesi olarak bir 
kuruştan aşağı olmamak üzere 
yüzde on resim alınacaldır. 
Resmin hesabında yirmi pera
dan aıağı kesirler yirmi paraya 
iblağ olunacaktır. Bilet bedelin
den maksat bu vergi haricinde 
duhuliye ücreti olarak bu ma· 
halleri işleten 1er tarafından a· 
lınau paranın t:1ma~ıd1r. 

Ordu evlerinde yalnızca su
baylar ve askeri memurlarla 
aileleri fertlerine gösterilen si· 
nemalardan ahnmıyacaktır. Bu 
sinemalara, dışarıdan ücretle 
sivillerin girmesi memnudur. 
Hayır cemiyet leriyle, spor ku-

lüpleri, mekteplt r ve halkevleri 
tarafından tamamen parasız 
olarak halka verilen kons~r 
ve tem iller ve gösterilen filim 
ler resme tabi olmıyacaktır. Bu 
re~im biletler üzerine maliye 

Sonu 2 lacl Say(ada -

1 

1 

Valimizin tetkikleri 
-eee-· 

Valimiz Bay Sabrı Çıtak dün 
sabah refakatlerinde Daimi En
cümen azasından Bay Ahmet 
Emin Arkayn olduğu halde oto
mobille Koçarlı, Bağarası, Sö· 
ke, Elengüllü ve Germenc!ğe 
gitmişler ve gece geç vakit av-
det etmişlerdir. 

Valimiz bu gezide bilhaun 
köy yollarile, Bıyıklı mektebi 
ve Eleng ı.:ı llü ılıcasını tetkik et-
mişlerdir. 

Talebe kayıtları 
Eylülün birinde başhyacak 

Macrif Vekaletinden gelen 
bir emre göre bu sene bütün 
ortaokul liıe ve öğretmen okul· 
lariyle meslek okullarına talebe 
kaydnıa eylülün birinci günU 
başlanacaktır. Kayıt işleri 15 
eylülde kapanacaktır. 

Eylülün birinci günO ögrel· 
menler meclisi toplanacak ve 
ayni gUnde parasız yatılı dev· 
let imtihanlarına girecek tale-

benin, de imtihanları yapılacaktır. 
İkmal imtihanlarına eylülün 

ikinci gUnü başlanacak ve bu 
imtihanlar da eylüliln onbeşinde 
bitmiş olacaktır. 

Mekteplerde bu sene tedrisa
ta eylülün yirmebeşinci pazarte
si günü baılaaacaktır. 

Kayıt için okullara müracat 
edecek talebe; tahsil vesikası, 
yani şahadetname veya tasdik
name, hUviyct cüzdanı, aşı ka
ğıdı sağlık raporu ve 4,5 X 6 bo
yunda sekiz adet vesikalık fo. 
takraf götürecektir. 

Fotuğrafların baı açık çekti· 
rilmesi ve alaminllt olmaması 
şartbr. 

Gaz maskeleri 
geldi 

Bir hava tehlikesi karşısında 
halkın zehirli gaılerden korun
maları için Kızclay Cemiyeti ta· 
rafından yaptırılan gaz maake
lerinden mezkur cemiyetin Ay
dın ıubesinc de göndf)rildiğini 
öğrendik. 

Bu maskeler büyük, orta ve 
küçük olmak üçere üç boy üze
rine yapılmış olup Kızılay Ce
miyeti merkezinde satılmaktadır. 
Fiatları altı liradır. Peşinen ve-
yahut Uç ayda ve üç taksitte 
ödenebilir. 

her hangi bir tehlike anında 
bu maskelerin can kurtarıcı ye
gine vasıta olduğunu göz öoUo
de tutarak halkımızın birer ta
ne edinmeğe çalııma\arı bir 
ve tan borcudur. 

·yeni Mısır kabinesi 
Kahire 18 - Yeni kabinenin 

ue suretle teşkil edildği hakkın
daki tebliğin neşrine iotizar 
edilmektedir. 

Yeni hilkümeti teşkile memur 
edilen Ali Mahir paşa sadiler 
ve liberaller rüesasiyle istişare
lerini bitirmiştir. 

Sadiler kabineye girmeğe 
muvafaket etmiılerse de libral
ler reddetmişler ve yalnız kabi· 
neye hayJrhabane milzaheratta 

· buhınmağı vadetmişlerdir. 



Barem Kanunu 
izah namesi 

j ~~~evi 
Ve ilkokul himaye 

heyetinin çayı ... Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 
izahnamenin aynen neırine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten mlltevellit ıuçlur dolayııiyle iıten el çektirilen 
memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, hususi 
bir meslek bilgisine ve ihtisasa IDrum gösteren işler hakkanda 
hükümler bulacaksınız. 
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Bu yıl Jıkokulu bitirenler ve 
yaz tatili için Bozdoğanda bu
lunan ortaokul ve diğer okullar 

&ğrencileri ıcrefine, ilkokullu
ların ıahadetnamelcrioin dağı· 

tımı töreni ve bu vesileyle di· 
ğer öğrenciler toplantısında Be. 

lediye parkında iki teıekkiU 
tarafından bir çay verildi. Top· 

lantı, iki bakımdan tertip edil· Madde 27 - Mütekaitlerin 
ücretli bir vazifeye alınma
ları halinde bunlara en 
çok, tekahtlerine esas olan me
muriyet veya rütbe dereceleri 
maa§ına tekabül eden ücret ve
rilebilir. Maath hizmetlere aha· 
mak istenilen mütekaitler de 
gine tekiitlüklerine mesnet olan 
memuriyet veya rütbelerin de· 
rece maaşından f azl- bir maaı

ve terfileri bir nizama bağ'lan
mamıı olan ücretli memurlarıda 
tensika tabi tutan hükümler ko· 
nulmuılur. 

• miı ve maksat gerçeklcıtiril
miıtir. 

la tayin edilemezler. 
Meseli: 35 lira asli maaşlı 

her hangi bir vekilet birinci 
mUmeyyizliğindea tekaüt edil· 
miş bir zat ile gine 35 lira asli 
maaıı bulunan üst teğmenlikten 
mütekait olan bir kimse, ücret
li bir vazifede mlltekaiden ça
lııtıralmak istenilse, bunlara ve
rilecek Ocret, tekaütlDğllne mes
net olan memuriyet ve rütbe 
dereceleri maatına tt:kabül e
den 100 lirayı gekmiyecekHr. 
Şayet bu birinci mümeyyiz ile 
üıt teğmeu, birinci mümeyyiz· 
lik veya üst teğmenlik maaşı• 
nın 15 lira bulanduğu zamanda 
bu maaş Uzerinden tekalit edil
miş olsalar bu takdirde kendi· 
!erine balen bu memuriyet ve
ya rütbe derecelerinin maaşı o· 
lao 35 liraya tekabül eden 100 
lira ücretin değil, tekaüt maaı· 
larına mesnet olan 15 lira ma· 
aıın tekabül ettiği 50 lira ücre
tin tediyesi mümkündür. 

Bidayeten bu hadler dahilin· 
de ücretli vazifelere tayin tah
sil vaziyetlerine göre her dere
cede 3 veya 4 sene bulunduk
tan ve bu kadar müddet o de-

. rece ücretioi filen aldıktan son
ra mafevk deırecedeki ücretli 
vazifeltıre terfileri caizdir. 
Şu kadar ki subaylar ve as

keri memurlarla mUlki memur .. 
lardan ahlAk noktasından hük· 
men veya nizamnamesi mucibin · 
ce sicillen tekaüt edilenler 
( 2936 sayılı kanunun 2 inci 
maddesine istinaden ) devlet, 
hıı,usi idare ve belediye hizmet· 
lerinde ve hususi kanunlarla 
teşkil edılen veya sermayesinin 
en az yarısı devlete ait olan 
banka ve müesseselerde ve 
menafii umumiyeye bidim ce
miyetlerde istihdam edilemezler. 

MUVAKKAT MADDELER 
Kanunun buraya kadar izah 

tdilen bükümleri daimi mahiyet 
arzeden bükümleri idi. Bundan 
sonra izah edilecek muvakkat 
maddelerde ise yeni kanunun 
meriyetinden evelki hükümlere 
göre husule gelmit olan fili va 
ziyctlerdeo yeni kanun hüküm· 
leri muvacehesinde hangilerinin 
devamının tecviz olundugu ve 
fili vaziyetlerin yeni hükümlere 
intibak ve intikalinin ne suretle 
icra edileceği gösterilmiş ve tim· 
diye kadar memuriyete kabul 

/. nci muvakkat madde: 
Bu madde üç fıkrayı ihtiva 

etmektedir: 
A - Yeni kanunun 2 inci 

madde9ine bağlı teıkilit kad· 
rolarında yapılan değiıiklik do
layısile ellerine geçecek para 
miktara evelkinden az olanlar 
aradaki farkı terfi auretile te
lafi edinceye kadar almakta 
clevam edeceklerdir. 

Yeni kanunla memur maaıla
rının (19) dereceden (15) dere· 
ceye indirilmesi münaıebetile ! 

1 12, 14, 16, 17,S 22, 45 ve 55 
liralık aslf maatlar kaldırıldı- ! 
ğından, 1452 sayılı teadül ka- l 
nunu mucibince bu mıaıları al- . 
makta olan memurların salahi-
yetli makamlarca yeni teıkillt 
kadrolarında birer dereceye it-
hal ·edilmeleri icap etmektedir. 
Bu ıuretle bu kanunun meriyeti 
tarihinde müstahdem olan me• 
murların yeni teıkilit kadrola
rına itballerinde ellerine geçe
cek para miktarı evelkinden az 
olduğu takdirde aradaki farkı, 
terfi suretiyle telifi edinceye 
kadar almakta devam edecektir. 

Meseli: yeni kanunun ·meri· 
yetinden evel 16 lira asli ma
aşı olan bir memur yeni tetki
lat kadrolarının tatbikinde ta· 
yine salibiyetli makamca 15 
lira asit maaılı bir dereceye it
hal edilse, bu memurun evelc:e 
16 lira asli maaş üzerinden tev-
kifat çıktıktan sonra eline ge
çen 43 lira 45 kuruı balen 15 
lira asli maaşına nazaran ver
giler tenzil edildikten ıonra e-
line geçen 41 lira 92 kuruştan 
1 lira 53 kuruş faıla olacağın
dan, bu memura terfi suretiyle 
bu farki telifi edinceye kadar 1 

1 lira 53 kuruşun heray mükte
sep bak ol;uak kadro tasarru
fatandan tesviye edilmesi liıım 
gelir. 

- Sonu var -
• 

Aydın Belediye 
Relsliğiııden: 

" "EM 

1 - Belediye tem"izlik hay
vanları için 15296 kilo arpa ile 
2920 kilo saman açık ekıiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Arpanın muhammen be
deli kilosu 4 ve samanın 1,25 
kuruıtur. 

3 - isteklilerin ıartnameyi 
görmek üzere yazı itleri müdür· 
lüğiloe ve eksiltmeye iştirak 
etmek Uıere muhammen bede
lin yüıde yedibuçuğu tutannda 
muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 4 eylül 939 pazartesi 

1 

1 

ı 
f 
1 

1 

1 
gilnü saat .16 da belediye daimi 1 
encllmeaine m0racaat1an ilan 1 

olunur. 19 24 29 3 (181) . 
J 

ilkokulu bitirenlerle daha ön
ce bitirmiş olanları birbirlerine 

tanıştırmak, aralarında ııkı bir 
beraberlik ve birlik duygusu u · 

yandırmak ve binnetice çocuk 
velileriyle çocuklara bir arada 

ıüzcl hir şekilde kendilerine ev
ladlarıoıo müstakbel varlıkları· 
na ;nandırmak. 

Toplantıya Halkevinin mürsi
lesiyle yayındmlan ve hopar-

lörilyle parka verilen mandolin
le çalınan ve ayakta dinlenen 

istiklal marşiyle baılandı. Tören 
reisi olarak bikim Klzım Yıl-

maz, gençle1e çok beliğ bir ıöy
lev verdi. Bilhassa : ( ... Çocuk· 

lar biz sizden doğruluk, mertlik, 
kahramanlık, çalışkaolık vatan 

ve millet için feragat, gibi yük· 
sele faziletler bekliyoruz. Ata-

türL; ıize Cumhuriyeti emanet 
etti, lnönO fazileti •• ) diye söz 

alan Kazım Yılmaz'ın ( ... Ytt.· 
ıayın çocuklar var olun ) ııözUy-

le, söylevinden sonra uzun za
man süren bir alkıf tufanı kop· 
tu. Alkıılandı alkışlandı. 

Bunu takiben ıorgu hakimi 
A. Utkun: (Aziz kardeılerim di-

ye baılıyao nutkunda gençligin, 
büyüklerin kendilerinden bek-

lenen vazifeleri derin bir aşk 
ve ıonıuz bir eoerjiyle baıar· 

mağa andiçdiklerini, Atatürk 
rejiminin alemdarları oldukları

nı, daima ileriyt, daima güzele 
faydalıya koıacaklarmı, Atatür· 

kun çizdiği nurlu yolda, İoönil
nüo fazilet meıalesiyle, Türk 

Cemiyetinin muasır milletler se
viyesine çıkarmağa çalışacak .. 

tarını söyliyerek ve yaşasıo genç
lik yaşasın Cumhuriyet diyerek 
sözlerine son verdi. 

Öğretmenlerden Edip' çocuk
lan için söylediği candan ve 

babaca nutuk da alkışlarla 
karııland•. Sıcak bir tesir yap
tı. 

Oiplmalar dagatıldı. Misafir

lere soğuk gazozlar verildi. Ken· 
dilerine izaz ve ikmarda bulu· 
nuldu . 

Bu arada gerek öğretmen 
dervişin ve gerekıe öğrenci ça-

kırın çaldıkları alafranga man· 
dolin parçaları toplantıya aıcak 

bir sevgi derin bir samimiyet 
kattı. İlkokulu bitirenler adına 
Halid, tatlı sesiyle söylediği de-

niz ıarlnsıyle dinleyiciler üze· 
rinde büyük bir takdir bırakdı. 

Zeybekler oynandı ve bu şe
kilde radyofonik neıriyatla geç 
vakte kadar erlendildi. 

Tiyatro, sinema, konser 
duhuliyelerini 

belediye tayin edecek 
Bu müesseselerden damga, tayyare ve 

belediye resimlerile darülaceze hi1-
sesi olarak, bilet bedelleri Üzerin

den yüzde on resim alınacak 
8a9 tarafı birinci Hhlfede 

vekaletince bastırılacak hususi 
pulların ya pııbnlması sur~ tiyle 
alınacaktır. Pullar damga res· 
mi kanunu hilkmil dairesinde 
iptal edilecektir. Maliye veka
letince tayin olunacak yerlerde 
resmin biletlere matbu damga 
vazı suretiyle istifası mecburi· 
dir. Resmin tahıil ve kontrolil 
malıye memurları tarafmd.m 
icra edilcektir. 

inzibat ve kontrol için ali· 
lcadar makamlarca memur edi· 
lenler hariç olmak Uzere yuka· 
rıdaki yerlere parasız olarak 
veya teozilith ücretle girenle· 
re oturdukları mevkiin bilet be 
deline giSre ahnmaııı lizım iC• 

len vergi miktarından pul veya 
matbu damgayı havi bilet ve
rilmesi mecburi olacakhr. 

Ceza lıüküml~ri 
Yukarıdaki yazılı yerlere: 
1 - Bilet kullanılmaması 

veya bilet kullanıldığı halde 
üzerine pulların yapııtarılmama · 
ıı veya matbu damga vurdurul
maması halinde bu mahalleri 
iıletenlerden her oyun veya 
konser devresi için bu mahal· 
lerio alabileceği müşteri sayısı 
kadar yerin, her biri iki lira 
beıabiyle resim ve bunun S 
miıli ceza ahnacaktır. 

2 - Duhuliye ücreti alındı
ğı halde b'. let verilmemesi veya 
satılan biletlerin müşteriden 
ahnarak yeniden satışa Çıkarıl· 
masa hallerinde vcrilmiyen veya 
mlikerrer satılan her bilet için 
tahakkuk ettirilecek reıim ve 
alınan ücretten eksik bedelle 
bilet verilmesi halinde alınan 
ücrete göre noksan alınan re· 
sirn bilet başına beş liradan 
aşağı olmamak üzere beş kat 
cezaıiyle birlikte tahsil edile
cektir. 

3 - Biletlere dobuliyc ücre • 
tioe göre yapııtılması lazım ge
len puldan noksan pul yapııb· 
rılmış olduğu takdirde noksanı-

na ait resim 25 kuruştan aşağı 
olmamak üzere bet misli ceza
siyle birlikte tahsil olunacaktır. 

4 - Biletlere yapıştırılan 
pullar111 iptal muameleıi kanu· 
na muhalif olduğu takdirde bir 
kat resim miktarında ceza alı· 
nacaktır. 

Duhuliyeyi belediyeler 
tayin edecek 

Yeni kanun mucibince alına· 
cak resim bilet bedeline 'dahil 
edilmiyecek ve biletler üzerinde 
gösterilmiyecektir. Buna riayet 
edilmemesi veya yukarıdaki eğ
lence yerlerine parasız veya 
tenzilatla ücretle girenlere otur 
dukları mevkie göre pul veya 
matbu damgayı havi bilet veril 
memesi haHnde 6 neı maddede 
yazılı cezalar tatbik olunacak
lar. 

Tiyatro sinema ve konıerler 
den mevki itibariyle alaaacak 
duhuliye ilcreti belediyeler da· 

imi encümenince tayin olana· 
caktır. Köylerde sinema Ocret· 
leri blltüo resimlerden muaftır. 

Maliye veya dahiliye veklletle· 
rince yaptırılacak tetkikat ne· 
ticeainde bu ücretlerin ylksek 

tayin edildiii anlaıılırsa ücret· 
lerin münasip hadde iodirilmeıi 
dahiliye vekiletince belediyele• 
re tebliğ olunacaktır. Tetkiki• 

istinat ettiği hesap unsurların• 
belediyelerin itirazı bulunduğu 

takdirde illioci bir tetkik icr•• 
için müracaatta bulunabilecektir 

Bu ikinci tetkik neticeaine ga· 
re bulunacak miktarlara bele• 
diyelerce ittiba mecburi olacak
tır. 

Belediyelerce tayin olun•• 
bedelden fazla duhuliye ücreti 

alanlardan birinci defuı içia 
100 lira ceıa alınacaktır. Te-

kerrüründe bu ceza bet miılia• 
çıbarılrcakhr. 

Bu resim tahsilatından ytizde 
yirmisi damgR resmi, yilzde otuJ 
tayyare resmi, yüzde yirmiıi 
belediye hissesi, yüzde otUJ 
darülacze hissesi olarak tefrik 
ve damga ve tayyare resimleri 
ait olduğu fazla irat kaydolu
nacaktar. Dariilacıe buluaall 
yerlerde Darülacze hissesi bu 
müesseseye ve belediye hissesi 
de belediyelere, tahsil ettiii ayı 
takip eden ayan on bqinci g~ 
nü akşamına kadar tediye edi· 
lecektir, Duülacze buluamıyao 
yerlerde belde halkından fakir 
ve yardıma muhtaç olanlar• 
yapılacak yardımlara sarfedil
mek üzere darülacze biuetİ 
dahil belediyelere verilecektir· 
Bu resmin tahıil ve kontroliio· 
den dolayı belediye darülacz• 
ve köylerden biç bir mauaf 
alınmayacaktır. 

Yeni kanun mucibince abn•· 
cık cezaların takip ve tabıi• 
liodc damı• reımi kanununu• 
11 ve 12 inci faııllaranda yaıı
htıkümler tatbik olunacaktır. 

Memleketimize dııardan ithal 
edilecek olan filimi erin gümrak 
resminde, icabında tidillt yaP'" 
mıya f cra Vekilleri heyeti ıell
biyetli bulunmaktadır. Yapıla• 
tidilit bir ay içinde BiyP 
Millet Mediıinin taadikiae arıo
lunacaktır ... 

Abo •t• ;-oo••••• ne ıeraı 1 ........ ! 
ı • 
i Yılhtı her yer lçia 6 lira. ! 
i Aftı ayhtı 3 liradır. j 
f idare yeri: Aydında C. H. j 
i P. Baaımnl. : 
ı i 
! gaaeteyo alt ynılu iç.la : 
i yaıı itleri nıüdürlütüne, illa• ! 
i lar için idare müdürlütü•• ! 
~ '11Üracaat edilmelidir. ! 
: ........................................ ········ 
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K6gcillilk konuımaları : 

Mirasçılıkdan doğan 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
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Yazan: Jamesl Vlgcli//e Heatllam 

Anlaşmazlıklar ve sebepleri ve bunları 
önleme ve gidermenin yolları 

~ 

Tere•me eden : M. Nedim Müren Köyllimüı ve kasabalımızı, ka· 
nunlar hakkında en basit bilgi· 
lere malik olmayışları geçmiıde - 77 

Bu, maaballi imtiyazları Ko· halinde, Londrada taplanmış o olduğundan ı daha fazla balen 
P•ııbagdaki monarıiye kartı lan bir avrupa kongre.ine arz· mahkemelerde tapu dairelerinde 
lb6dafaa için yapılmakta olan edildi. Danimarka monarşisinin avukat, dava vekili ve arzuhal· 
bir mftcadele idi. Bundan baş· bütihılUğUnün avrupanın mena· cılarda meşgul edip durduğunu 
ka, Danimarka kuvvetli bir de- fii iktizasından olduiu ilin c· ve bu uğurda da fazlaca para 
lb le dildi. Kongre, dokalıklarla kral-

o ratik fırkada meydana çık· hkta iktidara kimin tevarüs e- harcamalarına rağmen makıat-
lbıttı. Bunların gayeleri Şlczvi· decej'ini tayin meselui üzerinde larına kavuşmadıklarını gör-
iİ11 tamamını monarfileriae il- imali fikir etti ve sonuna Gluckı mekteyiz. Hadise şudur : 
bak etmekti. Holstein ile bir burrlu Chriıtian intihab edildi. - A. adındaki şahıs ölmüı· 
•llkaları yoktu. Bu parti men· Bütiln devletler onu daııimarka tür. Bunun on tane mirasçısı 
•uplarına, Danimarkanın Eidere\. kralının bütün dominyonlarının vardır. Hiç biri bir araya ieli· 
k d hakimi olarak tanıdıkları bak· nerek mirasın parçalanmasını 
. a ar gcniılameıini istedikleri 
•çin, Eider Danimarkablerı de· kıada aod içtiler. istememiş ve tereke, bütün his· 

il
• I Prusya ile Avusturya da sedarlar •ruında müıterek bir 
ıyordu. ki dokahgın birbirin-d Londra muahedesini imzalayan mülk halinde kalmıt ve aradan 
en ayrılması hakkındaki bu d d ı f k F kf arasın ay ı ar, a at ran ort yıllar geçmiıtir. Bir gün, miras · 

telrHfe ıiddetli protestolar ya· d. t' b b d l d ıye ı u mu~ e ey e bağlı e- çılardan biri, diğerlerinin hisse· 
P•ldı, ve 1848 de bir isyan pat- ğildi. Daoimarka, ayni zaman- lerine hörmet etmeden malı ba-
ladı. Bu isyan o senelerde Prus· da, Schleswigle Holıtein arasın- b il il ü b 

da ki ayrıhg"' ı muhafaza ile Scbles· ricen ir ç ne şa sa satmıf 
Ya tarafından yardım gören is- ld ... d d""' h" d wigdeki Almanları tazyik etme· o ugu sıra a ıger ısse ar 
Yandı ve prenslerle halk bunda mek üzere bir takım taahhlltle· olan mirasçılar terekeyle ilgi-
'Yni oisbbette alakadar görünü - re girmişti. Danimıarkahlar ta- lenmişler ve derhal bir vekile 
Yordu. ahbiltlerini tutmadılar. Alman· koşarak haklarının korunmasını 

ölen ıabıı uhdesinde olduğu ve 
mllddeiden veraıet ilamı iıten· 
mekte ve böylece bir ıürü it· 
ler zuhur etmekte mahkemeler 
uğraıtırılmakta, davacılar ve 
da va edilenler iş ve gaçlerinrlen 
geri kalarak mahkemeye gele 
gide iktisadcn zarara uğramak
tadırlar. iş baloluncaya kadar 
da; beı on yıl önce haricen ya· 
pılan taksimi bilen cahil miras· 
çı, mahkemede kemali safiyetle 
(efendim bu gayri menkulti biz 
böldük. ikinci bir ıefer neye 
bölelim) demekte veya buna mü 
maıil şeyler ıöylemek suretiyle 
mahkemeye kabahat yüklemekte. 

Bu gibi işlerde neleri gözet
meliyiz: 

1 - Miraıçısı olduğunuz kim
se ölür ölmez eğer mal bırak
m1141a iki hakkınız vardır: 

a) Mirası kabul etmek; 
b) Mirası reddetmek; vaya 

reddetmeyip resmi tasfiye is
temek ( ki bununla mirasdın 
mahrum olmaz ve tasfiye so• 

1 
RADYO 1 
CUMARTESi 19/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

T. A . Q. 19,74 m. 1S19S 
Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31 ,70 m. 9465 Kcı. 

12,30 Program 
12.35 Türk mllıiği (fasıl he

yeti) 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri . 

14.10-15.30 Müzik (dans mU· 

ziği - Pi. ) 
18.30 Program 

18.35 Milmik (küçük orkest
ra • Şef: Necip Aşkın) 

1 - Franz Lehar - vals 

2 - Ziehrer - e~kiye opere
tinden potpuri 

3 - D~libes - kopclya bale· 
sinden bebek dansı 

19.10 'tUrk müziği ( ince saz 
faslı ) 

20.00 Memleket saat ayarı". 
20.00 iT em sil 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

knauou caaısi mcı;elesi vera· ları aldatarak eski siyasetlerini i~temiılerdir. iş, avukatı olmıyan •·t yeniden takibe ba,ladılar. Al· veya dava vekili olup da miras J 
~ meulesiylc mudillcıti r ilmiş · ı tı. Danimarkayı idare eden lu· ~ancayı mem eketten sDrllp çı· işlerinde kifi bilgisi bulunmayan 

nunda terekeden bir ıey arta 
kalırsa terekenin borcundan 

21.00 Türk mllziği 
1 - Rast peşrevi . 

2 - Lemi • rast farkı • yok
mu cana a~ıka biç illf etin . 

Armağa te~ebbDs ettiler, ve bir dava vekilinin eline düşmüş· 
'•llık sarayının erkek kotu du· Hol t • ·1 S hl · · b l ı eın ı e c eıwıgın ma a • ıe vay bak sahibinin haline. Bu 
nıura uğramııtı. 1660 da kabul ' li imtiyazlarına mugayır olarak 

b 
bati bilhassa Bozdoğanda gör-

tdilmiı bir kanuna nazaran diıi ir takım yeni kanunlar yaptı· k ı lar. Almanlar protesto cttı'lerse mekteyiz. Alınacak tedbirler 
0 cocukları kırallağa tevarüs d d b' H lk · k l l td b l f e Danimarkalılar inadlarında arasın a ız, a eyı ana ıy a 
e i irlerdi. hlimal ki dokabk devam ettiler. Seneler geçtikçe elden geldiii kadar köylüyl1 ay-

İçi11 meıru bir şekilde asla ka- Almanların heyecanı bOyOdü. dıolatarak bunları önlemek ar-

•
llUaiyet kesbetmemiıı:ti. Schlcswig Haki l k k · ld k k 
l 

.,. ı o ara anı o ular i zusunu besleme teyiz. 
1 'Holsteı·ndc c•'-t' aalı'k kanun(l) 

1 
do'- 1 ki h k k d f "'" KB ı arın u u unu mü a aa Bazan da şu olmaktadır: Mi-

lbtri bulunmaktaydı : bir şeref meselesiydi. Schleıwig rasçılar bir araya gelmekteler 
Alelade ahvalde 1847 de tahta Holsteia Alman zaaf ve felike tinin sembolü idi. Milli heyecan ve menkul ve ıayri menkul mal-

itçcn yedinci Fredrickin ötomün· ' l 1 d n il b. h bunları müdafaa için tekrar arı ara arın a üçunc ır ıa • 
de Holstein ile Danimarka ara· ıahlaomıştı. sın tavassutuyle taksim etmek-
11nda uzun z:ımaodanberi devam 1 - Sonu var - tedirler. Bu rüzel, ancak taksim 

~dca:elen rabı~a ~eailecekti. Sch· ı' Dalama muhtarlıfından: edilen gayri aıenkullln bu tak-
cıwıg, Holsteın ıle mi yo~sa Da· Dalama K h t h' sim İfİ, haricen yapılmakta ve 

11
• ve ara ayı şe ır aradan zaman geçmekte, kanu· 

t_1lllarka ile mi birleıe cekti. Bü- 1 pllnı milteabbidi Aydının Koz- ouu abkimını her nasılsa öğre-
ii11 Schleswig· Holsleinlilerle Al- 1 dibi maballeıinde 12 numaralı nen suiniyet sahibi bir mirasçı, 
~abıılar iki dokalığın ebediyen · h~İed~ . ~ukim izzettin Özden daha bilyük bir pay koparmak 
ır irine bağlı kalması lazım og u ııını uzun müddet terk ve ilk olarak haricen yapılan 

ieldiğioi iddia ediyorlar Danı ~tmi~ olduğundan on gün zarfm- ' taksimi hiikümıüz olarak bırak-
llıark . . ' A ' • ııe başlamadığı takdirde mak için mahkemeye haf vur-

b alılar ıse haogı kanu.n merı J mukavelenin feıbedilece v i ilin ' ~lunursa bulunsun vaktıle da- olunur. g maktadır. Mahkemede tapu da· 
l\ınıarkalı olmuş olan Scbleswigi j ireıinden bu gayri menkulün 19 21 23 (180) durumu tetkik olununca, bunun 

~~~~t;~~.~:;;· ;:;:~;;;; ı r~·3o~A G uSTöS ~~ 
tndi sarayında toplamak arı.u - l -----·- •---------------

~ı~Qdaydı. Bu ıekilde hem kral- HAVA C J L J K HA f r ·A S J 
gı ve hem de dokalıklan ayni 

'dam tevarüs edecekti. Bunun 

ltıe9ruiyet noktası üzerinde ka
~~r verebilecek salahiyettar· biç 
ır makam da yoktu. Bu itibarla 

h,k nıeselesinio nihayet bir kuv
~tt meselesi haline inkılap ede
ceği muhakkaktı. Her ne kadar 

i•rip görünebilirse de, başlan
rıçta kuvvet Danimarkalıların 
ta~lfındıa bulunuyordu. Almanya 
~ıf ve parçalanmıştı, isyana 
~ardım etmek üzere gönderilen 

l ruıya kıtaları geri çağınlmış
klrdı ve OlmützOn teslimi do-
•lıldar ahalisi için çok meş· 

Uıtıdu. Nihayet ihtilaf, bir kili 

" [~} Salik kanun: Kadınların tahta 
.. ~rıs olmamuını İ•tilzam eden bir 

t-'llia. 

Bu sene zenğin programla kutlulanacak 
30 Aguıtos Zafer Bayramının ayni zamanda memleketi

mizde havacılık haftası olarak kutlulandıiı malumdur. 
Havacılık haftasının neşeli, hareketli geçmesi ve her 

ıınıf halkı mızın bu mevzu üzerinde alakalandırılması için şeh 
rimiı Hava kurumu zeniin bir program hazırlamıştır. 

Program Şudur 
1 - 30 ve 31 Ağustos çarıamba ve perıembe günleri 

etya piyangosu keşide edilecek. 
2 - 1 Eylül cuma akıamı kurum gazinosunda çekilen 

mükifatlar te-.zi edilecek. 
3 - 2 Eylül cumartesi akıkamı pınar başı gızinoıunda 

gardenparti verilecek. 
4 - 3 ve 4 eyini pazar ve pazartesi günleri pınar batı 

gaziooıunda tiyatro ( mDnasip bir kumpanya bulu
l namadıiı takdirde 3 eyHU pazar günn, demir yolu 

l ___ . _ ~;~~ınd~k~ ~a-dri çavuş 2azinoıunda bahçe •ğlen . 
v.-.v.-rv..-....-.~ ... vT~~ ~ • ..., •••; + ....-.-.,.~. 

m l)sul olmadan hir şeyler almıf 
olursunuz. ) 

Mira11 bütün mirasçılar kabul 
etmiılerse eğer aranızda anlaşa

bilirıeniz tapu rnemru hu:ıurun
da malların taksimini yapar ve 
tapu usullerine g6re, berkesin 
gayrimenkullerden hissesi tapu 
siciline geçer. Artık ihtilaf için 
açık biç bir yol bırakılmamıt 

' bütün ihtilaf kapıları kapatılmıı 
1 olur. Yok eğer; aranızda taksim 

ifinde anleŞamazsanız, hakime 
gider taksim işinin yapılmasını 

istersiniz. 

3 - Udi Mehmet ·rast şar
kı - öyle yakdınki beni • 

4 - Lemi • suzinak ıarkı • 
yeter biçranlı sözler . 

5 - Neyzen Rıza - ıuıinak 
farkı - çaldırıp çalgıyı. 

6 - Refik Fersan • ıuzinak 
ıarkı • canım kimi iıterse . 

7 - Suzinak saz semaisi. 

8 - Halk türküsü • sabah
tan kalktım. 

9 - Halk türküsü - Urfalı· 

yım ezelden. 

10 - Halk türküsü~ ekin ek-
dim çöllere . 

21.40 Konuıma 

21.SS Neıeli plaklar .. R. 
22.00 Haf talık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde ) 

22.30 Müzik (dans müziği · pl.) 

23.00 Son ajanı haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi· 
yo - nukut (fiyat) borsa11 

23.20 Müzik (cazband • Pi. ) 

23.55-24 Yarınki program. 

Ancak, her şeyden önce, as
liye hukuk mahkemesine başvu· 
rup, ölenin rnirasçılarıaın ara· 
sında bulunduğanuzu, alınacak 
veraset ilimiyle Te bu illmda 
herkesin hissesinin tcsbitiyle 
ilimm alınarak taksim için sulh 
bildmliğine başvurmanız lizım· 
dır. Sulh bikimi huzurunda, 
aranızda eğer taksim hususun· 
da anlatmış ve sulh olmuşsanız, 
bunu lbildirmeniz ve ne ıekilde 
ıulh olmu11an1ı onun da zapta 
geçmesini istemeniz gerektir. 
Bu tekilde it resmi olarak hal· dır. Hariçte senetle mal almak 
ledilmit olur. Bundan ıu çıkar satmak, birine mRhnıı iiıerine 
ki, artık suiniyet sahibi biç bir bir bak vermek, Hiç bir zaman 

1 . 
1 
mırasçı sizi uğraıtırmaı ve sizi noterde veya hariçte yapılan 

•
1 

zarara !tokmaz. Zira elinizde aalaımalarla icra edilemez. Edi· 
tapunun üzerinize düşen ev, lirse ileride batınız ağrır, zara· 

' toprak, bahçe hakkında kaydı ra uğrarsınız. 
veya sulh bikimiodea aldırınız Netice : Gayri menkule ait, 
ilimda tekli vardır. gerek satıı ve gerek rehin, ge· 

2 - Daha önceki yazılarımın 
birinde de söylediğim gibi, gay· rekıe bir irtifak hakkı bahıe-
ri menkul dediğimi yerinde du· den işleri tapu memurluğu hu· 
rak olan, tarla, bağ, bahçe, zurunda yaptırmalısınız. 
:leytinlik, mera gibi mallarınızın Miras i~lerinize ait muamele· 
satııları, batkasına, merada otw 1 leri de ya tapu memurluğu hu-
latmak, yerinizde çıkan kaynak- zurunda veya ıöylendiği baller-
tan istifade etmek, komıunazun de mahkemelerde h•lletmelisi-
eviain nezaretini kesecek inıa- ı niz. Bundan baıka da, her iti 
alt yapmamak, mal satıldığı za- zamanında görmeli. lıleriniz, u
man ıizden baıkasına satmamak, t zun yıllar aramadan kalmamalı. 
ipotek, hülisa elinizde bulunan ' hemen akh eren bir şahıa en 
gayri menkule ait blltün mua- iyisi bir avukat veya aklı erer 
meleleri muhakkak tapu memu- bir da va aekiline giderek itin 
ru huzurunda yapbrmak li:zım- '.. oluruna bakmalısınız. 



.. jd.e 
1 e ha suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyaM ma dere
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmıştır. 

Su, ağıı mühürlll dGmacanalarla satı1maktndır. Araba ile 
evlere ve mDğazalara gönderil n 25 kilolul< bir damacaoının 
fiyatı 20, yerinden alımrsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Te:miz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Havn kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Aydınd Hasan efendi m ballesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kndın baslalıklan ve Toutken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

YurtdP. birinci smıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tiirlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektctir. 

a ım Evi Muayene Saatları 
Muayeae gün6 Saat Doktor arkadafımmn adı 

Pcz rtesi 

s h 

Çar amba 

" 

P r emb 

.. 

Cum 

Cumarteıi 

3 - 4 

4 - 5 

2-3 
3 - 4 

-S 

s - 6 

4 - s 

mi 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haetalıklnrı t0utaha111a1) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastahkları mutaba11111) 

Doktor lubsin 
(iç haatııhkları mntahu1:11) ' 

Doktor Şc•ket Kırbq 
dnt ol halt lıklnr mutah aa111) 

ak is rseniz ka ın ve erkek 
uz~ fer E ydına koşunuz 

Tcrzihanemdc Sümerbank yerli mallannın hemen en em
al iz kuma fariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları
mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutena biçki dıkişlc ve en özenişli provalarla müş
teriierimizi memnun etmek isrnrındayım. 

Meımırlarımızın bu fırsattan istifnd ye ko caklarmı 
umarım. 

1 den 6 numaraya kadar. 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

F 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak tab edilmiştir 

5 Kuruştur. 
rn 

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. 

er Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 

• A 

ı an 
Aydın 37 alay Sa. Al. 

komisyonundan 
Kuşadası birliğinin ihtiyacı 

için alınacak 192900 kilo odu
nun 26 ağustos cumartesi güoü 
saat 10 da Aydın askeri satın 
alma komisyonunda açık eksilt
meıi yapılacaktlr. Tahmin be
deli 4089 lira 48 kuruştur. İlk 
teminat 306 lira 71 kuruştur. 
Şartnamesi her gün Aydın ve 
kuşadaaı salınalma komisyonla
rında görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile birlikte belli 
saatte komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 10 15 19 25 (162) 

C. H. P. Basımevi 

Aydın As. Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için 59. 500 kilo sığır veya keçi 
veya koyun eti kapah zafla ek
siltmeye konmuştur. Hangisi u
cuz olursa o cins elin ihalesi 
yapılacaktır. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içeri· 
sinde olmak üzere her Uçüne de 
ayrı ayrı flat teklif edilebilir. 
ihale 21/ Ağuıtos/939 pazartesi 
günü saat 15 ta Aydında askeri 
satın alma domisyonunda yapı
lacaktır, 

Sığ•r etinin muhammen bedeli 
16362 lira 50 kuruştur. 

Keçi etinin 14875 liradır. Ko
yun etinin 23800 liradır. Sığır 

etinin ilk teminatı 1227 lira 20 
kuruştur. Keçi etinin 1115 lir• 
62 kuruştur. Koyun etinin t68S 
liradır. 

Şartnamesi Aydında ve Kuş" 
adasında askeri komisyonların" 
da Ankara ve lzmir levaııP' 
amirlikleri satıoalma komisyon
larında gör.ölebilir. 

Talipleri teklif mektuplarıll1 

kanuni vcsaiklerile birlikte iba" 
' leden bir saat evveline kadnt 

makbuz mukabilinde koıııisyoo• 
verilmesi. 

4 9 14 19 (141) 

lmtlyn tahlbl ve UUJum1 Netrlyat 
MildürG ı Etem Mtınclreı 

Bıuıldıi• yer 
Ç H P Haaı~ı••I 


