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Milli Şef lnönü 
Amiral Sir Güninghamı kabul 

buyurdular 
Muhtere m misafirimiz dün sabah tayyare ile 
Ankaraya gittiler ve akşam döndüler, gidiş 

ve dönüşlerinde fevkalade ve resmi 
merasimle istikbal ve teşyi edildiler 

f· İstanbul 4 - f ngiliz • Akdeo!z j 
S~Oau bat kumandanı amiral 
b ır Güonigham mibmandarlariyle 
t tra~er Devlet Hava yollarının 
•hııı ettiği huıuıi tayyare ile 

k••t 8,30 ta fıtanbuldao bare
k et ederek ıaat 10,30 ta An

•raya gelmiştir. 
1' Muhterem misafirimiı, logiliz 

Grk bayraklarile ıilılenmiş 
alan devlet hava yolları iıtas
Yo11unda milli müdafaa müste· 
l•rı kor general Nazmi, Anka· 
ta • 

nıevki komutanı Kemal Gök 
~'· deniz müıteıarı Hüsnü Gök 
Z tn~zer, Hava müsteıarı Albay 
l\e~ı, merkez komutanı Demir 
t) lı, Emniyet müdürü Şinasi, 

evlet Havayolları umum mil 
dtıru Ferruh ile mtidüriyet erki 
11

• ve matbuat mümessilleri ta
l"afuıdan karıılanmıştir. 
b• Başta muıika olmak üzere 
ır kıta asker meras;mi ihtira· 

tbı ifa etmiıtir. 
Amiral Sir Günnigham tayya

~tden indikten sonra karıılama 
2• gelenler kendi~ine takdim 
'diloıiştir. Muzika İngiliz, Türk 
tbilli aıarşlarım çalmışdır. Mub 
tereoı ınisafir resmi selamı ifa 
tden kıtayı teftiş ettikten son
'' kendilerine hususi daireler 
•~rılınış olan Ankarapalasa 
& ıtaıiılerdir, a.a. 

Ankara 4 - Bu gün ıebrimi· 
:~ gelmiş olan İngiliz akdeniz 
ılosu kumandanı amiral Sir 

GGningham Çaukayada riyaset 
cubıbur köıkü-ıe giderek defter 
illa bıusu imzalamıştır. 
h Müteakiben amiral Sir Günig· 

•rn genenl kurmay başkanı 
~areşal Fevzi Çakmak milli 

mildafaa vekili general Naci 
Tınaz ve hariciye vekili Şilkrll 
Saraç oğlunu ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler iade edilmiştir. 

Saat 13,30 da Marfpl Fevzi 
Çakmak tarafından 'muhterem 
misafir ıerefine Ankarapalasta 
bir iSğle ziyafeti verilmlt ve 
ziyafette milli mtıdafaa vekili 
general Naci T1naz ve hariciye 
vekili ŞnkrO Saraçoğlu ve ami· 
ralin refalratinde bulunan zevat 
ile genel kurmay ve milli mn
dafaa vekaleti ileri gelenleri 
ve hariciyı vekaleti umumi kl· 
tibi Cevat Açıkalm bulunmuş· 
lardır. 

Saat ıs.ıs de Reisicumhur 
ismet fnönll Çankayadaki riya· 
seticumhur k6şkUnde Amiri Sir 
Cüninhamı kabul buyurmuş
lardır. 

Amiral Sir Gllninbam milı

mandarlarile beraber devlet ha
va yolları tarafından tahsis e
dilen tayyare ile lstanbula dön
mOş ve bava istasyonunda mil · 
li müdafaa müsteıarı korgene
ral Nazmi. mevki komutanı ge
neral Kemal Gökçe deniz müı
teşarı albay Hü5nii Gakdenizer 
bava müsteşıuı albay Zeki, 
merkez komutanı Demir Ali 
devlet hava yolları umum mil· 
dürü Ferruh Şahinbay ve mat
buat mümessilleri tarafından u
ğurlanmıştır. 

Başta müzika olmak üzere 
aıkerl bir kıta rasimei ihtiramı 
ifa etmittir. 

Muhterem misafir resmi ıell· 
mı ifa eden kıtayı teflit ettik
ten ıonra tayyare ıaat 16.SO 
de hareket etmiştir. 

a.a. 
--~~~~~~~~~··~==~~==~;..::..~~~ 

lzmirdeki misafirlerimiz 
Atatürk heykeline merasimle çelenk 

koydular, iki müttefik devletin 
askerleri müşterek bir geçit 

resmi yaptılar 
İıınir 4 - Bu gün saat 10,30 

~· limanımızda bulunmakta o
•rı Malaya zırhlısı kumandanı 
~lbay Tovver tarafından Ata
iirlcun heykeline f merasimle 
Çelenk konmuttur. İngiliz lcıta· 
•tı ıaat 10 da karaya çıkmış 
"e merasim yerine gitmekte 
olan Türk kıtasiyle seliwlat· 
~ıktan ıonra yllrüylife geçerek 
eykel öoilne gelmiştir. 
Mutcakibeu \•ali Etem Aykut 

müstahkem mevki komutanı 

general Rasim Aktuğ merasim 
yerine gelmişler ve albay To · 
wer. ingiliz armasını temıilen 
yapılmış olan çelengi . heykele 
koymuştur. 

Merasimi mftteakip ingiliı 
Türk deniz erlerir.in baılarında 
bandoları olduiu halde reçit 
resimleri baılamıı vo balkın 
çoşkun ılkıılarılı karıılanonıtar. 

Valimiz 
Germencikte 

--99() -

Valimiz Sayın Sabri Çıtak 
evvelki gün sabah trenile Ger· 
menciie gitmişler, nahiye mil· 
dürll, belediye, parti, balkevi 
reisleri ve teıekküller, halk ve 
nahiyenin muhtelif ihtiyaçlarını 
tetkik ederek lzmir .. Denizli 
postasile Aydına avdet buyur· 
muşlardır. 

Valimiz bu gezileri hakkında 
intibalarını soran ardatımıza 
beyanatta bulunmutlardır. 

Evelki gOn Germencik pazarı 
na tesadüf ettiğinden nahiyeye ı 
bağh biltün köylüler pazara gel
mişlerdi. Bu veıile ile bir çok 
köyliilerle temaı ederek ihtiyaç· 
larını tetkik ettim. 

Gefmencikte ayrı ayrı mani· 
fatura. tuhafiye, sebze meyve. 
yağ ve yoğurt halleri var. Bun 
lan birer birer gördüm. Bun
lardaki temizlik ve intizamdan 
çok memnun kaldım. Hallerin 
daha modero bir •ekle ircaı 
kabil olup olmıyacağını tetkik 
ettim. 

Belediye bütçesi hakkında da 
malGmat aldım. Belediye bütçe· 
sinin, Germencikte bu gibi me
deni ve iktisadi müesseseleri 
daha faydalı ve muntazam bir 
şekle sokmak kabiliyetini haiz 
olduğunu gördilm. 

Germenciğe sekiz kilometre 
uzakta Hususi idare malt Elen
giillil ılıcası hakkında doktor 
ve alikadarlardan lizımgeleo 
malQmab alarak ılıcanın hali
hazır Taziyetinio, balkın 
istirahatını temin edecek bir ıe· 
kilde olmadığını l>ğrendim. Bu· 
nun da asri bir ıekle ircaı için 
lizımgelen tedbirleri almak &ze
re, ayrıca doktorlarla birlikte 
mahalline giderek tetkikat ya
pacağım .. 

Valimiz B. Sabri Çıtak 
Dün iki saattan 

meşgul 
Valimiz B. Sabri Çıtak dün ı 

öğleden evvel belediye dairesi· 
ne gelerek belediye reisi B. 
Etem Mendresi ziyaret etmif 
ve bu vesile ile bir müddet be· 
lediye faaliyetleri ilzerinde meı 
gul: olmuştur. 
Öğrendiğimize giire, belediye 

bütçesini tetkik ederek masraf 
lusmını ihtiva eden tabsiııııatların 
mahiyetleri hakkında alikadar 
11temurlardan izahat alan vali
miz. bilhassa tehrin İmilrına 
taalfuk eden meseleler üzerinde 
durmuılar ve bu iıleri m6mkiln 
kılabilecek mali imklnlara araş 
brmışlardır. 

Şehrin bazı cadde ve sokak· 
lanna parke döıenmeıi için de 
tetkikler yapan B. Sabri Çıtak 
Ortaklar ve Sö~ e civarındaki taş 
ocaklarında işlenecek parke 
tatlannın mukavemetlerini tet· 
kik ettireceğini, Baltaköy ve 
Çine çayı 'civarında mevcut ol
duğu haber verilen ocaklarda 
etndler yaptıracağını ve bunlar 
dan baıka !Afyon vilivetinden 
getirtilm ui düştlnülen parke 
taşlarının ucuza mal edilmesi 
imkinlarını araştıracağını ıöy
lcmiılerdir. 

Pazaryeri ve hal mesele$İ: 
Valimiz B. Sabri Çıtak bir 

çok sıhhi mahzurları bulanan 
pazarın bu ğüakii halini beğen 
memekte ve Aydında her ttlrlil 
sıhhi tartlan haiz bir bal bina-

fazla belediyede 
oldular 
ıının İnfasını ilk pllnda ele a· 
lınmaaı lizımgelen bir İf say· 
maktadır. 

Bu maksatla imar p!ina üze• 
rinde yeniden tetkikler yapan 
kıymetli valimiz bal binasının 
İfgal edeceği sabayı ve arsala· 
rıo vaziyetini gözden geçirmİf· 
ler ve bu mevzu üzerinde alika· 

darlardan izahat aldıktan ıonra 
imar planında pazar yeri için 
tahsis olunan sahanın bir hari
tasının çıkarılmasını emir buyur· 
muşlardır. 

Valimiz, tehrin imarı ve gü· 
zelleştirilmeai için belediyece bir 
çok masraf ve killfetlere giril
diği şu sırada ethas tarafından 

yaptırılan binaların da modern 
mimariye ve yapının teknigin 
icap ettirdjği esaslara ve niha· 

yet milli ekonominin icaplarına 
uygun bir şekilde yapılmasını 
temin için bu iılerde ihtisas 

yapmıt diplomalı bir mimarın 
memleket için lüzumlu bir ihti
yaç olduğu kanaatini izhar et· 
mişlerdir. 

Aydın ıehrioin gilzellcştiril

mesi için samimi bir alika iÖS

teren valimiz B. Sabri Çıtak 
iki saatten ziyade bu işlerle 
meşgol olduktan ve alikadarla· 
ra icap eden direktifleri verdik
ten ıonra belediye reisi 8. 
Etem Men -Jreıe veda ederek 
makamlarına avdet etmiştir. 

----------~~~~~~~~~;;;;;;o;;;~~~------

Bir kamyon faciası 
daha oldu 

Germencik cıvarındaki bilyllk 
derelerin kıt ve yaimur mevıi
miode taıkın yaparak arazi ve 
meralarına iras ettiği hasarın 

önüne geçilmesi hakkında, hal· 
kın müracaatlarını dinledim. Bu· 
nuo için icap eden fenni tet
kikat yaptırıldıktan sonra bu 
derelerin mecralarının ara· 
ziye zarar vtrmiyecek bir 
şekilde ıslah çarelerine tevessill 

1 Şeker yüklü bir kamyon devrildi yol
culardan bir ölü, altı yaralı var 

edilecektir. " • 
Aydın : Aydın tehrinin imar 

planının tatbiki husususanda 
arkadaşımızın ıayın valimizle 
yaptığı mlilikatı yarınki 1ayı· 
mızde netredeceğiz. 

-·~ .. -
Mahalli idareler 

müfettişliği 
Geçen ıene ihdas olunan ve 

köy odalarile, belediyeler ve 
hususi mubaıebeleri teftiı ıeli· 
hiyetini haiz olan viliyetimiz 
mahalli idareler milfettişliğine 
maliye vekaleti mUfettiılerinden 
Refet Şahin tayin olunmuı ve 

Diln sabah Kuyucak civarın
da bir kamyon daha devrilmit 
yelculardan bir kiti ölmOş, altı 
kişi yaralanmıştır. 

Geçen hafta1 Çine yolu üze· 
rinde vuku bulduğunu yazdığı
mız kazanın arasından henüz 
bir kaç gün geçmeden ve acısı 
yüreklerden silinmeden bir fa· 
cia~ halinde tekerür eden bir 
mile11if hidiıenin tafsılatınıda 
yiireklerimiz parçalanarak kay· 
dediyoruz: 
Acıbadem belediyesinin 15 

numarasını taııyan ve Denizli
nin Feslikan mahallesinden Ali 
oğlu 316 doğumlu . Mustafa Fi
ıegin idaresinde bulunan bu 
kamyon teker yüklü olduğu hal· 
de Uşaktan Aydına gelirken 
4/8/939 gecesi ıaal 3 raddele
rinde Kuyucak i~tasyonu civa· 
rında direksiyonun rod çiviıinin 
çıkmaıından )'Olun ıağ tarafına 

üzerine aldığı yolculardan Ta
vasın Olu köyiloden Bekir kızı 
2 yaşındaki Raziye bu facianın 
kurbaD1 olarak ölm6ştUr. 

Ayni köyden Hiiseyia oğlu 
HJseyin ağır yaralı ve karısı Ayşe 
isimlerini öğrenemedi diğer dört 
yolcu muhtelif yerlerinden hafif 
yaralı olarak dünkü öğle poı· 

tasiyle şehrimize getirilmişlerdir. 
Mecmuu altı kişiden ibaret olan 
yaralılar belediye memurları 
tarafindan ıedyelerle memleket 
hastahanesine nakledilmişlerdir. 

Aydına gelerek dünden itibaren 
vaıif esine baılamııtır. 

1 
devrilmiş ve teker çuvallarının 

Otamobil kazalarını önlemek 
makıadile valimizin almakta 
olduğu tedbirlerin isabeti üıt 
üste gelen bu hadiıeler mlina
ıebetiyle bir kat daha ehemmi· 
yetini göıtermiş bulunmalctadır. 
Teşekkül eden komisyonun bir 
an evvel talimatnameyi ha· 
zirlayarak tatbik mevkiine koy· 
masnnı temen.J'tl ederiı. 
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Lozan günü münasebetile 
B. Hikmet Şölenin verdiği konferans 
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fıte başkumanda ~hk muha· 

rebeıi ve 30 ağustos zaferi, 
tilrkiln bu doguf gllnüdür. 

Büyük knmandavlar elinde 
Türk ordu,unun ne yaman, ne 
kuvvetH, ne harikulidc bir or· 
du olduğunu, milli tefler biitiln 
dtinyaya ispat ettiler. Düşman 
denize döküldü. fzmir Kordonile, 
Yamanlarile, Kadifekaleıile kur· 
tuldu. lstaubul, kırmızı beyaz 
bayrağına kavuştu .. 

Ş:mdi, bu muazzam harikanın 
masa batında ahitleşmeıi kalı
yordu. Harp kadar çetin aiyaıi 
bir cidal... Dünyanın ak saçlı, 
buruıuk yüzlü, tek gözlüklü mil· 
•eccel diplomatları karıısında 
milli davanın hüccetini mühtir
lemek sırası gelmifti .• 

Konferans Lozanda toplana· 
caktı .• 

Bu, siyaset ileminin fettan 
kuvvetlerile bir masa etrafınd..t 
birleıerek milli davayı orada da 
muzaffer kılacak heyete kim 
baş olacaktı .. 

Bu baf, Aoadolunun yalçın 
dağlarında, uzayıp giden boz 
kırlarda binbir mahrumiyet, bin 
bir ıstırap ve bil\ bir yoksulluk· 
larla harp edile edile oluk oluk 
kan döküle döküle, sOngü ve 
ateı karıısıoda, çelik sinelerin 
yalnız milli imana dayanarak 
harikalar vilcude getirmeıile 
kazanılan büyük zaferi, bu ma· 
sa etrafında da kim kazana 
caktı. 

Binbir çeıit siyasi dalavera· 
ların, siyasi oyun ve hudaların, 
desiselerin akıl ermez yuma&"ı için 
de kaybolmıyacak, en kuvvetli 
bir bat lazımdı. Bu beynelmilel 
toplanııta, bütün dünya murah
hasları, biltün dünya diplomat
ları ve bütiln dilnya bulunacaktı. 

Türkiyenin kayıtsız ve ıarhız 
iatiklil iddiaları karşısında, bü· 
tün dünya milletleri birleşecek· 
ltr, tek cephe olacaklardı. Ve 
hepsi, bu kayıtsız ve ,artsız is· 
tiklale kartı koymağa çahıacak· 
lardı .. Büyük küçilk, kapitülas· 
yonlardan istifade eden, bütün 
devletler bunun için bazırlan
mıılardı .• 

Türkiye Lozanda biltün dev
letlere ve bütiln bir tarihe kar
şı, tek başına cenk edecekti.. 

Bu dava, milli kurtuluş ıava
flDJ, zafere erdirmek kadar çe· 
tio ve büyüktü. 

lıte bu çetin işe bir baş li· 
zımdı .. 

Bu batı, büyük adam derhal 
buldu .. 

l•met pı§a, cephelerin ıert 
kokusunu taııyan baki elbisesi· 
Dİ çıkardı ve renç Türkiye hü

kümetinin hariciye vekili Te bat 
murahhası sıfatile Lozana gitti. 

Arkadaılar, 
Siyasi zaferimizde, yani Lozan 

ıulb konferan•ı da çok gDç ol· 
muştur. Sekiz ay ıüren konfe
rans birdenbire kes idi, tekrar 
başladı. Kapitfil&1yonlar hakkın· 
daki müzakerelerin çetinliği, 

batlı bafJDa bir tarihtir. En bil. 
yüğüı:ıden baıhyarak, iddiaları· 
nı aerd ettikçe lımet paıanın 
granit 1elibcti karııtmda eriyta 

bu iddialar, ıeyrini bir baıkası· 
na terkediyor, fakat yine o ka· 
yaya çarparak parçalanıyordu •. 

Her müzakerede, biraz daha, 
biraz daha fedaklrhk yapmak 
mecburiyetinde kalan itilif dev
letlerine, ttlrkiln milli bikimi· 
yetine biraz olsun dokunan her 
ıeye karşı koymak huıuıundaki 
büyük azmimizi tanıtmak çok 
zor oldu. 

Arkadatlar bu zorluğu, ancak 
ve yalnız ismet paşa iktiharo 
etti.. Büyilk devletlerin en kü
çük bir teklifi karıısında bile, 
bunlarda tilrk hakimiyetine bir 
tecavüz kokusu biı eder etmez, 
İsmet paıa granit kesiliyor ve 
vakur başınt kemali ciddiyetle 
yukarıya kaldırarak bayar di
yordu .. 

Oo devletin yllzlerce murab
hasına, müıavirine karıı, yalnız 
bir devletin murabhaaları tkartı 
gelmek mecburiyetinde idi .. 

Fakat bütün bunlara karıı 
yalnız ismet paşanın yilkıek ki
yaseti ve olgun kafası kAfi ge
lebildi .. 

Avrupanın en büyük gazetesi 
olan Taymis, o zaman bu kapi
tülasyonlar davası için şunu 

yazmııtı : 
[ Kapitülasyonlar çoktan sa· 

det harici kalmııtı. Tersine o· 
larak, artık devletler Türkiye
den bir nevi teminat lutfetme· 
ıini istirham edecek mevkie 
düttlUer. ] 

- Sonu fJa.,. -
-~-

Ölüm cezalarının 
infazında 

Halk ve gazeteci bu
lu nmıyacak 

-·· 
Adliye vekaleti yeni bir 

tamim yaptı 
Adliye Vekaleti, ölüm ceza· 

larının nasıl yerine getirilece-
ği ve bu sırada kimlerin bulu
nacağı hakkında cümburiyet 
mUddeiumumiliklerine bir tamim 
göndermiıtir. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi 
Okyarıa imzasını tafıyan bu ta-
mimde, ceza muhakemeleri usu
lü kanununun 398 inci madde
sinde .,ölüm cezası mahkeme 
heyetlerinden bir zat ile, cüm-
huriyet tmüddeiumumisi, tabip, 
zabıt katibi ve hapiıbaneler i 
daresi memurlarından biri ha
zır oldukları halde infaz olunaca· 
ğı ve mahkumun mensup oldu
ğu dinin (ruhani ııfatını haiz 
bir zat ile mahkumun müdafii 
dahi cezanın infazında hazır 
bulunabilecekleri" hükmü izah 
edilmekte ve bundan sonraki i· 
damlar için de ıu direktifler 
verilmektedir : 

,, - Mahiyeti icabı bu ceza
nın her türl6 heytcao ve gll
rültilden izade olarak mutlak 
bir sükün ve t itidal içerisinde 
infazını arzu eden vazu kanun 
infaz •ır&smda kimlerin hazır 
bulunması . lizım geldiğini ve 
kimlerin bulunmaaına : mnaaado 
olunabilineceğini bu suretle 
maddede haaren tadat ve tas
rih ettiği görülmekt~dir. Esasen 

e -=. ,,_...... w •c 

Barem Kanunu 
izahnamesi 

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye VekAleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik ıeklioi 
g&sterir izahnamenio hazırlığını bitirmişti. İzahname bastırıl cak 
ve en kısa bir zamanda biltiln devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır. Büton devlet oıemurlarını alakadar eden jzabnameyi aynen 
aıağıya koyuyoruz : 
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c) İstanbul ünivenitesi tıp fa

kOltesine bağlı ebe okulu ( or· 
ta tahsil görmüı olanları kabul 
etmekte olup tahsil mliddeti iki 
yıldır.) 

d - Ankara muvakkat ma• 
liye meslek okulu ( tahsil mlld· 
deti iki yıldır. Yalnız orta okul 
mezunu olarak bu okula giripte 
mezun olanlar C fıkrası hnknm
lerinden istifade edebilirler.) 

e - Tapu ve kadastro mu
vakkat tatbikat mektebi ( tah
sil müddeti iki yıldır. Y .. laız 
orta okul mezunu olarak bu o• 
kula giripte mezun olanlar C 
fıkraıı hükmünden istifade ede 
bilirler.) 

f) Kızılay cemiyeti lstanbul 
basta bakıcıhk okulu ( orta o
kul tahsilini görmlit olanları 
kabul etmekte olup tahsil müd · 
deti tiç yıldır. ) 

d - 1) Lise derecesinde bir 
tahsil ilzerine en az bir yıllık 
mesleki tahsil yapmış olanlar ; 

2) Lise derecesinde bir tah· 
sil üzerine en az bir yıllık kura 
görmüı olanlar; 

3) Beş yıllık meslek mektebi 
tahsili üzerine en az iki yıllık 
daha yüksek bir meslek tahsi· 
lini bitirmiş olanlar; 

4) Orta tahsilini bitirdikten 
•onra en az d6rt yıllık meslek 
mekteplerinden mezun olanlar; 
Meı!eklerine ait memuriyet

ler de 12 inci dereceye ; ( lise 
veya muallim mektebini bitir
dikten sonra imtibanta orta ted
risat muallimliği ebliyetname•i 
almış olanlar da ma~uif mssle
ğine bu derece ile alınabilir· 
ler.) 

* Yukarıdaki ( D ) fıkrasının 
1 sayılı bendinde yazılı olao 
lise derecesinde bir tahsil ilze-

ölüm cezalarının gece yarısın· 

dan sonra fecir vakti-infazı hu
susunda müeases teamUl de va
zıı 1'anunun bu maksadını te
mine matuftur • 

Geçenlerde İstanbul'da bir i· 
dam hükmü infaz olunurken 
önceden hükmün infaz10dan ha
ber almış olan gazeteciler ile 
bir halk kütlesinin iofaz ma
hallinde hazır bulundukları ve 
gazetecilerin mahkftmuıı son 
demlerine ait jestlerinin fotoğ· 
rafını çektikleri ve halkın da 
bu jedleri eğlence vesileıi itti· 
haz ederek güldükleri öğrenil
mittir. Bundan böyle, böyle bir 
manzaranın tekerrürüne set çek
mek istiyorum. 

Bu sebeble badema ölüm ce
zalarının infazı sırasında yuka
rıda ismi geçllolerden maadası
nın seyr ve temaıa maksadiyle in
faz mahalline girmelerine mil~ 
saade olunmaması tamimen teb· 
lii olwıut ... 

rine en az bir yıllık meslek 
tahsili veren okul Gazi Terbiye 
EnstitüsUnüo (B) kısmıdır. 

" Yukarıdaki ( D ) fıkrasının 
(2) sayılı bendinde yazılı lise 
tahsili üzerin en az bir yıllık 
meslek tahsili veren kurslar 
ıunlardır. 

a - Ankara muvakkat mali
ye meslek mektebi ( tahsil müd 
deti iki yıldır. Bu okula liıe 
tahsili gördükten sonra girip te 
mezuo olanlar (D) fıkrası hUk
mllnden istifade ederler. 

b - Tapu ve kadastro mu
vakkat tatbikat mektebi ( B ) 
kısmından mezun olanlar ( bu 
okula lise tahsili gördük ten ıon 
ra giripte mezun olanlar ( D ) 
fıkrası hilkmilnden istifade e 
derler.) 

* Yukarıdaki ( D ) fıkrasının 
3 sayılı bendindf: yazılı olan 
beş yıllık meslek okulu tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha 
yüksek bir meslek tah•ili veren 
okullar şun1ardır : 

a - Ankara kız ertik öğ
retmen okulu. ( Bu okul iki kı
sımdan ibarettir : 

Birinci kısım : Kız enstitüleri 
mezunlarını almakta olup tahsil 
müddeti iki yıldır ve ~rta okul 
)arın meslek öğretmenlerini ye
tiştirir. 

İkinci kısım : Kız enstitüleri 
mezunlarını almakta olup tahsil 
müddeti üç yıldır ve kız ensti 
tüleriyle akıam kız sanat okul
lorı o ın meslek dersleri öğret

menl~rioi yetiştirir.) 

b - Ankara erkek ertik öğ
retmen okulu. ( Beş yıllık böl· 
ge sanat okulları mezunlarını 
almakta olup tahsil müddeti üç 
yıldır.) Bölge sanat okollarının 
meslek dersleri öğretmenlerini 
yetiştirir. 

Yukarıda ki (D) fıkrasının 4 
sdyJh bendinde }'&zıh ortA tah
silden sonra en az dört yıllık 
meslek tahsili veren okul Nafıa 
teknik okulunun mühendis kı -
mıdır. ( Orta okul tahsilini gör 
müş olanları kabul etmekte o
lup tahsH ınüddeti dört yıldır.) 
Yüksek tahsil ueren mektt!p/e.,. 

E - Altı yıldan az tahsili 
yüksek mektep me%unları 11 ci 
dereceye: 

( l - Bunlardan askerlik hiz
metini ifa etmeden memuriyete 
intisap edecekler askerlikle ali 
kası olsun olmasın altı ay müd 
detle 12 inci dereceye alınır
lar. · 

2 - Tabıil müddetinin üç 
yıldan eksik veya fazla olmass 
halinde eksiği ilk terfi müdde· 
tine eklenir ve fazlası ilk terfi 
müddetinden iodirilir. 

3 - Yüksek bir mektep tab 
silini ikmal Ye diploma istihsal 
cylc,Ukteıı snnta yurdd. vey 

yurt hricinde ayrıca doktor• 
tahsilini yaparak muayyen t~; 
zini kabul ettirmiş ve buna 11 

vesikayı da Maaı if Vekiletioe 
tastik ettirmiş olanlar girebilo· 
cekleri derecenin bir derece 
yükseğine alınabilirler. ) 
Yukarıda (E) fıkrasında yaıı" 

h tahsil müddeti altı yıld• 11 

eksik olan yüksek okullar şuo· 
tardır : 

1 - Ankara Hukuk fakül· 
teai. ( Tahsil müddeti üç yıl" 
dır.) 

2 - Ankara Yüksek Ziraat 
enstitüsü. ( Ziraat, Yeterine "e 
O rman fakultelerini ihtiva eder, 
her birinin tahsil müddeti dört 
yıldır.) 

3 - Siyas~l Bilgiler okulu· 
( Tahsil müddeti dört yıldır.) 

4 - Ankara Dil ve Taıib
Coğrafy fakültesi. (Tahsil müd-J 
deti dört senedir ) 

5 - Ankara Gazi Terbiye 
Enstitüsil: 

a) Beden terbiyesi ve Residl" 
İş şubelerinin tah!il müddetleri 
üçer yıldır. 

b) Edebiyat, Tarih - Coğraf .. 
ya, pedaıoji, Tabiiye, Riyaziye 
ıubelerinin tahsil müddetleri 
ikiıer yıldır. 

6 - İstanbul Yüksek iktisat 
ve Ticaret okulu. ( Tahsil miid 
deti üç yıldır.) 

7 - lstanbul Yüksek Dtniı 
Ticret okulu. ( Tabıil milddeti 
Uç yıldır.) 

8 - İstanbul Üniversitesi : 
a) Hukuk fakültesi. ( Tahsil 

müddeti dört yıldır.) 
b) iktisat fakültesi ( Tahsil 

müddeti dört yıldır.) 
c) Tıp fakültesine bağlı Dış 

Tababeti okolu. ( Tahsil mtıd· 
deti dört yıldır.) 

d) Fen fakültesi. ( Tabıil 
müddeti dört yıldır.) 

e) Fen fakültesine bağlı ec· 
.zacı okulu. ( Tah!'il müddeti üç 
yıldır.) 

f) Edebiyat fakUltesi. ( Tab· 
sil mllddeti dört yıldar ) 

P.) Yüksek öğretmen okulu. 
( Tahsil milddeti dört yıldır.) 
Altı yıllık gük!lek mektep 

mezunları 

F - Altı yıllı~ yüksek mek· 
tep mezunları 10 uncu dereceye; 

Yukarıda (F) fıkrasında ya· 
zıh tahsil müddeti altı yıl olan 
yüksek okullar şunlardır : 

a) İstanbul O !Jiversiteıi Tıp 
fakültesi i 

b) lstanbul Yüksek Mabendis 
okulu. 

G Lise tahsilini yurdda ikmal 
edenlerden yüksek tah'lilioi ge· 
rek memleketimizde ve gerekse 
yabancı bir memlekette bitirdik 
ten sonra mesleğin muayyen bir 
şubesinde ayrıca ihtisas yapa
rak ihtisasl arını hususi kanun
larında vazıh şekilde tastik et
tirenler 9 uncu dereceye: 

- Sonu var -

TAiay 37'7.S;lınalma 
komisyonundan 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 13,000 kilo saman 
11 Agustos 939 Cuma günü 
•--at 15 te alay satın alma ko
misyonunca a~ık eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 260 liradır. 
İlk teminatı 19 lira 50 kuruı
tur. Şartnamesi her g ün Aydın 
ve Kuıadası askeri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. İı
tekliflerin mezkur günde kanuni 
vesaiklerile birlikte komisyona 
milracaat etmeleri ilin olunur. 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Wgcli//e Headlam 
Terceme eden: M. Nedim Müren 

- 72-

Cologneda Sybel ile diğer 
ren mümessillerini kaı şılamak 

hlaksadile büyük bir merasim 
tertip olundu. Böyle monarşik 
bir memlekette kralın zati fa
aliyetinden memnuniyetsizliğin 
uıııumi bir ifade bulması çok 
\' himdir. Bu sıralarda veliaht 
far ki prusyada bir askeri tef· 
lifte bulunuyordu. Her şehirdeı.. 
•unulan sadakat arizalaranı mü 
temadiyf'n reddediyordu. Şehir· 
ler kendisini karşılamıyor veya 
mut t merasimlerde bulunmıyor · 
lırdı. Artık mücadele parlemen 
to ile kabine arasında değil 
kral ile blltün bir memleket 
•rasıodaydı. 

Birden bire memleket öğrendi 
ki, tahtın açık varisi olan veli· 
~~t kendi tarafındaydı. Veliaht 

1•marcktan daima efret edi · 
Yordu. Hareket! ·rinin sertliği 
0ııu mlltee11ir ediyordu. O, ta
'•nnudan nefret eden Bismarkın 
~11 ciddi mevzuların bile milna
. aşaaında gasterdiği canlı ve 
~inaıız sadeliğini sevmemişti. 

•asen Bismarkın Başvekalete 

i~tirilmeıine muhalefet göster
llıışti. Şimdi de babasının hükO 
;etine karşı, on ıene evvel 

Jar muhabbet ve tazimle dolu 
idi. Bir kaç gün sonra timesin 
Bertin muhabiri bu mektupları 
neşir imkanını buldu. F evkalide 
vahim olan bu itimat selbinden 
dolayı kimin ittiham edilmesi 
lazım geldiği bilinemiyordu. Bu 
nun veliahtla çok yakın alaka
sı bulunan bir kimse tarafından 
yapıldığı aşikardı. Tabiatiyle 
fllpheler Coburg sarayına te· 
veccüh edilme'4 teydi. Veliahdın 
itimadının bu tekilde suiistima· 
li sonuncusu değildir. Hadise 
prensin etrafındakilere karşı Bis 
marckın duymakta olduğu nef
reti daha çok artırdı. Hakikaten 
liberal prense bağlanmak sure
tile bir rol oynamak istiyen ya
rı siyasi yarı münevver bir çok 
kimseler vardı. Bunlar yabancı 
matbuatın, bilhassa İngiliz mat
buatının yardımını temin etmek 
ve Prusya meselelerinin halli için 
onların nüfuzunun kullanmakta 
tereddüt göstermediler. Maale
sef bunların İngiltere ile alaka
ları çok genişti. fngiliz hiirriyt:.
tini çok takdir ediyorlar ve 
umumiyetle İngiliz taraftarı ola 
r k tanınıyoriardı. 

- Sonu uar -

1 RADYO 

5181939 CUMARTESİ 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı 
13.30 Program. 
13.35 Türk müziği. 
14.00 Memleket saat ayarı, 

azana ve meteoroloji haberleri. 
15.10 15 30 Müzik (D.ıns mü· 

ziği - Pi.) 
19.10 Türk müziği ( ince saz 

faslı. 
20.00 Memleket saat ayarı. 
20 30 Ajans ve meteoroloii 

haberleri. 
21.00 Türk müziği (Eski eser· 

lerden milrekkep program). 
21.40 Konuşma. 
21.55 Neşeli plaklar · R. 
22 00 Haftalık posta kutusu 

( Ecnebi dillerde ). 
22.30 Miizik (Operet ve saire 

Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, eıham, tahvilAt, kambiyo 
nukut borsası (fiyat). 

23.20 Milzik (Cazband · Pi.) 
23.55 24 Yarın ki program. 

Zayi 
928 senesinde Germencik ilk 

okulundan aldığım şabadetna· 
memi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ede
rim. 

Hıdarbeyliden Ali oğlu 
Mustafa Özen 

151 
lhasınıo kardeıioe karşı almış 

01duğu vaziyete benzer bir va · 
~İYet iktisap etmişti. logiliz ak
"'•balarıom kuvvetli tesirleri al· 
~ırt.~aydı, ve ingiliı sarayının 
b~§iincesi Bismarckın çok aler 
dınde bulunuyordu. Şimdiye ka· 
t llr daima açık bir mt•halefet-

Maliye vekiletinin 
mühim bir tamimi 

tn içtinap etmişti. Mamafih 
~~tbuat emirnameleri hakkında 
1krinin sorulmadığı gibi Bunla
~ta rnüzakere edildiği içtiaıaa 
k &\'et olunmamıştı. Kendisine 
•rtı gösterilen bu hilrmehizlik 

~~tı fazla incittiği için hükume• 
~l't. hanedanı tehlikeye koyma· 
>' 68•nı temin maksadiyle ciddi· J 
~~tle ıiliha sarıldı ve Danzige 

1 
f •titinde hilkumetteo ayrılmak 
Q1""•atını buldu. Yapılan şeyler 
,:erinde kendisinin fikrinin ' 
~ •tırnadığını söyledi. Evvelce 
ltt~lldisine hiç bir şey söylenme· 
.ı 'fti. Bunlardan kendisi mesul 
~'i"ld dil ~ i. Sözleri kısa ve mute-
d dı fa~at Bunlar şimdiye ka-

d~ Yalnız saraydakilerin Bil· 
~ Itri Bir ıeyi veliahtın hükfı
,il~tiQ muhalifleri meyanında 
ti ~•lnıuı lazım geldiği hakilca · 

Ilı ~·· t ~ k"f" ld" "os ermege a ı ge ı. 

Hazine tarafından taKsitle ve 
hazine adına ipotekli bulunan 
gayri menkullerin müşterilerinin 
bunları üçüncü şahsa ayni şart· 
lar daireıinde satmaları (dev· 
retmeler) halinde ~ devranların 
tecil kanunlarından istifade e· 
dip etmiyecekleri ve devir . ve 
temlikin ne suretle y pılacağı 
hakkında tereddüt "'edildiği mül 
hakattan alınan yazılardan aıı· 

laıılmıştır. 
Bu hususta yapılan tetkikat· 

ta : 
Medeni kanununun 803 üccü 

maddeıinde: ipotekli takyit e· 
edilmiş olen bir gayri menku
lün ahara temliki hilafına mu
kavele olmadıkça borçlunun 
vecibesinde ve teminatında ta· 
havvül huıule getirmez. 

Lakin yeni malik borcu ka
bul ettiği takdirde eğer alacak 
lı hakkının evelki borçluya kartı 
muhafaza ettiğini senesi içinde 
tahriren beyan etmemiş ise 

td &ir kaç gün sonra tabııddüs 
'tttrı bir vaka aradaki ihtilafı 
~a~trııakten başka bir §ey yap 
~ll 1• Veliaht, Danziğteki nut
~iF lldan sonra bütün resmi va· 

1 evvelki borçlu borcundan kur· 
• tulur. Diye yazılıdır. 

~/1~rini terketmeği teklif et· 
bı .. 'lı. Kral kendisinden böyle 

1 ~, f~y istememiş fakat bir da:_ 
ltt buldimetine mubalef et gös 1 
ıt, llleıııesini emretmiıti. Veliaht 
~& 't Vadinde Bulunduğu halde 
it-.: itaba ve itaatsız nazırlara,. 
~,~' bu usi protestoları de
~~~ . etmekteydi. Mamafih 

~ ık· 
ı hıtafm y ıdıj-1 mektup-

1 

Şu madde metninden de an-
laşılacağı üzere: hazine tarafın· 
dan taksitle ıahlan ve hazine 
lehine ipotek tesis edilen bir 
gayri menkulü hilafıoa mukave 
le mevcut olmadıkça müşteri 
hazineyi haberdar etmeksizin 
dahi ahara satabilir. 

Ancak: bu satış dolay1siyle 
müşterinin vecibesinde ve temi
natında tahavvül hurnle gelmez. 
Y ni mO teri miadıoda taksitle-

ri hazineye ödemekle mükellef 
tir. Ve borç tamamen ödenin
ceye kadar ipotek bakidir. Ye 
ni malik borcu kabul ettiği tak· 
dirde: yani müşteri ve bundan 
devren satın alan kimse kanu· 
nun tarifah dairesinde bir nak
li beyin ıeoedi tanzim ;ederek 
hazineye tevdi ettikleri surette 
hazine muhayyerdir, Dilerse 
nakli deyne muvafakat etme
diğini senesi içinde birinci müş 
teriye bildirerek eskiii gibi 
onun borçlu olarak takip eder. 
Dilerse ıük(kt veya borcun nak 
line muvafakat ettığmi ~ bildirir 
ki: bu sükut veya muvafakatle 
birinci borçlu borçtan kurtulur 
ve ikinci müşteri onun yerine 
kaim olur. ipoteğin borç öde· 
ninceye kadar yine haki kala
cağı varestei izabtır. 

Hszine tarafından birinci müş 
terinin takibinde bir fayda mel 
buz olmadığı gibi bu yolda ha· 
reket g11yri menkuliln tedavül 
görmemesini intaç edeceğinden 
satılan ve hazine namına ipo· 
tek tesis edilen gayri menkul 
usulen müıterisi tarafandan aba 

ra !!atılarak hazineye nakli de
yin senedi verildiği takdirde 
hazinenin ya buca sükut veya 
muvafakatini bildirerek birinci 
borçluyu borçtan kurtarması 
lizım gelir. 

Burada şu noktanın tebarüz 
ettirilmesi faydah jörülmüştiir, 
Satılan ve henüz müıterisi na
mına f crai \'e hazine adına 

• 
inşaat Usta Okulu ile Aydın 
Bölge Sanat okuluna alınacak 

talebenin kabul şartlarıdır 
BIJlğe Sanat Okulu direktörlüğünden: 

1 - inşaat Usta okulu ile Aydın Bölğe Sanat okuluna 
her sene olduğu gibi bu sene de talebe alınacaktır. VilAyet 
merkezinde açılacak müsabaka sınavına girebilmek için aşa· 
ğıdaki şartları haiz olmak lizımdır. 

A ) Türk o?mak. 

B ) 13 yaıından küçük ve 17 yaşından bUyük olmam k. 
C ) En az bP.ş s1D1flı bir ilk okuldan diploma almı' olmak. 

Ç ) Sıhhatı sanat tahsiline elveritli olmak ( Sıhhat rapor· 
ları kültür dairesinde mevcut numune5ine uygun şekilde olup 
Aydın memleket hastanesi sıhhat heyetinden istihsal oluna 
caktır. ) 

2 - Talipler bu itin ilze,..ine aşağıda yazılı evrak ve ve· 
sikalarla birlikte viliyet makamına bir dilekçe ile müraceat 
ederek Killtür dairesinden kayt ve sıra numarısı alacaklardır. 

A ) Birinci maddede yazılı iki cin! okuldan bangisjnc gir
mek istediğini dilekçesinde taırih edecektir. 

B ) En az tam teşkilatlı ilk oku1 şahadetoamesi veya ilk 
okulların fe ..ıkindeki okullarda okumuş ise bu okuldan aldı
ğı tasdikname. 

C ) Nüfus tezkeresi ( aslı veya tasdikli sureti ). 
Ç ) Afı raporu. 
O ) Üç tane 6/4,5 ebadında vesikalık fotoğraf. 
Yukarıdaki tarif edilen evrak ve vesaiki noksansız bir su· 

rette dilekçesine eldiyerek mllracaat edenlerin kaytlarına 
25 temmuz 1939 salı günllnden itibaren başlanacaktır. 

3 - Seçme sınavlarına 21 ağustos 1939 pazartesi günü 
Yedi Eylill okulunda saat dokuzda başlanacak ve sınav - Beş 
s1nıflı ilk okullnr müfredat proğramına göre· Türkçe, Arit
metik - Geometri, tabiat bilgisi - Eşya ve resim derslerinden 
yapılacaktır. itan olunur. 5, 9, 13, 20 (152) 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan : 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 25,000 kilo yulaf 
veya arpa 11 agusto5 939 c:uma 
günü saat 16 da alay satın al
ma komisyonunca açık ksitme· 
si yapılacaktır. 

Yulafın tahmin bedeli 1500 
lira arpanın tahmin bedeli 1375 
lire dır. 

Yulafın ilk tt:minatı 112 lira 
50 kurttftur. Arpanın ilk temi
nata 103 lira 13 kuruştur. 

Şartnamesi hergün Aydın ve 
Kuşadası askeri satınalma ko· 
misyonlArınea görülebilir. 

Taliplerin mezkur günde ka
r nuni veı1ikalarile birlikte komis
i yona muracaat etmeleri ilan 
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ipotek tesis edilmiyen gayti 
menkullerin ahara devri mevzu 
babı olamaz. Çünkü medeni 
kanunumuza göre bir: gayri 
menkulün sahibinin o gayri 
menkul üzerinde temliki tasar
rufta bulunabilmesi tapu sici· 
linde namına kayıtlı olmuiyle 
mukayyettir. 

Henüz birinci müşteri namına 
tescil yapılmadığına göre mül
kiyet ooa intikal etmemiş de
mektir. 

Binaenaleyh hazineye bu ze · 
minde bir noter senedi verilse 
dahi hiç bir hükwli ifade etmez 
ve hazinenin gayri menkulü na 
mıoa ipotekli olarak müşterisi 
namına tesçil ettirmesi devir 
ve ciro senedini katiyen nazarı 
itibara almaması icap eder. 

Devir alanların tecil kanun· 
larından istifade edip etmiyece
ği noktasına gelinde: 1773,2222 
3031, ve 3524 numaralı kanun
lardaki (Hazineden s9tıo al.an· 
ların, iştira edenlerin, hazinenin 
!'attığı gibi) ibareler vakıayı 
tayin ve tespit eden kelimeler 
olup ibtirazen konulmuş kayıt
lar değildir. 

Bu itibarla, devir alanların 
bütün tecil .kanunlarından isti
fade eylemesi ikth:a eyler. 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

6894 lira 51 kuruf keşif be· 
delli öke • ortaklar yolunun 
14X 000·15X 600 kilometreleri 
arasındaki Ş'lSe tamiratı 14 + 150 
de bir menfez inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10/8/939 perşembe 
güoü saat 16 da vilayet daimi 
encilmeni sa1onunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler aydın nafia müdür 
lüğünde '{Örülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
517 lira 9 kuruıtur. 

isteklilerin aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
vesikası muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
yukarıda yazılı gün ve uatte 
viliyet daimi encijmen salonun· 
da hazır bulunmaları lazımdır. 

122 22 26 3 5 

ı Aydın Vilayeti ErbeyH i incir istasyonu Müdür
. lüğünden: 

Aydın vilayetinde Erbeyli tren 
istasyonu civarında incir ıslah 
istasyonuna yapılacak 9835 lira 
48 kuruş keşif bedelli garaj, 
saya binalarile bekçi kulühesi 
inşaatı açık eksiltme usulile ek· 
siltmeye konulmustur. 

Eksiltme 7 /8/939 pazartesi 
saat 10 da Aydın viliyeti Na· 
fıa müdilrlüğil odasında yapıla
caktır. 

Bu i,e ait metraj, şartname, 

vesair evrak Nafıa mtıdürlüğün· 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
738 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat· 
ları, Aydm vilayetinden bu iş 
için alacakları ehliyet vesika
ları ve ticaret odası vesikalarile 
yukarıda yazılı gün ve saatta 
Aydın N fıa müdürlüğü oda!un· 
d haur bulunmalar1 iliıı olu-
nur. 21 25 29 5 (118) 

... 



Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Haıta kabulllne baıtamıtbr. 

Yurtda birinci sınıf mlltahassıs doktorl•nmız tarahndan her 
tnrlü erkek k•dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
Ye tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daireıinde takip edilmektetir. 

6Ay 
Vade ile elbise • 

• Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
ıalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilWııum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

En muteni biçki dikitle Ye en <Szenişli provalarla mllr • 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. · • 

Memurlarımızın bu fırsattan iıtüadeye koıacaklar1nı D 
umanm. • K tdın ve erkek terzihanesi • 

Muzaffer Eraydm • 
Demiryolu caddes-i:~A~ğıjyd'1Qlı!Dn••D 

sm:~;wts~sm~i1Wi5•~•• ~ 

ilin 
Nalilli belediyesinden 

Nazilli belediyesince şehrin 
112000 mikyasla imar haritası 

mevcut. Aşağı Nazilli kısmının 
1/1000 mikyaılı tesviye münha-

nili haritasile meskun ve gayri 
meskun 120 hektarlık sahasının 
1/500 mikyasla hali hazır kadas
tro ve baritalarJDlD alımı iti 
2490 No. kanun hükfimlcrine 

göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Bu iıin 

bedeli keıfi 3000 liradır muvak
kat temioati 225 liradır. Ekıilt-
me 21/8/939 pazartesi günü 
ıaat 16 da N zilli belediye 
binasında belediye encümeni 

tarafından yapacaktır. Teklifler 
tayia edilen günde saat 15 şe 
kadar Nazilli belediye reisliğine 

verilmesi veyahut posta ile bu 
saatten evvel gönderilmiş bulun
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. İsteklilerin bu 
işe benzer i, y .. ptıklarına dair 
almıı oldukları vesikalara isti· 

nadeo ihale tarihinden 8 gün 
evvel alınmış ehliyet ve 939 
yılına ait ticaret odası ve5ikala 
rıuı teklif mektuplarına koyma· 
ları lazımdır. 

5 10 15 18 (150) 

lmtlyas ıahlbl ve Umumi Netrlyat 

Müdllrll ı Etem Meadrea 

Baııldıtı yer 

C H P BHntı t i 

Avrupa değişti 
Almanya geçen ıeneki ma

nevrasını tekrar etmekte iarar 
ve inat ederken, btıtnn mtıoa· 
bitler haykırdılar: 

- Fakat Avrupa değişti. 
Biz artık 1938 deki gibi deii
lizl 

Bunun en güzel ifade eden 
Nevyork Taymis gazetesinin 
harici siyaset bat muharriri 
V in Ceymsdir. Diyor ki : 

- İngiltere ile Fransanın va
ziyetleri geçen senekinden da· 
ha iyidir. Bu sene lnıilterenin 
mühim bir hava kuvveti vardır. 
Keza Fransa da bava ordusunu 
inkişaf etti<miştir. Londra ile 
Pariste korkmak için artık biç 
bir ıebep bulunmadığı hissi hi· 
kimdir . ., 

Evet, Avrupa değişti. 

Nazilli Belediyesinden 
14191939 perşembe günü ıa

at 16 da Nazilli belediye ihale 
encümeninde eksiltme komisyo
nu odasında 42318 lira 84 ku
ruş bedeli keşifli Nafıa vekale
tince musaddak Nazilli kasaba· 
ıı elektirik şebeke ve tranıfor
mator ve tesisata 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye kon· 
muştur. Muvakkat teminat mik
darı 3173 lira 91 kuruştur. Fen· 
ni şartnameleri, Proje, keıif 
hülaıasile buna mntefeni diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazil
li belediyeıdoden alınabilir. is
teklilerin teklif mektupları ve 
en a1 30000 liralak bu iti ben- . 

= • 
= 

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 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

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. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
B':'na mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

zer it yapbğına dair nafıa ida· 
relerinden almıı olduiu vesika· 
lara iıtinaden ihale tarihinden 
8 s;ıün evvel alınmış ehliyet ve 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan 

Kuşadası birliği birliğinin ih

tiyacı için alınacak 201000 kilo 

kuru otun 11 ağustos 939 g6ntı 
Hat 17 de alay satın alma ko-

~ 

Aydın 37. Alay. Sa. Al· 
komisyonundan . 
Aydın birliğinin ihtiyacı iç1: 

96000 kilo yulaf veya arpa açı 
eksiltme ile ~iinakasaya ko0; 
muştur. Hangisi ucuz olur5 

939 yılına ait ticaret odaıı ve· 
ıikal11nnı havi zArflarını 14/9/939 
perşembe giinO saat 15 şe ka· 
dar Nazilli belediye encümenine 
müracaat eylemeleri llıımdır. 

149 5, 13, 23, 6, 

......... Abone ıeraiti ....... . 
l f i Y alhjı her yer için 6 Ura. ~ 
j Altı ayhtı 3 liradır. ! 
f idare yeri: Aydında C. H. i 
. p B . ı 
İ . uııne•ı. ! 
! ıaıeteye ait. yazalaı için i 
! yası itleri müdürlütilne, ilin- i 
İ lar için idare müdürliltüne 1 
t ... üraeaat edllm.Udb·. : . . ..................... " .......... " ................. . 

misyonunca açık ekıiltmeıi ya· 
pılacaktır . 

Tahmin bedeli 1020 liradır 
ilk teminatı 75 liradır. ıartna· 
mesi her gün ve Kuşadası as
keri satan alma komisyonların 
da gCSrülebilir. 

Taliplerin mczkür günde ka
nuni veıaiklerile birlikte komiı· 
yona milracaat etmeleri ilin 
olunur. 

(129) 26 1 5 10 

onun . ihale.si yapılacaktır. l~'u 
le 7 ağustos 939 pazartesi gu0., 
saat 15 te Aydın askeri satJ, 
alma komiıyonunda yapılaca1'r 
tır. Yulafın mubemmen bede~ 
5280 lira arpanın muhaınıı>.~~ 
bedeli 4320 liradır. Yulafıo ~l~ 
teminata 396 lira .rpanıD 1 

9
; 

teminab 324 liradır. Şartuan1~ 0 
her gün Aydında aakeri 5~ i~· 
alma komiıyonunda 2ariilebıl 

0
, 

Taliplerin mezkur günde k•0.,. 

ni vesikalariyle birlikte ~o~~JI 
yyna milracaat etmeler• ; 6) olunur. 22 27 1 S (1 ' 


