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Vekiller 
Heyeti içtimaı 
Ankara 8 - Vekiller heyeti 

b11 ınn ıaat 15 de baıvekil 
doktor Refik Saydamın riyaıe· 
tinde ıenel kuTmay baıkanı 
lllareıal Çakmajın da bulundu· 
iu bir toplantı yapmıı ve ruz· 
•ımedeki meseleleri konuımuı· 
tur. a a 

~-· t 

İngilterenin deniz 
\'e hava kuvetleri 

Loadra, 8 - Amirallık dai
reıi deniz kavYetleri içia iki 
la111uıi ihtiyat kıta vDcude ge· 
tinneği kararlaıtırmıştır. 

Haya nezaretinin tebliğine 
r&re, bava filosu bagiln ilk de
fa olarak Fransa &zerinde gece 
uçqlırı yapacaktır. 

Hindiıtandan bir çok bom· 
bırcLman tayyareıi Siagapura 
libniıtir. Daba bir kaç filo gi· 
decektir. 

Singapurdaki kuvvet 3 tabur• 
la takviye edilmittir. a. a. 

o?+E-

Polon yada 
liududu geçmekisôyen 
1025 kiti tevkif edilmiş 
Varıova 8 - Polonya po· 

llı idraıinden bildirildiğine ,a. 
re temmuz ayı içinde Polonya. 
dan Almanya hududuna geçmek 
teeebbiiıllnde bulunan 1025 kiti 
kiti tevkif olunmuıtvr. 

a a. 

Japonyada 
Beş nazırlar 
konferansı 

Tokyo 8 - Japonya kabine• 
•iıain Bet nazırlar konferan11 
ha, vekilin riyaıetinde toplan· 

lııttbr. Bu toplanb harbiye na· 
lır, lteoakinin israrı Bzerhıe 
•ukuhulmuıt ur. 

Siyasi mahfillerde, bu toplan 
lıda bir karar alındığı aanılma
~•ldadır. Japon ıiyaıetinin iı· 
lılcbaldeki ıeyri Dzerinde kati 
ltlclini almak için bir kaç top· 
1•ıatı daha yapılacağı l>ildirif · 
lllelıtedir. a a 

-::ıtE-· 

lngilterede 
Alınan ve ltalyan malla
tın• karıı alınan tedbirler 
P Londr., 8- Royter ajansına 

ele inden bildirıliyor. 
llalk tarafından aatın alın· 

~•ıı menedilen lagiliz malları 

1••leıi ile ıatın alınabilecek 0-

•11 Alman, ltalya ve Japon 
"'•Uaranın bir liıteıl Defl'edil· 
lallftir. •••• 
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Danzig işi hakkında 
Polonya hükumeti bir tebliğ neşretti 
Varıove, 8 - Danıig ayan meclisine yerilen nota ile alınan 

cevap hakkında burada resmi bir tebliğ neşredilmiıtir. 
Tebliğa göre : Polonyanm Danzig komiıerile ayan reisinin ıi· 

fahi görDımelerinde alınan battı harekete gare, hudut mOfettitle· 
rine karıı biç bir emrivaki yapılmıyacaktır. 

Danzig hudut karakolları ıeflerine karı• yapılan muamele aya
nın emri Ozerine yapılmıf bulunmadığı ve gümrllk kontrolunun 
timdiye kadar olduğu gibi meriyette kalacağı bildirilmektedir. 

• 

Çinliler l Amerika 
-9ÇG--

Tiyen-Çin için bir Külliyetli miktarda 
matem günü Çin gümüşü satın 

yaptılar alıyor 

Londra 8 - Royter ajanıı 
bildiriyor: 

Tiyen·Çindeki Çinliler Tiyen 
Çinin Japonlar eline ıeçmesinin 
ikinci yıl dönümil mDnasebetile 
bir matem günll yapmıılardır. 

Fraaıız İngiliz imtiyazlı mınta• 

kaıındaki tiyatro, sinema ve 

gazinolar kapanmıt ve ~Ondelik 
Çin gazeteleri hususi nüshalar 
neıretmitlerdir. 

-·.....--

lzmirde --
Orman yangını 
lımir 8 - Değirmendere ci· 

vannda cevizoğlu çiftliğinde 
bir orman yangını çıkmış ve 
bny&k kOçftk ıekiz bin ' adet 
çam yanmııtar. Yangın oa iki 
aaat silrd6kten sonra sabahın 
llçllnde ıandDrtllmilıtnr. ı a 

_ .. ... b 

8. Tahsin Sezer 
Devlet demiryolları sekizi11ci 

ifletme m0d6r0 B. Tahsin Se · 
zer dun lzmirden ıebrimize 
gelmiı ve dört saat kadar 
iıtuyonda meşgul olduktan ıon· 
ra Söke treniyle Nazil:iye git· 
mi, tir. 

·~ - · 

V •tington 8 - İyi malumat 
alan mahfillerden bildirildiiine 

göre Amerika maliye nazareti 
altı milyon onsluk Çin gftmütll 
almağa karar vermiıtir. GUmil· 
tün fiyatı teslim edildiği gönkil 
piyasa ilz~rinden teıpit edile
cektir. Bu güokn piyaıaya 16· 
re onsu otuz be~ ıent olan gü

mnıten dolayı Çinin eline iki 
milyon dolardan 
geçecektir. 

fazla para 
a a .... ~ .... -

Kızılayın ödemiş 
• • 

gezısı 

Aydm kızılay merkezi tara· 
fından mevsimin Oçüctı gezisi 

olmak üzere tertip edilen Öde
miş seyahati ıeçen cumarteıi 

yıpalmıı ve bu geziye ittirlk 
edenler Ôdemiıde, G&lcllk ve 
Bozdoğan yaylilarında çok ne· 
ıeti bir gOn geçirmiılerdir. 

Camartesi gOnll Hat 14,lS de 
Aydından hareket eden tenez
ıDh treni Pazartesi sabahı uat 
4 de Aydına döÔmnttOr. iç 

turizmi canlandırmak maksadiyle 
tertip edilen bu gezilerden do· 
layı kızılay kurumunu tebrik 
ederiz. 

Aydınlıların Nazarı Dikkatine 
Sıtma, Tifo, Humma ve saire gibi bir çok hastalıkların 

ıirayet vaııtaıı olan sivrisineklerle kara sinek ve tatarcık· 
lann imhası içia ıu birikintilerine, heli çukurlarına ve li
iımlara mazot veya ıiyah aıitfinik dökülmesine belediyece 
karar verilmittir. 

Bu maksatla ıehir içindeki biltiln evlerde belediye zabıta 
memurlannın emrine her zaman için iki kilo mazot veya 
yarım kilo ıiyab asitfinik bulundurulacak ve bu mahlul me· 
murlann nezareti altında ev içinde lilzum görülen yerlere 
dökülecektir. 

işbu ilin tarihinden itibaren on gün sonra yapılacak 
yoklamada mazot veya asitfinik bulunmadığı anlatılan . ey 
sakinleri belediye abkimı cezaiye kınununa göre para ce
zaıiyle cezalandırılacaklanndan memleket sağlığının korun
maıı makıadiyle alınan bu karara uygunsuz hareket edil· 
memesini muhterem aydınhlardaıı rica ederim. 

Belediye Reisı 
Etem Mendres 

istasyonun 
Peronları beton 

oluyor 
Devlete geçtiği anndenberi 

her giln yenileıtirilen ve aiter 
hatlarımıza benzetilmesine çala
tılan f zmir · Aydın demiryolon· 
da bu yeniliklerden birisi de 
iıtaıyonumuzda yapılıyor . 

Devlet demiryolları idaresi 
iıtasyonumuzun iki taraflı pe• 
ronlar1nıa beton yapılmasına 
karar vermiı ve bu karar iki 
ründen ~eri tatbik mevkiine 
konmuıtor. Peronları beton 
yapmak İçin llzım gelen ameli .. 
yat haılamıt olup on gUne ka· 
dar bitecektir. Bu ıaretle yol· 
cular iıt11yonun tozundan kur· 
tarılmıı ve iatasyonumaz da · 
gtlzelleıtirilmiı olacaktır. 

,., . 
Şehrin elektrikleri 

Elektrik fabrikaıının ocak 
kısmında yapılmasına lOzum g6· 
rülen bazı tamirat mOnasebetile 
makineler çahımadığından dna
den itibaren ıehir cereyanı ke· 
ailmiıtir. 

Ôğrendiiimiıe g6re tamirat 
11181939 cuma gilailne kadar 
devam edecek ve cuma gllnü 
6ğlede-n eve) ıehre cereyan ••· 
rilmeğe baılanacakbr. ..... .. 
Kayseride 

Spor müsabakalan 
Kay1eri 8 - Erceyı, Demir 

ve Sllmer kluUpleri ar&11nda 
yapılan atletizm mftsabakalan 
valimizle kolordu komutanı ha· 
zurunda çok parlak olmu,tar. 
Nüıabakalardan ıonra vali· 

miz kazananlara hediyelerini 
vermit ve kııa bir hitabede 
bulunarak gençleri tebrik et-
mittir. a.a. 

Hidiseler arasında : 

Valimiz 
Dün Paşa yaylası

na çıkblar 

Valimiz 8. Sabri Çıtak be· 
raberlerinde M:buıumuz Bay 
Adnan Mendres ve Beledıye 
Reiıi 8. Etem Mendrea olduğu 
halde diln öileden ıonra Paıa 
yaylasına gitmitlerdir. 

Valimiz yaylada kar kuyuları 
ile Fata yolu üzerinde tetkikat 
yapmış ve geç vakit ıehre dön· 
mOılerdir. 

- ·~--

Doktor Nureddin 
Adıson geldi 

Memleket lıaltaneıi kadın haı· 
tahklan mütabaıııılığına tayin 
ed.le11 Zonguldak haataaeıi mO · 
tahau111 doktor Nureddin Adı 
ıon 9ebrimize relmit ye vazife· 
ıine ı,-;.,ıam11tır. 

Doktorumuza yeni itinde mu· 
Yaffaldyetler dileriz. 

.. 1 • 

fstanbul - İzmir 
Hava yolu iıletmeye 

açıldı 
Devlet laava yolları idareıi 

tarafından evvelce açılmaaıaa 
karar verilen l.taabul • lzmir 
Ankara tayyare aeferlerinfll ev
velki rnnden itibaren baılın
mııbr. 

Yapılan yol programına ı&re 
ıat>ah saat yedide lzmirden 
kalkan tayyare saat dokuzda 
Ye,ilkay bava iıhıyoauna var· 
makta ve oradan dokuz buçuk· 
ta havalanarak saat 011 bir 
buçukta Ankaraya inmektedir. 

Buna mulcahil ıaat 14 de An 
kar•d•n hareket eden tayyar~· 
de 16 da Yeıilk&v iıtaıyonaaa 
muvasalatla orada 20 dakika 
kalmakta ve 011 alhyı yirmi re 
çe kalkarak iki ıaat ıonra va· 
ni saat on ,,.Jıizi yirmi geçe 
lzmire Yarmaktadır. · 

lrmirdea f stanbula yalnıı ri· 
di, yirmi, gidiş gelit yirmi ae· 
kiz buçuk liradır. 
lıtanhuldan lzmire ilk postayı 

yapan tayyare ftç erkek ve bir 
kadın o'mak Ozere bu aeyabati 
dart yolca ile yapmıttır. 

lşığın kıymeti 

.. Tanrı karanlıkta komasın!,, 
Bu; ninelerimizin laer limba .a

nllıte, her muvakkat bir z&l
mette kalınııta tekrarladıkları 
temenninia nekadar yerinde 
olduğunu bu gece bir daha 
gördüm. 

Bol bol içinde yllzdtliümiiz, 
dilediiimiz gibi tasarruf ettiti· 
miz ıebir 111klar1, biç akla gel· 
miyen, hesapta olmayan bir za· 
manda makinenin azizliği y6· 
znnden ı6nünce; ııığm, bilbaı

ıa elektrik ııığının bizler için 
ne büyilk bir nimet oldğu mey
dana çıktı. 

Hele benim ıibi gece yarııı· 
na kadar bir loknı limb.ııoın 

.... 
cebeanemin mabeyn odasına 
çevirdiği kOç&k yazıhanede on 
bet ıfttun tashih okuyup bir 
kaç ıflhın da yazı yazmak mec· 
buriyetinde kalanlar için bu an· 
layıf biraz değil, adam ıkılh 
yakıcı oldu. 
Şu utırlan barmm buram ter

liyerek yazarllen yarın ve diier 
aktamlara dflt&nllyorum da 11t· 
maya tutulmaı gibi tüylerim lr· 
peri yor. 

Bereket verain genç ve kad· 
retli Belediye reiıimizin, maki· 
nenin hastalığına çabuk deva 
bularak bu karanlığı yakında 
ıtıkla boiacağına eminim de bu 
emniyetle tcıelli buluyorum. 

V. H. 
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Barem Kanunu 
izah namesi 

'.1 ' • : ~ ~· t. . • ~ , - • ·:- .- • 

AYDIN 

Zlrat lıalkınma 11~lun_d1:1 

HükUmet ziraA kred· 
faizlerinin indiril

• 

IAYI ı i 

blm adımlardan biri olmak Q• 
zere, 1929 da neıredilmiı olan 
1470 ıayılı zirat kredi koope• 
ratifleri kanununa göre kurul• 
muı olan zirai kredi koopera• 
tiflerini zikredebiliriz. 

Zirai kredi kooperatifleri, Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik şeklini 
g6ıterir izahnamenia hazırlığını bitirmişti. lzahname bastmlacak 
ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
br. BütDn devlet oıemurl rını alakadar eden izahnameyi aynen 
aıağıya koyuyoruz : 

ka rar verdi I mesıne 
. __,. ,_ - . ~ .. - . · .. 

-1 

1935 e kadar 67 bin milıtah~ile 
kredi tevzi ediyordu. Bu ıuret
le müstahsillere açılan kredile• 
rin nzami haddi bir sene içinde 
18 milyon liraya -baliğ idi. Kre• 
di kooperatifleri tatbikatının 
ilk safhasını teıkil eden bu 
devrede müstabıillere verilen 
kredinin ucuzluğu ancak mura • 
baha kredisi ile mukayese edil· 
diği takdirde tebarliz edebilir. 

-5-
llmf, ftmni, mesleki ihtisasa 

lüzum gösteren işler 
MADDE: 8 - 1452 sayılı ite· 

adül kanununun (10) uncu mad· 
deıi; mafevki o1mıyan veya il
mi, fenni ve mesleki bir ihtisa· 
ıa ihtiyaç gösteren veya 
uzun müddet 1ab11 tebeddül et· 
memesi devletçe menfaatı mliı
telıim olan memuriyetlerde bu
lunan memurlara her terfi müd
deti geçtikçe blitçelere konacak 
tahsisat dairesinde bir zam ve· 
rilmesini Amirdi. Fakat, gene 
bu madde, mezkur zammın mik· 
tar, ıerait ve derecatını ve me· 
muriyetlerin t nvamı tayin eden 
bir cetvelin iki sene zarfında 
tanzim ve Büyük Millet Mccli· 
ıine sunulacağı yazılı idi. Bu 
cetvel şimdiye kadar hazırlana· 
rak Meclisi aliye takdim edil· 
mit olduğundan mezkOr (10) un· 
cu madde hükmü tatbik edil· 
memiştir. 

Yeni kanunun 8 inci madesin· 
de ise ehliyetleri ve sicilleri 
itibariyle terfie hak kazandık
ları halde kadroda milnhal yer 
bulunmaması yüıllnden bir de· 
recede iki terfi mllddeti olmak 
üzere bir üst derece maaııoın 

verilmesi kabul edilmi~tir. 
Her hangi bir memura bu 

madde mucibince bir üst dere· 
ce maaşının tediye edilebilme· 
si için bu memurun bir derece· 
de iki terfi müddeti bulundu
ğu halde terfi edememeıioin; 
ehliyet ve sicil itibariyle terfie 
hak kazanma11na rağmen mün
hasıran dairesinin kadrosunda 
münhal yer bulunmamasından 
ileri gelmiş olması lhımdır . 

Yoksa çahıtığı daire kadro
sunda münhal lyer bulunduğu 
halde iki terfi fmilddetioce ma· 
fevk bir dereceye terfi edemi· 
yen memurlartn, ehliyet ve ai· 
cil itibariyle terfi ettirilmedik
lerini kabul etmek lizım gel
diğinden, bu kabil memurlara 
bir üst derece maaşı verilemez. 

Bu suretle verilecek bir llst 
der ece maaıı her derecede bir 
defaya mahsus olmak üzere te
diye edıl ir . 

Bir misal ... 
Meseli; ehliyet ve sicil iti

bariyle terfie bak kazandığı 
halde bulunduğu daire kadro· 
sudda (10) uncu derecede mtın · 
hal memuriyet olmama11 yüzin· 
den (11) inci derecede iki ter
fi müddeti bekli yen ve mafevk 
dereceye terfi edemiyen bir 
memura, (11) inci derecedeki 
iki terfi müddetinin hitam bu· 
duğu tarihi takip eden ay İp· 
tidaıından itibaren (10 uncu 
derece maaı1nın verilmesi icab
eder. Fakat bu memur 10 un
cu derece maaşını almağa baş• 
ladığı tarihten sonra da bulun
duğu 11 inci derecedeki k o• 

roda yeniden iki terfi müddeti 
kalsa, bu ıefer de kendisine 
(9) uncu derece maaşının te· 
diyesi kabil değildir. 

Ancak 10 uncu derecede in· 
hilal vukuu halinde bu derece· 
ye terfian tayini yapıldığı tak· 
dirde, 10 uncu derece üzerin · 
den maaş almağa başladığı ta
rihten itibaren hakkında bu 
madde hükmOnün yeniden tat· 
bıki caizdir . 

Kanunun 16 ıncı muvakkat 
maddesiyle yukarıda izah edi· 
len hükmün tatbikinde geçecek 
terfi müddetlerinin mebdeioia 
bu {kanunun neşri tarihinden 
beaap olunacağı tasrih edilmiş 
olduğundan, bu maddenin tat· 
bikinde 8 temmuı 1939 tarihin
den evel geçen müddetlerin 
nazarı itibare alınmaması ikt!· 
za eder. 

Kadrolar 
MADDE: 9 - Teşkilit ka· 

nunuuu yapmış olan vekilet ve 
idarelerin maaılı hizmetlerine 
ait kadroları teş1cilit kar.unla
nna bağlı cetvellerde ve teı· 

kilit kanunnnuu yapmamıt ;o. 
lan vekalet ve idarelerin maaş· 
lı memurlarına ait kadroları da 
1452 sayılı teadül kanununa 
merbut iki sayılı cetvelde ya· 
zıh bulunmakta idi. Bilümum 
vekAlet ve idarelerin daimi üç
retli hizmetlerine ait kadroları 
iıe, her sene neşredil~n bütçe 
kanunlarına bağlı (D) ve (E) 
işaretli cetvelde gösteriliyordu. 
Yeni kanunun (9) uncu madde
sine göre bundan sonra , 

A - Alelümun maaşlı veva 
daimi ücretli hizmetlere ait 
kadrolar teıkilit kanunlarına 
bağlanacaktır . 

B - Muvakkat mtıddetlcrle 
ifası icabeden ve daimi mahi· 
yet arzetmiyen hizmetlerin büt 
çe kanunlarına merbut (E) cet· 
vellerine dahil tertiplerden ah· 
nacak kadrolarla idaresi caiıdir. 

C - Blltçe kanununa bağlı 
(O) cetveli yalmz odacı, kolcu, 
bekçi, evrak müvezii, gemi mil· 
rettebatı, ücretli ve aidatlı tah
sildar, daktilo ve steno gibi 
müteferrik müstahdemleı le na• 
kil vasıtaları kadrolarına inhi· 
sar edecektir . 

Ankara mesken zammı meselesi 
MADDE: 10 - Ankara'nın 

bilha11a mesken ihtiyacı bakı-
mından huıusiyeti nazarı dik
kate alınarak kanunun ( 1 O) un~ 
cu maddesiyle bazı ıerait dai
resinde Ankark'da bulunan m•
aıh memurlara muhtelif dere• 
celere g6re mütcfa vit bir tekil
de muvakkat tazminat verilme· 
ıi esası kabul edilmiıtir~ 

Ankara'da bulunan lmaaılı 
memurlara hangi dereceye ne 
miktar muvakkat tazminat ve· 
rile ceği nşağıda derece ııraıiy· 
le gösterilmiıtir : 

- Soııu oar -

• 

Zirai kalkınma hiç şllpheıiz, J 
türk müstahsilinin verimli iıtib
ıal yapabilmeli İÇİD la~ım relen 
esasların ve ıartların tahakku-
ku ile baılar. Ziraat ribi, diğer 
istihsal ıubelerine nazaran çok 
karııık bir takım ekonomik A
millerin tesiri altında bulunan 
ve bilnyesi f evkalide hususiyet
ler arzeden geniş ve dağınık 
bir istihsal ıubesinde, bu istih· 
salin verimli olmasını temin et· 
mek, aynı zamanda bir çok me· 
selelerin birden hallini istiyen 
milbim bir dava teıkil eder. 

Osmanlı imparatorluğu dev· 
rinde böyle bir diva yoktu; çDn· 
kü devlet mekanizması, bütün 
kuvvetlerinin ' dayandığı geniı 
tilrk mll•tahsilinin maiıet baya· 
tiyle alikadar değildi; uzun a-
11rlar türk k&ylüsO, dertlerine 
kendi kendine tifa aramıya mah
küm kaldı. Bu halin doğurduğu 
neticeler malümdur: Güya zi
raat memleketi olan Türkiye, 
ıebirlerinin ekmek ihtiyacını bi
le ecnebi memleketlerden getir· 
diği buğdaya ve una bağlamıı; 
tabiat vergisi olan bir kaç ka
lem ihraç maddesini de alıcı 
piyasaların ~mikdar ve keyfiyet 
bakımından taleplerine uydura· 
mamış, bunlarda bile yeni rakip 
memleketlerin kendisini fersah 
fersah geçmeıine göz yummak 
mecburiyetinde kalmış ve niba· 
yet ana vatanın bir çok mınta
kalarında parça parça ve bir
birine kapalı, husuıi tibiri ile 
0 zati iktısat ,, lar kurulmasına 
mani olmamıştı. 

Cümhuriyet, bu kadarını da 
yalnız ve yalnız türk k6ylüsil
nün hayat mukavemetine borç
lu olduğumuz bu vaziyetle kar~ 
şılaıtı. Birbirini takip eden cllm· 
huriyet hükilmetleri, sonıuz bir 
enerji ile, bu vaziyetin baıtan 
baıa ıslahı için mütemadi ted· 
birler almıya koyuldu. 

Bu tedbirler silsilesi uzundur; 
kısaca ifade edebiliriz ki son on 
beı yılda alınan her tedbir, dün
yanın geçirdiği sarıınblı ve buh· 
ranlı ıartlar ortasında toprak 
üzerinde çahıan bUyllk kntlenin 
hayabna daima bir az daha faz
la nizam ve intizam, biraz daha 
fezla refah ve genişlik getirmiı 
bulunmaktadır, 

Ticaret vekilimizin gazeteci
lere beyanatı ve anadolu 'ajan· 
sı bu yolda yeni bir tedbirden 
daha memleket efkarı umumi· 
yesini haberdar etti: hükumet 
zirai kredi hakkında yeni ve 
esaslı bazı kararlar almııtır. 

Bu haberin ifade ettiği manA 
l<öylümüzün hangi ıartlar için· 
de çahıt.ğını yakından bilenler 
ce çok sarih bir ıurctte anlaşa• 
lır, 

Filhakika zirai kredi yukarı· 
da bahsettiğimiz verimli istih- • 
sal üzerinde müessir olan a. 
mUlerin baıında gelir. Bu sebe· 
be binaendir ki tamamen tabii 
mllessirata bailı bulunan zirai 
i tihHld kr di fiyatı pe f z· 

la ehemmiyet arzeyler. Eğer 
kredi istihsal vaziyet ve mikta· 
rına göre ağır bulunmakta iıe 

bunun fena avakibi g6zilkmek· 
te geçikmez. Vakıa defteri, 
muhasebesi ve blinçosu olmı· 
yan kilçilk ziraatte bu bal se• 
nesi içinde anlaıılmaz; ancak 
birbirini takip eden bir kaç se 
ne ıonunda istikrazı yapan 
m6stahıil bir daha albndın 

kalkamıyacağı bir borç yeküau 
nun istirabını hiHetmiye baılar 
ve her yeni borçlanma mlistah· 
silin faaliyetindeki zinde verim 
kuvvetlerini yavaş yavaş kemi· 
rir. Bu vaziyete bir defa düş· 
müş olan müstahsilin ziraat ha· 
yatında sık ıık tesadüf edilen 
fena mahsul veya fena fiyat 
yıllarına kartı mukavemeti de 
kalmamış demektir; bu tarzda 
tahripkir bir unsur da araya 
kanıtıma attık müstahsil için 
kurtuluı yolu bulmak muhal 
bir ıekle girer. 935 yılında 
neırolunan 2814 ıayılı ziraat 
zirai alacaklarının taksitlendi • 
rilmesi kanunu işte bu ryolda 
Yerimliliğini tamamen kaybet· 
mekte olan çiftçilerimizin imda • 
dına yetişmeye çalıımııtır. Hiç 
şOphesiz ki bu gibi mllstabsil · 
lerin bUyük bir ekseriyeti eski 
hatalarının tamiri için mütema· 
diyen mllracaat ettikleri mu· 
rababacı faizlerinin kahrına 
uğramışlardı. 

Ziraat Bank ıı mahdut ser· 
mayesi ile tOrk ziraat kayab· 
nın bOtün kredi ihtiyaçlarını 

karıılamak kudretinden ruzun 
zaman mahrum kalmıştır. Fil- ı 
bakika milli gelir içinde 500 
milyon olmak ilzere tahmin 
edilen ziraat hissesinin hiç ol· 
mazsa ilçte birinin ticari bir 
vasıf kazandığı ve iç ve dıt 
piyasalarda ıatıl ğa çıkan mah· 
ıuller kıymeti olduğu ~na.zan 
dikkate alınırsa bunun büyük 
bir kısmının finansmanı için 
icap eden sermaye hakkında 
bir fikir edinilmiş olur. Bu giln 
sermayesi 30 milyon liradan 
100 milyona iblAğ edılmiş 
olan tedricen ödenmekte bulu· 
nan Ziraat bankası, mevcut 
lıredi ihtiyacının mUhim bir 
kıımım yavaş yavaı kendi ko"l
trolu altına almaktadır. 

Bu bakımdan atılmıt en mü-

Kredi kooperatiflerinin ikin
ci inkitaf safhasını teıkil eden 
1935 tarihli tarim kredi koope
ratifleri kanunu tatbikatı, bu 
yol da mühim bir hız teıkil 
etmiştir. Filhakika 1939 yılında 
tanm kredi kooperatifleri ortak 
adedi 120 bini geçmiştir. Aynı 
suretle bu miktar müstahsilin 
finansmanı icin ziraa bankasının 
iştiriki de 8 milyon lir dan 17 
milyon liraya çıkmıştır. 

Tanm kredi kooperatifleri 
faiz hadleri hususunda da ıe· 
tefleri olan zirai kredi koopera· 
tifleriaden fazla mu .. tabsil lehi· 
ne bir hareket vücude getirmi • 
lerdir: Filhakika zirai kredi 
kooperatiflerinden faiz, komiı· 
yon ile beraber başlangıçta 
% 12 ve daha sonraları % 9 
olarak hesap ediyor ve ancak 
faizin tahsili ve kredilerin tat• 
bik tekli bakımınan hakiki had 
bu rakamtarın fevkinde bulunu· 
yordu. Tarım kredi kooperatif· 
leri. faiz hadlerini normal ıe· 
killere irca için daha e\veriıli 
bir makine olmuıtur. 1938 yılın· 
da neırolunan 3399 sayılı ka· 
nun, umumi faiz haddini 0o 8,5 
a indirmiıtir. Kredi kooperatif· 
leri de bu hükmnn t tbikatınıı 
dahil oldular. 

lıte hükümetin yeni kredi, 
.zirai kredi mevzuunda kısa ve 
umumi bir surette temas etli· 
ğimiz şartların ve vakıaların 
yeni bir nizam altına alınma ı

m temin edecektir. 
Hükümetin kararı hakkında 

verilen malumatı, ehemmiyetioe 
binaen aynen tekrar etmiyi 
faydalı bulmaktayiz: 

" Ticaret vekAleti taı afından 
zirai kredilerin açılmasındaki 
formaliteleri azaltmak, krediyi 
genişletmek ve mümkün oldu-

ğu k dar ucuzlatmak mak a• 
dile .yapılmakta olan tetkikle
rin kerediyi ucuzlatmıya taal
luk eden kısmı neticelenmif 
ve bir karara bağlan mı ıtır. Bı1 
karara göre, ziraat bankasının 
kredi ve satış kooperatiflerine 

OTELCi ve HANCILARIN 
nazarı dikkatine 

Aydın Belediye Reisliğinden : .. 
Otel, Panıiyon, Han ve saire gibi yatıp kalkmak için yol· 

cu ve milıteri kabul eden müe11eselerin ıivriıinek ve kara
sinekten korunması mak!adile kapı ve pencerelerine sık de· 
likli tel kafei konulmasını Sıtma mücadele kanunu bir mllkel· 
lefiyet olarak kabul ettiğinden işbu ilAn tarihinden itibaren 
bir ay içinde şehir içinde mevcut otel ve hanların pencere· 
lerine tel kafes konulması. aksi takdirde bu gibi mfle91eıe· 
leri iıletenlerirı cezalandmlacakları ilin olunur. (163) 
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bıci yıldönUmil bizi ciddi ıuret· 
te düıilnceye sevkediyor. fmpa· 
'•torluk Almanyası dört sene
den fazla devam edecek ve 
llledeni dünyayı bu kadar feci 
•lirette alt nst edecek olan 
dilnya harbini açahdanberi bir 
Çeyrek asır geçti. 

O devirdenberi, batti harp· 
ten sonra da, milletlerin hakiki 
~lllhu tanımamıı oldukları, da-
111li bir istikbal endişesi içinde 
tehlikeli bir bayat yaşamaktan\. 
kurtulmadıkları ıöylenebilir. Bu 
Yirmi beşinci yıldönümünde ta· 
ribin en kahramanca milcadele· 
•hıden birini anıt son derece 
hazin bir hatıra teıkil eder. 
liarpten yirmi sene sonra ayni 
hareket noktasına varılmıı ol· 
dupnu dilıünQnce insan muaz· 
ıep oluyur. 

imparatorluk Almanyasının 
llltauliyetleri bitaraf tarilı bakı· 
lllındın kati surette sabit ol
llluıtur, ve hldiselerin hiç bir 
tarafgiraae tefsiri açık hallikati 
tadil edemez. Avrupada normal 
bir nizamıa tesisi için liizomla 
Y•tııtırma arzuıiyle affetmit 
01abiliriı, fakat bir nesil sonra 
bile, mesuliyetleri unutmıya hak
kunız yoktur. Alman diplomasi
•hıia suçlu rolll Fransuva Jojef 
~\'Qıturya - Macariatanını Sa
'•Jbosna cinayeti Sırbistan aley· 
biQde sonuna kadar istismara 
&e•ketmek, bitaraf ve dürüst 
llelçika topraklarına tecavllz 
etnıek, ve manevi kuvetleri Av· 
l'upaya sillb kuvvetiyle tabak· 
kn.. etmek iatiyenler aleyhine 
'Y•klandıran biltlln diğer hata
lar olmuıtur. Fakat yaşamak 
1lııaı olduiu için, milletlerin, ni
lt111 ve emniyet içinde çalııma
Ya ihtiyaçları olduğu için harbın 
llyandırmış olduğu kio ve ga
Ytıları hafifletmeye ve söndilr· 
fileye çalıııldı. 

O kadar hllşİll bir enerjiyle 
botuımuş olan milletlerin barıı
iıhları imkinına inanmak iste· 
11ildi. Medeniyetin bu gllnkü 
:~af merhalesinde her kes 
Çı11 mOsa vi hukuk kartılıkh iti 
lııat kollektif emniyet prensibi 
:~erine enternasyonal cemiyeti 
Q 111• etmek mllmkün olduiu 
d lllidi besleoildi. Harbio ertesin 
e Yeni bir dilnya nizamını 

~olc~an yaratmak icap edince 

1 " 
11• giriıilmek iıteııdi. Mil· 

•tler cemiyeti bu cömert te-

tebbiisten doğdu. Bu cemiyetin 
••tifesi ıulbun idamesine nexa • 
~et etmek, harbe mani olmak, 
L &t~n ihtiliflann •ulb yoluyla 
allıai temin etmek ve bilhas· 

kl Dıilletleri git gide artan as· 
dert teçhizatlarının ağır yilk6n
I en kurtarmak için umumi ıi· 
~bsıtlanmayı hazırlamaktı. Bil· 
). k ce11evre m8e11esesi vazife· 
••ni tahakkuk ettiremedi, çlnki 
orı, e . ·1 • 1 t ınrıne verı mıı o an vası-

d~•rdan çok yüksek itler 2ör· 
t· r&loıek istendi ve verebilece· 
'ilden f azla11 talep edildi. 
Milletler cemiyeti sulh siyan-

ti, kollektif emniyet, adil esas· 
lar üzeriode enternaıyonal it 
birlifi gibi kendinden beklenen 
yuksek gayelerle birlikte yolun 
dan çıktı, ve git gide zayıfla
muiyle 1918 zaferinin vermit 
olduğu blltlin ümitler de ıuya 
dBıtfl. 

Harp ıonraıının bu kadar 
inkisar uyandırıcı inkiıaf ının 
derin sebebi buradadır. Realite
lere göz yumarak ideal sahası· 
na bağlanmak istendi. Ve bidi· 
seler bizi kimıenin anlemek ik· 
tidarında olmadığı realitelere 
irca etti. "Mukaddes hodbinlik· 
ler,, in yeniden uyanıfı, iktisadi 
rekabetler, hususi menfaatler 
arasındaki ayrılıklar, sonra en 
mehtelif ıekillerde devletlerin 
iç hayatlarını alt üst eden ibti· 
lil ruhu, bntün bunlar enerjile· 
ri süratle tOketmeye, en emin 
doktrinleri yanlıı çıkarmaya, 
hOkümetleri ve milletleri dünya
nın içinde bocaladığı manevi ve 
siyasi karıılkhtı aocedeu maltım 
olan tecriibelere girişmeye 
sev ketti. 

Her neye mal olursa olsun 
ibtilltlara mani olmak arzusu 
o kadar umumiydi ki daima keo 
dinin ayni olan ve merhale mer
hale, muvaffakiyet ihtimallerini 
itina ile liesaphyarak sulh mu
ahedelerini tahrip eden bir Al
manyanın cür~ti karıuında gev
şeklik g6sterildi. Ancak askeri 
kudretini tamamen yenilemiş, 
tatmin edilmemi§ bir İtalyanın 
yardımını temin etınif, merkezi 
ve ıarkl A vrupada mutlak bir 
hegemonya kurmak hususundaki 
eski cermen hayaline yeniden 
bel bağlamıı bir Almanya em
riYakii karıısında kaldıiı zaman· 
dır ki Avrupa uyanabildi. 

iki senedenberi Nasyonal·sos
yalist ve faşist kudretinin kuvet 
yoliyle genislemesi tehdidi kar~ 
tısında bulunuyoruz; tiki ıenc
denberi harp umacısı milletle
rin rüyalarına giriyor ve onları 
bir harp çıktığı takdirde kuvete 
kuvetle mukabele etmek 11lizere 
htzlı bir tempoyla ailiblaomaya 
aevkediyor. 

Yirmi beı ıeoe fasıla ile, fe
tih ve istill devletlerine kartı 
ayni hür devletlerin birliği te .. 
ıekkül etme" tedir: bir çeyrek 
asırlık bir ara ile ayni maddi 
ve manevi ıartlar içinde ayni 
facia kendini rösteriyor, fakat 
bu defa ryeni olan bir cihet 
daha vardı ki o da sulbcu mil
letlerin hldiseler tarafından 
gafil avlanmalarına müsaade et· 
miyecekleridir. 1939 da, kilçllk 
farklarla, 1914 hareket nokta
sına dönmilı bulunuyoruz. Fa· 
kat bugftn, realitelere ş11iirla 
intibak etmit manevi kuvetle
rin uyanıklığı vardır ki, o za· 
man mevcut değildi, ve fU da· 
kikada lmal6m olan tesirlerini 
o zaman g6stermiş olsaydı hiç 
ıüphesiz medeni dünyaya harp~ 
lerin ,en mllthitini tasarruf et
mek imkluıaı verirdi. 

Le Tempt 

. . A\'DlN 
ansa•• ı ı -:-n 

Hüküm et 
EJel! 

indirilmesine karar 
verdi 

Batt•rafı 2 lacl aayfada 

ekıeriıi % 8,5 faizle açmakta 
olduğu kısa vadeli kredilerden 
istihsale taalluk eden ve tak
riben 12 milyon liraya balii 
olan miktann faizleri % 5,25 
haddine indirildiği gibi; banka· 
nın milstahıile doğrudan doğ· 
ruya açbğı ve videleri bet 
seneden fazla olan uzun vide· 
li kredilerin faizi de % 8,5 
den % 6 ya tenzil edilmiı bu· 
lunmaktadır. 

11 Bu kararın memleketimizin 
zirai istihsal hayatında son 
derece mühim tesiri olacak· 
tır. Bir taraftan kooperatifler 
iktisaden takviye edilmiş ve 
kooperatif hareket ve faaliyeti 
müstahsil nazarında daha ca· 
zip kılınmış olacaktı; diğer ta
raftan Ziraat Bankasınca resen 
müstahsile açılacak orta vadeli 
kredilerle, zilrraın zirai alet· 
ler, her türlü iı ve çift hay· 
vanları tedariki gibi işletmenin 
canlt ve cansız demirbaşını teş
kil eyliyen vasıtalarla teçhizine 
daha fazla imkan bulunacak ve 
uzun vadeli kredilerle, Ziraat 
Vekiletinin zirai islahat pro
gramile ahenkli surette mem
leketin mOnasip yerlerinde mey· 
vahklar yetiştirmek maksadile 
ba,lamıı olduğu teıebbüsat ve 
faaliyeti de esaslı surette tak
viye edilmiş olacaktır. 

" Zirai kredilerin ucuzlatılma

ıına dair olan bu kararın tat· 
bik ıekli nzeriode de bazı ter· 
tibat, aynı zamanda. alınacak· 
tır: Kredilerin behemahal is
tibsalde sarfolunmalarının te· 
mini ve kendilerine kredi açı· 
lacak şahıslara kredinin top· 
tan verilmiyerek peyderpey ve 
istihsal için sarfolundukca tev
zli ve bu cihetin krediyi açan 
merciler tarafından sıkı bir su• 
rette kontrol edilmesi; zirai 
krediniu her nevine tatbik edil· 
mekte olan usul ve merasimin 
m6mkün olduğu kadar basit
leştirilmesi; Ziraat Bankaıının 
mali menlbii nazarı dikkate 
alınarak açılacak krediler için 
azami hadl~r tayini bu meyanda 
zikrol una bilir . . 

11 Ciimburiyet Merkez Banka
ıiyle mutabık kalınarak ayrıca 
alınan bir karar ile, zirai se· 
netlerin reeskont muamelele
rine başlanılması da, bilha11a 
Kooperatiflerin iokiıafını, ıa· 
yanı ihmal o1mıyacak suretle 
takviye eyliyecektir . ., 

Bu ifadeye nazaran alınan 

kararların ıumulü çok geniıtir. 
Filhakika bu kararlar arasında 
bir taraftan zirai kredinin kısa, 
orta ve uzun vadeli muhtelif 
citııleri hakkında mnbtelif hil· 
kUmler görülmekte ve her bir 
kredi cinsi için ayrı bir maksat 
takip edilmektedir. Bunlar ara· 

sında kısa vadeli kredi cihazı 
ol11n kooperatifler hususi bir 
mevki iıgal etmekte, orta va· 
deli " donatma kredileri " ne 
kuvvet verilmekte ve timdiye 
kadar ihmal edilmiş bulunan 
uzun vadeli kredilere çok şa· 
yanı dikkat bir mevzuda başla
nılacağı öğrenilmektedir. 

Blltüu bu barek~tfer arasında 

RADYO 
ÇARŞAMBA 9/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLU~U 

. 

1 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

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

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program. 
12.35 Türk ~mUziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

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

ram - Pi.) 
19.00 Program. 
19 OS Müzik (Hafif müıik-Pl.) 
19.30 Türk müziği (Fasıl he· 

yeti) 
20.15 Konu,ma. 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk mllziği. 
1 - Tatyosua ·Suzinak per 

revi. 
2 - Arif bey .. Suzinak ıarkı 

Beni bizar ederken. 
3 - Arif bey • Hicazklr ıar

kı - Bir halet ile ıUzdU yine. 
4 - Hiristo - Hicazkir ıarkı 

ı G6rilnce gerdanında. 

S - Ud taksimi. 
6 - Hicazkar türkü • Akıam 

olur glloe, gider. 
7 - Hicezkir saz semaisi. 

8 - Osman Nihat - Kilrdili
bicazklr ıarkı • Akıam gllneıi. 

9 - Halk tnrküıll .. Meıeli 
mc,eli. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Ne,eli plaklar · R. 
21.SO Milzik (Tangolar - Pi.) 

22.00 Müzik ( Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - Hanı Thaler - Kulcu 
polka. 

2 - Aubert · Göbekliler reı· 
mi geçidi. 

3 - Robert Stolz - Praterde 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor. 

4 - Emmerich Kalman .. Cam
bazhane prenseıi operetioden 
potpuri. 

5 - ~Ganglberger • Benim 
kllçiik teddi ayım ( ıaksafon 
parçası) 

6 - Emmericb Kalman · Ah 
sen, sen (val!a) 

7 - Brusselmans • F elcmenk 
siliti No. 3 karlı manzara. 

8 - Leopold - Karlsbad ha-
tıraıı. 

9 - Jac. Grit ~ Marş. 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tahvilit, kambiyo 
nukut borıuı (fiyat) 

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

bilhassa faiz hadlerinin mllbim 
bir miktarda indirilmesi eıaıı 

teıkil etmektedir. 
Açılacak kredilerin iılemeıin

de hususi bir takım kayıtlara 
ve bilhassa bu kredilerin mut
laka istihıalde kullanılması he
define bDyük ehemmiyet veril· 
mektedir. Ayni suretle kredi 
formalitelerinin baıitleıtirileceği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Zirai kredi mevzuunda alınan 

YOZ• 1 
• 

Aydın icra memurlu
ğundan 

939/1360 
Alacaklı Firuz oğlu Hiıseyin 

Borçlu ortaklardan Bilil oilu 
Sabri 

Gayri menkullln hudut mev
kii : Ottaklar istasyon civarın· 
da satı feyzullah, solu [batıp 
zade hilmi dilkklnlan arkaıı 
bakkal yusuf 6nü yol 

Muhammen kıymeti : Heyeti 
umumiyesi itibarile bin liradar. 

Tapu kaydı : cilt 13, 52 nu· 
mıra ve mayıı 939 tarihli 48, 50 

metre murabbaındaki bir dnk
kinın şemsi oğlu Bilal ve zev· 
ceai arzu ve evlatları ali ve 
h6seyin ve ıabri ve seviyen 

Satııa çıL arılan miktar : Yal 
nız borçlu sabrinio bu dükkan .. 
daki bette bir hissesi. 

DükkaniD hali hazır vaziyeti 
Bu dükkan haleıı iki diikkio 
olarak kullanılmakta olup biri· 
sinde aıçı ahmet diğerinde ber 
ber mehmet oturmaktadır. 

Satış gUnti : 11/9/939 pazar· 
lesi saat 15 de ve ikinci artır· 
maıı da 26/9/939 salı günü ay 
ni ıaatta aydın icra dairesin· 
de yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulü~ 
arttırma ş a r t n a m e s ı 

ilin tarihinden itibaren939/ 1360 
No. dosya ile Aydın icra da· 
ireıioin muayyen numarasında 
herke!lin g6rebilmesi için açık· 
tır. handa yazılı ,,ıanlardan faz· 
la mal\imat almak isteyenler, 
itbu ıartnameye ve 939/1360 
doıya numarasiyle memuriyeti· 
mize miiracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey veya mıllt bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı milıbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi h~lde haklan tapu 
sicilivle ıabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arhr· 
mayR iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lnıum
lu malümatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul ilç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yüzde yetmit 
beşini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del buolann o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fazla ya çıkmazsa en 
çok artıranın taabhüdil baki 
kalmak Uzere artırma on bet 
glln daha temdit ve on beıinci 
gilnü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli ıatış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satıı talebi dnıer. 

bu tedbirlerin her biri ayrı ayrı 
miihim neticeler tevlid edecek 
mahiyettedir. Her biri hakkın
daki dhşUncelerimizi ikinci bir 
yau ile ifade etmiye çahıacağıı. \ • 

6 - Gayri menkul kendisine 
( l.lltfe11 çevlrtnlt ) 

• 



• • 

inşaat Usta Okulu ile Aydın 
Bölge Sanat okuluna alınacak 

talebenin kabul şartlarıdır 
BiJlğe Sanat Okulu direktiJrliJğilnden: 

1 - İnşaat Usta okulu ile Aydın B<ilğe Sanat okuluna 
her sene olduğu gibi bu sene de talebe alınacaktır. Villyet 
merkezinde açılacak m:.lsabaka sınavına girebilmek için aıa
ğ'ıdaki şartları haiz olmak llzımdır. 

A ) Türk olmak. 

8 ) l 3 yaıından kilçilk ve 17 yaıından bOyBk olmamak. 

C ) En az beı sınıf h bir ilk ok ol dan diploma almıf olmak. 

Ç ) Sıhhat. sanat tahsiline elveriıli olmak ( Sıhhat rapor· 
ları kültür dairesinde mevcut numuoeıine uygun fekilde olup 
Aydın memleket ha.tanesi sıhhat heyetinden istihsal oluna-
caktır. ) · 

2 - Talipler bu ilin nzerine aıağıda yazılı evrak ve ve
sikalarla birlikte viliyet makamına bir dilekçe ile mUracaat 
ederek KOltOr dairesinden kayt ve sıra numarısı alacaklardır. 

A ) Birinci maddede yazılı iki cins okuldan hangisjne gir· 
mek istediğini dilekçesinde taarib edecektir. 

8 ) En az tam te,kilitlı ilk okul ••hadetnamesi veya ilk 
okulların fe ,, kindeki okullarda okumuı iıe bu okuldan aldı
ğı taadikname. 

C ) Niifus tezkeresi ( aılı veya tasdikli ıureti ). 
Ç ) Aşı raporu. 
D ) Üç tane 6/4,5 ebadıntla vesikalık fotoğraf. 
Yukarıdaki tarif edilen evrak ve vesaiki noksansız bir ıu-

rette dilekçesine ekliyerek mOracaat edenlerin kaytlarına 
25 temmuz 1939 salı glinOnden itiharen başlanacaktır. 

3 - Seçme sınavlarına 21 ağustos 1939 pazartesi gOnll 
Yedi Eyini okulunda saat dokuzda baılanacak ve sınav - Beş 
sınıflı ilk okullar mllfredat proğramına göre • Türkçe, Arit
metik - Geometri, tabiat bilgiıi • Eıya ve resim derslerinden 
yapılacaktır. ilin olunur. 5, 9, 13, 20 (152) 

ihale olunan kim._e derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ih,.Je karan fesholu
narak kendisinden evvel en yiik· 
ı;>k teklifte hulunRn kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almaia 
razı olursa ona, razı olmaz veva 
bulu11mazsa hemen on b'"' sınn 
müddetle arttırmava çılcanhp 
en çok arhrana ihale edilir. iki 
ihale araıındaki fark ve gecen 
gilnler için Oh S den beıap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaks1zn1 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

Bu dOklrin yukar· 
da gCSsterilen tarih terde 
Aydın icra memurluğu odasında 
iıbn ilan ve gösterilen artırma 
ıartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 159 

Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediye elektrik fab
rikası makinelerinde kullınılmak 
Oıere açık eksitme suretile 
1060 numaralı 200 teneke ma· 
kine yağı sabo alınacaktır. 

2 - Beher tenekenin mu
hammen bedeli 270 kuruttur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
g6rmek vaya Cirneğini almak 
Dzere belediyeye müracaatarı 
Ye eksiltmeye iıtirik etmek 
Onre 4050 kuruşluk muvakkat 
temind makbuılu·ile birlikte 
28/8/939 Pazartesi gOnO saat 
11 de beleye daimi eacOmende 
haz1r bulunmaları ilin olunur. 

9 15 20 25 (165) 

Zayi 
928 senesinde Germencik ilk 

mektebinden aldığım ıabadet
oamcmi zayi ettim. Y eoisini 
alacağımdan eıkisioia hükmü 
olmadığım ilin ederim. 

Germencikte lamail oğlu 
Mehmet Çakın 

160 

Aydın tapu sicil mu
hafu:lığından: 

Tepecik kayDnUn kay civarı 
mevkiinde doğusu safi, batııı 
yol. kuzeyi bayram ıalib oğul· 
lan a bmet ve mehmet, gftneyi 
topuz otlu ra"it ile çevrili 2 
hektar 7570 M2 tarla yetim 
mehmet o~lu alinin hancı aft· 
leyl1'an oflu abmet kansı bati
ced.,.n haricen srhn alm~k ıu
retile tuarrnfu .. da ilcen 50 "e
ne evvel vefatile oğlu ibrahim 
ile ln'!1 rabiaya k11ldıi1 ibrahim 
İHı 328 yılında 31me•ile kızları 
fadimf\ ve hatice ve otlu ah· 
met kaldığı hunlardan baticede 
336 yılında ölümOvle lcarde,leri 
fadime v .. ahmet kaldığı ahme
din ise 337 vılında alrne .. ne kız 
karde,i fadimeye kaldığı ve bu 
surf'tle verHe elinde nizHız o· 
larak bulundu~u ve mezkdr ye
rin ifraz ve bk .. imden ıonra 
sabs edecfıklerinden k3v kuru
lunda11 getirifen taıd1kli ilmft
baberle te•cilini i!ltemelctedirler. 

İlin tarihinden 11 glln sonra 
mahalline gidecek memura bir 
mülkiyet iddiuında bulunan kim
seler 1366 fiş numaraıile ve 
yahutta idaremize müracaatları 
ilin olunur. 161 

Aydın Belediye reis-
liğinden: . 

1 - Belediye itfaiyesi için 
açık eksiltme ıuretile bir tonluk 
kamyonet şasesi saha alına
caktır. 

2 - Markası F ort, modeli 
939 ıenesi 91 Y. olacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1700 
tilrk lirasıdır. 

4 - istekliler şartnamesini 
belediyede görebilir veya sure
tini paraıız alabilirler. 

S - Eksiltmeye ittirak ede· 
ceklerin 127 buçuk lıra muvak· 
kat teminat makbuılarile bir
likte 28/8/939 pazartesi rnoü 
saat 11 de, belediye daimi en
cümenine müracaatları ilin o-
lunur. 9 15 20 25 (164) 
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1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiftir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııbr 

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 kağı.t .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar •. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

411 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi S 
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Aydın Belediye Reis- Aydın Aı. Sahn Alma ı etinin ilk teminata 1227 lira 20 
lig"' inden : Komisyonundan: kuruıtur. Keçi etinin 11 IS lir• 

62 k11n1ıtur. Koyan etiaia t685 1 - Belediyenin m6lkiyetin- Kuşadası birliiioia ihtiyacı liradır. 
d_e bulunan IKurtuluı mahalle· için 59.500 kilo 11ğır veya keçi 
ıınde 573 ftda 10 parsel numa· veya koyun eti kapalı zafla ek- Şartnamesi Aydında ve Kut• 
rall Ve 182 metre murabbaı ıa· . k • • adasında aıkeri komı'ı•onlarıo• 
b 1 nıkı'yetı' a •- aıltmeye onmuıtur. Haagııı u· ~ a ı arsanın mu çıa ar- . da Ankara ve lzmir levazıdl 
tırma suretile satılacaktır. cuı olursa o cins ehn lbaleıl • 1 ki • 

1 
._ . o0• 

2 - Muhammen bedeli met- yapılacaktır. Ba iç cinı ete her amar i erı sahna ma aomıay 
re murabbaı 25 kuruıtur. talip tarafından bir zarf içeri· lannda g.Sralebilir. 

3 - lbale bedeli peıin ide- ıinde olmak Bzere her Dçllne de Talipleri· teklif mektaplaraO' 
k kanuni vesaiklerile birlikte il••" nece tir. • . . • ayn ayn fiat teklif edilebilir. 

4 - lsteklılerıa .ıart~ameıını ihale 211 Ağustoı/939 pazartesi leden bir saat evveliae kact-' 
okumak 8zre yazı •ılerı mDdilr- A d makbuz mukabilinde komwyoO' 
IBğiine, artırmaya iıtirak için gilnD aaat IS ta. y ında askeri verilmesi. 
342 kuruı muvakkat teminat saba alma domısyonunda yapı- 4 9 14 19 (141) """"' 
makbuzlarile birlıkte 10 ağuı- lacaktır, _ 
tos 939 perıembe giiaü saat 10 Sığır etinin muhammen bedeli t..ttyaa aahlbl •e Umumi Nqrlf•' 
da belediye encilmeaiae mira- 16362 lira 50 kuruıtar. MldDrll , !t .. Mntılr•• 
caa tları llln olunur. Keçi etinin 14875 liradır. Ko- Buılcbtı ,., 

128 25 30 4 9 yua etinin 23800 liradır. Sıiır c -. ,. •llH••nl 


