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B. M. Meclisi bu günkü toplantısında Biz de isteriz ! 

- . 
Tramvay, Tünel, Elektrik müesseselerinin lstanbul 

lıtanbul ve Ankarada çıkan 
gazetelerin son sahifeleri, şu 
günlerde büyük birer ilanla ör· 
ttılüyor .. 

İnhisarlar idaresi 80 derece· 
lik kolonyası için yaptığı rek-belediyesine devri kanununu müzakereye başladı 

BİR KAÇ İDAM KARARI TASDİK EDİLDİ 
Ankara 9 - Büyük Millet 

Meclisi bugün Şemsettin Günal
taym başkanlığında yaptığı top 

dokuzuncu maddesi bakkmda j 
Hilmi Çoruh tarafından yapılan İ 
itiraz üzerine mezkur madde 
tetkik edilmek üzere adliye 
eucümenine havale edilmiş ve 
raporun diğer maddeleri kabul 

delere geçilerek layihanın binci ı 
müzakeresi yapılmıştır. 

Türkiye-Amerika ticaret mua· 
hedesiyle Türkiye Belçika arasın-

mdiye encümenine tevdiine ka
rar verdikten sonra ru%namede 
bulunan Meydanıekber istasyo
nunun ilerainde 302 numaralı 
hudut taşından Payas ve denize 
kadar meri olacak olan idad, 
iktisadi, mali kanun liyıhasının 
müzakesine geçmiş ise de ha
rici ye vel<ili Şükrü Saraçoğlu 

bu müzakerenin gelecek cuma 
günkü toplanbya tehirini iste· 
miş ve kabul ed lıniştir. 

lantıda katil cürmüden idama 
mahkum olan bir kaç şahıs 

hakkındaki hükümleri tasdik 
etmiş lir. 

Bundan sonra eylül • ikinci 
teşrin 938 aylara divaoı muha-

sebat raporlarır ın müzakeresi 
ne geçilmiş ve raporun ihtilas 
cürmünden mah~ um olan asker
lik hesap memurından birine 
maaş tabsis edildiğine dair olan 

edilmiştir 
İstanbul elektrik, tramvay ve 

tünel idarelerinin teşkilat ve 
edevatiyle İstanbul belediyesine 
devri hakkmdaki kanun layi~ 
hasının yapılan müzakeresinde 
Ziya Karamürsel ve feı idun 
Fikri Bingöl beyanatta bulun 
mıc~lar ve hunu müteakip mad· 

Romanya hariciye nazırı 
' 1 

da yapılan iadei mücrimin mu
kavelesi kanun layihalarının da 
birinci müzakereleri yapı'mışhr. 

Meclis vakıflar kanununun 
32 inci maddesine bir fıkra 

ilavesi hakkındaki kanun layi· 
basını, mezki1r kanunun evvelce 
maliye encümeninden geçmiş 

bulunması dolayısiyle mezkur 
encümen tarafından tetkiki için 

Meclisi müteakip toplantısını 
pazartesi günü yapacaktır. 

a. a. 

Uzak Şarkta 
lstiklaliml7P V~n1J~r~Jı. f~~'r'V11711 

karşılıyacağız diyor 
c:il;hl:ı 'A f()N '2'R\ f-A roWlfO\ nı"nrır''rr, 

1 L d 9 - Çı'n :::abiin- lunmuş oldukları Hope vilaye· 

Bükreş 9 - Ankara ve Ati· 

naya hareket etmezden evvel 

hariciye nazırı Gafenko ayan 

ve mebuan meclislerinde beya

natta bulunarak; 

1 

ceklerine dair Franıa ve İngil
tere gibi iki büyük devlet söz 

on ra . . . d ç· n 
. den resmen bilclirildiğir.e göre : tidir. Bu muddet ıçıo e ın ı er 

·ı M içinde Japonlar Japonlardan 1587 tüf en k 17.3 
vermiştir. Kendilerine çok min
nettarız Demiştir. 

Gafenko; Sovyet hariciye 
müsteşan Potemkinin Bllkreş 

hudutlarını seyahatinden de anlaşılacağı 
ve istiklilini icap ederse silah· veçhile Romanya ile Sovyetler 

H üldimetimiıio 

la müdafaaya karar verdik. birliği arasındaki münasebatın 
Memleketimize yapılacak ilk iyi olduğunu söylemiştir. 
taarruzda çarpışacağız. Böyle Hariciye nazırı; Balkan antan 
bir hale mecbur kaldığımızda tından sitayişkir bir lisanla 

bize her hususta y~rdım ede· bahsetmiştir. 
------~~~~~---~~---~~~~------

Lord Halifaks 
Avam kamarasında siyasi konuşma

ların pek yakında muvaffakiyetle 
neticeleneceğini söyledi 

Londra 9 - Hariciye nazırı 

lorl Ha lif ak lordlar kamarasın
da sorulan bir sual ; muhtelif 
memleketlerle yapılan müzake
releri izah ederek, 

çisi ile yapılan ·müukerel~rden 
sonra Sovyetlere bazı teklı~ler~ 
de bulunduk hariciye komıserı 
Molotof beyanatta bulunarak 
bu tekliflerin hükumeti düşün
dürdüğünü itiraf etti. Bunlar 

ayıs ayı 1 70 b. f k 486 eıır 
51891 ölü vermişlerdir. Aynı ay mitra yoz "ın ışe: 282 zırhlı 
içinde 836 çarpışma olmuştur. almışlar ve duşmanı . l d. 

J l 
w :ıayıah mayıs otomobilini tahrip etmış er ır. 

apon arın agır a a. 
ayı içinde umumi taarruzda bu- ~.....--"'!!'....;o;..~~~~----

8. Çemberlayn Türk gazetecilerini 
· kabul etti 

t 9 Cumhuri et gazetesi Londradan aldığı şu hu-
stanbul - kl d YL d d k' Türk gazetecilerini kabul 

ıusi haberi ~azmÇa ha ılr. onk ra d'~e;ine karşı çok büyük bir 
eden başvekıl ~m er ayn . ~n ~ 
samimiyet göstermış ve demıştır kı : Til k' 

· . . T .. k anlaşmasından herkes memnundur·. ~ ıye 
lngıhz . ur d kt' İ 'ltere ve Türkiyenin sulh içın vazıfele· 

sulha hizmet e ece ır. ngı T k' ·ı 1 'it e 
. . .. len yapacaklarına eminim. ür ıye ı e .ngı er 

rı.nı . mu.kemme kadar yaklaşırlarsa ıulh o kadar kuvetlenır. a.a, 
~bırbırlerıne ne -":...=.;;---==-~===--------

B. Gafenko - ·-
Romanya hudutları mü
zakere mevzuu olamaz 

diyor 

1 
lngiliz 
-+-

Kıral ve kıraliçesi Va-
şingtonda büyük mera

simle karşılandı 
V aşıngton 9 - lngiliz kı~al 

ve kıraliçesi Vaşingtona gelmış-
lerdir. İngiliz bükümdarları~a 
kabina Azaları, askeri. v~ mu~
ki erkan takdim edilmıştır. Mı 
safirler ve Ruzvelt. ~le. bayanı 
b. ı·kte aelim resmını ıf a eden 

lamlarla bizleri inhisarlar idare• 
mizin vitrinleri önilode hemen 
her gün dolaştırmaktan alıko · 

yamıyor. Fakat oradan her ge· 
çişimizde boynumuzu bükereL: 

- Ga\iba hentlz ge\medı ! 
Diye uzaklaşmaktan başka 

çare bulamıyoruz. 

Son günlerde bissetmege baş· 
ladık ki, inhisarlar idaresinin bu 
80 derecelik kolonyası, İdanbul 
ve Ankara gibi iki vilayet inhi
sar i dart sinin vitrinini süsliyecek. 

Bunuu hikmetini bir türlü an
lıyamadım. Zannediyorum ki 
her memleket, her müessese-

nin istihsalinden ( kıymeti ne 
olursa olsun ) istıfade etmek 
hak ve mevkiindedir. Binaen 

aleyh bir devlet müeasesesi olan 
inhisarlar idaresinin 80 derece 

lik kolonyası, diğer memleket~ 
leri kendisinden niçin f?.ahr!lı:n 
de şamil bir titizlik ~ord~~ü
müz inhisarlar idaresinın dıger 
vilayetleri de bu tertemiz istib. 
salinden mahrum bırakmıyaca· 
ğı kanaatinin de sahibi olmak· 
la beraber, vitrin önünde dah.a 
fazla inkisara uğramamak dı· 
leğindeyiz. . 

Bu dilek önünde ümit edıyo
ruz ki idaremiz bizi mızmız ço-

cuklar gibi : 
- Biı de isteriz 80 derece-

lik koıanyadan biz de isteriz . .! 
Diye daha uıun zaman ha· 

ğırtıp bırçmlaştırmty;\c1lktı~. 
Enve,. Demıray 

-;ıı-t....,,._ 

Bohemyada 
. --aıse---

Alman aleyhtarlığı 
şiddetleniyor --

Sinema, tiyatro ve mek
tepler kapatıldı 

Bükreş 9 - Çekoslovakya
dan alınan haberlere göre: 

İngiltere ile Polonya arasın

da daimi bir itilif akdedileceği 
ni ümit ederim. Evvelce bu an
laşma tek taraflı idi. Yeni den 
tefsir etmeğe· lüzum yoktur. 
Türkiye ile yapılan müzakere· 
lerio ilk safhası 12 mayısta me 
sut bir netice vermiştir. Yeni 
istişarelere faaliyetle devam 
ediyoruz. Pek kasa bir zaman· 
da istioarelerio muvaff akiyetle 
neticeleneğini ümit ederim. 

Baltık devletlerinin vaziyetidir. 
Teminat istemeyen devletlere 

Londra 9 - Pari Suvar ga· 
zetesi neşrettiği bir makalede 
Bulgar başvekili Köse lvanofa 
atfen cenubi dobruca hakkında 
bir ay evet Romanya hüküme
tile miizakerelere başlanmış ol
duğunu· yazmaktadır. .~avas 
ajansının Biikreş muhabırı ha
riciye nazırı Ga~enkoda~ bu 
hususta izahat rıca etmış ve 

rrı . l ~ M" müfrezeyi tefti ş etmış er ır. u-
zika iki memleketin milli marş 
tarını çalmıştır. 

Bohı!mya ve Moravyada Alman 
aleyhtarlığı gittikçe !}iddetlen
mckted:r. Prağda bir Alman 
polisi öldürülmüştür. Umumi 
vali açık yerlerde her türlü 
toplantıyı yasak etmiştir. 

Sovyetlerle olan müzakereye 
gelinct; Pariste ve ·Cenevrede 
Fransa ve Sovyetler birliği el· 

teminat tahmil etmenin doğru 
olduğuna kani değiliz demiştir· 

· ::~~ .. 

Romanya 
Hariciye nazırı yarın 

Ankaraya geliyor 
Ankara 9 (A A) - Roman· 

ya hariciye nazırı önümüzde 
ki pazar günü Ankaraya gele· 

cektir. 

Gafenko demiştir ki : Bence or
tada bir yanlışlık vardlr. Köse 
lvanof böyle bir beyanatta bu
lunmuş olamaz. Romanya hudut
ları asla müzakere mevzuu ol
mamıştır ve olamaz. Hükumetin 
battı harekatı şüpheye ve yan
lıthğa mahal bırakmamıştır. 

a.a. 

Misafırler kesif bir halk küt
lesinin sürekli alkışları arasıo~a 
ara!ıaya biner e '< har .: ket et uış· 
ler ve bu esnada muaı.zam 
bombardman ve :ıvcı tayyare· 
leri uçnşlar yap-oışlardır. 

1 
kıral ve kıraliçe beyaz sar ... yda 
elçileri ka \,ul ettikten soı:ıra 

1 Ruzvell ve bayanı ile birlikte 
öğle yemeiini husuıi surett~ 

1 yem\şlcrdir. a.a. 

\ Sinema ve tiyatrolarla öğ· 

' 

retmenlerinin tahrikat yapmala
rından dolayı bütün mektepler 

1 kapatılmıştar. .. 
Neşredilen bir emre gore: 

Akşam saat 20 den sabah ıaat 
bete kadar bütün binaların kapı 
ev pençerelcri kapalı kalacaktır. 
Açık kapı ve penrelere Alman 

1 poliı.i ateş edecektir. • · a. 



YOZ ı 2 

- Dünkü sagıdan deflam -

Harcirah ve vekalet 
19 - Ücretle müstahdem Devlet 

AYl>IN 

memurları baremi 
memurların harcirahları maaşlı 
memurlarıo harcirah hükümleri· 
ne tevfikan ve işbu kanunun 
1 nci maddesinde yazılı derece 
aylıkları esas tutularak hesap 
edilir. 

B. M. M. nin ruznarriesine ahndl 
20 - inhilal vuku bulan 'me 

muriyetlerde vekif istihdamı 
halinde maaş kanununun 8 nci 
maddesi mucibince verilecek 
vekalet maaş veya ücretinin 
müddeti azami altı aydan iba· 
rettir. 

Vekilleri Heyeti karariyle ayda 
100 lirayı geçmemek üzere mü
nasip bir tazminat verilebilir. 

Hususi idarelerle belediyeler 
memurlarının kadroları İcra Ve
killeri heyetince taıtik olunur. 

23 - 1683 sayılı askeri ve 
mülki tekaüt kanununun meri· 
yetinden evelki hükümlere göre 
maaş alan alelumum mtitekaidin 
ile eytam ve eramil ve hidemah 
vataniye tertibinden maaş alan 
zevata maaş asıllariyle tahsi
satı fevkalideleri birleştirilmek 
ıuretile bir kalem olarak ahka-

ların bu kanuna muhalif hüküm
leri mülgadır. Muhtelif dairele· 
rin teşkilat kanunlarında mev· 
cut ve maaş emsal hasılının 
tamamı veya maaı emsal hası
hnın fazla veya eksiğinin ücret 
olarak verileceği yolundaki seli 
hiyetler kaldırılmıştır. 

25 - Riyaseti cumhur teşki · 
]ati hakkındaki 2180 sayılı ka .. 
nun 13 ncü ve mezkur kanu
nun 3011 sayılı kanunla değiş· 
tirilen 14 ncü ve Ankara yük· 
s~k ziraat enstitüsü hakkındaki 
2291 sayılı kanunla lstanbul 

21 - Hususi kanunlarında sa
rahat olmadıkça ihti,as ve ko· 
miyon ücreti ve makam tabs:
sah ve tahsisatı maktua ve 
hakkı huzur gibi namlara ma· 
atlı veya ücretli memurlara 
ayrıca umumi, mülhak ve husu· 
si bütçelerden biç bir meblağ 
verilmez. 

mı mevcudeye göre verilir. üniversitesi hakkındaki 2928 
1683 numaralı tekaüt kanunu sayılı kanunun ve bunların ek 

Ancak kanunun tahmin at · 
mediği munzam bir vazifeyi 
münferiden ifaya memur edi 
lenlere muayyen çalışma saat· 
ları haricindeki mesailerine mu· 
kabil icra vekilleri heyetince 
takdir olunacak bir ücret veri 
lir. Şu kadar ki bir veya muh· 
telif dairelerin her hangi bir 
iti için teşkil edilecek komis
yonlara memur edilip bu ko· 
misyonların bulundukları ma

hallin gayri yerlerden celbedi
lecek olanlara yalnız harcirah 
ve icra Vekiller( Heyetince ta· 
yin olunacak miktarda masarifi 
zaruriye verilir. 

22 - Mülhak bütçeli idare
ler, hususi idarelere ve beledi-

• • • • • .1 --- .. ..a -~.ıç .. 

hükümlerine göre tekaüt maaşı 
tahsis edilenlerden yukarıda 
yazılı daire ve müesseselerden 
tahsisat veya ücret alanlar hak· 
kında da mezkur kanunun 70 
inci maddesi hükmü tatbik o-
lunur. 

Alelumum mütekaitlerden ma· 
aşlı bir hizmete tayin~ edilenle
rin ( bu maaşlı hizmetlerde üc
retle çalışsalar dahi ) tekaüt 
maaşluı tamamen kesilir. 

900 numaralı kanun hükmü 
2921 sayılı' kanunun 36 ıncı 

maddesi hükümleri mahfuzdur. 
Alelumum mütekaitler hakkın 

da bu hukümlerin tatbik edile-
bilmesi için bunların aldıkları 
tekant maaşı ile ücret veya 
tahsisat mecmuunun 50 liradan 

Demiryolları ve limanları işlet-
me idaresi umum müdürlükleri- j 
ne alacakları ücretten başka 
görülecek lüzum üzerine İcra 

:!!it 

~4 -=- Uevlet memurları ay· 
lıklarının tevhit ve teadülüne 
dair oJen 1452 sayılı kanun 
ile mezkur kanunun bilcümle 
ek ve tadilleri ve diğer kanun-

HAVACI 
OLMAK İSTİYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
en\-:;: Ge~el .. ~~r~ay başkanlığının tensipleriyle Türkkuşu 

!ed~kl' ~ekt7rlugunun emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
; ı :;ır ama yuvası ) na ortaokul mezunları alınacaktır 

de a - ~v~ g~dildi hazırlama yuvasına girmek istiyenle; 
;anaca.. ellı başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

d 1
- kTurk olmak, anası ve babası Türk ve türk soyun 

an oma . 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en k 18 olmak. g - s, ~ğlık durumu uçuculuğa elve:işli or:ak. 
- yı bal sahibi bulunmak. 

d E 
1
-:-- ~na v: babanın, yoksa veJisioin rızasını tesbit eden 

a res ı vesıka gostermek. 

.. F. - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 
b;tırdkıkten sonu hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erb 

b
o ara vazife görmeği taahhüt etmek ( bu taahhüt ged''~l~ 
azarlama ld'k lll ı yuv.\sına ge ı ten sonra ve hava sağlık heyetiQ 

ce yapılacak kati mu · · . -
rafı türkku "d ayeoke ıyı nebce verdikten sonra mas-

3 
şu.ne~ 0 enme suretile yapılacaktır. 

- Gedıklı olmadan l ld k l k . evve ve o u tan sonra alınacak 

ve tadillerinin asistan, "doçent 
ve profesörlerin hizmPte alınış 
ve terfileriyle müze ve rasata· 
ne teşkilatı hakkındaki 2530 
sayılı kanunun mütehassısların 
hizmete almış ve terfilerine da
ir bükümleri ve cumhur başkan 
lığı filarmonik orkestrası teşki
lat ve orkestra mensuplarının 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
3045 sayılı kanunun orkestra 
mensuplarının hizmete alınış ve 
terfilerine dair bükümleri ve 
posta telgraf ve telefon idaresi 
teşkilatı hakkındaki 2822 sayı
lı kanunun 3080 sayılı kanunla 
değiştirilen 28 nci maddesi ve 
3021 sayılı emniyet teşkilatı 
kanununun 24 ve 47 nci ve bü
vük millet meclisi te~kil:Uı hak 
<- •"' ı ucı maaaeıerı bUkumle-
ri mahfuzdur. 

Bu kanun 2556 sayılı hakim
lt:r kanununda yazılı haller ha· 
ricinde hakimler ve müddeiu
mumiler hakkında da tatbik o· 
lunur. Şu kadarki zikri geçen 
kanunun 57 nci maddesinde 
gösterilen terfi mUddeti hakim· 
lerle müddeiumumiler ve mua
vinleri bu sınıftan sayılanlar 
hakkında da üç senedir. 

o~vlet demiryolları ve liman 
ları işletme umum müdürlüğü 
memur ve müstahdimlerinin üc
retleri hakkında 2847 ve 3137 
sayılı kanunlar1n hükümleri mah 
fuzdur. Şu kadar ki hizmete 
alınışta tahsil dereceleri esası· 
na göre verilecek ücretler bu 
kanundaki miktarları ve birinci 

dereceye verilen azami ücret 
miktarı bu kanundaki azami 
haddi geçemez. Sanatkar ve 
işçilerin hizmete alınışında mez 
li ur kanunların hükümleri tat. 
bik olunur. 

Ücretliler için hükümler 
Muvakkat madde : 

Gerek 1452 sayılı kanuna 
bağlı kadro cetvelinin ilk tat· 
biki dolayısiyle maaş miktarla
rı azalanlardan halen bu vazi· 
yeti muhafaza edenlerin ve 
gerek bu kanuna istinaden 
maaş miktarları indirilenlerin 
tekaüt maaşlarının hesabında 
evvelce aldıkları maaş miktar· 
ları esastır. 

2 - A) - Halen ücretle mfüı· 
tabdem olanların tahsil derece-
lerine ve bu kanuna tabi daire-
lerle maaş ve ücretleri kanun
la tayin olunan müesseselerde 
ve maaşla geçen müddetlerin 
mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık 
hizmet müddeti kaydi olmaksı
zın 1452 sayılı kanunun esaslı 
ve bu kanunun 15 inci maddd
sindeki ölçü dahilinde ücretli 
tesbit edilir. Şu kadar ki bun
lar meyanında bu kanunun neş
ri tarihinde müstahdem olanlar
dan hizmet müddetleri üç sene
ye kadar olanların bir, üç se· 
neden fazla olanların iki, yuka
rı dereceye geçirilmeleri caizdir. 
Ancak bu dereceler terfi ve 
tahvillerde müktesep hak teşkil 
etmez. 

Bu fıkra mucibince ücretleri 
tesbit edileceklerin alacakları 
ücret halen almaktıı oldukları 
miktarı geçmez. 

lobiıarlar umum müdtilUğü 
kadrosunda d-.hiJ ... ~l.!1 1\Juı .. Jca: 
dem olanlar halen bulundukları 
dereceleri muhafaza ederler. 

B) A fıkrası m11cibince dere
celeri tcsbit edileceklerin dahil 
olacakları dereceler tutariyle 
almakta oldukları aylıkları a
~asındaki fark, memurun aylı
gından her ay yirmi beşte biri 
indirilmek suretiyle izale ed,Jir. 
Bu farkın izalesine kadar bu 
gibilere muvakkat tazmioet ve
ri'aıez. 

Yeni kanun layihaları 
hazır /anacak 

Muvakkat madde : 

SAYI ı 551 

ti tarihinde devlet hizmetince 
müstahdem bulunan maaıh ve 
ücretli memurların bu kanunda· 
ki esaalar dairesinde 3 ncil de• 
receye kadar terfileri caizdir. 

6 - Bu kanunun meriyeto 
girdiği tarihte vazife baıında 

bulunan memurların bilfiil ma· 
aşıoı almakta oldukları derece
deki terfi müddetleri 15 veya 
20 sene kaydi olmaksısın 1452 
ıayılı kanunla kabul edilmiş 

olan terfi müddetlerine ıöre 
hesap olunur. 

Muvakkat madde 7 - Muh
telif dairelerin te7kiJat kanun .. 
lariyla 1452 sayılı kanun hü .. 
kümleri haricinde olarak ücret· 
lilerin maaşa geçebilmeleri veya 
hariçten alınacakların muayyen 
derecelere tayinleri hakkında 
verilen selihiyetler bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren kal 
dırılmıştır. 

Muvakkat fmadde 8 - 3499 
sayılı avukatlık lcanununun 5 
nci maddesi hükmü mezkur ka
nunun 8 nci muvakkat madde· 
sinde gösterilen müddet içinde 
devlet, umumi ve [hususi ve 
mülhak bütçeli idarelerin a vu• 
katları hakkında tatbik edilin· 
ceye kadar bu avukatlar bu 
daireler haricinde kalan mües
seselerin avukatlıklarını deruh• 
te edebilirler. Bu takdirde bun 
ların ücretleri tam olarak ve· 
rildiği gibi bunların tayin şart· 
ları müsait olduğu takdirde ser
best iş almağa da devam ede
birler. 

Muvakkat madde 9 - 1 Ey· 
lül 1929 tarihinden evvel maaf· 
la Devlet memuriyetlerinde bu-
1............ -1--1- -'-- L .... 1 .. - ...... ,,." 
merıyeti tarihinden sonra yeni· 
den memuriyete alınacakların 
filen aldıkları maaş ve bu ma
aşın mevcut derecelerden biri
ne tekabül etmemesi halinde 
buna en yakin üst derece ma· 
aşı kendileri için müktesep hak 
sayılır. Evvelce bu maaşta ge
çirdikl~ri müddetler yeni gir
dikleri derecede geçmiş sa yılar. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı 
olanların evelce bulunmuş ol
dukları memuriyete yahut bunun 
maaşça muadili olan diğer her 
hangi bir memuriyete alınmaları 
da caizdir . .Şu kadar ki, bu su· 
retle alınanların yeni maaıları 
eskisinden yüksek ise mafevk 
dereceye terfi için bu maaşla 
muayyen müddeti ikmal etme
leri şarttır. 

Muvakkat madde 10 - Muh
telif dairelerin teşkilat kanunla
rında mevcut ve maaş emsal 
hasılının veya emsali hasıl faz
lası veya eksiğinin ücret olarak 
verebileceği yolundaki salihi
yetlere müsteniden tayin edil
miş olanlardan halen müstah
dem bulunaolara bugün veril
mekte olan ücretlerle muvakkat 
tazminatları müddetçe şahısları
na münhasır olmak üzere veril· 
meıine devem olunabilir. 

'

a:r;larveh tkakyyadrecdı hzamflarının miktarlariylc diğer esas ve 
a ın a a a azla malu t ı k · . okul L · .. ma a ma ıstı yenler Orta 

ba kani ~t ve K~ltür direktörlüklerine, Askerlik şubeleri 
.. f . ı arına, turk hava kurumu ile türkkuşu ubelerine 

gooderılen matbu Broşürleri görebiJirler. ş 

-
4 - Kayıt muamelesine 30 haz'ıraoda •on L ~ verilecektir. 

i ~zımgıden !artları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı 
çınde Ankara da Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava i'edikli hazırlama yuvasına i k . . 
Ortaok.ul mezunları kaydedilmek üzere Türk g rme ıstıyco 
şubelerıoe müracaat etmelidirler. Hava kurumu 

1 - Bu•kanunuo2ci maddesine 
bağlı teşkilat kadrolarında yapılan 
değişiklik dolayısiylc eJlerine ı· 
geçecek para miktarı evvelkin
den az olanlar aradaki farkı 
terfi suretiyle telafi edinciy: 
kadar almakta devam ederler. 

Yukariki fıkra şümulüne gi
ren veya girmiyenlerden birinci 
~a~dede yazılı cetvelde yapılan 
tadılit dolayısiyle maaı asılları 
deği~miş ol1:1nların gerek evvel
ki, gere~ yeni dereceleriude 1 
geçen luzmet müddetleri eski 
maaş asıllarına en yakın üst 

3 - 939 yılı muvazenci umu 
miye kanununa bağlı (E) cet
veliode dahil tertipluden alı
nan kadrolardan daimi mahiye
ti haiz bulunanları ve 12 nci 
maddede yuılı ücretli memuri · 
yetleri gösteren ve bu kanunun 
11 nci maddesioe göre teşk:lit 
kanunlarına eklenmesi icabedeo 
daimi ücretli kadt'olara müteal · 
lik layihalar en geç 1 ikinci 
teşrin 939 tarihine kadar büyük 
millet meclisine verilir. Bu la
yihalar kanuniyet kesbedinceye 
kadar muvazenei umomiyeye 
dahil (D) ve (E) C cetvelleri ile 
~a~in edilen kadrolor içiııdeki 
ıbtısas mevkileri icra vekilleri 
heyetince tayin olunur. 

Bu madde hükmü mülhak 
bütçeli idareler hakkında da 
tatbik olunur. 

4 - Kadroları 939 bütçele. 
rioe merbut cedvelde ayrıca 
gösterilen maaşlı memurlar bu 
kanun lmevzuundan hariçtir. 
Bunlaran maaı ve tahsisatları 
birleştirilerek ahkamı mevcude
ye göre kendilerine verilir. 

Muvakkat . madde 11 _ Bu 
kanuna bağlı (1) numaralı cet
veldeki memuriyetlerden 1939 
mali yılı zarfında• mevkuf tutu
lacaldar bağlı (3) sayılı cetvel
de gösterilmiş ve bu cetvel 1939 
mali yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (L) işaretli cet· 
vel yerine konulmuştur. 

.. Mu~a~kat madde - Mülb:k 
butçeh ıdarelerle hususi idare maaş derecesinde geçmiş sa-

/ 
yılır. 5 - Yüksek meklep mczuuu 

olrnayıp da bu. kanunun nıeriye "·c belediyelerin t"şkilat kad· 
roları bu kanun hükümleri dai· 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Wgcliffe Headlam 

TerctJme 11den: M. Nedim Müren 

- 42 -
Bu lüzumıuz azalardan bir 

centilmen olması itibariyle Bis 
rnarckın hissiyatı rencide olur. 
Bundan başka bu tehlikeli de 
görünüyordu. Eğer Prusya Fran• 
ıa ile bozuşursa şark devit tle· 
rinden yardım istemeğe mecbur 
kalacaklardı: Rusya ile Avus· 
turya bundan haberdar olurlar· 
sa, Prusya onların avucuna dü· 
fecekti. Bu tavru hareketin 
Yegane neticesi diplomasi oyu
nunda faydalı bir manevra im
kanının ifnuı olacaktı: 

" Geri alınması imkansız olan 
tııuhalefet damgasını Fransanın 
eline vermenin hiç biz raydası 
Yoktur. Fransa ile birleşmenin 
bizim için büyük bir bahtsızlık 
olacağından şüphe etmiyorum 
fakat bunun İçin bütün dünya
ya ilin etmeliyiz? Avuıturya 
ile Rusyanıo bize kendi ayak
larıoa gelmiş bir müttefık mua
tııelesi yapmalarından ziyade 
Fransa ile dostluğumuzu temine 
çalışsaydık daha akıllıca hare
ket etmiş olurduk. ., 

Bu onun sık sık temas ettiği 
bir mevzu idi: 

" Bir dereceye kadar zillete 
katlandıkça Fra nsa ile ittifak 
Yapamayız. Fakat FransızlC\r 
çok takdire değer bir millettir. 
I<urunu vüstada bile, Alman 
Prtnsl~ri, mağlup edilmek veya 
boğazlanmaktan kurtulmak için 
lağımlar kullanmı,lardır . ., 

Mamafi, her Alman devletin
de bile, umumiyetle telkin edi · 
len şeref kanunnamesine göre 
Napolyonla yapılacak bir ittifak 
affedilmez bir günahtı. Daha 
bir nesil önce komşular ıoıo el
lerinden eyalet \ e ta balarının 
hürriyetlerini almak için Alman 
Prensleri birinci Napolyonun sa-...____ _____________ ~~~~~ 
>"esinde tadil edilinciye kadar 
bu idarelere ait ve balen meri 
0 lan kadroların tatbikına devam 
?luııur. Ancak mülhak bütçeli 
1darelerin bu kanun hükümleri 
dairesinde tanzim edilecek teş
kilat kadroları en geç l t~şrin 
•ani 1939 tarihine dadar Büyük 
~illet meclisine ve belediye hu
•Usi idareler teşkilat kadroları ta kezalik aynı tarihe kadar 
cra Vekilleri heyetine te,·di e 
dılcoiş olmak şarttır. 

26 - Bu kanun neşri tari
tioden muteberdir. Ancak bu 
aııun mucibince emsal hasılla

tının aramasından ve derecele· 
~in ilgasından dolayı tediyesi 
ıcap eden fazlalarla öcrctlilere 
\terilecek muvakkat tazminat 
\te Uçüocü muvakkat madde 
~Ucibince yap lacak derece in
tıha bı 1 E yl ul 1939 tarihinden 
tatbik olunur. 

. 27 - Bu kanun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri heyeti me
rtıurdur.11 

1 EucUmenin 1, 2 ve 3 numara-
1 cetvellerde teıbit ettiği kad-

tolar, bütün devlet dairelerinin 
rtıaaılı kadrolarıdır. 

rayına koşuyorlardı. Yeni Na
polyonun da Fransanın kudre· 
tini emniyete almak için buna 
benzer vasıtalar kullanacağın· 
dan ldm!e şüphe etmiyordu. 

Acaba müttefikleriyle uzlaşa
bilecek miydi? Almanlar birbir
lerine bile itimad etmiyorlardı. 
Fransayı idare eden aileye kar · 
şı hiç bir prens, alelade bir 
nezaket bile göstermeğe cesa
ret edemiyor, hiç bir devlet 
adamı Parise gelmiyordu. Zira 
kendisini ve memleketini sat· 
mış olma töhmeti hemen hazır· 
dı. Bu neviden bir ittiham nas· 
yonalist gazetelerin kendilerine 
muhalif olan her idareciye kar
şı çıkarmak için daima hazır 

bulundurduğu bir ticaret stoku 
idi. Bismarck ekseriyetin, mem
leketlerinin hürriyeti üzerinde· 
ki kanaatlarını kuvvetleadirme
ği açıkça ileri sürerken ahlaki 
cesaret ve siyasete kiyasete 
muhtaçtı. Şimdiden kendisinin 
bir çok düşmanları vardı ve 
Fransa ile yapılacak bir ittifaka 
taraftar olduğu hakkındaki ra· 
porları duyulmuştu. 

Bu vaziyet on sene devam 
etti. Bi!mark hususi mektuplar
la bu kıymetsiz ittihamları sık 
sık protesto etmiştir. Protesto· 
ları çok manasız görünüyor. 
Filhakika, Prusya ile Fransa 
arasında bir ittifak aktini ha
kikaten istemiyor idiyse bile, 
halkın böyle bir ittifaktan kork· 
masını arzu ediyordu. 

Bir kimse arkadaşlarını soy
makla korkuttuktan sonra sıkı 
bir sadakatle 11öhr<:t bulamaz. 

Bismark, Fransız ittifakmdan 
gelecek olan faydaları mutlak 
bir vuzuhla izah ediyor : 

" Alman devletleri Fransa ile 
dostluğumuza inandıkları niı· 
bette bize teveccüh eder ve 
bağlanırlar. Oolnr bize hiç bir 
zaman itimat beslemiyeceklerdir 
hartaya her göz atış buna ma
nıdir. Onlar biliyorlar ki ken
dilerinin müstekil menfaatları 

ve hükümranlarının sui istimali 
daima Prusya siyaseti külli te 
mayülünün yolu üstündedir.IBun· 
daki tehlikeleri açıkça görü
yorlar. 

Aydın Belediye 
reisliğinden ; 

1 - 500 adet 57, 150 adet 
79 ve 25 adet 200 vatlık am· 
pul satın alınacaktır. 

2 - Mecmuunua muhammen 
kıymeti 429 buçuk liradır. 

3 - Ampuller Osram, Tungs· 
ram, Filips marka olacaktır. 

4 - Şartnameyi okumak is
tiyenlerin her gUn yazı işleri 

müdürlüğüne, açık eksiltmeye 
iştirik etmek istiyenlerio 32 
lira 22 kuruş muvakkat temi
nat makbuzlariyle birlikte 
26/6/939 Pazartesi gütıü saat 
11 de belediye daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

(18) 10 15 20 25 

AYJ.>JN YOZ : 3 

Yede~ Subayların yoklaması iktisat vekaleti Aydın 
mıntakası iktisat 
amirliğinden: 

______________ _.. ____________________ _ 

Aydın llba_qlığından : 

l - Aydın askerlik tubesi 

mıntakasında sin haddini geç

miyen bilumum yedek subayla· 

rın 1 Haziran 939 tarihinden 

itibaren yoklamalarına başlan• 

mışbr. 1 Temmuz 939 tarihine 

kadar devam edecektir, 

Yoklamada şuolar tetkik edi

lecektir. 

1 - Her yedek subaym sağ
lığı? 

2 - Sıhhi vaziyetinde deği • 
şiklik olup olmadığı? 

3 - İkamet adresinde deği· 

şiklik olup olmadığı? 

4 - Memuriyet ve işi ayni· 
midir? 

5 - Yeni bir meslek veya 
sanata intisap ederek diploma 
almıımıdır? 

6 - Yeni bir dil 6ğrenmiş 
midir? 

2 - Bu bir ay içinde yok

lamaya gelmiyen veyA bu husu · 
satı ihtiva eden mektup gön-

dermiyen yedek subaylar 1076 
numaralı yedek subaylar ve 
askeri memurlar kanununun 10 
ncu maddesinde yazılı cezalara 
çarphrılacakları tebliğ olunur. 

RADYO 

iş ihtilaflarını uzlaştırma ve 
tahkim nizamnamesinin 11 inci 
maddesi mucibince bir iş yerinde 
kaç iıçi mümessili seçilmesi la· 
zım geldiği ve seçimin hangi 
gün ve saatte yapılacağı vesaire 
hakkında seçim heyetince tan• 
zim edilip iş veren veya vekili 
ve seçim heyeti üyeleri tarafın· 
dan imzalanacak olan yazıların 
ihbarname m:ıhiyetinde olduk
ları ve binaenaleyh alakadar 
makamata gönderilecek olan 
nüshalara damga resmi kanunu · 
nuo 11 ioci maddesinin 38 nu
maralı fıkrasına tevfikan onbe· 
şer kuruşluk pul yapıştırılması 

lazımgeldiği bildirilir. 

Aydın Tapu Sicil Mu· 
hafızlığından : 

CUMARTESi 10/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU('.'jU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
13.30 Program. 
13.35 Türk müziği. 
1 - Kemençe taksimi. 
2 - Neyzen Burhanın - Si · 

nak şarkı - Hayli demdir. 

3 - Ahmet Rasiınin .. Suzi
nak şarkı - Gel seninle. 

4 - Leminio • Suzinak şar
kı - Aşkınla yanmaktadır canü 
tenim. 

5 - Suzinak şarkı - bir ni· 
gahınla kapıldım. 

6 - Suzinak saz semaisi. 
14.00 Memleket saat ay1trı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 15 30 Müzik ( Karışık 

hafif müzik .. Pi. ) 
18.30 Program. 
18 35 Müzik ( Neşeli plaklar) 

19.15 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti - Celal Tokses ve Tah 

ıin Karakuş ). 

20.00 M~mleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği ( Seçilmiş 

beste semai ve saz eserleri ) 

Nuri Halil Poyraz ve küme saz 

heyeti. 

20.50 Konuşma ( Dış politika 

hadiseleri ). 

21.05 Temsil ( Zor nikah • 
Molierden tercüme ). 

22.00 Haftalık posta kutusu 
, ( Ecnebi dillerde ). 

22.30 Müzik ( Dans müziği -

Pi. ) 

23 00 Son ajıns haberleri, zİ · 

raat, esham, tahvilat, kambiyo 

nukut borsası ( fiyat ). 

23.20 Müzik (Caıband - PL) 

23.55 24 Y arıoki program. 

Şahnah köyüniin büyük mev· 
kiinde doğusu molla fbrahim 
batısı çoban oğlu Mehmet ku
zeyi Tevfik zevcesi güneyi Ali 
çavuş avcı hudutlar ile çevrili 7 
döoüm tarla papaz oğlu Pan
delinin olup kaçma ile maliye 
hazinesine kald ığı ve iskaoca 
2510 sayılı kanun mucibince 
borçlanma suretile Celal Eren 
ve eradı ailes ine verildiği iskan 
memurluğunun yazısıodan anla
şılmakla tasarrufunun tahkiki 
için gazete ile ilan tarihinden 
12 gUo sonra mahallinde tahki
kat yapmak üzere memur gön• 
derllecektir. 

Sazü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa el· 
leriıadeki resmi belielerile bir
likte 1312 fiş numarasiyle mü-
racaatları ilan olunur. 23 

18.45 Mü?:i k ( Küçük orkes · · ===;;;;;:;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;=;;;;;;:==== 

Türkiye Cumhuriyeti 
Aydın Ziraat Bankasın
dan: 

tra - Şef: Necip Aşkın ). 
1 - Ralph Benatzky - Be

bekler perisi filminden neıeliyim 
şarkııı. 

2 - Saint - Saens - Gece 
ruyası. 

3 - Leopold - İspanya me· 
lodileri ( potpuri ) 

4 - Martin Uhl - Herkese 
( Potpuri ). 

Manyas panayırı 
3 Haziranda açılacak olan 

M Jnyas plnayırının 22 Haziran

da açılacağı ve evelce he!' ta

rafta yapıştırılan afişler de ya· 

zılı tarihin bu suretle tashih 

edilmesi Manyas belediye reis

liğinden bildirilmiştir. 

T C. Ziraat bankası Aydın şube
sine 52 numaralı senetle 275 lira 
borçlu Aydmın Tabaklı mahal
lesinden MıJstafa Ef. oğlu hafız 
Nurinio işbu borcundan dolayı 
bölüntü mevkiiode şarkan hafız 
ağa veresesi şimalen Sarı Yu
suf garbeo Ali hoca garben 
Emin bey tarlalariyle çevrili bir 
parçada 34 dönüm tarlasını 
1116/939 tarihinden itibaren 
birbuçuk ay müddetle açık art-

ır .... H ... A ... L66•KwE ... V .... i ..•. , ::~E!:~;~!:~;ı::!:~~~!9gü~~ 
zavali saat 15 de bankada icra 
edileceğinden taliplerin mezkür 

i .. ~:~1:1 EVİ s.~ua y=~.~ .. ~=~~~~~. 1 =~a=a:=:=:=t=:l~~1;~1 ~~!:=ı~~·=~:~i{~u:::::u=:~=:~:::ll~n:::lı~n~a~m~2=-~ 
it Aydın tapu sicil nıu-

Pazarteai 

Salı 

" 

,. 

Cuma 

i Cumartaıl 

3 - 4 

4 - 5 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

s - ' 

4 - 5 

2 - 3 
• " 3-4 

~ ..... '"'""'! ~11'JI 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutahkları mutahaNı•ı) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaı hutahkları mutahaHı•ı) 

Doktor Mubıin 
(I~ hutalıkları mutahu1111) 

Doktor Şevket Kırbaı 
clataal hastal ıklar mutahau111) 

Doktor Mü1ıif Erman 
(Kadın haatalılda:-ı mutaba1111ı' 

9 hafızlığından 

1 Işıklı köyünün arıkbaşı mev· 
kiinde tarafl arı doğusu girilli 
oğlu mehmet bahsı yol kuzeyi 

• eskici oğlu zeytinliği kıpleıi 
t,t molla mehmet kızı hörü ile 
• çevrili 6433 M2 miktarında bağ 
• molla mehmet oğlu mustafanm 

tasarrufunda iken bu yeri bar 
kasına satacağıad~n senetsiz 
tasarrufatına kıyasen köyde ve 
gazet~ ile ilan tarihinden iti · 
baren 13 gün sonra mahalline 
tahkikat yaptı rılmak üzere me
mur gönderilecek. 

Doktor Nafiz Yazgao 1 
Doktor Halil G6ıaydın 

1 lflffi!fl!'11fl1Qf~ ·~IJ 

Bu yerle al akası olanlar var
sa tahkikat güaü mahallindeki 
memura ve yahut 1310 fiş nu 
murasiyle muhafızhğa muracnal 
etme i bildiriliı. 25 
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Nazilli icra memurlu- Aydın icra Memurlu.. ıuıile faiz ve masrafa dair olan 6 ıt.tla66 ı 6 6*A666ılı~ıtıı*6Aaaa 
ğundan : ğundan : iddialarını işbu ilan tarihindc.n 41 6 A C 

itibaren yirmi gün içinde evra - y 
Doıya No. 32 t939/5 kı müsbiteleriyle birlikte memu· ..- • 

Alacaklı : Kötk itibar koope- Alacakh : Aydın bazinei ma- riyetimize bildit meleri icap e- • ı 

~~;~!:'~'.a~.;.,~•ine memur Klltk . liy;:;çlu : Aydın Neıetiye kö· ~i:~İil~k~ab~·1:İm:d~~~~ !:fı~ Vade i 1 e e 1 b ise .. 
Borçlu : Salavatlı köyünden yilndf'n Katarcı oğlu Hasan kızı bedelinin paylaımasmdan hariç • .. 

Ali Sancaktar. Ayşe. kalırlar. G Yaptırmak İstrsenİz kadın Ve erkekt 
Satılan mallar : Tapunun 143 Satılan gayri menkul : Aydın 4 - Gösterilen günde artır- ti • 
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met bahçesi. Şimali Sancaktar mevkiinde 1 hektar 1028 met- tamamen kabul etmiş ad ve salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- it 
oğlu Mustafa. Cenubu Sancak- re murabbaı bahçenin 3 de bir itibar olunurlar. ~ mıza elbise yapılmaktadır. 1 
tar k1Zları Fatma ve Fadime hissesi. 5-Tayin edilen zamanda gayri En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş· 
tarlaları iken fimdi borçluya Satışın yapılacağı yer ve gün menkul üç defa bağrıldıktan sonra C terilerimizi memnun etmek israrındayım . 
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1 odalı ev ve yanında mutbah ve at 15 de ve temdit arttırması men kıymetin yüzde yetmiş CI K-adın ve erkek terzihanesi 
ahırı ve o"nUnde 30 asma fı'danı 2/8/939 ·h· d b beşini bulm;ız veya satış istiye- 41 Muzaffer Eraydın tar. ın e çarıam a gü- · 1 h l d. a Demiryolu caddesi: Aydın 
140 nın a acamna ruc anı o an 1- ~ 

incir ağacı bulunan bir bek- nil aynı ıaatta yapalacakbr. Sa- 6~ '1'•111 '" '114lD!i'ııımıı1"ıu~ ııınıııeıer •vınır.ıı m ıllllll 11111!11 • qııı11111ııııııııım 
ğer alacakhlar bulunup ta be- ..... .,.. ~·· v "'111'' "illi' v "liJ1'"llll'-.-

tar miktarında ve 1500 lira kıy- tıı 2004 sayıh kanuna göredir. del bunlarm 0 gayri menkul ile 
meti muhammeneli bahçe. Kıymeti : Bu bahçenin tama- temin edilmit alacaklarının mec-

Alacağını teminen yukarıda mnıa 480 lira ve satılan hisse- muundan fazlaya çıkmazsa en 
tafsilatı söylenilen 1500 lira mu- ye de 160 lira kıymet konul- çok arhranın taahhüdü baki 
hammeo kıymetli ve borçlu Ali muıtur. kalmak üzere artırma on beş 
Sancaktarın batapu ubdei tasar- 1 - İşbu gayri menkulün gtın daha temdit ve on beşinci 
rufunda bulunan gayri menkul arbrm a ş a r t n a m e s i günü ayni saatte yapılacak 
10/7 /939 tarihine müsadif pa- ilin tarihinden itibaren 39/ artırmada, bedeli satış isti yenin 
zartesi gUnn zevali saat 14 den 5 No. dosya ile Aydın icra alacağına rüchanı olan diğer 
16 ya kadar Salavatla köy oda- dairesinin muayyen numarasında alacaklıların o gayri menkul 
11nda ihale edilmek üzere 30/6/ herkesin görebilmesi için açık- ile temin edilmiş alacakları 
939 tarihinden itibaren ve açık tır. İlanda yazılı o1anlardan faz- mecmuuodan fazlaya çıkmak 
artuma yoliyle sat ı şa çıkar1lmıı - la malümat almak isteyenler, şartile, en çok artırana ihale 
tır. Şartname sair evrakı müte- işbu şartnameye ve 939/5 edilir. Böyle bir bedel elde 
ferrikuı 30/6/939 tarihinden dosya numarasiyle memuriyeti- edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
itibaren herkesin görebilmesi mize müracaat etmelidir. satış talebi düşer. 
için açık bulundurulmaktadır. 2 - Artırmaya ittirik için 6 - Gayri menkul kendisine 

ihale' günü mal muhammen yukarda yazılı kıymetin % 7,5 ihale olunan kimıJe derhal veya 
kıymetin yllzde yetmiş beşini nisbetinde pey veya milli bir verilen mühlet içinde parayı 
bulduğu surette ihale yapılacak- Bankanm teminat maktubu tev- vermezse ihale kararı fesholu-
tır. Aksi halde son pey sahibi- di edilecektir. (124) narak kendisinden evvel en yük-

nin taahhüdü baki kalmak üzre 3 - ipotek sahibi alacaklı· sek teklifte bulunan kimse arz 
artırma onbeş giln daha temdit larla diğer alakadarların ve ir· etmiı olduğu bedlele almağa 
edilmiş olacağından onbeşinci Ufak hakkı sahiplerinin gayri razı olursa ona, razı olmaz veya 
güne müsadif 2417 /939 tarihinde menkul nzerindeki haklarını bu. bulunmazsa hemen on bet güo 
pazartesi günü aynı ıaatte en milddetle arttırmaya çıkarılıp 

çok artırana ihale olunacaktır. meleri aksi surette hakları ta- en çok artırana ihale edilir. iki 
Sahı 2280 No. kanun hüküm- pu ıicillerile sabit olmadıkça sa- ihale arasındaki fark ve geçen 

lerine göre yapılacağından ikin günler için % 5 den hesap olu-
. t d d tıı bedelinin paylaşmasından ba-

cı ar ırma a yüz e yetmit be- nacak faiz ve diğer zararlar 
şini bulmadığı takdirde iıbu ka- riç kalacakları ve intifa hakkı h·'k h t k 1 k 

ayrıca u me ace ama sızın 
nun hükümleri dairesinde satış sahiplerinin de aynı suretle ha~ 
geri bırakılacaktır. memuriyetimizce alıcıdan tahsil 

reketleri icap edeceği ve talip- ı 
İpot~k sahibi alacaklılarla di- 0 uuur. 

v 1 k d 1 lerin muhammen kıymetini yü:ı- Bir gayri menkul yukarda 
ger a a a ar arın gayri menkul d 7 5 gösterilen 1817 /939 tarihinde 
üzerindeki haklarını hususile fa- e ' nisbetinde pey akçesi 
. f d ı veya milli bir bankanın teminat Aydın icra memurluğu odasında 
ız ve masra a air olan iddia- iıbn ilan ve gösterilen artırma 
larını e k mu-sbı·tel ·1 · · mektubunu icra daireıı'ne tevdı· -vra ı erı e yırmı şartnamesi dairesinde satılacağı 
giln içinde icra dairesine bildir.. leri ilin olunur. 20 ilin olunur. 21 
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3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülü_k bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahife en iyi cins kô.
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

,.. . ......................................... 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştlr. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlıuımtz tarafından her 
türlü erkek kitdın ameliyatları ve rontken muayeneleri yap ılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesi11de takip edilmektetir. 

·~·f"·~~ıllllu~~~~-'e' .. ~~.~~ 
Doktor Şevket Kırbaş 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayeaehaneaini Cumhuriyet mahallesinde aYukat 
B. ihsanın evine nakletmiştir. 

~ haıtalarlDl her gün saat yediden sekize kadar •• 
:ı atleden sonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 

[t. kan, balgam, maddei gaita ve ber türlil tablilitı icra 
[f eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
[f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 
lft...-.~!ll!'!'ll~~~~-!1111!-~~~~~ 
ıe;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Köşk nahiyesinin Yavuz kö · 

yünün kırk kale gemi başı mev 
kiinde şarkan araph veressi 

Mustafa garben Şahin orta boy 
tnrlası cenuben İbrahim oğlu 
Şakir Şimalen Zühtü tarlası ile 
çevrili 12 dönüm tarla kereste -

ci İstemattan metrük kaçmasile 
hazineye kaldığı ve 2510 sayılı 

iskan kanunu mucibince Meh
med Emin oğlu Celilettin erene 

verildiği anlaşılmakla tapu fih
risti üzerinde yapılan araştır-

mada bulunan kayıt mahallinde 
tatbik edilmek üzere gazete ile 

ilan tarihinden 13 gün sonra 
mahalline memur ııönderilecek-

tir. 
Sözü geçen yerde mülkiyet v~ya 

her haugi bir aynı hak iddia 

edenler var.sa yerinde buluna· 

cak memura veyahutta o güne 

kadar daireye 1213 fiş numua 

siyle müracaatları ilan o1uour. 
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