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Cumhuriyette Peyami Safanın 
bu baılık altında bir yazısını 

C. H. Partisi 
Genel sekreterinin 

• • 

okudum. Parti genel ıekreterliiine 
Değerli muharrir, parti fev.. seçilen doktor Fikri Tuzer 

tamımı 

kalide kurultaynıda tetkik edi· tarafından bu yeni seçim do-
len dilekler münasebetiyle mem· layısiyle parti teşkilAtlarına 
leketin n6fus ıiyasetine temas aıağıdaki telgraf g6nderil· 
ediyor ve; miştir: 

" Ben bu iıte icbar taraftarı- " Büyük Milli Şefimiz ve 
yım. Çocuğu olmıyan veya ço· değişmez Genel B~şkanımız 
cuk yapmıyandan alıp çocuğu ismet lnönünün yüksek te•ec· 
olanlara vermelidir. " Diyor. cOhleri eseri olarak parti ge-
Bekirlık ve çocuksuzluk vergisi nel ıekreterliğine tekrar se• 

etrafında bir çok defalar yazı- çilmiş bulunuyorum. Esas mak· 
lar y•ztldı, fikirler dermeyan sadı aziz milletimizin ıiyasi 
edildi. Çok çocuk doğuran an- bllnyesini hayatiyet ve mu-
llclere mükifat verilmesi hak· barek vatanımızı refah ve 
kında bir kanun bile yapıldı. mamuriyete eriıtirmekten iba-
Buıün bunlar biç şüphe yok ret olan partimizin, ebemmi-

1'i bir tedbirdir. Düıünülecek yet ve mesuliyeti güa geçtik-
•e Oıtünde durulacak bir mev- çe artan faaliyetlerde muvaf-
zudur. Fakat hiç birisi bu derdin, fak olabilmesi, bOtiin teşkilit 
bu işin katr çaresi değildir. kademelerindeki arkada,ları-

Beklrdan, çocuğu olmıyan· mın devamla çahımalrrına 
dan verfi almak, çocuk sahip- bağlıdır. 
lcrine nakdi yardım yapmak Yiice partimize ve aziz ıe-
ile nihayet bir kısım bekirları fimize karşı deruhte ettiğim 
evlenmeğe icbar, ve çocuk sa- bu meıuliyetli vazifede arka-
hibi olanlar da bir derece terfih daılarımın timdiye kadar 
edileceklerdir. Fakat bunlar, da- gösterdikleri gayret ve faa-
"•nıa çöz01mesi llzımgelen dü- liyetin ve esirgedikleri ynk 

i6m noktası değildir. sreek
10 

v~ev:MıW~ı;dıler,;;ührı. n l urk 1<aaını ıenırn ve "'u!•u . ti 
1 olarak ikiye ayrılabilir. Ekı~~ı~eb arkadatlara candan sevgı er 

kayın olan bir milletin tabııdır; sunarım. " 

lci kadınlık ço1duğuda köyler· C. 'ı:r~~~~ne!~::::n• 
dedir. Bu bakımdan şehirlilerin Doktor A. F. Tuzer 
- çok şayanı arzu olmak~a be· -__.,..,. ...... • •., • ,..... • 
rabcr _ doğumlarımn ııufusu ··.,..:::· :;•:; ·-~.,..,;;_;., ;." ;_• ~· ~-----~~~~ 

h . d bil - • • • tnuzun çoğalması ba aın e .. • K v rgısının 
yük bir tcıiri olmıyacağı tabu· azanÇ e 
dir. Şu halde nüfusta iste~ilenl ·ık taksitleri 
tczaylldll temin için köy dogum-

larının çoğaltılmaıı lüzumu mey· yahrılıyor 
dana çıkar. .. ---ec&--

Halbuk·1 eıas itibarile turk k il f ynl 
Bütün kazanç mil e e. ~ . 

k6ylüsll daima çok çocuk yap~r: bu ay içinde kazanç vergıııntn 
Bu muhakkaktır. Tek veya ıkı ilk taksitini yatırmağa batla· 
Çocuklu bir köylü kadın ender- mıılardır. k 

dir. Kaylü kadın daima çok. do: Villyet defterdarlığ! !lk. t: • .; 
;. Bunun bir vatan vazıfeıı s·ıdı'n yabrılması ve ıkıncı 
• ur ur. v. f b. • . kanunda olduğunu bildiğinden de~I~ sır sil zamanı olan ırıncı ·ı 
kadınlık insiyakı ile bu ışı ya· bu verginin yüzde 10 cez• ~ ~ 

f · d'l emesını par. Böyle oluııca ortada nü us tahsili zaruretine gı ı ~ braata 
b. lmamak temı·n irin lizım gelen e ı. llıeselesi diye ır şey 0 T k d 

l f b .. ylc yapmıcı bulunma ta ır. lizımgelir. Fakat maa ese 0 " d k nçver 
d Ha•iran ayı için e aza L·1r diva vardır ve üzerinde u· .. t yanlar 

o giıioin ilk taksidini ya ırmık .. un rulması elzemdir· ikinci taksit zamanı olan an 
Köylil kadın bol bol doğuru: evvel ayı içinde yüzde 1 O ctz•· 

Yor, likin ıayanı teessürdilrkı ya tabi tutulaca~lard•r. 
bol çocuk sahibi olamıyor. Çün- . ..-

kü doğanları büyütemiyor ... Ba- Eytam ve Eramil 
kımıızhk' bilgisizlik yüzunden 

kısmı izamı daha meme yav- maaşları veriliyor 
•usu iken ölDm tarafından elin· Dünden itibaren malı~ndığın: 
den alınıyor. Altı, yedi çoc~k ca mütekait dul ve ye:tım ma 
doğurduğu halde iki veya uç .,1arın1n ted yesiae baılanmıf 
çocukla veyahutta biç çocuksuz olduğu haber alınmıştır. 
kalan kadınlarımız pek çoktur. . b·te 

Binaenaleyh memlekette nüfus ı bir çocuk hastahaoesı 1 

davası demek her şeyden eviel ;oktur. Demiıti. 
. 1 d r Ancak bu suretle nüfu,umuı-çocuk bakımı işioı esas an ı • daı 'stedigw imiz çoğalma çok nıak ve bunu en küç6k k&yle- k 

rı·m·ı·e kadar teşmil etmek de· ü atli bir şekil alaca ve 
~ P:yami Saf anın dediği ~ibj;. b!r nıektir. w m·ılletin varhgy anın yeıane ıst.ı-K&ylü kadının doğurdugunu k y d t ın 

Yaıatmanın çare!ini bulmaktır. nadgahı olan ço lugu a em 
Bir Çoçuk doktoru arkadaıım; edilmit ola~aktır. 

uı mlekette htuliz tek yat k-

Afyon yolunda 
Seller bir kamyonu devirdi Halk 

r evlilerden üç genç öldü 
Alyon 6 - Afyon Halkevi 

milzik ve temsil kolu gençle· 

rindea 27 kitilik bir gurup 
Dinara bir müsamere vermek 

nzere gidel'lerken yağao şiddet· 
li yağmurdan bindikleri kam-

Devlet 

yon ıele kapılarak yuvarlan· 

mıştır. Bu acıklı kazaya 3 genç 
kurban gitmit diğerleri kurta

rılmıştır. Milli mefküre uğrunda 
ölen rençlerin cenazeleri bOyQk 
törenle kaldırılmıştır. 

Suriyede 
Demiryollarında Kabine buhranı 

rahat seyahat için daha neticelenmedi ... ~ 
Ankara 6 - Devlet demir 

yolları umum müdiirlünlln yolcu 
katarlarında izdihama mani ol
mak için haziranın IS ndcn iti· 
baren Haydarpaşa ·Ankara ve 
Ankara • Haydarpata arasında 
iıleyen 1 ve 2 numaralı sürat 

Şam 6 - Suriye de muhtelif 
partiler araıında bir kabine ku
rulması babsı bir anlaımıya va· 
ramamııtır. Reiıi cumhur, Ata 
bey Eleyubiyi yeni bir bitaraf 
kabine tetkilio memur etmiıtir. 

katarlariyfe 3 ve 4 Dumarah SÜ ' ~'>~ 
rat katarlarının birinci ve ikin· Halayda 

•••• 

ci sınıflarında yolcular bilet 
ücretinden baıka birinci sınıf ı Milli teşkilat kuruluyor 
içia 25 ikinci 11nıf itin 20 ku· ı A"••"u• t:. - u .. ık b 'f'!i~ 
bi; yer kopunu alacaklardır. k~n~nu müzakere ve a u 

Anadolu sürat katarlarında 1 mışbr. H t da 
. . • • ıflar i in Bu kanuna göre a ay birincı ve ıkınc1 ıın b . d_ç d fterdarhk teşkilih kurulmuı-

yer kopuuu almak mec urı ar. ! e o· 1 muhasebat vazife-
5 ve 4 numaralı sürat katar· l t~r: ıvan . . muraki teş-

larında ytr kopunu almak mec· sı.nı görme~a:~: v~ m~rakip 
b . deöi1ıede yolcular numara· 1 kılitı yap d . t"h edi-urı a '-J ı ı· · tarafıo an ın ı "P 1 evkilcre giremiyece11 er ve 1 mec ııı 1 

m ı · 1 • lecektir. girenler işgal ettik erı yer erı 
terke mecbur tutulacaldardır. 
Kopunlar 24 ıaat evvel ahna-
bilecektir. a a 

• ~!!--

Pren$ 
Polun Berlini ziya. 
reti dolayısile bir 
tebliğ neşredildi 

-·· 
Bertin 6 _ Yoğuılavya kırat 

naibi Prenı Polon Berlini ziya
reti müaasebetile aşağıdaki res-

Sovyet cevabı 
İngiliz kabinesinde 

görüşüldü . . 
Londra 6 - lngiliı kabıneaı· 

nin harici siyaset komiteai dan 
ö leden sonre avam kamaraıtn· 

d: toplanar•k ıoviyeller birli~: 
nio f ngiliz teklif lerioe verdıgı 

cevabı tetkik etmittir. a.a 

Bu seneki tahsilat 
nisbeti 

mi teblii neıredilmiıtir. Yugoı· Diğer yıllara nazaran 
lavya kırat naibi prens Pol ve üstünlük gösteriyor 
maiyetinin Berlini ziyareti ıenit Bu ıenelli lkazcln~, bubr~n, 
mikyasta fıkir taatisin~ vesile ruhıatı unvan ve sai~ di~er 
olmut ve tam bir açıkhk içinde vergileriD tabıilAt nilbeb, d ger 
iki memleketi alAlıadar eden yıllarm tahsilat nisbetioe ~aza· 
bütün mesele babiıJ mevzuu edi'- ran milhim bir üstünlük goster· 

miştir. mektedir • . _. . .. 
Al e yerinden ögrendıgımıze ıore Yugoslavyayı manya .v. b . bet bütün veı gilerin alı 

ltalyaya bagw hyan karşılıklı ıtı- u oıs , d 
' an vasatisine itıbaren yüz e mat ve doıtluk bislerile iş bir· 1 n 

lı . .,..1 polı·ı·ıkasına devam bahsinde 95,7 dir. 
1
• 

• 1 Ayrı ayrı kaydetmek azım 
her iki taraf mutabık kalmıı· ırolirae y6zde itıbarile . ~aza~ç 
tardır. . . verıiıinio bu ya! ki tabıılat nıs-

Prenı Pol refikası ve maıyetı beti ytızde 96 buhran yDzde 98 
diln akıam Berlinden ayrıl· rühıatı ilnvan yüzde 96 davar, 
mıılar Te iştasyonda Hitler v~ deve yüzde 98,3, sığır yOzde 97 
maretal Gnrninsr tarafından vera.et yOzde 59 dur. 
tqyi e.dilmJılerdir. -.a. 

Beledi yeler banka~ı 
..,,. -..,.._ ... ..-,. __ ... 

Belediyeler lehine 
bazı yeni 

kararlar aldı 
Şehrimizin imarı sahasında 

mllbim vazifeler almıı olan be

lediyeler bankaıı, belediyelere 
umran hareketlerinde daha ıe

Dİf mali imkinluı tfmin etmek 
gayesiyle IOD i°ÜPlerde mühim' 

bazı kuarlar almathr. Bu ka· 
rarlar arasınd• ~unlar vardır. 

1 - ikraz faizi yllzde 6,S 
dan yüzde S S i• indirilmittir; 

2 - Bu karar evvelce borç 
almıt b~lediyelerin bir haziran 

939 tarihinden ıonraki borçla· 
rına da tatbik edilecektir; 

3 - Faiz üzerinden beledi
yelerce verilmekte olan muame· 

le vergisi bundan sonra banka
aıa umumi mHrafları arasında 
ödenecektir; 

4 - Borç takaimlerine vade· 
ıinde mabıup edilmek llıere 

karıılık heıaplarına yatırılan 
paralara borçlu hesapların faizi 

yQzde 5,S dan heıap olunacak· 
•·r. e.ı~;.,.ı •• ;~ .~·~ _ftn•·;J;ııcı idi. Böylece veauınae 

para yahrmıı olu bele~i~eler, 
&dedikleri miktarın faııınden 
kurtulmaktadırlar; 

5 _ Mukavelen.in ilk Uç ·~
lık milddeti içinde iatikraz edı-

len paraların belt"diyelerce çe• 

kilm~me!İ halinde lcomiıyon a· 

lıomıyacakbr · 
·~ 

Aydın mebusları-
nın bir ziyafeti ..... 
Aydın mebusları evelki gün 

Aokarada Kl'lrpiçte Be,inci Par
ti Kurultayında bulunan Aydın 

delegeleri ile gene An~•~·~ 
bulunan yeni Ayd,n valııt • 

Sabri Çıtak ıerefine bir ziyafet 

vermiolerdir • 
-~ · 

Seyyar esnafın 
yoklamaları başladı 

~· 
Her sene bazit an içinde yok· 

laması ve karne alıp almadık· 
tarının tahkiki icap eden seyyar 

uoaftn balen çahtanlarının tu
biti için vilayet defterdarlığınca 

939 y ılı yokhmalartna baılan· 

mıtbr. 

Bir hamiyet 
tezahürü 

Aşajı Kayacek köyDnOn K• .. -

yaak mahaUesinde bayan Etmer 

Kartal hayata .eda ederke• 

hafa kurumuna 5 lira va•iyet 
etmiıtir. 

• 
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Geıi Notları : 

Burdurda --- ·2-
0. Becerik 

Burdurda görülen imar ve 
·medeni kalkınma yalnız vilayet 
merkezine münhasır değildir. 
~iliy~tin her tarafında bariz 
ve umumi bir faaliyet _vardır. 
· Burdurda yarattığı vahdet ve 
tesanütle en eı lhim ve kıymetli 
hizmeti ifa eden vali sayın Ah· 
dülbalik Savaş, vilayetin umumi 
vaziyeti hakkında rica ettiğim 
malumatı esirgemedikleri gibi, 
istediğim dairede istediğim bil· 
giyi toplamamı temin etmek 
suretile matbuata olan sevgi 
ve alakasını gösterdiler. 

Hemen ilive edeyimki Burdur 
viliyetinin 938 mali yılı bütçesi 
277 bin, on aylık tahsillt ye· 
kunu 203 bin liradır. Umumi 
meclis 939 yılı için 300 bin li · 
ralık bir bütçe kabul etmiştir. 
Bu dar bütçe ile yapılan işler 
ci<lden bir varlıktır. 

imar hareketleri : 
" Tefenni ve Yeıilova kaza· 

larında yeni hükumet konakları 
inıası baılamıttır. Bucak kaza· 
sında yapılmakta olan Parti ve 
Halkevi kurağı bitmek lbere
dir. Yeıil Ovada da parti ve 
balkevi kurağı yapılıyor. Burdur 
merkezile T efeuoi kazası parti 
ve halkevi binaları ise iki sene 
evvel tamamlanmıştır. 

Şehrin metbalindeki eski me
zarlıklar kaldırılmıf, burada 
Burdur İsparta ıosasının Ozerine 
karşılıklı . hastane ve orta mek· 
t•u.b=-rn1m1Jmu1-wwnr tl~h'n 
93,9 bütçesinden tamamlanacak. 

Vaktile flk mektep muallim
lerinin · maaılarını muntazıman 
tesviye etmek için. vilayete ve
rilen 20 bin lirayı ödemek su
rntile · baılaoan orta okulun bi· 
r!nci kat d':lvarları çıkarıldı. 
fnıaıına içinde bulunduğumuz 
sene de devam olunacak gelecek 
yıl · açılm:nası temin edilecektir. 

BunlardRn baıka şehir içinde 
bu gDnOn ihtiyaçlarına cevap ve· 
recek bir ilk okul binasının daha 
inıasına baılanmış bulunuyor. 

Ortaokul binası yanında vü
cude gctirileb yepyeni fidanlık 
için her taraftan tohum ve a

_ ğaç temin ve tedarik olunarak 
glindeo güne inkişaf ettiriliy~r.,, 

Yol işleri: · 
"30 - 40 senedir yapılamıyan 

Burdur - Tefenıd şosesi üzerinde 
faaliyetle çalışılıyor. Bu yol ü-
zerinde Karamanhdan yeni ku
rulan Yeıilova kazasına 20 ki-
l~m.etreli~ yeni bir şose yapılmış 
gıdış gelışe açılmıştır. 

Burdur - Antalya şosesinin, 
~ucak • Antalya hududu ara
sındaki bozuk olan miibim bir 
k11mı yapılıyor. 

Belönüyle - Isparta arasında 
timdiki halde tesviyei turabiye 
olarak yeni bir yol açılmıştır. 

Karamanlı nahiyesiyle Antal
nın Kurkud ili kazası arasında 
açılan yolun tcsviyei turabiyesi 
bitirilmiş, köprüleri yapılmııtır. 

Tefenni - Çavdır, Armutlu 
Dirmil aras1ndaki yol ve köp' 
rülerde tamamlanmış, vilayetin 
bOtlln köy yolları ıılah edilerek 
her mevsimde makineli vasıta· 
ların geçmesine müsait bir hale 
getirilmiftir. 

Ziraat fle orman : 
" Bu yıl vi)i yetin zirai vazi 

AYDIN 
~ g: .... > .... ~:: 7....,:=~: 7 .. t ·--- Et .. c 

İzmir Ordu baremi son şeklini aldı ________________________ ,._; ___________ _ 

Hayvan pazarı 
açıldı 

Subaylarla askeri memurlar için on 
üç barem devresi tesbit edildi 

............... 

lzmir ·merkezinde 16/11/938 
tarihinde çıkan ~ap hastalığı 
münasebetile fzmir hayvan pa· 
zarı çatal brnakh hayvanlara 
karşı hayvan ıağlık zabıtası ni
zamnamesinin 138 inci madde
ıine tevfikan vilayet sağlık za
bıtası komisyonunun kararile 
kapatılmııtı. Öğrendiğimize göre;· 

Kamutay bütçe encümeni, subaylar ve askeri memurlar maaı· 
larına dair olan 1453 sayılı kanuna ek liyiha üzerinde tetkikleri· 
ni tamamlamıı ve liyihayı yeniden tanzim ederek ruznameye 
alınmak Ozere meclis riyasetine takdim etmiştir. 

Yeni liyıha. subaylar ve as· 
keri memurlar için 13 derece 
kabul etmiştir. 

İzmir merkez olmak üzere 20 l 
kilometrelik saha dahilinde iki 
aydanberi şap hastalığı vakaıı 
görülmediğinden aşağıdaki kayıt 
ve şartlar dahilinde lzmir hay
van pazuının çatal tırnaklı hay
vanlara açılmasına karar veril
miş ve bu karar alikadarlara 
tebliğ olunmuıtur. 

Birinci derece de Orgeneral· 
ler ve Oramiraller vardır. Bun
ların asli maaşları 15$ tutarla· 
rı 600 liradır. 2 inci dereceden 
Korgeneraller ve Koramir~llcr 
vardır. Aıli maatları 125, tu
tarlara 500 liradır. Üçllncn de· 
recede Tüm generaller ve Tüm 
ı-miraller vardır, asli maaşları 
100, tutarları 400 liradır. Dör· 
düncü derecede Tuügeneraller 
Tuğamiraller, temviz mllddeiu· 
mumisi, vekalet hukuk mo,aviri 
vardır. Asli maaşı 90 tutarı 
300 liradır. Beşinci derecede 
Albaylar, Temyiz Azaları, birinci 
sınıf askeri memurlar vardır, 
maaş asılları 80, tutarları 260 
liradır. 

1 - İzmir pazanna satılmak 
Uzere getirilecek olan hayvanlar 
veteriner bulunan yerle-rde ve· 
terinerin sağlık raporunu, ve 
veteriner ,bulunmıyan yerlerden 
gelecek olanlar da mente şa· 
badetnamesini haiz olacaklardır. 

2 - Veteriner sağlık rapor
larile menşe şahadetnaoıeleri 
belediye baı veterinerliğince vi
ze edilecek ve vize edildikten 
ıonra hayvanların pazarda sa
tılmaıına milsaade edilecektir. 

Belediye baş veterinerliğince 
rapor ve menıe şabadetnameleri 
vize edilmcmiı hayvanlar pazar
da sattıralmıyacaktır. 

3
1 
~ ~·•·1'1'ııı~ f\7,.re haricteo 

sag ıK raporıarı ve menşe ea 
badetnameleri hayvan sağlık 
zabıtası kanununun 31 inci mad· 
desi mucibince belediye veteri· 
neri ve zabıtai be)ediye memur-

' ları tarafından tetkik edilecek 
v~ noksanlıklar görüldüğü tak· 
dırde veteriner müdürlüğüne 
malômat verilecektir. 

4 - Pazarda satılan hayvan
lar vilayet haricine veya kaza-
lara götilrülmek istenilen hay
vanlar için menıe ıabadetna
meleri ile vilayet veteriner mü· 
dürliiğüne müracaat edilecek 
ve bu menıe ıabadetnameleri 
veteriner sağhk raporu ile de
ğiıtirilecektir. 

yeti çok güzeldir. Ekim her 
cins ve sabada geçen yıldan 
fazla, tutum çok ümit vericidir. 

Hayvan hastahğı yoktur. ,, 
Burdurda bir kereste faaliyeti 

ve gittikçe inkiıaf eden bir ke
reste ticareti gözilmden kaçma
dı. Acaba başka vilayetlerdeki 
takayyüt burada yokmu zannı· 
na kapıldım. Fakat orman mu
hafaza ~taburunun ormanlardan 
kuş uçurmadığına da bizzat ve 
defeatla ıahit oldum Valinin or 
man işlerine çok hassaı oldu-

c 
ğunu da, orman işlerile uğraşan 
arkadaşlarımdan öğrendim. 

Peki bu nasıl oluyordu. Onu
da validen dinliy~lim. 
"Halkımızın oduo, kömür ve ke

reste ihtiyaçları, kanunun emretti
ği şekilde ruhsatiyeye bağlanarak 
temin edilmektedir. Bütün mlil
kiye ve zabıta tqkilitımızla 
beraber, orman koruma taburu 
da vazifesini hüınfi suretle ifa 
ederek kaçakçıbğa meydan ver 
miyoruz. Görüyorsunuz memle· 
kette kente ticareti gittikçe 
inkitaf ediyor, odun ve kömUr 

Albncı derece de Yarbaylar, 
ikinci sınıf asksri memurları, 
\ek Alet husuıt kalem mndnru 
vardır, asit maaılar. 70, tutarı 
210 liradır. 7 inci derecede 
binbaıılar, üçüncll s1nıf askert 
memurlar vardır, aıli maaşları 

l 60, tutarları 170 liradır. 
Sekizinci derece de ÔoyOzba· 

tılar, dördOnctı s1nıf askeri me· 
ı morları vardır, asli maaşları 50 

1 
derecede yüzbaşılar ve beıinci 
sın1f askeri memurlar vardır. 

1 
Asli maaşlan 40, tutarları 120 
liradır. Onuncu derecede · Üı 
teğmenler ve altıncı smıf aske
ri memurlar vardır. Asli maaı-
ları 35, tutarı 100 liradır. On 

J birinci derecede Teğmenler ve 
yedir.ci sınıf askeri memurlar var
dır. Asli maaşları 30 tutarları 85 
liradır. Oıı ikinci derecede As
teğmenler ve sekizinci derecede 
askeri memurlar vardır. Asli 
maaıları 25, tutarları 75 liradır. 
Nihayet olarak on tiçüncü dere
cede askeri memur muvainleri 
vardır ve. asli maaıları 20, tu
tarı 60 liradır. 

bol .. Fiyatlarda da katiyen ih· 
tikira meydan verilmiyor. Bunu, 
halkımızın ve alakalı memurla
rın mütekabil hüsnü niyetlerine 
bsrçluyuz. ,, 

Her şeyde halkı düşünen, 
halk için çahıan, en kısa tabi
riyle adı halk hükumeti olan 
Cumhuriyet hükumeti, orman 
kanuniylekbn bu esas prensibin
deu ayrılamazdı. 

Milli ormanlara, çiçek bah
çeleri, meyve fidanları, ü-
züm bağları kadar. ehemmi· 
yet veren rejim, onl uın 
muhafaza ve siyaneti için en 
tiddetli kararları ahrken, onlar
dan halkın liyikile idifadesini 
temin için gereken tedbirleri 
de dütünmilf ve almıştır .. 

Netekim vıliyetimizde de bu 
yıl orman kanunu bükümleri 
içinde alınan tedbirle ne odun 
sıkıntısı, ne kömür buhranı 
g&rmedik. Odun ve kömürcüle
rin kapı kapı dolaıarak kıı 
ortasında 3,5-4 kuruıa kömür 
teklif ettiklerine ıahit olduk. 

Etas olan, . iki tuaflı hnı
nti niyet 1.. 

Biltçe Encümeninin projesi: 
B·Hçe encümeninin hazırladı

ğı projenin metni ıudur. 
Madde 1 - Kara, df'niz, ba

va, askeri fabrikalar, harita su· 
bayları ve askeri memurları 
( askeri mekteplerdeki maaıh 
sivil muallimlerle maaşlı si· 
vil muallimler hariç ) ve jan
darma subayları için 13 derece 
tayin edilmit ve bu derecelere 
ait maaı asılları tutarı ve her 
dereceye dahil subaylar ve as
keri memurlar bRğlı cetvelde 
gösterilmiştir. Tekaüt ve harcı· 
rah hesaplarında ve muhtelif 
kanunların maaş asıllarına taal
luk eden hükOmlerin tatbikatın 
da bu cetvelin ilç&ncll slitunun• 
da yazılı miktarlar ve emsal 
hasılına ait hük6mlerde de dör· 
dilncü sütundaki rakamlar e
sutır. 

Madde 2 - Terfi ıartlarını 

hri~ oldukları halde kadronun 
müsaadesizliği ' sebebile bir de· 
recedede riitbesine mahsus as
gari müddetin iki mislini geçir
mesine rağmen terfi edemiyen· 
lere her derecede bir defaya 
mahıus olmak üzere nst derece 
maaıı verilir. Bu hllkmtin tatbi· 
kinde geçecek (terfi müddetle· 

. . . • -- , ___ ............... i 
yeti tarihinden beıap olunur. -

Madde 3 - 1453 sayılı ka
nunun 10 uncu ve 3140 sayıla 
kanonun 1 inci maddeleri mu
cibince verilecek muvakkat taz~ 
mioat, 1, 2 ve 3 üncü dereceler 
için 69, 4 Ye 5 inci dereceler 
için 30 ve 6, 7 ve sekizinci de
receler için 22, 9, 10, 11, 12 ve 
13 üocü dereceler için 15 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 

Devlett: ait mebanide ve me· 
murine tahsis edilen meıkenelr· 
de oturanlara bu tazminat ve· 
rilmez. 

Mezuniyet veya muvakkat 
memuriyetle Ankaradan ayrılan
lara ayrıldıkları miiddctin yal
nız üç ayı için bu tazminat ve
rilir. 

Muvakkat tazminat olarak ve· 
riltn paralar borç için haciz o
lunmıyacağı gibi bu tazminat 
maaşlar hakkındaki tediye uıul
leri dairesinde tediye olunur. 

Madde 4 - Milli müdafaa 
vekileti hususi kalem mlldiirü 
maaşlı sivil memur olduğu tak
dirde, diğer vekaletler husui 
kalem müdürleri hakkındaki hü
kümlere tibi olur. 

Madde 5 - Asli vazifesinden 
maada muallimlik deruhte eden 
subaylar ve askeri memurlar 

hakkında asli vazifelerine ilA· 
veten muallimlıkJ deruhte eden 
ıivil memurlar hakkındaki hü
kümler tatbik olunur. 

Madde 6 - Askeri kadrolar 
da Dcretle çalııacaklar hakkın
da Devlet memurları aylıklan
nın tevhit ve teaddüdOne dair 
kanunda yazılı hükümler tatbik 
olunur. 

Bu gibilerden halen müstab- . 
dem olanlar için yapllaı·ak m .. -

SAYl:~-18 
.. j ı-oe .! 
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Avrupa 
Krizi ve Türkiye 

Türkiyenin son yirmi aenelik 
tarihi üç tarihte hülisa oluna
bilir : 

10 ağustos 1920 .. Sevr mu· 
ahedeıi : Türkiye parçalanmıf, 
filen lstanbulla civarına m\ln• 
hasır bırakılmıştır, buraları da 
İngiliz toplarının tehdidi altına 
konulmaktad r. 

10 eylül 1922 - Sakarya za· 
feri ve dokuz ay sonra Lozan 
muahedesi: Mustafa Kemal 
memleketini istiladan kurtarı
yor ve ona siyasi iıtiklilini iade 

ediyor; 
12 mayıs 1939 • B. Neville 

Chemberlain Avam Kamaraıın· 
da İngiliz - tilrk ittifakının ya· 
kında aktedileceğini ve bunu 
bir fransız - türk ittifakının ta
mamlıyacağaoı bildiriyor. 

Yeni Türkiyenin vakur bir 
milli hisse, pek pahalıya mal 
olan bir istiklali mu haf aza hu· 
ıusunda yılmaz bir iradeye ve 
şarkta türk milletinin namzet 
olduğu rolün derin aolayııma 
istinat eden bütün mukadderatı 
bu kısa tarihçede mevcuttur. 
Cermanizmin ve italyan faşiz
minin tehdidi ~karşısında ismet 
lnönünün ve arkadaşlarının ha· 
reket hattı" kendiliğinden çizil
miıti : Yakın ve orta ıarka hu
lul için ~Türkiyeyi bir ilet gibi 
kullanmak istiyenle anlaşmak 
bir lahza bile akla gelemezdi. 
Bazıları Kemalist rejimle Hitle· 
~-- ------.l- ı..; .. vı:akınt.k bu· 
lunduğunu iddia etmek istemiş· 
lerdi. iki rejim arasında biç bir 
müşterek nokta yoktur. 

Türkiyenin cografi vaziyeti 
siyasetini tayin eder. Bu huıus· 
ta Uç tabii vakıanın hlkim bir 
tesiri vardır : · 

1 - TOrkiye Asyanın Avru· 
paya doğru ilerlemiı bir burnu
nu teşkil eder, Kafkasya, fraka 
ve lrana doğru tabii yoldur ; 

2 - Bu burun adalarla çev· 
rilidir ( bazıları ltalyaya aittir ) 
ve bu adalar, tiirk topraklarını 
tehdit edebilecek bir harekete 
üslük edebilirler. 

3 - Karadeniz geçidi Tt1r
kiyenin bikimiyeti altındadır 
ve kendiıinin en yakın ve en 
kudretli komşusu geniı Rusya
dır. 

ikinci Vilhemin Aıya hege
monyaıı hususundaki hülyaları 

unutulmuştur. lmbaratorun Is· 
tanbula ve Kudüse yaptığı ıe-

Sonu 3 üncü sayfada 

amele dahi mezkür kanunda ya
zılı esaslara göre tayin edilir. 

Madde 7 - 1453 sayılı ka
nunun 1 ve üçüncü maddeleriyle 
2702 sayalı kanunun birinci mad· 
deıi ve 3278 sayılı kanunun 
2 inci maddesi hükümlerinden 
bu kanuna muhalif olan hüküm
ler kaldırılmıştır. 

Madde 8 - · Bu kanunu ne,ri 
tarihinden muteberdir. Ancak 
bu kanun mucibince em,al ha· 
sıllarıo artmasandan ve derece· 
lerin ilgasından dolayı tediyesi 
icap eden fazlalar 1 eylOl 1939 
tarihinden tatbik olunur. 

Madde 9 - Bu kanuuuo hü
kllmlerini icra ya f c ra Vekilleri 
lıeyeti memurdur. 
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Normal olarak bir Prusya na
zırı hasımları ve onların tenkit
leriyle umumi münakaşalardan 
ziyade hususi münakaıalarda 
karıılaşmağa mrcburdu. İogH
terede zayıf bir kabine mevcut 
iken fırka fesatlariyle memle · 
ket siyaseti nHıl iğfal olunursa 
bu memleket siyaseti de, zayıf 
bir hükümdarın idaresinde sa
ray entrikalariyle ayni ştkilde 
iğfal olunuyordu. '-

Nazırlar, eıı yakın dostlarının 
ve batta kendi aileleri efradı
nın kral üzerinde yapbkları te
sirlerle, çizmiş oldukları en gü· 
zel planlann yıkı'dığınt görmek 
İçin her zaman hazırlıklı bulun
malıydılar. Bu şerait tahtında 
ınemuriyette bulunmak, düşün

celi bir adam için, imkansızdır 
denebilir. Şüphesiz bu çok müş 
k&ldil. Muktedir ve mümtaz 
bir nazırın ayakları, parlemen· 
to mOnakaşalariyle bağlandığı 
kadar, hu,uıi muhalef~tle de 
bağlanıyordu . Parlementer bir . 
h&ldlmetin kuvvetli bir harici 
ıiyaset takip etmesinin çok 
rnüıkfU olduğunu söylemek adet 
olmuştur. 

vazifeleri cümlesinden olduğu 
inancı, metrutiyet doktrini-, 
yani 1'1alların ihtilale kartı müş 
tereken hareket etmelerine 
mütedair mukaddes ittifak dok .. 
tirinioin geri kalan en son par
çası idi. Meternibio, Avusturya 
meclisinin yükselmeıi için bunu 
kuvvetli bir ıilab olarak kullan
dığı günler ne kadar değişmiş
ti! Bu gün Avusturya bile ıü
küoette drğildi. Esld sadakat 
yalnız St. Pctresburg ile Ber
linde vardı fak at ne kadar zaif 
ve tesirsiz bir haldeydi. Şimdi 
mlldabeleden bahsolunmuyordu, 
yeni bir Vaterloo veya V almy 
seferi yapılamazdı. Sadece if
fetfuruşane bir kaydı ibtirazi 
görünilyordu. Yeni imperatorla 
diplomatik münasebetleri red
detmezlerdi ve reddetmediler, 
fakat bunda samimi olmamaya 
karar vermitlerdi. Prusya sara· 
yının bekir ıafiyeti, gilnahklr 
adamın mahremiyeti ile bozul
mayacaktı. Bonapartçılıfa kartı 
biç olmazsa yeni bir ehlisalip 
ıeferi açılmalıydı· 

Baılangıçtan itibaren, Bismar· 
kın bu noktai nazara kartı 

1815 den 1863 senesine ka 
dar Prusyanın geçirdiği tecrü
be bunun, monarşik bir bükü · 
ınet idaresinde de ayni nisbette 
zor olduğunu göstermiştir. 

sempatisi pek azdı. O. meşru· 
tiyetin sağlam topraklarını bı · 
rakan bir millet içinde bOkômet 

' darbesini lilzumlu g3rllyordu. 

Bismarck, zaman geçtikçe, 
kafaıında daha cesur bir plan 
tekemmlll ettirm~kteydi; pruıya 
niçin, muhtaç olduğu yardımı 1 

Napolyonla bir ittifak yaparak 
•ide etmiyecekti? 

Almanlar Napolyonun yükse· 
lifini ıDpbe ve korku ile tetkik 
etmiılerdi. Öteden · beri kendi
lerine Fransanın tabii düşman· 
lırı olduğıa ögretilmiıti. Napol · 

Yon iktidarı ele geçirerek im· 
Perator unvanını alınca eski 
İtimadsızlık yeniden canlan· 
ınıştı. ismi bile düşm-nlık hatı
ralarını canlandmyordu. Onun 
ınubteris ve harpçı bir siyaset 
taLip etme!ioden korkuyorlardı. 
Ôyle ki o Avrupa sulbunun ve 
kOçlik devletlerin emniyetinin 
iıtinad ettiği anlaşmaları kaldı· 
rıp Fransanın hudutlarını Rene 
kadar genişletebilirdi. O dahili 
siyaseti Almanyada biç bir sem 
Pati uyandırmıyan ilk Fransa
bın idarecisi idi. Onun tabii 

lniittefikleri olan liberalleri 
cumhuriyetin ilguiyle küsdür· 
lnüt ve muhafazakarlar nazarın
da da bununla biç bir kredi 
lemin edememişti. Prusyada 
hıonarıik parti, sadece, bir per· 
leoıentoyu esir etmif ve mutlak 
idareyi yeniden tesiı edebilmiş 
olan bir adamı takdir edebilir
di. Napolyoourı bir taht gasıbı 
olınaıına affedemiyorlardı. On-
lara g6re hürriyetin tazyiki an 
Cık meıru bir kralın inıtiy3zları 
cOnılesindcodi. 

liiç. bir devletin hükumet 
feklioi veya hancdamu ı deiioti
reınım al Aurupa nıuuartıilerinin 

Fransa a~cak bir demir elle 
idare olunabilirdi. Mamafih bir 
Prusyalı olmaıı itibariyle zayıf 
olan bir düımanın kuvvetlenme-
sini görmekten memnun ola· 
mazdı fakat Napolyonun harpçi 
emellerine inanmıyordu. Bir 
bakımdan hu faydalı idi. Prus· 
ya selimette kaldıkça batka 
memleketlerdeki hadiseler oau 
ilikadar etmezdi. 

Bir müddet sonra, onun, fi· 
kirlerini daha ileri g6tDrmesia 
de hayret edilecek bir şey yok 
tur. Bismarck imperatoru tah· 
rik etmemeleri hususunda arka· 
daşlarını ikaz ediyordu. f mpera 
torun evlenmesi münasebetiyle 
Kreuz Zeitung gazetesi, bu ev• 
lenrnenin Prusyaya kartı bir 
hakaret ve tehdit olduğundan 
bahsile şiddetli bir makale neş · 1 

retti. 

- Sonu oar -

Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden : 

İlimiz 939 yol parası 6 lira o· 
lup birinci takıit 1 temmuz 939 
ikinci taksit birinci kioun 939 
tarihlerinde olmak üzere iki mü-
savi taksitte tah il edilecektir. 

Bedeni milkellefler iş proğra
mı mucibince tayin olunacak 
günlerde davet vukuunda edayi 
mükellefiyet edeceklerdir. 1 O 

Çine Bel~diyesinden : 
Çioe belediyesince oa adet 

süprUntil sandığı yaptırılaca"tır. 
8 - her sandığın muhammen kıy-
meti dokuz lira 81 kuruftur. 

İhalesi 23/6/939 cınua giJn6 
icra olunacaktır. 

Şartnamesi, ebadı ve teklini 
görmek iıtiyen taliplerin Çine 
bcltdly sine milra,aatlın 9 

'Avrupa - -
Krizi ve Türkiye .... 

Bqtarafı 2 inci Hyfada 

yabatler, Bağdat demiryolu pro· 
jeıi, harpten önce Küçllk Aı-

yaya Almanların ıulb yoliyle 
1ktisaden hululü, bütün bunlar 

üçüncü Rayhın siyasi bagajına 
dıbildir ve bugünkü gayeler 

otuz sene evvelkinin aynıdır. 
frakın ve J<afkaıyanın petrol· 

lerine, Baua körfe?:iyle Hiodis· 

tana doğru, Turkiyenin yar

dımı onun içio elzemdir. 

Tftrkiye filen Karadeniz, Suriye 

va fraktan geçen yolll\ra hlkim 

olduğu için, onun rıusı olma

dan bu taraflara biç bir ıey 
yapılmaz. 

Amavutluğun işgalı Anl&:ara 

için bir başka teblekenio isbl'tı 

oldu: ltalyan tehlikesi. 

Tunuıta kati bir redle karşı· 
lanmaktan doğan botoutauzlu-

ğun homurdanan gayrimemnun 

faıizm tarkta Arnavutluğa, Yu· 

naniıtana, ve Balkanlara doğru 

daha az mukavemetli bir isti· 

kamet bulduğunu zannetti. 

8 . Muıolini Arnavutluğun i~

gali tahakkuk ettikten ıonra 
bfttün cenup ıarki Avrupasını 
eline dOıUrecek olan pllmn ta

hakkıılcunu ~hazırlama işine gi
riıti. Bunun için iki hareket li
zımdı : Kınııldamaıına mini ol

mak için doğrudan doğruya Tllr· 

kiyeyi t"lıdit etme~; Rodoıa ve 

diğer adalara asker tabşit edil

meıinin manası budur; Yugos · 

lavya ile Bulgaristanı ege deni· 

zi kıyı:arıoda birletmiye sevket 

naek bu suretJe egeyi tamamiy· 

le bir italyan denizi halir e ge· 
tirmek. 

Ankaranın mevkıi aşikardı: 

Paris, Londra ve Moskova ya· 

nında. 

Biz kendi hesabımıza Sovyet

lcr birliğinin;- mOzakerelerdeki 

gDçlüklere rağmen, garp dc-mok 

rasilerinin yanında mevki ala· 

caiından hiç bir zaman şüphe 

etmedik: İngiliz· Türk paktından 
ve B. Potenıkioin Ankarada 

yapbğı son anlaımalardanberi 

bundan katiyetle eminiz: ismet 

ln6nünün siyasetinin devamlı 
ıurette prenıibi Sovyetler birli

iiyle sıkı bir anlaşma olmuştur. 

Londra ile anlaşma yapılmışlar 

ve pek yakında imzalanacaktır. 

Moskova ile anlaıma kabil 

olduğu kadar tamdır. Ya Paris · 

le? iyi menbadan aldığımız ma

lumat bize güçlülclerio ortadan 

kalkmıya yüz tuttuğ'1nu zannet

tiriyor. Bu güçlükleı ia neden 

ibar~ t olduğu malumd11r: lıken
derun. 

Filen İskenderun artık bizim 

olmaktan çıkmlfbr. Fransız 

Türk anlaşması bu keyfiyeti •e 

Tilrkiyenin garp devletleri ta· 

rafından kati olarak giritioi 

hükümleıtirecektir. 
Andre Clot 

La Tribun dea N•Uonı 

RADYO 1 

ÇARŞAMBA 7 /6/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m 9465 Kcı 
l 2.30 Program. 
12 35 Türk müziği . Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteorolojı haberleri. 
13 15 14 Müzik (Riyası: ticurn . 

hur bandosu- Şef: İhsan G nnçer) 
1 - A. Thomas - Hamlet 

operasından prelüd ve marş. 
2 - St. Saens - " Cezair 

ıliiti ,, nin 3 üncü parçası. 

3 - F. Popy · Provanı eğ
lentisi (uvertür). 

4 - Lacome - 11 Kotiyon ., 
(Orkest•a süiti) 

a) Giriş. 
b) Şampanya bardağı. 
c) Tatlı ınflk aleme. 
d) Serpsntin • Vals. 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Straussun bir 

valsı ) Pi. 
19.15 TOrk müziği ( Fasıl 

heyeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20 15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TOrk müziği. 
1 - Ü•man beyin • saba 

peşrevi. 

2 - Dedenin - Saba şarkı -
Guşeyle gel billbulleri. 

3 - Aıık Mustafamn - Saba 
ıarkı-Bir eımere gönlil verdim. 

4 - Kizım Usun - Hüzzam 
şarkı • Benzemezsin kimseye. 

5 - Keman taksimi. 
6 - Halk türküsü - indim 

dağdan ovaya. 
7 - Halk türküsü - Damın

görünür. b:ığlar. 

8 - Mehmet Nasibin - Hi
caz1< ar şarkı· Görmezsem eğer. 

9 - Refik Fenanın - Rant 
~arkı - Yaktı ciyanı ateşin. 

21 .00 Konuşma. 
21.15 M~zik ( Saks fon ,oto

ları • Nihat Eseogin ). 
21.45 Haftalık posta kutuıu. 
22.00 Müzik (Küçilk orkestra 

Şef: Necip Aşkın ). 
1 - Hanos Löbr - Hülya 

gecesi (Vals) 
2 - Micbeli • İtalya şarkıları 

(Potpuri). 
3 - Bernhard Kutsch • Çi· 

gan f aotezisi. 
4 - Kral Blome - Güoeşde 

(Vals). 
S - Scbmalsticb • Oıman

da aşk. 
6 - Peter Fries - Lejiyooer 

asker. 
7 - Paul Liacke - Vcnuı 

(Vals). 
23 00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham tahvilat, kambi
yo - nukut bilrsası (iyat). 

23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 24 Yarın ki program. 

\ tJı ~·Mill;ı~"lt~ .-r-ıı..-.-. 

• 6Ay 
1 Vade ile elbise 
ı Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekJ 
2 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 
• Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- S 
4I salsiz kumaşlafiyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlara- it 

mıza elbise yapılmaktadır. 
8 4J En mu teni biçki dikişle ve ~n özenişli pro oralarla müı· 

G terilerimizi memnun etmek israrıadayım. _ 
Memurlarımızın bu fpsattın istif ad eye koşacaklarını 

umarım. 

Sağlık 

K•dın ve erkek terzihanesi 
Muzaffer Erayın 

Demiryolu caddesi: Aydın • 

• 1 ~ ·-· ., .... 

Yurdu açıldı 

Aydında Hasarı efeodi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve w ootkeo suvislcri ikmal edilerek 
açılm•ı· Hasta kabulüne başlamııtar. 

Yurtda birinci smıf mütahaasıs doklorluımız tarafından her 
tilrlü erkek kl\dm ameliyatları ve rontken mua yeoeleri yapılmak~• 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaıd 
dairt1inde takip dilmektetir. 



!! ,, • AYDIH 

Gramofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etmelerini tav
siye ederim. 

Mehmet Giirer · 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Ticaret ve müesseselerin 
• 

Dikkat nazarlarına 
Matbaamızda Maliye Vekiletinin 1 Haziran 

939 tarihinden itibaren kabul ettiği formül 
mucibince müstahdimie aylık vergi brduroları 
hazırlanmıştır. 

Bordurolar, /azla ve az müstahdimin 
dikkate alınarak iki boy üzerine yapıl
mıştır. Sayın müşterilerimizin emirlerine 
arzolunur. · 

1 . C. H. P. Basımevi -. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan ... , ....... 

Pazarteıi 

Çartamba 

" 

• 

c .. a 

c .. arteıl 
.. 

Saat 

s - 4 

4 - s 

Doktor arkaclqımıua •• 

Operatk Medeni Be1• 

Doktor Faat Bayraktar 
(Cilt baltalddan mutalla•ı•) 

2 - S Operatlr Nuri Erkaa 
J - 4 Dokter ŞeYket Glsaçaa 

< Gaı baltala klan mutabauı•) 

4 - S Doktor Malalla 
dı baatabklan •••il•••) 

S - 6 Dokter $e•k•t Kırllaf 
<latanl llutalıldar •uta•••) 

4 - 5 Doktor Mlalf lnlaa 
(Kaclıa lautabldan •utalaa••) 

2 - S Doktor Nafls Yasra 
S - 4 Doktor Habl Glu1•• 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 
• i Gazete Kita.p Evi 
• : Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
e Kitabın adı Yazan Plyab ,____ 

: lnıanlar ilemi Faik Sabri 150 
4I Hayvanlar llemi Faik Sabri lJO 
• Pratik Almanca dertleri Şevket Dilmaç 1!0 
.• Pratik lngilizce Enver Kalaldı 125 
.~~ ~~u~ H 
• Beyaz kitap HaUik Cemil 5o 
41 Atatftrk iki cephesi Burhan Cahit 50 
41 Kaynak A. Candemir 50 
• Esrarlı Ada. Cilt ı:ı,3 Fehmi Baldat 50 
• Define adaaı Muzaffer Nayır 50 
• Yalnız dönllyorum Şllküfe Nihal 50 
• En b&y&k kaybımız 75 
• Doktor Moronun ada11 Hamdi V arotlu 50 
41 Bu lritaplan Aydıada Sllleyman Gezer· Oma• Saılaer 
41 Gazete kitap eYladen tedarik edebilirainiı. Siparlıler ta••· • 
41 bll .. Ul rlnderilir. • 

il il •••••••••••••••••••••••••• 

Doktor Şevket Kırbq 
Memleket haatanesi bakteriyolof •• 

entani hastalıklar mütehaaı11 
Maayenebaneıini ·cambariyet malaall..mcle aYakat 

B. lbta111a •Yine nakletmlf tir . 
baıtalarmı her ,an aaat yediclea ..ki• kaur •• 

ltladea ıonr aaat içten altıya kadar kabul eder. ltlrar, 
kan, balgam, •addel ıaita Ye laer tirli tülllltı icra 
eder. Vere..Ulerde fennin en IOD tedaTİIİ ola• Pt..... 
torabl ile ha.talan teda'fi eder. Cf71) 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Ahır köylln&o bozyer mevki
inde ıınırları ıarkan ycai pa-
zarla abmct ve balen arap ku· 
yosundan ibrabim garben şev-
ketiyeli koca tabir balen saraç 
bacı silib veresesi ıimalcn ahır 
köyden ıakir mebmet cenuben 
yolla çevrili 9190 M2 mıatann· 
daki tarla aydının meıudiye 
mahallesinden ali oğlu velinin 
taıarrufuacla iken 45 ıene evel 
ölmesiyle oğlu haaan ve kızı fal· 

maya intikal edip 43 ıene evvelde 
yapbklara takıim aeticesiade 
bu yerin tamamı ~ıaaa kaldı· 

ğı ve baıanında 26 yıl ince il· 
mcsiyle kar111 •ne ile evlatlan 
ali ve keztban ve n•zlbe ıonra 
ali ile kedltaıunda 336 ıenele· 
rinde ~Herek yalaıı aauı ayf8 
ile ana kırdaıı nezibeıye kalclatı 
ve tapuya tescili iıtenmektedir. 

Ayni bak iddiumda buluau· 
lar var gazete ile tarilai illadaa 
itibaren 11 nd glntl mahalline 
gidecek memura veya tapa al· 
eli mubafızlıtıaa 1305 fit DU· 

maraaiyle muracaatları illa 
olunur. 11 ______ ..... __________ __ 

lmtlps .. hl'bl •• U.uat Netrlyat 
llldltil 1 ltem ...... ........ ,., 

~ .. , ......... 


