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Milli mefkure 
yolcuları! 

----t· -

Enııer Demiray 

Dünkü Anadolu ajanıı, Afyoo 
Halkevine mensup müzik ve 
temsil kolundan 27 kişilik bir 
kafilenin, bir t ( msil ve mOzik 
vermek üzere otobüsle Dinara 
iİtmekte iken fazla yağan yai
nıurların husule getirdiği seller
den geçemiyen otobfiıün dev· 
rildiği ve üç yurd gencinin milli 
ıneküre yolunda kurban ıittiii 
haberini verdi. 

Bu haberi okuyanlar ve bilhu· 
sa bu küçük habere göz gez· 
diren genç nesil, bu yolda ha· 
yata gözlerini yuman üç genç 
•rkadaşm ölümüne hayret et
mekten ve acımaktan çok, emi
nim ki k11kanan ve bu vaziyeti 
her zaman için arzuhyan hisler
le içinin gıcıklandığını duydu .• 

~illi mefküre . 0,ne inandm· 
cı ve bağlıyıcı bir mefhumdur 
ki, Türk gençlij'ine hayatını 
istihkar ettiren bir celidet ve· 
riyor. 

Dllnün en mukaddes iddealle· 
rio;n " adam sende ,, siyle bir 
köıeda yığılıp kalmasını hazır· 
lıyanl basit zihniyetine karşı bu· 
günün benimseyici ve neticeyi 
g&rınek i.tteyici titizliği iki de•· 
rin biri cehle ve körlüğe, diğeri 
ınillt ıahıiyetin tecelliıine yararlı 
bariz birer karakte olsa ıerek. 

Milli gaye, milli varlık, milli 
nıefkure uğrunda ve onun yo· 
lunda; genç hayatlarını onların 
•iıorta11na harcamasını bilen ve 
bunu seve seve kabul eden Ata· 
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Devlet memurları baremi 
B. M. M. nin ruznamesine ahndl 

Yeni Barem 
esaslı 

Ücretli Memurlar hakkında da 
maddeleri ihtiva etmektedir 

çok 

K amutag bütçe encüme · 
ninin üzerinde uzan za· 
mandan beri tetkikler 
gaptığı ve alaka ile bek· 
lenen yeni barem proje· 
si, Kamutay ruznamesin11 
alınmıştı,.. 

BDtçe encümeni, hilkfimetin 
projesini hemen hemen tama· 
miyle tadil etmiş ve ona yepye· 

.. ni ve çok ,umulln bir mahiyet 
vermiıtir. Encümen bu kanunun 

tetkikinde ve tadillerinde eıas 
ittihaz ettiği prensiplerin mucip 

sebepleri, fÖylece bülisa edil
mektedir. 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhidine teadülüne dair 1452 
sayıh kanunun kabulO tarihi 
olan 18/V /926 tarihine kadar 
devlet memurlarının memuriye· 
te intiıapları , maaşatı ve terfi 
nakilleri hakkında taamille müı 
tenit ve daha ziyada indi kai· 
delere dayanan kartılık bir 
siıtem tatbik edilmekte ve bu 
yUıden Tlicut bulan milıavat11z· 

hk ve haksızlıklar memurlar 
araıında bir hoınutauzluk tevlit 
etmekte idi. 

Cumhuriyet idaresi hilkümet 
makinesinin bizzat blinyeıini 
teşkil eden memur 11nıfının tam 

ve klmil bir emniyete mazha
riyetini temin ve bunlarm hal 

ve istikballerini zabturabt 
altına lmak ve memuriyet ha· 

yatına bir intizam vermek mak 
ıadiyle 929 tarihinde 14S2 ıa-

yılı kanunun tedvinine mecburi· 

yet duymuş ve bu kanunu ile 

memurlar için ana bDkllmleri 
vazctmittir. 

Memleketin her sahasında vü· 
cude gelen ilerlemeler, bilhassa 

iktisadi devlet sisteminin kuru-· 
larak inkiıafa baılamuı üzeri· 

ne bundan on ıene evvel vaz 
edilen bu e!laslar artık bu mtl· 

tevali inkiıaflar ve yeniliklere 
vefa etmez bir vaziyet aldığın· 

dan bu hükümlerin peyderpey 
yeni ihtiyaçlara uydurulması 

bir zaruret haline getmiı ve 
mezkür kanunda bu ihtiyaçları 
önliyecek tadiller yapılmaya 

başlanmııtır. 

Bunun netice11i olarak 1452 
sayılı kanunun ana hükümlerin· 
de rahneler açı'mıt ve bu ka· 

nunun temin eylemek istediği 

muamelelerdeki vahdet ve inti

zam esası bozulmıya yüz tut · 
muıtur. 

Bundan başka devletin ilıti

sadi mühim teıebbüslere giriş· 
mesi nevi ve adetleri glinden 
güne çoğalan yeni bir takım 

hizmetlerin de meydana gelme
ıiai icap ettirmiş ve bu hizmet
lerin iyi işliyebilmeleri için ne 
tekilde kadrolandırılacağı keı
tirilmiyerek bir tecrObe devre
ıi geçirmeleri bu müddet zar· 
fında da muvakkat bir kadro 
ile idareleri zaruri görülmOş ve 
bu suretle devlet memurları 
yanında bir de ücretli m'mur 
•ın•fı meydana gelmiştir. 

- Sonu 2 inci Sayfacla -
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lnğiliz B •. Fethi Okyarın 

Erzurum 
Şümendüfer hattı
nın inşasına de

vam olunuyc>r 
...... 

Erzincan 7 - Erzuruma doğ .. 
ru ilerleyeıı şümendiı fer ba ttı 
inşaatı hararetle devam etmek· 
tedir. Tercamn Balaban köyüne 
kadar ray dötenmiştir. 

Bu münasebetle civardaki 
köylerden gelen yüzleı ce halk 
tarafından tezahürat yapılmış 

ve altmışı mütecaviz kurban 
kesilmiştir. 

Hattın Beşkadın köyüne 
gelmesi ile de halk tarafından 
300 den fazla ameleye yemek 
vuilmiı ve hattın Tercan istas· 
yoouna bağlandığı gün kaza 
memuriyle ve halkı ile 1köyler• 
den gelen binlerce k" şinio işti

rRkile tezahilrat yapılmış, kur· 
banlar kesilerek milli foyunlar 
oynanmıştır. Sevinç tezahüratı 
gece de devam etmiştir. 

· -;O('E-· 

Sovyet İngiliz 
Paktının imzası için Mos
kovay a bir heyet gidecek 

Londra 7 - Başvekil Çem· 
be• lnyn bugün veya yarın avam 
kamasında Sovyet müzakeı ele
rinin inkişafı hakkında izaha t 
vermcsCbeklenmektedir. Sovyet· 
lerle prensip anlaşması yapıldıktan 
sonra paktın kati şekl ini te!bit 
etmek üz.ere Moskovaya· hususi 

türk çocu1ııarının, anlıyoruz ki çok Kral ve Kraliçesi 
daha büyük davaları hallede· 

bilecek bi siciyesi vardır. Vaşingtonu ziyaret 
İngiltere seyahati hususi mahiyettedir 

bir heyet gönderileceği veyahut 
İngiliz ve Fransız elçilerine bu 
hususta tam bir salahiyet v ri· 
leceği muhtemeldir. 

Bu ıiciye maddi olan en ku· 
vetli varlığımızın da üstllnde on· edecek 
dan daha mUmtaz, ondan daha , ,... 
Ustlln bir kudret menbaıdır ki, 
kesilmek ve tükenmek bi~ez 
bir zenginlik ve temizlik taıır. 

Ahlaki yaratılı~ları, kadir bir 
çehre arzeden bile, desise yalan 
ve riyadan, uzak bulunan rubla
riylc milli mefkure t~likkisinde 
ön saf ta bulunan tilrk gençliği 
icap ederse hep beraber; kendi 
şahsi ve müstakbel emellerine 
ulaşamamaktan müteessir olmı· 
Yarak hayata gözlerini yummak
ta tereddllt gösttrmiyecek bir 
vasıf taşımaktadır. 

Bu günU düoden, dünü yarın· 
dan daha mesut görmek emel 
ve niyetinde ısrar eden vatan 
Çocuklarının , bu temiz huletin· 
den emin olamamak, artık gö· 
rülen bakikatlar karşı~ında en 
tabii ve açık tabirile, bir zaval· 
lılıktır. 

Türk genci, milli mefküre uğ· 
rund• deierli adımluını atarken 
hiç bir menfaati ıabsiye rozet· 
nıemek ve biç bir aliyışh emel 
beslememek itibarile de bu yolun 
en karakteriıitik ve en açık 
alanlı yolculufunu yapmaktadır. 

Bizim nazarımızda ve toplu 
Jn•naıiyie TUrk ıençliğinin f6 · 

Loodra 7 - İngiliı büküm· 

darları yarın Kanadadan ayrı

larak Birleşik AmHika toprak

larsua girecekler ve doğruca 
V a~iosıtona gideceklerdir. Va · 

şingtonda İngiliz bilkümdarları 
ıerefine büyük bir geçit resmi 

yapılacaktır. Hariciyt: naz111 
Hol ve zevc~si Kanada budu 

duoda logiliz hükümdarlarını 

istikbale gitmiştir. 

zünde bu yolculuk,gidileo yolun 
dışında gezenleri .. veya bu yo · 
lun dışında kalanlan, bıçal«sız, 
silibsız; kavgasız ve nizaıız bir 
savaş yaratarak onların ve iç bün 

yelerine nüfuz ederek bu yolun 
içine almak ıuurunu kollar. 

Bu yolculuk, cebrü şiddete 
kavga ve nizaya dayanan bir 

yolculuk değil, milli seciye tel· 
kinine matuf alıliki bir gayedir. 

Bu münaıebetle oldukça 

uzak bir yolculuk yapmak ve 
bu mefkurenin işlenmit ve be
nimsenmiş olan ıııklarını göğüs· 
lord• ınlhraldaıhrmak OlkUıUyle 

Aukua 7 - Buı gazeteler 
adliye vekili Fethi Okyarın ln-
giltereye yapacağı seyahatin 
İngiltere • Tnrkiye arasındaki 
müzakerelerle alakadar olduğu· 
nu yazmaktadır. 

Fethi Okyar, lskoçya üniver· 

sitesi tuafuıdan verilen hukuk 
doktorluğu ünvanmı kabul et· 

mek ve buoa mnteallik mera
simde bulunmak üzere lagilte· 

reye kısa bir seyahat yapacak· 
tır. Seyahatinin müzakerelerle 
biç bir alakası yoktur. a a 

" ~ 

lngiltere Polonyaya 
SOmilyon İngiliz liralık ikrazat yapacak 

Londra 7 - Polonyanın Lon· 
dra büyük elçisi hariciye nazırı 
Lord Ha lif aks ile ve mnteaki-

milli mefküre yolculuğuna çıkıp 
bekleomiyen bir kazaya kurban 
giden üç Türk çocuğunu, d.&va
mızuı en mübarek alemdarları 
saymak. milli ablikımızın mi1te
bariz icaplar1ndandır. 

Kalemim, milli mefküremiz 
yolunda genç hayatlarının müs
takbel emel ve saadeth rine 
gözlerini yuman Uç gaye farka
datımın batıralan annnde mağ
rur bir baş gibi sükuunn tatlı
ı.ldanna dalıyor. 
. . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Ve tekrar bathyor: 

Ne mutlu o Uç rence . . ki , 
bfr.t kendilerini k11:kındwclılar . .r 

ben başvekil Çemberlayn ile 
görllşmilştür. 

Gazeteler bu görüşmelerde 
askeri ve iktisadi meselelerin 
mevzubahı edüdigini yazmakta-
dır. Polonyaya 50 milyon İngiliz 
liralık ikrazatta bulunulma11 tes
bit edilmittir, 
Varşovadan avdet ede J logi 

liz aıkeri h~yeti, Polonyaya 
top. tank ve diğer harp levazı
mı gönderilmesini tavsiye et-
mittir. a.a. 

·~ 

Bir Ademi tecavüz 
paktı 

Berlin 7 - "" Bu sabah Alman
ya, L-:lonya, ve Estonya ara-
11nda bir ademi tecavOz paktı 
imıa lanmı~hr, 

iUzakŞarkta 
Çin ordusu büyük 
muvaff akiyetler 

kazanıyor 
Londra 7 - C. K. A. Ajansı 

bildiri vor. 
Jap~nlar İngiliz ateıe milleri

ni tevkif etmişler henüz serbest 
bırakmamı,lardır. Ateşe milterin 
akibeti meçhuldür. 

Londra 7 - Ç. K . A. Se
lihiyettar bir zatın söylediğine 
göre: 

Bütüu cephelerde Çinliler 
Japonlara mühim darbeler vur-
maktadırlar. Jaopnlarm çok ö
ğündükleri Mayıs taarruzu ta-
mamen akim kalmıştır. Orta 
Çinde Çinliler 11 ş ehri ietirdat 
etmişlerdir. Y.,og ·Çan demir
yolu boyunda vaziyette değişik
lik olmamakla beraber Çinlile· 
rin vaziyeti iyidir. 

Çinliler Şansi eyaletinde Ko
aava bUcum eden ve Kobay 
ıebrini kurtarmağa uğraşan Ja
ponları hezimete uğratmışlardır. 
Japonlar 1000 ölü, 3 top, 20 
mitraly6z ve bir çok tüfek hı· 
ralcarak ricat etmişlerdi r. 
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Gezi Notları: 
~ 

Burdurda 

-3-
0. Becerik 

Kültür: 
Vilayette 935 yılında tahsil 

çağında 7578 kız, 7554 erkek 
olmak üzere 15132 talebe var
dı. O tarihte vilayetin mektep 
Hyısı 49, öğretmen adedi 89, 
okuyan talebe 1587 kız, 2954 
erkek olmak üzere 4541 idi. 

Bugün vilayt:tte okuma ça
ğında 12131 kız, 12150 erkek 
olmak üzere 24280 talebe var
dır. Mektep say11ı 57, öğ· 
retmen adedi 116, okuyanlar 
da 1990 kız, 4562 erkek olmak 
iizere 6552 olmuştur. 
Beş yılda yapılan mektepleri

nin yedisi yatılı köy okulu olup 
bunlarda 327 yatıh talebe var· 
dır. Tamamen köylü emeği, köy 
parasile yapılan bu mektepler· 
den askeriye mektebini yerinde 
gördllm. 

Bladiz - Burdur tren battı 
üzerinde bembeyaz ve muhte· 
ıem dekorile yolcuların dikka
tini çeken bu okulu 934 - 935 
yıllarında üç köy yaptırmış. Köy 
sandıklarından 12000 lira sarf 
olunarak vllcude getirilen bu ir .. 
fan yurdunun keşfine nazaran 
maddf ' kıymeti 25000 liradır. 
Demek oluyorki köylüler 13000 
liralık malzeme ve işçiliği imece 
ıuretile baıarmışlar. 

Bu mektebi yaptıran üç köyün 
umum nüfusu 3500 dür. Köyle· 
rin okuma yatında 500 çocuğu 
vardır. Bunlardan 100 zü yatılı 
olmak üzere 219 erkek ve kız 
çocuk mektebe devam ediyor. 

Mektebin 1tlt katı dersanc, 
yukarı kısmı yatakhane müze 
veıaireyc tahsis edilmif, yemek
hane, hamam kısmı ayrı bir 
pavyon halinde esas binaya eğ
lenmiıtir. 

Bu mektebin bende bıraktığı 
en iyi tesir, her ıeyde orijina· 
lia muhafaza edilmesi, kabil ol· 
duğu kadar lüks ve israftan 
sakınılmasıdır. 

Talebenin formaları gibi ya
tak kılıfı, çarıaf örtüleri hep 
yerli alacadandır. Yemekhanede 
her talebenin tabak, su tası, 
ıürahiıi Burdur bakırcılarına 
yaptırılmış .. Sekiz talebenin bir· 
den ve ayrı ayrı kurnalarda yı
kanmasına müsait ve her kur
nada sıcak ve souk su teıiaab 
bulunan bir de hamamı var. 

Kapısında ( atölye ) levhası 
olan bir odadan içeri girince bir 
talebenin küçük tezkih başında 
kundurasını tamirle meşgul, bi
risinin mintanının sökükünü dik· 

mekle uğraşır olduğunu gördüm. 
Çocukların üstleri başları yek
nesak ve yepyeni değildi. Fakat 
tertemizlerdi. Hepsinin yüzllnde 
sıhhat iÖrülüyor, enerji parlı· 
yordu. 

Orta tahsilimin ilk kısmını 
geçirdiğim eski Burdur idadisi, 
şimdi orta okul.. 330 yer sar
sıntısında yıkılan mektep binası 
o zamanlar bir okula yerleıti
rilmiıti. Şimdi metrük Rum ki· 
lisesinde bulunuyor. 

Burdur orta okulu 937 · 938 
ders yıli 50 mezun vermiş, bun· 
lardan 18 i meccani lise ve 
meslek mekteplerine girmiıler, 
30 zu liselerde kendi hesapla· 
rına okuyorlarmış. Bu yıl devam 

AYJı 54' --
Denizli de modern 1 

ışığa kavuşuyor Devlet memurları baremi 
Denizli, ( Hususi ) - Su ve 

elektrik tesisatı ve plin 
tahkikktı için belediyeler ban
kasından istikraz akti için An· 
karaya gitmiş olan belediye rei
ıi İsmail Cillov 200 bin lira is
tikraz aktederek avdet etmiştir. 

Bu günde elektrik teıisatının 
ıu ve yapı inıaatı kısmı 36 bin 
küsur lira bedelle müteahhidi 
üzerine ihale edilmiıtir. 

Elektrik tesisatı kısmı da 26 
haziranda ihale edilecektir. 

Denizlinin on beş, yirmi se• 
nedeoberi yılan hikayesi gibi 
uzayıp giden en mühim derdini 
kısa bir zamanda esaslı surette 
baıarmağa muvaffak olan genç 
ve enerjik belediye reisinin bu 
muvaffakiyeti memleket halkını 
bihakkın sevindirmiştir. ... .).~·. 

Germencik avcıları . 
Bir sürek tertip ettiler 

Germencik ( Hususi ) - Na· 
hiyemizin Halkcvine bağlı av
cılar kullibü, kulüp kaptanı 8. 
Ali Sobcalının başkanlığında 
Bozköy köylDlerinin mahsullerine 
zarar iras eden domuzların itla
fı için yine bu köyün ricası ü
zcrin e civardaki ormanlarda bir 
domuz sürek avı tertip etmiş· 
lerdir. 

Avcılara Bozköy köylüleri de 
candan bir iıtirik göstermişler 
ve 6 yaban domuzu telef edil
miştir. 

Sürckten ıonra avcılara Boz 
köy ılıcasında b:r öğle yemeği 
verilmiştir. 

Bozköy köylüleri mahıullerini 
berbat eden domuzların itlafı 
hususunda avcılarımıza mllteıek· 
kir kalmışlardır. 

Avcılarımız da onlardan ııör
dükler i misafirperverlikten mem 
nundurlar. 

Cemil Günday 
Paristen döndü 

Sekiz aydır Parisio muhtelif 
terzi mekteplerinde terzilik tah-
sil edip imtihan! rda büyük bir 
muvaff akiyet göstererek birinci
liği elde eden ve Paris gazete
leri tarafından takdirle bahıe· 
dilen Aydınlı Cemil Günday, 
bir iki gün evvel Pariıten Ay· 
dana dönmDş ve işine başlamış
tır. 

Genç sanatkara muvaffakiyet 
ler dileriz. 

eden talebe sayısı 430 dur. 328 
yılında talebelik zamanımızda te· 
melini kurduğumuz mütevazi oku· 
ma odası, genişlemiş, zenginleşmiş 
mektebin kütüphanesi olmuş .. 

Burdur orta okulundan çıkan 
300 talebe bugün meslek mek· 
tehi, lise, üniversite ve Avru
pada okuyorlar. 

Burdur Halkcvinde orta ve 
ilk okul talebelerinin dört mü
samerelerini ıeyrettim. Aydında 
daima göksüm kabararak görüp 
alkışladığım talebelerimizin mü
samerelerinde imişim ıibi his
lendim, gurur duydum. 

Köy kalkınması : 
Burdur vilayetinin 205 köyün

den 172 köyünde köy kanunu 
tatbik edilmektedir. Bütün köy
lerin grup halinde ve birlik 
meı kezlerin de köy posta kutu· 
ları vardır. Her köyün hususi 
postacıları vas•tasile kutular 
muntazaman açılarak muhtevi
yatı eıhabına dağıtılıyor. Vilayc· 
tin bUtün köyleri 7 santırol üze· 

B. M. M ni 
Baıtarafı 1 inci 1ayfada 

GUn geçtikçe miktarları ar
tan bu sınıfa yeni hizmetleri ' 
mOtec1&ir etmemek korkusiyle 
bol para verilmit ve bunun ne· 
ticeıi olarak maa:,h memurların 
ayhklariyle ilcretli memurların 
aylıkları arasında mühim fark
lar hasıl olmuştur. 

Bu 'izahatı bülisa etmek icap 
ederse yapılacak iki mühim iş 
meydana gelmiş bulunmaktadır. 

1 - 1452 sayılı kanunda ya· 
pılan bir çok ti diller ve ilave 
edilen bir ç<»k hükümler ve bil .. 
hassa ana prensiplerine muha
lif olarak kabul edilen iıtisnai ' 
kaideler yüzünden bu kanunun ' 
tekrar ele alınarak yeniden tan• 
zimi. 

2 - Memleket iktisadiyatının 
aldığı ehemmiyet üzerinde te
vakkuf eden hükümetin bu mev · 
zuda aldığı tedbirler neticesi 
olarak bu hizmetlerde geniş 
mikya,ta istihdam edilmekte o· 
lan Ocretli sınıftan imkin olan
larının maaşa geçirilmeleri, ge· 
çirilmiyeceklerin de tıpkı maaşlı 
memurlarda olduğu gibi kendi
lerine verilecek ücretin ve nasıl 
terfi edeceklerinin ve hizmete 
ne ıekilde alınacaklarının bir 
esasa bağlanması. 

itte layihanın bu iki mühim 
iıi yapmak maksadiyle sevke· 
dildiği gerek hükümetçe yazılan 
esbabı mucibeden, gerek encü
mende şifahen verilen izahattan 
anlaşılmış olup yerinde görülen 
bu esbabı mucibeyc binaen en• 
cümenimizce de esas itibariyle 
kabul edilmiştir. 

Projenin esasları: 
Bütçe encümeninin yeniden 

hazırladığı layiha 27 mddeliktir. 
Büyük ehemmiyeti dolayısiylc 
projeoio metnini aynen neşre
diyoruz: 

1 - Maaşlı devlet memurla
rının ( hakimler ve muallimler 
dahil, subaylar ve askeri me
murlar hariç) dereceleri ve her 
dereceye ait maaş asıllariyle 
tutarı aıağıdaki cetvelde göste
rilmiştir. 

rinden birbirlerine ve vilayet, 
kaza ve nahiyelere bağlanmış ... 
Köy kanunu tatbik olunan köyle· 
rin umum nüfusu 98861 dir. 172 
köyün bütçeleri yekunu 200500 
liradır. Şimdiye kadar köy ma• 
nevi şahsiyetleri adına 72 par
çada 2000 hektar köy tarlası 
ihdas olunmuş, bundan başka 
6 dükkin, 1 kahvehane, 2 ar· 
tezyen, 1 fırın, 3 lonca, 2 hal 
yaptırılmq. 

Bu köylerde tahsil çağında 
10075 kız, 10273 erkek olmak 
üzere 20384 talebe vardır. Son 
on yılda köy sandıklarından 
79500 lira sarf edile.ıek 22 yeni 
mektep binası yükselmiı. 

İmece suretiyle meydana gcti· 
rilen köy yollarının uzunluğu 
551 kilometredir. Bu yollar üze· 
rınde k~y emek ve parasiyle 
12 ahıap 11 beton koprü ve 
17 menfez vücut bulmuş. 

Viliyet dahilinde 14 köyde 
aşım durağı merkezi vardır. 
Buralara yeniden damızlık buğa 
almak lizere bankada köy san-

ruznamesine a ındı 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Maaş asılları 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Tutarı 
600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Tekaüt ve harcırah hesapla
rında ve mııhtelif kanunların 

maaş asıllarına taalluk eden 
hükümlerin tatbikinde bu cetve· 
lin ikinci sütununda yazılı mik
tarlar ve emsal hasılına ait 
hükümlerde de üçüncü sütunda
ki rakamlar esastır. 

2 - Umumi muvazeneye da
hil dairelerin birinci madde 
mevzuuna giren teşkilit kadro· 
ları bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı oldugu şekilde 
deiiştirilmiştir. 

ilk defa memur olanlar 
3 - Maaşlı memuriyetlere ilk 

eefa girenlerin menşelerine ve 
tahsillerine göre alınabilecekle
ri dereceler aşağıda gösteril
miıtir. 

A) Orta mektep mezunların
dan talip bulunmadığı takdirde 
memurin kanununa göre memur 
olabilecekler 15 inci dereceye, 

B) Orta mektep mezunu olan 
lar 14 ilncu dereceye, 

C) Lise ve muadil mektepler· 
den ve orta tahsille aynı za-
manda meslek tahsili veren en 
az beş yıllık veya orta mektep 
tahsılioi ikmalden sonr~ en az ı 
iki yıllık meslek mekteplerinden 
mezun olanlar 13 üncü dere
ceye, 

D) Lise derecesinde bir tah
sil üzerine en az bir yıllık mcs · 
leki tahsil yapmış veya kurs 
göımüş veyahut beş yıllık mes· 
lek mektebi tahsil üzerine en 
az iki. yıllk daha yüksek bir 
meslek tahsilini bitirmiş veya 
orta tahsilini bitirdikten sonra 
en az dört yıllık meslek mek
teplerinden mezun olanlar mes
leklerine ait memuriyetlerde 
12 inci dereceye, 

dıklarıoın 2400 lirası birikmiş 
ayrıca tavuk istasyonu için de 
500 lira ayrılmış ... 

172 köyiln cumhuriyet alanı 
yapılmış, düzeltilmiş, ekserisine 
anıt, hepsine bayrak direği ko
nulmuş. 

Son iki yılda köylere J 50,000 
ağaç 210,000 de kavak ağacı 
dikilmiş .. 

Vıliyet dahilinde köylerin 
sınırları umum~etle tesbit edil
miş ve sınır ihtilafları bertaraf 
edilmiş ... 

Her köyde gübrelik yeri ay
rılmış ve b öylerde bir örnek 
umumi ve hususi halalar yap· 
tırılmak üzere tedbir ahomırtır. 

Köy kalkınması hususunda 
bu malumat ve rakamlar, böl
gemiz köylerine nazaran bir 
fevkaladelik arzetmezse de, Ege 
köylerinin her cins mahsul ye-
tiştiren zengin topraklatiyle 
yaloız arpa, buğdaya bakan 
Burdur köylerinin Yetim k.-bili-
yeti dti ünüllirse, alınan netice 
azıosanRmaz sanırım[. 

(Lise veya muallim mektebini 
bitirdikten sonra imtihanla orta 
ted,iıat muallimliği ehliyetna-
meıi almış olanlar Maarif mes· 
lekine bu derece ile alınabilir· 
ler. ) 

E) Altı yıldan az tahsili yük· 
sek mektep mezunları 11 inci 
dereceye, 

( 1 • Bunlardan askerlik hiz
mctiui. ifa etmeden memuriyete 
intisap edecekler altı ay miid
detle 12 inci dereceye alınırlar. 

2 - Tahsil milddetinin Uç 
yıldan eksik veya fazla olmaıı 
halinde eksiği ilL terfi müdde
tine eklenir ve fazlası ilk terfi 
müddetinden indirilir. ) 

F ) Altı yıllık yüksek mektep 
mezunları 10 uncu dereceye, 

G ) Lise tahsilini yurtta ik· 
mal edenlerden yüksek tahsili· 
ni gerek memleketimizde ve 
gerek yabancı bir memlekette 
bitirdikten sonra mesleğin mu
ayyen bir şubesinde ayrıca ih-
tisas yaparak ihtisaslarını husu
si kanunlarındR yazılı şekilde 
taıtik ettirenler 9 uncu dere· 
ceye. 

H ) Yukarıdaki fıkralara g6re 
15, 14, 13, 12, 11 ve 10 uncu 
dereceye girecekler arasında 
mesleklere g6re icra Vekilleri 
heyetince tesbit edilecek yaban
cı dillerden birine ve 9 uucu 
dereceye alınabilecekler arasın-
da bu dillerden ikisine hakkiyle 
vukufları kezalik İcra Vekilleri 
heyeti karariyle teşkil edilecek 
bir komisyon huzurunda imli· 
hanla sabit olanlar bir derece 
yukarısına almabilirler. 

Kadroda açık yer bulunma· 
ması dolayısiyle tahsiline göre 
girebilecclcleri dereceden daha 
aşağı derecede bir memuriyete 
alınanlar şubelerine ilk açık 
vukuunda girebilecekleri dere· 
celere terfian tayin olnnurlar. 

4 - Devlet memuriyetinde 
bidayeten alınırken yabancı bir 
dil bilmedikleri halde memuri
yete geçtikten sonra öğrendik
leri veya bir dil bildiklerinden 
dolayı bir üst dereceye Jalıoan
lardan bilahare bir dil daha 
öğrendikleri üçüncü maddenin 
(H) fıkrasında yazılı şartlar da
iresinde sabit olanlara yapıla· 
cak ninmname ile tesbit olu
nacak nisbetlerde ve bir defaya 
mahsus olmak üzere nakdi mü
kafat verilebilir. 

5 - Devlet memurluğuna 
ilk defa alınacak olanlardan 
vekalet müsteşarlıkları, umumi 
müfettişlik, Riyaseti cumhur 
daire memurları, hususi kalem 
müdürleri, mütercimlikler, elçi· 
likler, vekiller ve hukuk müıa· 
virliklerioe bu kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılı kayıtlara ta
bi tutulmaksızın kadrodaki de· 
rece maaşı ile memur tayini 
caizdir. Bu memuriyetlerde bo
lun an tarın muayyen terfi müd-
detlerini doldurdukça ayni va
zifelerin yüksek derecelerine 
terfileri de yapılabilir. Şu ka· 
dar ki bunlarııt bulundukları 
bu dereceler tekaütlük hesabın
da ve diğer memuriyetlere na· 
kil ve tahvillerinde müktesep 
hak sayılmaz. Bu gibilerin lah · 
vil ve tckailtlüklerinde tahsil 
vaziyetlerine ve hizmet müddet 
lerine, göre gir,.bilecekleri de · 
rece maaşları csoshr. 

= - So'nıı var - · 
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lngiltere l 
kaçan bir Çek generalı

Lehistana 
----

--·--
Her ay 1000 tay
yare imal ediyor 

" Sunday Timcs " in ıiyaıi 
llıubarriri, ingiliı bava endüıt· 

risi istihsalinin şu ıon aylar zar· 
fında çok inkişaf etmiş olduğu-
nu ve şimdi programının gözct
tiii mühletten altı ay ileride 

bulunduğunu ve istiha•lin şim
diki vaziyeti 1939 sonu için gö 

~etilmit olan miktarı bulduğunu 
Yazıyor. Bu muharrir ilave edi-

yor : " Buı mesul mahfillerde 
buıünkO istihsal ayda 1000 tay
Y•re olarak tahmin olunuyor. ,, 

Bu tartlar içinde, diyor, mu
harrir, lngilterede ve dominyon• 

larıada tatbik edilmekte olan 
reaiıleme projeleri bir kere ta

hakkuk edince, harp zamanında 
.. İngiliz imparatorluğunun senede 

35 ili 40 bin tayyare yapması 
1116mkUo olacaktır. Bu suretle 

her 5 veya 6 haftada bir ön 
laf tayyareleri tamamiyle yeni· 

lenmiı olacaktır. Geçen 18 ay 
Zarfında teıiı edilmiş olan fab

rikalar gölden geçirilince ha va 
bakanlığının ihtiyaç halinde 

normal iıtibıali ilç veya dört 
lllialine çıkarmak için lüzumlu 

tedbirleri almış olduğu farkedi
lir. 

Bu gazetenin muharriri İngi
liz orduıu tayyarelerinin teknik 

evsafını tebar lz ettirerek Haw· 
ker Hurricane avcı tayyareleri

nin alman hava kuvvetlerinin 
en ıeri avcı tayyarcıindea da· 

ha ılJratli olduğunu söylüyor; 
eııacn bu Hurriıane tipi tayya-

relerin saatte yaptıkları 330 
lllil, saatte 365 mil sürat elde 

eden Spitifire tipi tarafından 
•tılmıştır. Bu tayyarelerin her 

birinde sekizer makineli tüfek 

"•rdır, ve iki kitilik avcı tay

Y•rclerinde bir çok makineli tü · 

f~klerle ıiliblı dönen bir kule 

lllcvcuttur. Diğer bir takım tay

Yareler de seti ateşli toplarla 
teç biz edilecektir. 

La Republique 

ilin 
trbeyli incir istasyonu 
tnüdürlüğünden: 

1509 lira 44 kuruş keşif be
delli Erbeylide incir ıslah istas
Yonu arazisi içinde yaptırılacak 
~ulama suyu biriktirme havuzu 
11lfaatı açık e~siltmeye konulmuı
tur. 

Bu ite ait keşif, metraj, 
fartnıme, vesair evrak Erbey· 

lide incir ıslah istasyonu mü
diirlüğtınde görülebilir. 

Muvakkat teminat. 113 lira 
21 kuruıtur. isteklilerin Aydın 
•iliyetinden bu iş için alacakla
rı ehliyet vesikaları, ıruvakkat 
lt111inatları ve ticaret odası 
•eıikalariyle yukarıdA yazılı 
8'60 ve ıaatte viliyct nafıa 
llıild6rl0ğli od11ına gelmeleri 
ilin olunur. 

9 13 17 21 15 

rnn anlattıkları .... 
Deyli Herald gazetesinin Var· 

ıova muhabiri bildiriyor : 
" Pragl hüküm etinden bir pa · 

saport ele geçirip Geıtapoyuda 
Slovakyadaki akrabalarını gö
receğini söyliyerek atlatan ge
neral Perbala ile öğleden sonra 
görüştüm. Bana dedi ki : 

- Daha uzun müddet Prag
ta kalamazdım. memleketin için 
de kaldıkça iıgal kuvetlerine 
kartı teşkilAt vücde getirmenin 
imkanı yoktu. Hele Moravyada 
Nazi tazyikı büsblltüo haddini 
aııyordu. 

Birno ve Ostrava gibi şehir
ler büsbütün alaın2n'aştırı lmak
tadır. 

Bohemyadıki büyük silah fab 
rikalarındllki işçiler Almanya
ya gCSoderilmif ve bunların ye
rine alman işçiler konulmuştur. 

Fakat Çek milleti :boyun ~ğ
miyecektir. Onlar Lehistandan 
yardım bekliyorlar. Bir harp 
çıkacak olursa bunlar, alman
larla yumruk yumruğa' çarpış•
caklardır. 

Generale alman ordusu bak~ 
kındaki fikir ve mütalaasını 
sordum. Şu cevabı verdi. 

- Bu ordu 1914 ıeneıindeki 
eski alman imparatorluk ordu
su değildir. 

Bu ordu da eski Prusya or
dusunun ruhu ve maneviyatı 
kalmamııtır. Bizim halk, iıgal 
kıtalarına " gezgin canbaz kum 
panyası ,, adını vermektedirler. 

Maalesef, alinanlar, Çekoslo· 
vakya da 40 tilmenlerine kifı 
gelecek derecede cepane ve 
malıeme buldular. Fakat bun
dan sonra ayni kalitede mühim 
mat ve levazım elde edebilme· 
leri müşküldür. 

Bizim ordu, henüz tamamen 
tasfiye edilmiş değildir. Bir çok 
zabitler, bili, üniformalarını 
giyiyorlar. Fakat sene sonunda 
tasfiye bitmiş olacaktır.,, 

Kendisine sordum : 
Geçen sonbaharda böyle bir 

işgal tehlikesi me~cut olduğuo· 
dan haberdar mıydınız ? 
Şu cevabı verdi : 
- Bizim mukadderatımız, Mü 

nibte südet mıntakasındaka tab 
kimatın kaybedilmesile Münibte 
kararlaşmış oldu. Biz, Nazilerin 
eline kolayca şikar düştük. Şim· 
diye kadar 180.000 Çek Alman 
ya hudutları dahiline nakledilmiı 
bulunuyorlar. 

Memleketimiz de insan, yiye
cek ve makine soygunculuğuna 
devam ediliyor. Fakat biz, çe
tin bir milletizdir. 

Bir gün gelecek ve almanf ar, 
bizim topraklarımızı işgal ettik
lerine pişiman olacaklardır.,, ..•. ·-
Satış bedellerinin taksit 

zamanı geliyor 
Milli Emlak satışlarından borç 

laomıı olup 15 ıene taksite bağ
lanan borçların taksit zamanı 
yaklaımaktadır, 

Bu münaıebetle Defterdarlık 
ıatıı bedellerinden borçlu olan
lara tebliğatta bulunmaktadır. 

Taksit devresi içinde taksiti
ni vermiyenlerin diğer borçları da 
muacceliyel kesbedectk ve tah· 
sili emval kanununa gare tab
ıili cihetine gidilecektir. 

AYDIN 

1 RADYO. 

l PERŞEMBE 8161939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
12.30 Program. 
12.35 Tilrk müziği. 

1 - Neveıer peşrevi. 
2 - Sadettin Kaynağıo -

Neveser ıarkı • Hicranla harap 
oldu • 

3 - Selahattin Pınarın . Ni
haveot şarkı - Hila yaııyor. 

4 - Santur taksimi. 
5 - Nihavent şarkı - Kör

fezdeki dalg-ın suya bir bak. 
6 - Neşetkirın Mahur şar· 

kııı - Gücendim ben sana. 
7 - Mahur saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

aj ıns ve meteoroloji .heberleri. 
13.15 14 M Lizik ( Karışık 

program ). 
19.00 Program. 

19.0S Müzik ( Melo1iler - Pi.) 
19.15 Türk müziği ( İnce ıaz 

faııl - Safiye Tokayın iştirikile) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20 15 Neıeli pJiklar - R. 
20.25 Türk mOziği. 
1 - Rarst peşrevi. 
2 - Abdi efendinin • ~aıt 

ıarkısı - Senin aşkınla çak 
oldum. 

3 - Faik beyin - Rant ıar
kııı - Bir dame düşürdülci beni. 

4 - Tanbur taksimi. 

5 - Lutfu beyin • Hicazk!r 
şarkısı - Sana noldu gö.ıül. 

6 - Arif beyin - Hicazkar 
şarkı - Açıl ey goncai sadberk. 

7 - Arif beyin - H cazkir 
şarkı - Güldü açıldı yine. 

8 - Acemkürdi şarkı - Bit 
vefasız yare düştüm. 

9 - Şetı.ıl'cttio Ziyanın - Hi
caz şarkı - Kim görse seni. 

10 - Halk türküsü - A~şam 
olur kervan iner yokuşa. 

21.00 Konuşma (Ziaat saatı). 
21.15 Müzik (Flüt solo - Mü 

kerrem Berk: Tremolo ( varyas
yonlu pa~Ç· ). 

21.25 Türk müziği ( Küçük 
orkestra - Ş'!f: Necip Aşkın). 
1 - İtalo Azzoni - Melodi 
2 - Raffeale Valente-Uzak 

bir memleketten (serenad). 
3 - J. Strauss - Hızlaıma 

(Vals). 
21 .45 Konuşma. 
22 00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Atkın). 
4 - Fritz Rektenwald • Vi

yana müzikleri (Yalı). 
5 - Emmerich ka]man • Be· 

nimle b~raber varstine gel. 
6 Hehuberger • Şarkda (İ-ıim

li süitinden ) Çeşmede parçası. 
6 - Delibes - Kopelya ba

lesinden potpuri. 
52.40 Müzik (Operetler - Pi. ) 
23.00 Son ajans baberleti, 

ziraat, esham tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fıyat). 

23 20 Müzik ( Cazban • Pi. ) 
23.55 24 Yarınki program. 

Çine belediyesinden 
Çine belediyesince pazarlık 

ıuretiyle bir araba ve bir hay-
van ıatın alınacaktır. 

Böyle işe yarctr at ve araha
lara bulunanların belediyemize 
müracaatları ilio olunur. 12 

YOZ: 5 
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6Ay 
Vade ile elbise İ 

SY aptırmak istrseniz kadın ve erkeki J terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz S 

1 
Terzibaaemde Stımerbank yerli mallarının hemen en em- • 

ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurları- ., 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

• En muteni biçki dikitle ve en özeniıli provalarla müş• • 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 8' 

Memurlarımızın bu fusattan istifadeye koşacaklarını ~ 
umarım. 1 

K ~dın ve erkek terzihanesi 
• Muz .. ffer Eraydın 
(t Demiryolu caddesi: Aydın .., ••ili' ~ ,. !!!1!11 lı)ıi "1 • Tı ıı;ı .. 

Aydın vilayet daimi encümeninden 
Depoya teslim Nazilliye teslim Sökeye te5lim U. yekün 

azami asgari 
Kilo K•Jo 

1 Yulaf 19080 15440 
Ot 22160 20520 

azami 
Kilo 
1620 
1800 

asgari 
Kilo 

1440 
1620 

aıami 

Kili o 
1620 
1800 

asgari azami ası•. 

Kilo Kilo Kilo 
1440 22320 18320 
1620 23760 23760 

Hususi muhuebeye ait Aygır deposundaki Aygırların 9 39 ma
li yılı iaşeleri için lazım olaa yukarıda miktarı yaıılı ot ve yulaf 
15161939 tarihinde ihale edilmek üzere 20 gila müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Fazla malumat almak isteyenlerin ber 
gün Veteriner müdürlüğü ile daimi eociimen kalemine müracaat· 
hırı. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerile sözü geçen günde 
vilayet daim' encümen salonuna gelmeleri il1n olunur. 

1368 30 2 6 8 

Sağlık açıldı 
.. 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rootkcn servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımtz tarafından her 
türlü erkek kndın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiğ'i tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Aydın vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan 10941 
lira kttif bedeli Aydın meınle· 
ket hastahanesi kalorifer tesi· 
satına eksiltme müddeti içinde 
talip çıkmadığından yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu i~e ait şartnameler 
ve evrak ıunlardır. 

a - Sıcak sulu k~lorifer te· 
sisatı için umumi ve fenni şart· 
name. 

b - Kalorifer ve sıhhi tesi
sat projelerinin nuıl tanzim 
edileceğine dair talimat. 

c - Kalorifer tesisatı ile u· 
mumi santral keşfi. 

d - Kalorifer tesisatı hak-
kında izahname. 

e - Hususi ıartname. 
f - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi ve re· 

simler. 
isteyenler bu evrakı : Aydın 

nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 617/939 per· 

şembe günli saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Ek iltmeye girmek isti· 
yenlerin 821 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vill
ydinden bu iş için alınmıf eh· 
liyet vesiknsı ibraz; etmesi li· 
zımdtr. 

6 - Teklif mtktupları yuka
rıda üçünci:i maddede yazılı sa· 
attea bir saat evveline kadar 

vilayet daimi encümeninde ge· 
tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup· 
laran nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate k dar gelmiı olma· 
11 ve dıf zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunma11 
lizundır. Po,tada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 
. 13 8 13 10 27 
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Gramofon Plak 
Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

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 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

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

C. H. P. Basımevi 

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

Pazarteıi 

Çarpmba 

" 

" 

c ••• 

Camarteıl 

" 

Saat 

J - 4 

4 - s 

Dokter arkadqıam• •• 

Operatör Medeni B.1• 

Doktor F11at Bayraktar 
(Cilt baatabldan matala._) 

2 - J Operatlr Nuri Erkan 
J - 4 Doktor Şevket Glzacu 

(G8z butahldan mutaha•11) 

4 - S Doktor Mahıla 
. (it butabklan maW. ... •) 

S - ' Doktor Ş.Yket Kır._, 
(lataal baıtahldar matala .. 111) 

4-S Dokter Mlall Ermu 
(Kadı• lautahldan mutalı .... ) 

2 - S Dokter Naib Y u-
s - 4 Doktor Halli Glıar• 

............................. 
r ,. 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 
• i Gazete Kitap Evi 
• : Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
e Kitabın adı Yazan Fiyab 

• lntanlar llemi Faik Sabri 150 
• Hayvanlar ilemi Faik Sabri 130 = Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç lSO • 
• Pratik lngilizce Enver Kalaldı 125 • 
(1 Atatilrk M. Turhan Tan 50 1 
41 Beyaz kitap Halük Cemil 50 
e Atatnrk iki cepbeıi Burhan Cuit 50 
• Kaynak A. Candemir 50 • 
• Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Balda, 50 • 
• Define adaıı Muzaffer Nayır 50 
• Yalnız dönilyorum Şftküfe Nilıal 50 
41 En bftyilk kaybımız 75 
41 Doktor Moronun ada11 Hamdi Varoğlu SO 
• Bu kitapları Aydında Sllleyman Geıer • OllD•D Seqiaer 
41 Gazete kitap evinden tedarik edebiliniaiı. Siparifler taala· 
\hn•ın ırllnderillr. ' 

•••••••••••••••••••••••••• 

Doktor Şevket Kırbq 
Memleket hastanesi bakteriyolof ve 

entani hastalıklar mütehassı11 
Muayenebaneıini ·cumhuriyet mahalluiade •••kat 

B. llııanın ••İne nakletmittir. 
baıtalarıaı her fil• aaat yediden •ldze kadar ve 

lfledea ıonr ıaat ilçten altıya kadar kabul eder. ltlrar, 
kan, balram, maddei gaita ve laer tirli talallllb icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedaYİIİ olaa Pbaomo-
toralui ile baıtalan tedavi eder. (971) 

Aydın tapu sicil mu- tir. 
itiraz ıabipleri yerinde bulu-

hafızhğından nacak memura ve yab\lt idare-
Köşk nabiyeıinin bağalı bah· mize 1301 fit numaraıiyle mu· 

çe mevkiinde tarkan ve ceau- racaatları illa olunur. 14 
ben yol g a rben ret• t p eıtema l- •51!!!!111!~!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
cı ıimalen hatice bunah ile r....... Abone ıeraiti :-1 
çevrili 4595 M2 tarlanın ibra· İ Yıllıtı ber yer lçla 6 Ura. ı 

1 Alb a:rlıjı 3 liradır. 
bim oğlu osman varolun uzaa i idare rerl: Aydnada C. H. 
müddetle taaarrafund• olduğunu : P. Buaam. 
ve Damına tuçili İÇİD k6y ku· l ruete7e ait yudar ifl• 
rulundan taıdikli ilmiibaber j :r••• itleri midirlüfl••, i~· 
getirmektedir. i lar iti• icla" mldlrllfl•• 

i ınfiraeaat edilmelidir. 
Bu yerde alikalı olanlar var : .... --·---·--·--· 

ıa köyde ve gazete ile ilin ta
rihinden itibaren 11 ıün faonra 
mahalline memur ırönderilecelc-

lmttyaıı .. bibi " Uaual Nefr17at 
lllcllrll : Etem Men-.. 

Baıddıtı J•r 
.: " r ....... . 


