
Sayısı : 100 Para 

Ana vatan 
ve Hatay! -·-Ana •atan ve Hatay rneıelesi, 

Türkün dost ~eçimine ablikı· 
nan dQrüıt bir tecelli•idir. 

En""' Demiray 
Ajansın her gün verdiği ha

berler. ( Ana vatan ve Hatay ) 
veya, ( Ana vatan önünde Ha
tay ) meselesi; Türküo dost ge· 
çimine ahlikının dürüst ve açık 
bir if adetidir. 

Ana vatanda cari bütün ka
nunları olduğu gibi kabul eden, 
ana vatanda senli benli olan 
Türk lisanru kendi öz liıanı 
bilen; ana vatanın poıta telgraf 
muhaberatını değiıtirmeksizin 
tatbikına kırar veren bu belde, 
biı:im için; baıka ellere bırakıl· 
ması ba,ka kucaklara atılması 
ve ıebep ne olun olsun olduğu 
yerde unutulmaıı imkinıız bir 
gayeydi ve ergeç tahakkuk ede
cekti. 

Bununla beraber Tiirk milleti 
Hatayın istiklili tarfibf daTaıına 
girişken, vakur ve hakkı teslinı 
edici bir idealle hazırlanmıı 
Türk • Fransız doıtuluğu şart 
ve kaidelerinde ibtilil yarat
maksızın onu mültakil bir (Ha
tay hükümeti) haline getirmeii 
bilmiştir. 

Bu gün tarihin, iki cepheli 
Hatayı vardır: Bunlardan birin
ciıi, Orta Aıyadan çıkarak, 
timali ıarkiye yükselen ve yine 
ıimali ıarkinia yllkıekliklerinden 
öııüne geçilmez bir çığ halinde 
cenubu garbiye doiru inen Türk 
akınlarına muhatap olan Hatay; 
diğeri de tarihin mütemadi mü
tebalif seyri içinde ve bir çok 
şart ve kayıtlann tesiriyle, doıt 
Fransız hükümctinin himayesin
de kalan Hatay •. 

Ve nihayet Atatürk hızının 
Atatürk görüt ve kavrayışının 
dostane ve halisane temennile
rine cevap veren 3 üncü Hatay. 

Nefes alışı bu vatanın, nefes 
alııına, gülüşil bu vatanın gü
lüşüne, ıöyleyifİ bu vatanın söy
leyişine benziyen ve bu vata
nın eteğinde yine onun feyz ve 
kültürüne kucak açan bu üçün
cü Hatay, dostluk ve ittifak 
yolunda kucaklatan iki milletin 
de bir tek cephesi sayılmakta-
dır. 

Üç cepheli Hatayın, tek cep .. 
heli bir dostluk yaratması da 
Üzerinde durulacak ayrı bir 

Dıcvzu olabilir. 
Ana vatan kanunlaunın ka

bulünden daha 20 gün geçme
den, ana vatanın devlet organ-

larını da kendi fiil ve hareketi 
sahasına aksettiren Hatay hü· 
kuaıeti, bu hareketiyle, Türk 
id~ılap davalarının ortak bir 
istidadt olduğuou iddia etmi~ 
dcr:nektir. 

. Biı, müstakil Halayın bu id· 
dıa:sını, onun daha çok, bize uza
~ltı elinden tutmakla dilekle· 
tın· , 1 ltreddüde bile mahal bırak-
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Samimi Dostluk Tezahürleri 
:-

Cumhurreisimiz Inönü 
Müntehibi sani seçi
minin beşinci günü 

Bulgar başvekilini kabul buyurdular 
Ekselans lvanof şeref ine Ankarapalasta ve

riltJn ziya/ et çok parlak oldu. 
Ankara 18 - Baıvekil Dr. 

Refik Saydam tarafından muh
terem miaafirimiz Ekaelinı K6· 
ıe lvanof şerefine dün akıam 
Ankara palaı salonlarında veri
len ziyafette vekiller ve rcfika
lan, Bulgaristanın Aokara elçisi, 
elçilik erklnu Sof ya elçimiz ve 
refikaları ile hariçiye vekaleti 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafette doktor Refik Say· 
dam bir nutuk söylemiş ve ek· 
selam lvanof ta mukabelede 
bulunmuştur. 

Ziyafeti parlak bir suvarc 
takip etmiş ve suvarf: geç va
kıta kadar ıamimi ve neşeli bir 
hava içinde geçmiştir. a.a. 

Ankara 18 - Reisi Cumhur 
ismet lqöoü bu~ün saat 11,45 
de Bulgar başvekili ve hariciye 
nazırı ckıelanı Köseivanofu ka· 
bul buyurmuşlardır. 

Reisicumhurumuzla Buulgar 
baıvekili samimi bir ~JJrett~ ..ıı_.,_ 
zun müddet goruımuııeYcıır; ou 

Şükrü Saraçoğlu hazır bulun• 
muılardır. 

Bayan İsmet lnönü aaat on 
ikide Bay~n Köseivanofu kabul 
buyurmuşlardır. 

Reisi Cumhur lımet İnünü 
ve Bayan İnönü bugün ıaat 13 
de riyaseti cumhur köşkünde 
ekselanı lvanof ile refikası şe .. 
refi~e bir öğle yemeği vermiş
lerdır. 

Yemekte başvekil doktor 
Refik Saydam, Hariciye vekili
miz Şükrü Saraçoğlu Bulgar 
orta elçisi, Sofya clçi:Oiz, riya-
seti cumhur katibi umumisi, ha
riciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlu, riyaseti 
cumhur başyaveri, buıvai kalem 
müdürü ve hariciye vekaleti 
protokol şefi hazır bulunmuş
lardır. 

Muhterem misafirimiz refa• 
katindeki zevat ile öğleden ev-
ııl. Ga~i.. .. tcr.b~ve _ 0Enatitüsu -1..la 
da Zirart Eustitüsü, ile çubuk 
barajını ziyaret ctmiıtir. a.a. 

Dün Aydın merkez kazası da· Aydın ıehrinin müntehjbi sani 
bilinde Veysi paşa oıahalleai inti· seçimi bu akıam nihayet bula· 
hap ıübesile Karapınarın kıııl- caktır. Ôğrenruğimizc gör ıeçi· 
cakily, Germenciğin ortaklar ve len mUntebibi aanilerin mazba-
Koçarlı merkeı: intihap şubeleri· taları derhal kendilerine veril· 
nin seçimleri ikmal edilmiştir. mektedir. 

Bu gün Aydınm Çeıtepe ve Bütün vilayette intihap itleri 
Kalfa köy intihap şubeleriyle, normal şerait altında ve hara-
KarapınarJD Osman bOkü, ve retle devam etmekte vatandaş· 
koçarlııao Çulhalar intihap ıu· lar, reylerini kullanmak için de-
belerinde seçim yapılmaktadır. tin bir alaka göstermektedirler. --· --=- -- -

Çekoslovak 

Çmhuriyeti tarihe karıştı 
Prağ 17 - Hitler, dün Prağ· 

da Bohemyada ve Mora•ya 
hakkındaki kararnameyi imza
lamıştır. 

Kararnameye göre, eski Çekos· 
lovakya cumhuriyetinin 939 mar
tında Alman kıtaab tarafından 
işgal edilen toprakları bundan 
böyle Almanya topraklarından· 
dır. Bohemya ve Moravya top .. 
rakları AJmapyanıo mubafaaı 
altındadır. 
Hitler Bohemya ve Moravyanın 

hima ve idareıi için umumt 
bir karaıı:H.U• ..-.Jr"-ı . .. :- J'!• -
Moravyada asker kaydı mene· 
dilmiştir. 

Müntehip sani 
• • 

seçımı 

15 vilayette tamamlandı 
Ankara 18 - Buiün yurdun 

her tarafında seçim faaliyeti 
ayni hızla ieçmiştir. 

18 mart 939 cumartesi günll 
on bet vilizette seçim bitmiş 
bulunmaktadır. a.a. 

..... ... ~ ......... 
Amman 

Konsolosumuz bir Türk 
filim gecesi tertip etti 

A ... t,....... --,: A ...... ~,.ı .. 
1 

.. ;ib"tft 
Amman gaş kooso osu 

bir Türk Filim gecesi tetip görüımcde baıvekil doktor Re
fik Saydam ve hariciye vekili 
~~~-==========~~::=:===~====~~-=====:::::====4=:_.:;:==:==:::=::=:==:=:::-~~-

etmiı ve bu; dostluk tczahUra
bna vesile olmuştur. 

Şarki Erdun Emiri Abdullah 

B.Beneş 
Son hadisleri tel

Çek hadiseleri ve 
Londra matbuatı 

grafla ~~esto etti İngiliz gazeteleri Almany:ıya kre.~~nin 
vaıington ~~ - Eski Çck~s- kesilmesini ve mecburı askerlıgın 

lovak baıvekılı Beneş Amcrıka 
Cumhur Reisi Rozvelte, lngiliı kabulünü istiyorlar 
Bqvakili Çemberlaync ve Sov~ 
yet hariciye nazırı Litvinofa 
bir protesto telgrafı çekmiştir. 

Bu telgrafta; " Çek ve ılovak 
milletleri Beynelmilel büyük bir 
cinayetin kurbanı olmuşlardır. 
Bu gün Çekoslovak milleti hak· 
lannı ne protesto, ne de müda· 
faa edebilirler. Onlar namına 
bilhassa bu protestoyu takdim 
ediyorum. 11 denilmektedir. 

madan yerine getirmekle, tas· 
vip etmek borç ve şerefini o
muzlarımıza almış oluyoruz. 

Bu münasebetle, ( Ana vatan 
ve Hatay) meselesi, iki müsta
kil bünyenin müstakil bir gaye
si ve mefküresi addedilmek ze
minini hazırlamış oluyor. 

Türk Hatayın dost Fransız 
himayesinde bir müddet kalışı, 
kötü değil, belki iki devlet 
doıtluğunu daha kati ve daha 
muhafazakar esaslara oturtul
masına parlak bir amil teşkil 
etmesi bakımından isabetli bir 
şansın neticesi olmu~tur. 

Ve bugün müstakil Hatay, 
eteğine oturduğu ana vatanın 
kanunlarını kendisine mal et
mekle ve ana vatanda ku-

Londra 18 - Alman bükfl· 
metinin ve bilhassa nasyonal 

sosyalist partisinin yegane he· 
definin Alman akalliyetleri ile 

meskun toprakların Almanya· 
ya ilhakı olduğunu gösteren 

son Çekoslovak vaziyeti İngiliz 
gazetelerinin endişelerini mucip 

rulu bulunan devlet nıüesser 
selerinin prensiplerini benimse
mekle, nazarımızda ve nazarla
rında ilk cephesine rücu etmit 
bulunmaktadır. 

Bu rucu karşısında ve ( Ana 
vatan) la (Müstakil Hatay) ara
sında kazanılan bir şey varsa 
o da Fransız milletinin dostlu· 
ğuyla müte!rnbil bir itimad mev-
zuudur. 

(Ana vatan ve Hatay) mese-
lesi ve ~bu meselenin dostluk 
yoluyla halllt tarih için öğünü· 
lccek bir kaç ıayfa demek ola
caktır. 

Ve Türk milletinin dost ye 
dürüst geçinme ahlakının vazıh 
bir tecellisi ve kııkanılacak bir 
cephesi sayılacakbr. 

olmaktadır. 

Gazeteler Almanyanın hiç bir 
sözüne ve imzaıına inanılmıya

cağmı ve kura usuliyle asker 
almak kanununun kabulü ile 

Milletler için en büyük ku
vet her silahtan keskin, her 
budretten üstün co büyük 
kuvvet, kendi evlatları ara
sındaki birlik kuvvetidir. Bil· 
bassa, nüfuıları çok milletle· 
lcrio henüz insaniyet ideali 
için istikrar bulmamıt hırs 
siyasetleri karşısında, nüfuı · 
lan daha az milletlerin baş · 
lıca dayandıkları kuvvet. 
kendi içlerindeki nifaksız be· 
raberlik kudretidir. . Ö O t. fN N 

ile hükümet erkanı konsolosha· 
neyi şereflendirmişlerdtr. 

Türk filmi bu gün halka ve 
mek teplilcre gösterilecektir, 

••••• 
Macar askerleri 

Polonya hududuna vardı 
Varşova 17 - Dün öğleden 

sonra şarki Karpatlarda Kep~e 
mevkiindc Polonya ve Macarıı-
hnın 166 sene~ inkitadan sonra 
birleşmesi üzerine Polonya • 
Macar kıtatı arasında muazzam 
tezahürat yapılmııtır. Hududa 
yaklaşan Macar kıtatı Polo~ya 
liıanile yaşasın Polonya dıye 
bağırmış, Bir bölük polonya as• 
keri de başlarında general Bu-
ruta olduğu hald~ Maca!c ya
tasın Macarlar dıye baiJrmış-
lardır. Macar kıtasıoın başında 
bulunan albar general Buruta 
ile kucaklaşmıştır. İki askeri 
şef nutuklar taati etmiş ve iki 
memleketin asırlardan beri arzu 
ettikleri komşuluğun tekrar ih· 
yasından dolayı sevinçlerini iz· 
har etmişlerdir. 

Öğretmenler · 
bol osu 

Öğretmenle& yardım ,andığı 
için tertip edilmiş olan Balo 
dün akfam Halkcvi salonunda 
p~k parlak bir şekilde yapılmış-
tır. r 

Oldukça kalabalık bir davet 1 

oin iştirak ettıii baloda geç 
vakte kadar çok samimi bir 
bavn içine eğlenilmiştir. 



YOZ 1 2 

Meşhud suçlar 
Kanununun iki senelik tatbikatından 

alınan neticeler 
Cumhuriyet devrinde ceza 

davalarında sürat ve sadeliğin 
teminine ehemmiyet atfedilmiı· 
tir. Umumi usul kanunumuz bu 
bakımdan islah edilmit olduğu 
gibi 936 senesi birinci teşrinin 
başından beri tatbik edilen 
meşhud suçların muhakeme u
sulü kanunu, meşhud ıuçlar 
hakkında ameli ve ıert bir sis• 
tem kabul etmiıtir. 

Meıbub suçların • mahiyetleri 
ve işleme tarzları sürat ve sa .. 
deliğin adalet icaplariylc teli· 
fine mOsaittir. Çünkü meıhud 
ıuç faili ya ıuç işlerlerken g6· 
rulmuı ve llstllne varılmıştır 

veya ıuçu iılerken g6rülmese 
bile ıuçun itlenmesindcn hemen 
ıonra suçtan husule gelen za
rarlı neticeyi görenler tarafın· 
dan teeasilr ve heyecan içinde 
takip edilerek yakalanmıştır. 
Suçu işlerken görülmese ve 
vaka mahallinde böyle bir ta• 
kibe maruz kalmasa bile suçlu 
suçu pek az evvel iılediğini 
gasteren eşya ve eserlerle ele 
geçmiştir. Suçun meıhud mahi
yeti haiz olması için icabeden 
bu fartlar delillerinin kolaylık· 
la tesbit edilmesini temin eder: 
Bunun içindir ki meşhud ıuçla· 
nn delilleri tahkikatın derinleş
rilmeıini icabettirmiyccek suret· 
te k~ndiliğinden olgun ve mü
tebariz bir mahiyettedir. 

Cemiyetin menfaati su u ~
\\y•niD kısa bir zamanda tec• 
ziye edilmesini icabettirir. Ce
zanın müessir ve ibret verici 
bir mahiyette olması için bu 
ıürate ihtiyaç olduğu gibi hu
sule gelen heyecanı teskin ve 
ıuçun ika ettiği tesirleri izale 
etmek için de suçlu hakkında 
ıüratle harekete geçmek li· 
zımdır. Fakat bu süratten do· 
layı adalet hiç bir zaman mü
essir elmamalıdır. Cemiyetin 
süratle ceza tatbikini amir 
olan mefaatı karşısında suç
lunun ferdi menfaatı da hi
maye edilmelidir. 

Hikimlerin, ııın hakikatine 
nüfuz ederek vicdanlarının ta
mamiylc tenevvür etmeleri ve 
hüküm verirlerken hiç bir te· 
reddüde duçar olmamaları im· 
kanını temin etmek icebeder. 

işte meşhud suçların muhake
me usulü kanunu adaletin tam 
olarak tecellisini sürat ve sade
likle telif etmiş olmak itibarile
dir ki iki seneyi tecavüz eden 
tatbikatında, tatbik sahasını 
genişletmek temayüllerini uyan
dıran müsbet neticeler vermiş
tir. Kanun suçu işlediği gün 
suçlu hakkınde karar verilmesini 
istihdaf etmiştir. Zabıta yakala
dığı suçluyu tanzim edeceği zabıt 
varakası ve elde edeceği mad
di ıubut delillerilc birlikte va-
kit geçirmeksizin aynı günde 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
teslim ve Cumhuriyet müddei 
umusi de yine aynı günde, vaka 
ıahitlcrini ve ehli hibreyi de 
hazır bulundurmak suretile suç
luyumahkemeye scvketmektc ve 
mahkeme de yine aynı günde 
suçlu hakkında kararını vermek
t~dir. Bu suretle suç işlenir iı· 

lenmez mahkeme delillere el 
koyarak işin hakikatına nüfuz 
etmek imkinına maliktir. Mah· 
keme kendisine arzedilen delil· 
leri toplarken bir az evvel ha
diseyi mOşahcde etmiş olan şa· 
bitl~rin taze malumatına istinad 
etmektedir. 

Mahkme tahkikatında tam bir 
ıclimet mevcuttur. Hadise, vu
kuuuu müteakip mahkeye de· 
lilleriyle arzedilmiş olması dola· 
yısiyle tahkikat her türlü tesir 
tezvirden izide bir surette ce
reyan eder. Bu pratik ve kısa 
ıistem mahkemenin selametini 
ve adaletin açık surette tecel
lisini temin ctmak itibariyle 
Cemiyetin ve ferdin hukukunu 
aynı suretle himaye altına al
maktadır. 

Cumhuriyet m6ddei umumileri 
meşhud olarak ilşencn suçların 
delillerini aynı gUndc tesbit 
ve ihzar aderek mahkemeye 
müracaat etmek imkanına ma
liktirler. Fakat bazı hadiseler 
olabili ki bunların haiz olduk .. 
n şerait müddeiumumilerden 
derhal mahkemeye müracaat 
etmek imkanını nezeder. Bun· 
lar müıtesna hallerdir. Esas 
itibariyle suçu itlerken görülen 
veya suçun işlenmesini mütea• 
kip suçlu olduklarını gösteren 
eşya ve eserlerle yakalanan 
suçlu hakkında delilerin derhal 
zapt ve teıbit edilerek mahke· 
menin ta cUr ne arze(itliiiesinde 
müşkilita tesadüf edilmez. Şu 
kadar ki müstesna hallere de 
makıur olsa meşhud suçlar ka
nunu müddeiumuminin noksan 
delillerle muhakemeye müracaa
tını terviç etmemiı ve bu tak
dirde kediıine, delillerini nok
ıansız tesbit edebilmesi ıçın 
24 saatlik bir mühlet vermiştir. 
Kanun mahkemede adaletin 
tamamiyle tecelli etme4Jinc o 
derece itina göstermiştir ki. 
cumhuriyet müddeiumumisinin 
davasını derhal inkişaf edebile
cek tamamiyle olgun ve mus· 
tahzar bir bale getirmeden 
ikame etmesindeki esaslı mah
zuru oazarı dikkate alarak 
hakiki bir zaruret mevcut ise 
pek müstesna hallerde keodi
sını gösterecek bu zaru· 
ret karşısında C. müddeiumu
misine umumi usule müracaat 
ebebilmek selihiyetini de tanı
mıştır. 

Kanunun bütün bu hükümle
rinden çıkan hakikat şudur ki 
kanun sürat için adalet icapla· 
rından fedakarlık etmemiş, bila
kis sürati adaletin tecellisi için 
faydalı bir unsur olarak iltizam 
etmiştir ve cumhuriyet müddei
umumilerine geniş bir takdir 
hakkı tanıyarak kanunun tayin 
ettiii kısa müddet içinde ada· 
letin ve hakikatın iyice inkişa· 
fına emin olmadıkları hadiseler· 
de bu kanunun tatbikatından 
ferağat edebilmek imkinnıı ver
miştir. 

Suçluların suçu işledikleri gün 
mahkemeye ıevkedilerek teczi
ye edilmeleri cezanın ibret ve. 
rici tesirini şayanı kayıt bir 
surette artırmı~tar. Bu suretle 

AYDIN 

DEMOKRATiK 
Terbiye Nedir" 

Demokrasi ile idare edilen ı se demokrasi de zeval~ 
milletlerde okulların en mühim tutar. 
vazifelerinden biri de · genç nesli Terbiye işlerini cemiyet na· 

yüz 

demokrasi içinde ve demokrasi mına planlı bir tarzda başarma· 
için hazırlamaktır. Çünkü, de· ğı üzerine alan okul, bütün faa-
mokrasi halka dayanan, kuvvet liyetlerde fertlerin şuurlu bir 
ve otoritesini halktan alan bir istikamette yol almalarına dik-
idare şekli olduğundan, demok· kat edecektir. Aristokrasi ve 
ratik bir cemiyet kendisini te,- totaliter idarelerde umumun ala-
kil eden elemanlllnn şuurlu birer kadar olduğu meseleler halk 
vatandaş olarak alacakları va· dediğimiz geniş tabakadan ayrı 
zife ve mesuliyctlerde, yetişme- olarak ve bu tabakaya düşiin-
lerini ehemmiyetle gaze alır. me, fikir beyan etme hakk'.ı ve-

Demokrasi ile terbiyenin alA· rilmeden halle çalışılır. Bu ida-
kasını tesis etmezden evvel, de· reler halkın ehliyetsiz olduğuna 
mokrasinin ne demek olduğunu önceden karar vermişlerdir. 
tayin etmemiz faydalı olur. Aşa- Bunun neticesi olarak, okul-
ğıdaki üç vaııf demokra!inin larda okuyabilmek bile tahdit 
en esaslı elemanlarını neşkil edilmiştir. 
eder: Demokrasiyi izah eden bu 

1 - Demokrasi içtimai işler· k h I d d k ısa u asa an sonra emo ra· 
de şuurlu bir elbirliği ister. tik bir terbiyenin ferde temin 

2 - Demokraside müsavi fır- etmekle mükellef olduğu kır 
satlara dayanan içtimai müsa- metleri görelim : 
vat vardır. 1 - Çocukların alaka ve ka-

3 - Hüriyet demokrasinin biliyetlerinin inkişafına yardım. 
ayrılmaz bir eşidir. Onların ifade ve güzel sanat· 

Bu esasları kısaca izah ede- !ardaki istidatlarını tenmiyc. 
lim. 2 Ç - ocuklarm inkişafına 

Demokratik bir cemiyette dü- ' mani olan esaslı imil ve engel 
şüoülen ve yapılan ve umumun lerin bulunarak izalesi. 
menfatiyle alakadar her iş, şu-
urlu bir elbirliği ile mütalaa 3 - Tecrübe, taharri ve mu-

1 H 
hakeme hususunda çocukların 

o un ur. ariçten dikte ettirilen 
bir yol takip edilm4?yip, grubun esaslı mcharet sahibi olmasına 
her ferdi, onun ayrılmaz bir dikkat etme, ilmi düşünce, ab-
parçası olarak istek ve reyini laki prensiplerin kazanılmasına 
kullanır. yardım etmek, çocukluk ile mü-

Dcmokratik bir cemiyette•mü- rahilik arasındaki ayrılıkları 
s vl fırsatla~r~~~.......,.,.,u.&.1oıq..~ kapıyarak terbiyenin hayat so-
Her vatan<laşa ayatta muvaf- ntına kadar uzayan oır veare 
fak olmak, kendini inkişaf ettir- halinde temadi etmesini gözö-
mek için müsavi fırsatlar hazır- nünde tutmak. 
lanmıştır. Bu fırsatlardan istifa- 5 - Umumi meselelerin el-
de eden herkes cemiyet ve dev- birliği, korporatif bir yoldan 
let işlerinde vazife ve mesuli- halledilmesini itiyatlaştırmak, 
yetler deruhte eder. Nihayet, şuurlu ve ileriyi gören bir hare· 
hürriyet demokrasinin en sadık ket · tarzını benimsetmek. 
bir eşidir. Hüriyet olmıyan yer- 6 - İçtimai işlerde demok-
de demokrasi tasavvur edilemez. ratik bir rehberin mevcudiyet 
Söz, basım, toplanma ili.. hüri- ve inliişafına gayret sarfederek 
yet ve hakları demokrasi tle bu gibi liderler itimat ve saygı 
yaşıyanların en tabii rıdalarıdır. beslenmesine çalışmak. 
Bu hüriyetler, tehlikeye düşer- Turgut BİLSEEL 

kanunun halk üzerinde yaptığı 
terbiyetkir tesir doliyısiledirki 
faraza İstanbulda kanunun 
tatbikine başlaııdığı 936 senesi 
birinci teşrin ayında meşhuden 
mahkemeye intikal eden (511) 
iş tedricen tenakus göstererek 
bugün yarıdan aşağı bir mikta
ra inmiştir. Ankara ve İzmir 
mahkemelerinden alınan ihsai 
malumat, oralarda da meşhud 
suçlarda aynı mikyasta bir te
nakus göstermektedir. 

Yukarıda ızah edildiği üzre 
kanunun asıl hadefi, bel kemiği 
suçlu hak~ında, hakiki bir za
ruret karşısında kalmadıkça su~ 
çu işlediği gün mahkemeden 
hüküm almaktır. Kakun, tatbi
katında bu hedefin de tamamile 
muvaffak olmuştur. Bütün mem-
lekette meşhud suç failleri 00 3, 
dörtle ifade edilebilecek pek az 
bir miktarı müstesna olmak üz
re aynı günde mahkemeye sevk 
edildikleri gibi mahkeme de 
işleri, denilebilir ki hemen aynı 
günde lhükme bağlanmaktadr. 
~.anuni zazuretler dolayısiyle 
ışın bir celsede karara bağlan-

ması mümkün olmıyan hallere 
pek nadir olarak tesadiif edil
miştir. Bu nadir hallerde de 
mahkemeler bu imkansızlığı 
doğuran noksanları en çabuk 
vasıtalarla ikmal etmek suretile 
işi nihayet ikinci celsede kara
ra bağlamaktadırlar. 

Kanunun, tatbikatta gösterdi
ği muvaffakiyetin canlı bir de
lili olmak üzere kendisine en 
geniş bir tatbik sahası bulan 
İstanbul mahkemelerinin vaziye-
t) gösterilebilir. 

İstanbul mahkemelerine 936 
senesi haziranı başından 937 

ı senesi mayıs ayı sonuna kadar 
geçen bir senelik müddet zarfın 
da 3785 meşhut suç davası 
sevkedilmiş, mahkemeler bu da
valardan pek azını kanuni za
ruretler dolayısiyle yakın bir 
celseye tehir ederek günü gü
nüne halletmişlerdir. 937 senesi 
haziran ayma girildiği sırada 
bütiin İstanbul mahkemelerinde 
me§hut suç vakalarına ait ol-
mak üzere elde ancak 6 dava 
bulunmakta idi. 

İşte kanunun memleketin her 
tarafında verdiği, gerek adliye 

SAYI ı 483 

Türkiye 
Kır Koşusu Birin
cilik Müsabakaları 

iki senedir yapılmakta olan 
Türkiye kır koşularının üçüncü .. 
sü bu hafta pazar günü yapıla
caktır. Birinci sene altı, ikinci 
sene on iki b&lge arasında ya
pılmış olan bu müsabakalara, 
bu sene tam on altı bölge iştirak 
etmek hakkını kazanmış bulun· 
maktadır. 
Bed~n terbiyesi genel direk

törlüğü atletizim federasyonu 
tarafından hazırlanmış ve bütün 
bölgelere tamim edilmiş olan 
kış faaliyetini, en iyi şekilde 
tatbik edilmiş olan bu bölgeler 
cumartesi günü Ankaraya gel
miş bulunacaklar, ve ertesi gü• 
nii de, 19 Mayıs stadyomunda 
başlayacak olan koşuya iştirak 
edeceklerdir. 

Her sene ayni saha dahilinde 
ayni mesafe üzerinde yapılmak
ta olan koşunun mesafeıi (6000 
metredir. Bu mesafenin 1400 
metresi stadyom pisti üzerinde 
4600 metresi de, hariçte kumlu 
arizalı çayırlı yollarda, dereler4 

den geçmek, manialardan atla· 
mak suretiyle ceryan etmeLte• 
dir. Yarışa başlı yan koşucular 
stad dahilinde bir buçuk tur 
yapacaklar ve stadyomun mara
ton kapısından dışarı çıkacak
lar 2600 metrelik bir mesafeyi 
dışarıda koştuktan sonra, stad· 
yoma gelerek bir tur yaptıktan 
sonra tekrar dışarı çıkacaklar, 
bu sefer dışarıdaki yolun aksi 
ıstikametınde kat ederek stad-
yoma girecekler ve yarım turda 
stadda yaparak yarışı ikmal 
edeceklerdir. 

Bu suretle, esasen milli küme 
maçlarını seyretmek için sahaya 
gelmiş olan seyirciler, yarışın 

başını, ortasını ve sonunu sey· 
retmek ve yarışla yakından 
alakalanmak imkanını bulabile· 
ceklerdir. 

Müsabakaya iştirak edecek 
bölgelerin takımları dörder at
letten mürekkeptir. Bunların 
üçü takımın asıl koşucusu, biri 
ihtiyatidir. Mamafih takım tas
nifinde, bu dört atletten, en 
iyi derece almış olan üçü na
zarı itibare alınacaktır. Her ko· 
şucu yarış bitiriş sırasına göre 
sayı alacak en az sayı alan ta· 
kım yarışı kazanacaktır. 

Geçen sene, bu yarışın ferdi 
birinciliğini Kocaeli bölgesinden 
Galip Koşar, ikinciliğini Eski
şehirden Behzat Akdeniz almış
tı. Takım tasnifinde ise birinci-

Sonu 3 üncü Sayfada 

ve gerek zabıta için şeref kay
deden ve tatbikine geçildiği 
sırada en nikbin düşünceleri de 
geride bırakan bu müsbct neti
celeri tatbik sahasını gcnişlet

meğe vesile olmuş ve kanun 
tadil görerek 13,7,938 tarihia
den itibaren ağır ceza mahke
melerinin vazife gördükleri be· 
lediye hudutları içinde ışleneo 
ağır cezalı meşhud cürümler 
hakkında da tatbik edilmeğe 

başlanmıştır. Bu sahada alınan 
neticeler de sürat ve adaletin 
tecellisi bakımından şükranla 
kaydedilecek derecede müsbctti. 
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1 RADYO 1 
Türkiye 

PAZAR 18/3/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 -. 15195 

kc:a, 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 •· 9465 Ket. 

20 Kw. 
12.30 Prorram 
12.35 Mhik ( Klçlk orkestra 

tef : Necip Aılrm ). 1 - Rii
ıater • Bir Entermezo 2 -
Brabmı • Macar clanaı No. 9 
3 - K-ke - Melankolik valı 
4 - Llbr • Aavyera valıları 

13.00 Memleket saat ayan, 
ajanı, meteoroloji haberleri. 

13.15 Mllzik ( KOçOk orkestra 
.. Şef : Necip AtJun ). S - Mi
cbeli - Şen 1erenad 6 - Mililer 
.. Kllçllk Hranad 7 - Johan 
Strauu - Bu natmeler ıeni sar
ıın ey dibaya 8 - Eantenechla
ger .. Y ddazlara doğru : Fan tezi 
9 - Lineke - Venaı : V alı. 

13.SO Tlirk mllziği. Çalanlar : 
V eclbe, Kemal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Kozan, Cevdet Çağla. 

Okuyan : Miizeyyen Senar. 
1 - Mllzeyyen Senar • Kar

caiar pqreYi. 2 - Mahmud 
Celllettia pqaam - Karcıiar 
tarkı ıı - Vahı meyuai vilaliadir. 
3 - Ba1u Şacll,_.. - Karcı
ğar tulu .. Bir '(llp ol. 4 -
Kemal Niyazi Seylan • Keme•
çe tabimi. 5 Udi Ahmed -

Karcığar farla • Zalımı hicra
nın gibi. 6 - Mustafa Nazifin
Karcığar farkı - Gan&lde bir 
ateı yakabm clecli. 7 - Muta
fa Nazifin - Tllrktl - ikide tur
nam' ıelir. 

14.20-14.30 KonUf1Da ( Kaclm 
saati çocak terbiyeline dair). 

17.30 Program 

17.35 Mlzik (Pazar çayı pi.) 

17.15 Konutma (Çocuk uati) 
18.45 Milzik ( Pazar çayı de-

vamı. Pi.) 

19.15 Tilrk mllziği ( fasıl he
yeti) 
Hakkı Derman, Eıref Kadri, 

Huan Gür, Baıri Üfler, Hamdi 

Tokay ve Celil Jokıes tarafın· 
dan. 

20.00 Ajans. meteoroloji ha
berleri. 

21.15 Türk müziği: 

Çalanlar: Vecibe. Cevdet Ko
zan, Ruıen Kam, Zühtü Bar
dakoğla. 

Okuyanlar; Muzaffer llkar ve 
Radife Neydik. 

1- Banli Hasan ağamn • 
Rast paşrevi. 2 - Dede efen
dinin - Raıtkirı natıka - 24 Ma

21.10 Milzik ( Riyaseti cum• 
bur bandosu · Şef- Ihsan Klln· 
çar ), 1 - C. F riodemann -
Mart 2 - P. Lacome - Sego
viana ( lspanyol dan11 ). 3 -
A. Borodine - Prens lgıf ope
ra11mn uvertürü 4 - J. lbert 
Akdeaizde ıeyyabat ( Escalaı ) 
N. 2, N. 3. S - Brabmı - Ma
car dansları üzerine fantezi. 

22.00 Anadolu ajansı ( ıpor 
serviıi ). 

22.10 Milzik (Cazband - Pl.) 
22.45 23 Son ajans haberleri 

yarınkı program. 
PAZARTESi • 20/3/939 
12.30 Program 
12.35 Tlirğ miiziği - Pi. 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.15 14 MOzik (Hafif müzikPl. 
18.30 proıram. 
18.35 Mlzik ( Caıband Pi. ) 
19.00 KonUf1Da ( Doktorun 

ıaati. ) 
19.15 Tilrk müziği (Halk mu

ıikiıi. ) ( Cura ve ıaz\a ) Sadi 
YaYer Ata:nan. 

10.36 Türk ( Karııık program 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eıref 
Kadri, Haıan Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. Okuyanlar: Talı
ıin karakut ve Celil. Tokıes 

20.00 Ajanı, Meteoroloji ha
berleri, ziraat borsaıı (fiyat). 

21.25 Nqeli pllldar - R. 
21.SO Mllzik ( Sabafoa M>lo -

Nihat Esengin ). 1 - Sid plai· 

lpı • Amelia 2 - J. Gurewicb 
- lda 3 - Max Herzberk - Lı
mento D' Amour 4 - Sid pbi

Upe - Twilight Wlıisperı 5 -
J · Gurewioh - Habanera. 

21.50 Mllzik ( Melodiler . Pi.) 
22.00 Mllzik (K&çlk orkeıtra 

- tef : Nenip Atkın ). 

1 - Ryming - Entermezo 2-
y vain - Dudaklann !... Opere-
tinden potpuri 3 - Beeker • 
ilkbahar 4 - Niemann • Çar
lieton ( Danı ) 5 - F anglber
ger - K&ç&k toplantı ( Revü-

Enter zo ) 6 - Schieder - Dinle 
Keman ne ıöylevor ( Tango). 

20.15 Tilrk müziği ( Klasik 
program ). idare eden : Mesut 
Cemil. Çalanlar: Vecibe, Fahi
re Fersan, Reıat Erer, Ruıen 
Kam, Kemal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla, Zühtü Bardakoğ-
lu, Basrı Üfler. Okuyanlar : 
Ankara radyosu küme okuyu
cuları ( Koro ) 1 - Tanburi 
Zeki Mehmed ağa - F erabfeza 
peırevi. 2 - Hammami zade 
lımail dede - F erabfeza birinci 
beıte. 3 - Hammami zade Is-

Kır Koşusu Birin
cilik müsabakaları -· ..... 

Bq tarafı lklacl aahtfede 

liji lstanbul. ikinciliği Eskişehir 
tlçllncllllljil iıe Ankara almııtı. 

Geçen eene bu tekilde ıllrpi· 
rizler olduğundan, bu ıene de 

hangi takımın kuanacağını ta

yin etmek müıkilletmit bulun
maktadır. Bunuula beraber. An· 
kara lıtanbul ve Kocaeli atlet· 

lerinin bu yarııın büyOk favori· 
leri olduğunu kabul etmek li· 
zımdır. Bilhassa, lstanbuldan 

Riza Makıut Artan, Ankaradan 
Mustafa ve Kocaeli den Galip 

ile, Eıkişebirden Behzadın yine 

bir bayii çekifecekleri mubak· 
kak g6r0lmektedir. 

Geçen seneki derece llzerinde 
de bir bayii deği,ildik yapacak 

gibi g6rilnen bu seneki yarıılar· 
da da, balgelerimize muvaffaki

yetler dileriz. Y aflfa iştirak 
edecek bölgelerin isimleri ıu• • 
lardır. Ankara, Aydın, Adana, 
Bursa, Bolu. Gaziantep, Kocae· 

li, Kayseri, Kastamo.ıi, Konya, 
Edirne, lstanbul, İzmir, Muğla, 
Trabzon ve Yozgat. 

• of .. 

Tashih 
Donkll sayımızda ( Bursaya 

kadar ) eerlevhalı yazının 10n 
satırındaki "Beğendim., kelime· 

ıi "Yendim" olacakt.r. Tashih 

ederiz. 

mail dede - Ferahfeza atar ıe
mai. 4 - Rqat Erer - Keman 
takıimi. S - Hammami zade 
lımail dede - Şehnaz ıarkı .. 
Sana ey canımm canı efendim. 
6 - Kemani Rıza efendi - Şeh
naz farkı - Meramı andelibin 
vaslı gllldür. 7 - Dellal zade 
Şehnaz ıarkı • Etmedin bir lah
za ihya habrı viranımı. 8 -
Dede [efendi .. Şehnaz prkı -
Gönil durmaz su gibi çağlar. 
9 - Tanburi Osman beyin • 
Ferahfeza saz semaisi. 

21.00 Memleket ııat ayarı. 
21 .00 Konuşma. 
21.15 Esham, tabvilit. kam

biyo - nukut borsaıı (fiyat) 
7 - Kutseh .. Mıtcar marşı. 8 
- Jobann Straull ·Şen viyana 
(Vals). 9 - Mainzer - Viyana 
polkası. 10 - Bucalo11i ~ Pıta
lozzanm bir ıarkısı Giribiribin. 

23.00 Müzik ( Cazband Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 
lca111. 3- Arif beyin - Rut ıa r- ~- !"e!!!!e!!l!!!!!!!!!!!l!eı!!!!!!!!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!l!!!Bli!!!9~!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
kıaı • Atık oldur kim kılar ca
lıın feda. 4 - ZllhtO Bayrak· 
otlu - Santur teluimi. 5 - Mab· 
1111•d Celileddin pa9anm - Rast 
farlc11ı - Fitneler gizlemiı. 6 -
Ptt. Celileddin paıanın - Raat 
'-1 le111aiıi. 7 - Şemıiddin Zi
Ya • k&rdili hicazkir ıarkı -
~6•e~~e hüsnüne. 8 - Ş. Ziya 
el~dilı hicazkar ıark - Bıktım 
~ilden. 9 - Refik F enan- Mu-
.. YYer ıarkı - Her güzelin ba
ll~~aıı bir glll seçerdi. 

21 
.O() Me111leket ıaat ayarı. 
·09. Neıelei plaklar - R. 

f 
f .. 
1 

-~~ ................... ~ .. ~~···· 
Doktor Şevket Kırbaş 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

f Muayenehanemi Nazilli köprüıli kerşııındaki tapucu 
f. Süleymamn hanesine naklettim. 

1 baıtalanm her gün saat yediden sekize kadar ve 
• ağleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
: kan, balgam, maddei ıaita ve her türlll tahlilitı icra 
1 eder. Veremlilerde fe-ia en IOD tedavili olan Pinomo-
f. toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

Çine icra Dairesinden : 
Alacaklı : Acıpayamda Faik 

Zor ojlu ve Oımao demirci. 
Borçlu : Daday kaymakamı 

Recep Aydıa : Açık arttırma 
ile paraya çevrilecek ıayri men
kulfln ne oldutu. 

Çinenin Hamitabad mahalle
ıinde kiin ve tapunun 931 ıi· 
cilinin 7-8 numaraıında kayıtlı 
tahmini 26 d6nBm aebze bab
çesile harap cİam ve oda. 

GayrimenkulOn buloadujıl mev 
ki, mahallesi, sokağı numaraıı : 
Sebze babçeıile dam ve oda 
birlqtirilmek ıuretile hudutla
rı : tarkau tapuda Hacı Ce
mal balen bacı Emin vereseleri 
garben Bahtiyar oğlu Şaban 
karııı Saide timalen kalabak 
çayı cenuben San oğlu mahalle
si yoluyla mabdud. 

Takdir olunan kıymet : Sebze 
balıçesile dam ve odanın kıyme
ti 2000 liradır. içinde bir havuz 
ve kullanılmıt SO kova ve mey
valı ve meyvaıız 77 aiaç var
dır ve kerpiçten de yapılma 
harap ve üıtli saz artlllü bir 
hayvan damı ve yine harap 
karııdan yapılma ve kireçle 
ııvanmıt ve ilıtil kiremitli bir 
gaz oda ile hayata vardır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, ıaat: 

Çine icra daireıi 
Birinci arttırma flnti : 3 Ma· 

yıı çartanba glini saat 10 da: 
ikinci arttırmaıı : 19 Mayıı 

cuma gllnll aynı ıaatta. 

1 - İtbu gayrimenkulDn artır 
ma ıartnameel 17 I 3 I 939 
ilh tarihinden itibaren 

93916 No. ile Çine icra 
daireıinia muayyen numaruında 
herkesin g6rebilmeıi için açık
tır. lıinda yazılı olanlardan faz
la malümat almak iıteyenler, 
ifbu prtaameye ve 939/289/300 
doıya numaraaiyle memuriyeti
mize mtlracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iftirik içia 
yukarda yazdı luymetm % 7,S 
nilbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek ıahibi alacaklı· 
larla diğer allkadarlann ve ir
Ufak hakkı ealıipleriaia rayri 
menkul iizerhadeki haldaruu hu· 
1D1ile faiz ve maarafa dair olan 

voı < 

iddialarını if bu ilin tarihinden 
itibaren yirmi glin içinde evra • 
la müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e· 
der. Akıl bal de hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça ıatıı 

bedelinin paylaımaııadan hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen ıllnde artır• 
maya iştirak edenler artırma 
ıartnamesiei okumuı ve lilzum
!u malumat almlf ve bunları 
tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayin edilen zamanda rayri 

menkul Oç defa baj'rıldıktan ıonra 
ea çok arbrana ihale edilir. 
~ncak artırma bedeli muham• 
men kıymetin yllzde yetmif 
beşini bulmaz veya aatıı istiye .. 
nin alacağına rucbanı olan di-
ğer alacaklılar ~bulunup ta be· 
del bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının mec .. 
muundan fazlaya çıkmazsa ea 
çok arbranın taahbüdil bak! 
kalmak üzere artırma on bet 
giln d. ha temdit ve on betincl . 
gnnn ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli ıatıı iıtiyenin 
alacatına riichanı olan diğer 
alacakhların o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile. en çok artırana ihale 

1
. edilir. Böyle bir bedel elde 

1 edilmezse ihale yapılamaz. Ve 

1 

sabf 2280 sayılı knnuna 
tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 

1

1 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mlihlet içinde parayı 

1 

vermezse ihale karan feıbolu
narak kendisinden evvel en yük

j ıek teklifte bulunan kimse arz 
1 etmit oldutu bedlele almaia 
i razı olurıa ona, razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen on beı gün 
mllddetle artbrmaya çıkanlıp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale araıındaki fark ve geçen 
rtıaler için %5 den hesap olu
aac:ak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca lailkme hacet kalmakıızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
oluuur. (133) 

Bir garyra menkul yukarda 
ılsterilen 3 Mayıs 939 tarihinde 
Çine icra memurluğu odasında 
ııbu ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 1214 

·~····················· ... r Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimiz ıosyal yardım ıubesi tarafmdan Park karıı· 

ıında Spor balgelİ binasında 20 mart 939 pazartesi günOnden 
itibaren Bakımevi açılacak ve aşağıda gösterilen glln ve 
ıaatlerde doktorlarımız tarafından her vat ıadaı muayene 1 
ve tedavi olun•caktır. 

Muayene pnü Saat Doktor arkadatımızın adı 

1 Pazarteli 2 - 3 Doktor Fabrettin Sügür 

H 

Salı 

Çarşamba 

" 

Cuma 

(Çocuk hastalıkları miitahauıaı) 

3 - 4 Operatör Medeni Boyer I> 
4 - S Doktor Fuat Bayraktar I> 

(Cilt hastalıkları mutabauıaı)-I> 
2 - 3 Operat8r Nuri Erkan 
3 - 4 Doktor Şevket G6zaçan 

(Gaz baatalıkları matahaU1aı) 1 
4 - 5 Doktor Muhıia 

S - 6 Doktor Şevket Kırbaş 

(iç haatalıldarı mutabauıaı) i 
2-3 
4-5 

dntanl hastalıklar mutahaA1aı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Mllnif Erman 

(Kadın hastalıkları mutaha•••) 

Doktor Halil G6zaydın 
1 " 
'-. Cumarteıi 3 - 4 . ...................... ,., .. 
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8 
Resmi Tebliğ 
Neşri : Resmi gazete : 3/3/1393 No. 4147 

İKTİSAT VEKALETi - iŞ DAİRESİ REISLİGINDEN : 
lı kanununun 31 inci maddesi mucibince, işinden her hangi bir 

suretle çıkan veya çıkarılan işçiye, işveren tarafından, yalnız işin 
nev'ini, mahiyet ve müddetini gösteren bir şehadetname verilmesi 
icap etmektedir. Bu şehadetnameye, ancak işçi tarafından talep 
edildiği takdirde, keedisinin bal ve hareketile çauşmasının ne yol· 
da olduğu da ayrıca yazılabilir. 

Kanunun yukarıda emrettiği şekilde işçiye şehadetname verme· 
mek veya şebadetoameye işçi hakkında doğru olmayan yazılar 
yazmak, iş kanununun 108 inci maddesinin 13 üncü fıkrası muci· 
hince cezayı müstelzim bulunduğundan, bilümum işverenler tara
fından kanuni şartlara uygun olarak verilecek ıahadetnamenin 
örneği aıaiına dercolunmuştur. 

iŞÇi ŞAHHDETNAMESİ 

işverenin Ticaret sicilinde ka
yıtlı olan ünvan ve adresi 
işçinin : 

Adı ve soyadı: 
Doğum yeri ve tarihi: 

• İıçilik numarası: 
Yaptığı itin nevi ve mahiyeti 

Fototraf 

Yukarıda · hüveti yazılı ve fotoğrafı yapışık n 
. . . . tarihinden . • . . . . . tarihine kadar müessesemizde 

çalıştığım gösterir ıehadetnamedir . 
• • . • J •• . • I 19 

----- ·--- --- ·-··---- -·------ -··--~ 

..... , ______ , __ 
·-. ( 1) 

işveren veya işveren vekilinin im· 
zası ve varsa iş yerinin firma mü• 
hür veya dc.mgası. (2) 

lıvere . . • . . . ...•. nin 
-------------.- yukardaki imzası tastik olunur .(3) 
İş veren vekili • • • . . • nın 

(1) Buraya, ancak işçi tarafından talep olunduğu takdirde ken· 
diıinin çalışmasının ne yolda olduğu yazıl ır ve işçiye dahi imza 
ettirilir. işçi tarafından böyle bir talepte bulunulmazsa burası çiz· 
gi ile kapatılır ve bir şey yazılmaz. 

[2] iş Kanununun 31 inci maddesinin 4 •incü fıkrası mucibince 
aylık ücret tutarı 30 lirayı geçmiyen işçilere verilen şahadetname· 
ler her türlü resim ve harçlardan muaf tutulduğuna göre, aylık 
ücret tutarı otuz lirayı geçen işçilere verilecek şahadetnamelere, 
Damga Resmi Kanununun 11 inci maddesinin 48 numaralı bendi 
mucibince 15 kuruşluk pul yapışhrılması icap etmektedir. 

(3] Bu tastik, işyerinin bulunduğu mahal zabıtası tarafından 
yapılacaktır. 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 

İstanbul • Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

1 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine alır. Çe-
şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri . _ 

lıan 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Arap kuyusu köyünün boz 
yerinde doğusu İsmail kızı Ha
lil zevcesi Ayşe batısı tabak 
Ahmed vereseleri kuzeyi Tah
sin sağlık güneyi yol ile çevrili 
3 dönüm bağ Arap "kuyusunda 
bacaksız lsmailin iken ölümüyle 
vereselerine kaldığı köy kuru
lundad verilen ilmühaberden 
anlaşılmakla senetsiz tasarru
fattan tescili için gazete ile 
ilin tarihinden 11 gün sonra 
ınaballine memur gönderile-

1215 

cektir. 
Sözü geçen yerde bir ay lJ ı 

bak iddiasında bulunanlar var .. 
sa yerinde bulunacak memura 
1213 fiş numarasiyle muracaat 
etmeleri i)an olunur. 1217 

:········ Abone şeraiti ........ : 
j Yıllığı her yer için 6 lira. j 
i Altı aylığ'ı 3 liradır. i : l . : dare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baaımevi. f 
i gazeteye ait yazılar için i 
; yazı işleri müdürlüğüne, ilin· : 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
i 'DÜracaat edilmelidir. ; . . ................................................. 

imtiyaz l 'lhibi ve Umumi ~!Jriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Baaıldı~ı yer 
C il P B:asımcvi 

AYDIN SAYI ı caS 

TECİM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ No. 3212 

~~~~~~-... ~~~~~~-
Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 

rağbetten aldığım cesaretle bu kere mağazama 
yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

C. H. P. 

BASIMEVİ 
~--------ıı~d ---------

Son for-

bütceleri 
' 

1 
Belediyelerimiz için 

mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile-

' 

rine arzeyler. ,, 
tgllq!Pırt'CIJ 1ffı1' 

~·=::-:~~~-=·~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~==~~ 
ve şartnameleri, istiyeuler s~~~ 
Parti .başkanlığından görebı 1 fı 
ler. isteklilerin 2490 nuOJ'ıı 
kanundaki şartları haiz bul~e 
maları meşruttur. Muvakkat 
minat 505 lira 15 1'uruştur. 29 

Söke Parti 
Başkanlığından : 

Partice yaptırıbcnk 6735 lira 

9 kuruş bedeli keşifli Halkevi 
birinci kısım divar ve beton 
armeleri 21 gün müddetle mü
nakasaya konmuştur. 

İhalesi 1 Nisan 939 Cumar
tesi günü sant 16 dadır . Proje 1196 14 19 24 


