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LONDRADA 
Nisbi bir nikbinlik var 

Hitler de Musolinin umumi bir harbe 
sebep olmak istemedikleri söyleniyor 

Londra 19 - Londra diplo- Halihazırda totaliter devletler 
matik mahfillerinde Beynelmt- için seri bir harp1e muvaffaki-
lel vaziyette bir nebze salih yet elde etmek ihtimali yoktur. 
hlaıl olduğu beyan edilmektedir. Zir~ demokratlar her vechile 

Hitlerde musulini umumi bir hazırlanmışlardır. 
harbe sebebiyet vermekten çe-
kinmektedir, Eylill ayında vukua gelmiı 

Zira sulh sever milletlerin olan buhranda olduğu gibi Al-
biribirlerile temasları ve meHile man kumpanyaları gemilerini 
rinin muvaffakiyetle neticelen- geri çağırm11lar ve 6nilmiizdeki 
meıine Amerikanın bilkuvve aylar için de yolcu kabul et-
mOdabaleai de yardım etmiştir. mektedirler. a.a. 

=--
lngiliz ispanyada 

Hükümdarları ha- Yeniden karışıklık 
ziranda Amerika

ya gidecekler 
Lonclra 19 - lngiliz kral ve 

kraliçe1inin Amerikaya 7 - 11 
hazirana kadar resmi ziyarette 
bulunacakları ve reisi cumhur 
Ruzveltle Amerika bOkümetinio 
misafiri olacaktan Butingam sa· 
rayından reımen bildirilmekte· 
dir. a a 

Tayyarelerimiz 

Tahran 
Üzerinde uçtular 
Tahnn19(A.A.)-~u 

Veliabtının dDiiinü ıenliklerine 
İftirak edecek olan yedi tay
yareden mlrekkep filomuz don 
Tahran tayyare meydanına in
miı ve marasimle karıılanmır 
tır. Tayyarelerimiz Tahran n
zerinde uçmuı ve TOrk - İran 
milli renlcleri Ozerine baaılmıı 
TOrkçe ve Farsça ıu ctimleler 
yazıla kiğıtlar atmışlardır. 

•• GOzel vatanınızı' ziyaret ve 
aevinçli günOnilze if tirake gön· 
derilen tork tayyarecilerinin 
yOrekleri doıtluk ve kardaşhkla 
doludur. " 

Heyetim•z mebuıa n meclisini 
ziyaret etmiıtir. 

• ••> QııO< ....... 

B. Gafenkonun Hit 
lerle mülakatının 
neticesi bekleniyor 

Loodra 19 - Romanya ha
riciye nazırı Gafenko ile baş 
vekil Çemberlayn ve lord Hali
faks aralarında müzakerat baş• 
lamadan evel Gafenkonun Hit
lerle yaptıtı mDzakereler hak· 
kında yeni haberler alınacağı 
Londra diplomatik malafillerinde 
86yleame)ltedir. · .a a 

mı var 
Londra 19 - lıpanyadan 

gelen haberler memlekette ka
rışıklık olduğu ve yiyecek mad
delerinin pek ziyade azaldığı 

ıeklindedir. Bu ıebeple ispanya 
yeni bir harbe girecek halde 
değildir. a a 

-1ı1&1• . 
Belediyeler imar 

müdürlüğü 
Dahiliye VekAleti imar m6· 

dlirlilğüne kadistro fen mOıa-
viri mllhendiı Halit Ziva Tork
kan tayin kıhnm1ştır. TOrkiyede 
kadiıtro mealeğini ilk kuran 
ve 14 ıeneden beri az.-mi mu
vaffakiyetle bu tqkilatın bafın
da bulunan Halit Ziya Tilrkkan 
evvelki gOn lzmirden ıehrimize 
gelmiş ve diln öğle treniyle lı· 
mire gitmiftir. 

Halit Ziya Tnrkkaa dOa sa
bah valimiz Ô. Gllndayı ve mi· 
teakiben belediye reisini makım· 
larında ziyaret etmiştir. 

··••caett+-

Bir evin yıkılma 
kararı 

Zafer mahallesinden yapıcı 
Aksekili Mebmed krısı Nazmiye 
Sönmez Erin Belediye yapı ve 
yapı yollar kanunile umumi bıf-
z1111hba kanunlarına muhalif 
olarak rubıats1z ve pllnııı 
yaptırdıiı evin Beldiye Daimi 
encilmenince yıkılmasına karar 
verildiğini evvelce bu siltilnlar
da yazmıştık. 

Nazmiye Sönmez Er tarafın· 
dan yapılan itiraz üzerine mua-
meleyi tetkik eden vilayet ida
re hey€"ti belediyece ittihaz e
dilmiş olan yıkılma kararmı taı· 
tik etmiş olduğundan ruhsataaı 
yapılan C\f dün yıkhrılmışbr, ............ 'ô-a~;; ..... .__. 

• Belediye meclisinin bütçe ~ 
encümeni bugün saat 20,30 : 

• da Belediye daiTesinde top· : 

: }:'!'!•1-,a,.!J~~~i~~e.d!!;.. 

Yeni 
Telgraf ve telef on 
inşaat programı 

.,....._ 

P. T. T. umum mildürliliO 
bu yaz içerisinde telgraf hatla
rımızı iıllb, yeni hatlar tesis 
telefon febekelerini tevıi ve is· 
lih için bir program hazırlamıı 
tır. Ayni programla iktisadi ye 
içtimai hareket ve münasebet· 
lerin artması doliyııile yeni 
telıraf merkezleri va aantralla· 
rı da tesis edecektir. Programa 
g6re Bahkeıir·Çanakkele, An
kan•Kayıeri ikinci devresi, Si· 
vas-Erzurum-1ran hududu, Na· 
zilli Dinar, Konya-Ulukııla, Ulu 
kııla·Adana, Çorlu yunan bu· 
dudu, ikinci devresi hatları ya
pılacak, Eskitehir, lzmit, Sam• 
ıun, Bursa, Adana, Mersin, Tar
ıuı, Zonguldak tebekeleri tevıi 
olunacak, bahçeli evlere telefon 

kabloıu yapılacak, Manisa, Ba· 
lıkesir, Afyon, Adapazan ve 
Kayseri dahili telefon şebekele· 
ri kablo haline getirilecektir. 
Bundan batka Sarayburnu ile 
Salacak araıına telefon kablosu 
diSkiilecek, 8efiktaı, Tophane, 
Karak6y ve Voyvoda caddesi 
mıntakalarında mevcnt telefon 
teaisatı genifletilecektir. Ayrıca 
Ankara va lstanbul telefonu 
için 6ç kanallı kuranporUSr alı
naca khr. Samsunda kurulan te· 
lef on aantralı faaliyete geç mit 
bulunmaktadır. Şiılide yeıı l te • 
ıis olunan iki bin abonelik ıan
tral da yakında çalıımaya "•ı· 
lıyac~ktar. 

P. T. T. idareti posta vagon
larını birer ıeyyar poıtahane 

haline getirmete karar vermiı · 
tir. Bunun için, idare 'yeniden 
8 posta vagonu mObayaa ede
cektir. 

Acı bir zıya 
Genel kurmay batkanımız 

Mare,al Fevzi Çakmak'ın 
kerimeleri ve Güzel sanat
lar akademisi miidürO Burhan 
Toprak'ın eıi Bayan Muaz
zezin vefat ettitini tee11ilr
le haber aldık. 

Vefat haberi Ankarada 
bllyOk teeullr uyandırmıı 
ve Mareıal Çakmak kızının 
cenaze merasiminde bulun· 
mak üzere dün akıam İı· 
tan bula hareket etmiıtir. 

Milli Şefimiz ismet lnönll 
Maretalı; hareketinden ev 
vel Erklnıharbiye dairesin· 
de ziyaret ederek teeasilr· 
lerini bildirmiştir. 

Fon Papen 
Ankara sefiri oldu 

Ankara 19 · ( A.A. ) - Fon 
Papen Almanyanın Ankara ıe· 
firliJia• tayin ediJmltt.ır. 

KONT CIYANO 
Yugoslav Hariciye Nazırı ile Cumar

tesi günü konuşacak 
Belrrat 19 - Yugoslavya 

hariciye nazırı ile ltalya hari-
ciye nazırı kont Ciyano araıı11· 

daki görOııneler 22 Nisan Cu· 
martesi günfi Venedik sarayın
da yapılacaktır. 

Hariciye nazırı Cuma gllnil 
Belgrattan ayrılacak ve yanın• 
da ltalyanın Belgrat ıefiri bu· 
lunacaktır. 

Müzakereler iki gUn sOre• 
cektir. 

Türk-Yunan 
Muhadenet Cemiyetinin Ziyafeti 

ielinik 18 ( A. A. ) - A- du k ımandanı general Politıs, 
nadolu ajansının hususi muba- um11rn siyasiye işleri müdüril 
biri bildiriyor : Lekkoı, üçOncü kolordu kuman 

Evvelki akşam Türkiye - Yu- danlığı erkAnı harbiye reisi ıe· 
neral Hrisoohu, general Kavra• 

nan mubadenet cemiyeti tara• kos, balediye reisi ile ticaret 
fından konsolosumuz idris Ye ve sanayi oda3ı reisi, br.ynelmi· 
refikası terefine Mediterana o- lel SelAn.k Fuarı umumi direk-
telinde bir ziyafet verilmittir. törü, konsolosluğumuz erklnı 
Çok samimi bir bava içinde ge- Tllrk - Yunan mubadt:net cemi-
çen bu ziyafete refikalariyle yeti idare heyeti Azaları ve Se• 
birlikte Mekedonya umumi vali- IAnik Tilrk kolonisinin ileri ge· 
ıi nazır Kirimiş, üçOncll kolor- lenleri hazır bulunmuılardır. 

a 7 - • 

Toprak mahsulleri ofisi; tüccar 
elindeki afyonları satın alıyor 

Ankara 18 ( A.A ) - Afyon mübayaa pllnıoda ve usullerine 
uygun hareket etmediklerinden dolayı inbiıar idareıince malları 
timdiye kadar aabn alınmamıı bulunan mOıtahsil ve tüccar elle· 
rinde kalmıı '"afyonla,ın muayyen bir pllna g6re satın ahnmaıına 
karar verilmiştir. Bu ıatın alma işinin tabi olacağı şartlar ve 
usuller toprak mahsulleri ofisince ayrıca ilin edilmiştir. 

Hidiseler ara91nda: .. ,..,,...,._ _..,...._...,.~-

Atatürk sağ olsaydı •.. 
Soranlar çok var: 
- Bugiln AtatGrk aai olsay• 

dı ne yapardı? 
Hergiln bizi bir kaç 6ğftn 

karııhyan bo sorgunun cevabı
nı ı&yle veriyoruz: 

- Bugün Atatiirk aağ olaay
dı timdi luönllnOn yaptığını ·ya
pardı, Atatürk de bilirdi ki da· 
va, bir yandan, Veraayın çizdi
ği dOnyayı korumakla deği9tir
mek iıtiyen bilytık devletler 
araıındadır. Biz Versayın dııın
dayız. iki taraftan hiç birinin 
menfaat haralarına oyuncak ol
mayız. Atatürk de bilirdi ki 
dava, bir yandan da büyOk 
milıtemleke ıabipleriyle bundan 
mahrum olan ayni devletler 
araaındadır. Biz mUıtemleke 
İflahı uyandıran bir memleket 
değiliz ve her hangi bir parça• 
mızı iıtiyen ağzın otuz iki di
şini birden kırarız. Buu bizim 
kadar baıkalar1 da bilirler. O
nun için hiç bir tarafın korku· 
ıiyle lteki tarafın himaye ka· 
nadı altına ( yani hakikatte is
tismar pençesine ! ) Girmeyiz 
Atatilrk de bilirdi ki dava, ide· 
oloji bakımından, olanca hııiyle 
ilerliyen bir naayonaliıt akınla 
alaşağı ·etm~te başladıj-ı eski 
fikir kıymetleri arasındadır. Biz 

büyük harpten sonra milli ıuu· 
runu ilk bulanan ve milli yekpa• 
reliğini gerçekleştirmeğe ilk 
baılıyan memleket olduğumuz 
için başkalarından dera almağa 
ihtiyacımız yoktur. Atatürk de 
bilrdi ki dava, milli ıavaıta 
vurulanların kanile çizdiğimiz 

hudutların dııındadır; ne zaman 
iki taraftan birinin bu hudutla
rı llstiinde gözleri parlaraa o 
zaman yerimizden fırla.rız; fakat 
timdiden milli gilcOmOziln ve 
milli ıinirirnizin yayını alabildi
ğine germekle iktifa ederiz. 
Ondan evvel şu veya bu tarafa 
en hafif temayül, yabancı da
valar lehine ve Türk menfaati 
aleyhine muvazenemizi bozar. 
Türk ordusunun ıarkta ve 
garpta biç bir devletin menfa· 
atlerine peşkeş çekmeyiz. Bita
raflığımızı terketmeğe mecbur 
kalacağımız farazi gün, bugiln 
değildir. 

Atatürk ıağ olsaydı ... Fakat 
başvekilimiz Refilc Saydamın bir 
siyasi dirayet abidesi halinde 
yOkselelen ıon nutkunun her çiz-
giginde apaçık göründil ki At•türk 
sağdır ve Türk milletinin debaıını 
temsil etmek bakımından ıu 
hakikat riyazi bir aatlamlıkla 
doğrudur. Atatllk = laanu. 
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iş ihtiliflarını Uzlaştırma Evlenme evrakının para-IBa~ı mın~akal~~da 
· 1 Y enıden çekırge goruldG 

ve tahkim nizamnamesi sız olması hakkında proje mi~i:i:! ::~~:;~0·:..~~~!1:~~: 
dan baıka, tesbit harici olarak; 
Bozdoğanın koyuncular, Karaca• 
ören ve Yenipazann Kırıklar 
k6yil cıvarında yeniden inficar 
halinde çekirge garolmO,tor. 

Birinci Kısım 
Mümessil işÇiler seçimi 

Madde: 1 
iş kanunu,a tabi it yerlerin· 

de iş verenle İfçiler arasında 
zuhur edecek (tekbaşh) veya 
{toplulukla) İf ihtilaflarını uzlaı 
tırmaya çdlışmak 6devini yap• 
mak üzere, her iki ıenede bir 
mart iptidaeından mayıs sonuna 
kadar ki devre içinde iş kanu• 
nunun 78 nci maddesi mucibin• 
ce mOme11il işçi ödevini yapma· 
~a ehliyetli itçilerin ienel ıe· 
çimi yapılır. 

Madde: 2 
Birinci maddede yazılı genel 

seçimler bittikten ıonra yeni• 
den açılacak iş yerlerinde seçim 
iş yerinin faaliyete baıladığı 

tarihten itibaren üç ay zarfın· 
da ikmal olunur. Bu ıuretle son 
radan ıeçilmi:s olan İfçilerin 
mümes!Jillik ödevini yapmak ıe· 
libiyetleri, yeni genel ıeçim 
neticesinde tıtayyün edecek ye· 
ni mümessil iıçilerin vazifeye 
ba~lamafarına kadar devam 
eder. 

Madde: 3 
Yılın her han)fi bir devresinde 

faaliyetini arttıran iş yerlerinde 
eskiden mevcut daimi işçilerle 
bunlara illveten, işbu fazla fa
aliyet devresine mahsus olmak 
il.zere, alınan yeni iıçilerin ye· 
kunu it kanununnn 78 ci · mad· 
desindeki nisaplan aıarak ona 
g8re mümessil iıçiler ıayııının 
da arttırılması llzım gelirse, 
yeni itçilerin alındığı tarihten 
itibaren on beş g6n .zarfında 
bütün İfçiler tarafından işbu 
yeni gelen İfçiler arasında mu· 
vakkat ve munzam milmessil 
işçi ödevini yapmağa ehliyetli 
olanlar seçilir. 

Fazla faaliyet devresi hitam 
bulup da yeni gelen İfçiler iş· 
ten çekilince muvakkat ve mun
zam mfimessil işçilerin de ııfat· 
ları nihayet bulur. 

Madde: 4 
Yılın her hangi bir devresin· 

de faaliyette bulunup öteki 
de.vresinde büsbütün fRaliyetten 
kalan iş yerlerinde işçi baıladr 
ğı tarihten itibaren on bet gün 
zarfında o devreye mahsus ol· 
mak il.zere seçim yapıhr. 

Madde: 5 
Bir iş veren ayni şehir dahi

linde ayrı ayrı mahallerde bu· 
lunan iş yerlerinde, birbirini ay
ni veya mütemmimi yahut mü· 
teferri işleri gören iıçilerin top 
yekun sayısı itibara alınarak 
ona göre lizım gelen sayıda 
müşterek mUmeıısil işçi ödevini 
yapmağa ehliyetli işçiler seçilir. 

Madde: 6 
İşçilerinin bir kısmı, muayyen 

veya gayri muayyen devrelerde 
mütevaliyen değiımekte olan 
it yerlerinde (bazı maden ocak· 
larında olduğu gibi) seçim, mün 
hasıran daimi ifçiler arasında 
bu iJ yerinin en faal devresin
deki iıçi sayısı eaaı tutularak 
yapılır. 

Muayyen veya gayri muayyen 
ıımanlarda ~çilerioin hepıi 

birden değişmekte olan it yer· 
lerindo lıe her bir yeni gelen 
iıçi kitleıi tarafından ite gir· 
diklerinin ilk haftuı içinde 
aeçim yapılır. 

Madde: 7 
Milmes~il itçi seçimine ait it· 

lerle mümt!ssil iıçilere vazifeleri 
icabı terettüp eden çalışmala· 

rın, it saatlan haricinde yapıl1 

ması eıastır. Ancak fevkalido 
vaziyetlt:rde iş veren veya it 
Yeren vekilinin muvafakatiyle 
ıeçim veya uzlattırma işleri iş 

saatlerinde de yapılabilir. 

Madde: 8 
MümeHil itçi 6deYini yapma• 

ğa ehliyetli olarak seçilebilmek 
için : 

a) Türkiye cumhuriyeti tabi
iyetinde bulunm'ak, 

b) 18 yaıını doldurmuı olmak 
c) Dolandırıcılık, emniyeti 

ıuiistima1, hızsızlık, sahteklrlık, 
yalan yere yemin, yalan yere 

ıahadet, cnrnm tasnii ve iftira 
suçlarından birile veya alelıtlak 
üç aydan fazla hapis cezasına 
mabknm olmamış bulunmak, 

ç) Bu nizamnamenin neşri ta· 
rihinde mevcut olup daimi ıu· 
rette: faaliyette bulu.nagelen iı
yerlerinde altı aydanberi ve se

nenin yalnız muayyen bir mev· 
siminde faaliyete geçen yahut 

faaliyetini arttırması doliyııiyle 
bu nizamnamenin 3 ncü madde· 

desine tevfikan muvakkat ve 
munzam mlimesail İfçiler ıeçil• 

mek icap eden it yerleri ile 
ıeçimin yapıldığı tarihte henüz 
altı aylık bir faaliyet devresi 
geçirmemit olan yeni iş yerle-

rinde faaliyetin baıladığı ilk iş 
haftasından beri çalııır itçi bu
lunmak, 

d) Ecnebi bir memleketteki 
her hangi bir müe11ese tarafın· 
dan Türkiyeye muvakkat bir 
ifin icrası için gönderilmit ol
mamak, 

e) iş veren vekili vaziyetinde 
bulunmamak, 

f) İş verenin veya iş veren 
vekilinin yahut müteahhidinin 

kan, sıhriyet veya cıvar hasımı 
yahut kefili olmamak, 

g) İş verenin veya İf veren 
vekilinin evinde yaşayan veya 

iaıesi bunlar tarafından deruhte 
edilen kimselerden bulunmamak 
li.zımdır. 

Madde : 9 
İt kanununun 78 nci madde: 

ıinde yazılı sayılarda mümeısil 

iıçi ödevini yapmağa ıelihiyetli 
iıçilerin ayırt edilebilmesi için: 

a) işçi sayısı 50 ye kadar 
olan iş yerlerinde altı, 51 den 

200 e kadar olan iş yerlerinde 
doku.z, 201 den 1000 e kadar 

olan iş yerlerinde on iki ve 
1000 den yukarı olan it yerle
ripde on beı iıçi seçilir. 

" - So1U1 "·"' '7'" 

Encümenlerin tadil liyihası üzerinde 
yaptıkları tetkikler bitti 

Evlenme evrakından alınan ve tayyare resmi hakkındaki ka· 
nunun huıust bir kısmını teşkil eden maddeleri tldil ederek, ev• 
lenmede kullanılan evrakın bazılarını kıymetsiz bale koymak su
retiyle bunların parasız satılmasını temin eden kanun projesi 
&zerinde Kamutay encllmenlerinin tetkiki bitmiştir. Proje, önümüz· 
deki haftalarda ruznameye alınacak ve umumi heyetce müzakere 
edilecektir. 

Evlenme iılerinde kullanılan 
evraktan alınan parayı kaldır· 
mak suretiyle evlenmeleri teı· 
vik mahiyetinde olan bu pro
jenin mucip sebepler mazbata· 
sında hilkümet ıunlan s&ylemek· 
tedir : 

.. - Evlenme işlerinde kulla
nılan evrakın 28/5/934 tarihli 
ve 2459 sayılı kanunun 5 iaci 
maddesi mucibince kıymetli ev· 
raktan olarak bastırılmasının 

ve ayrıca damga reıımioe tabi 
bulunmasının evlenme iılerim;ıi 
masrafa sokarak evlenmelerin 
azalmasında bir amil teşkil ey· 
lediği yapılan tetkiklerden ve 
alınan şiklyetlerden ve gerek 
parti kongrelerinde teshlt edl· 
len dileklerden anlaşılmıştır. 

ninln ilk maddesi fU ıekli almıf• 
tır: 

"Tayyare resmi hakkındaki 

2459 numaralı ve 29/3/934 ta· 
rihli kanunun 5 inci maddesine 
bağlı listenin (evlenme evrakı~ 
başlıklı kısım aıağıdaki tekilde 
değiştirilmiştir: 

Birinci sınıf evlen111e cüzdanı 
300, ikinci sınıf evlenme cüzda· 
dı 100, Oçüncü sınıf evlenme ı 
cnzdanı 25 kuru, . 

Evlenme akitl~ri, evlenme 
memurları tarafından doğrudan• 

doğruya nüfus idarelerine bil· 
dirilir. 

Nüfus idareltri bu ihbarlara 
müsteniden evlenmeyi nllfuı 
kütüklerine kayıt ve te•çil e
derler. Türkiye haricinde ya
pılan evlenme akitleri de kon· 
soloduklar tarafından hariciye 
vekavelati vasıtasiyle bildirilir. 

Ancak, Türkiye haricinde 
yapılacak nikahlardan Türk kon· 
solosları tarafından yapılmalar

dan başkasında evlenme akdi
nin n6fus idaresine bildirmesi 
mecburiyeti kocaya aittir." 

Proje neıri tarihinden yürür· 
lüğe girecektir. ' 

Mıntaka .ziraatçıları vaziyeti 
derhal ziraat müd6rllljllne bil• 
dirmişlerdir. 

Ziraat daireıl orada da h~ 
men mücadele itine girişilmeıl• 
ni istemittir. 

Milcadeleye, saban Ye arsenik 
mahlulile devam olunmaktadır. 

1 
ZABITA 

ıı HABERLERl ıı 

Dayak l 
Evelki gün Giizelhi11ar mahal· 

lesinde oturan Ahmed kızı Ce· 
mile Yıldızı d6ven, kocası lımail 
Serdin ya kalanmıtbr. 

Yankesicilik 
Evelkl gece ,of&r Sabit Gir

çerin yankesicilik suretile para 
cOzdanını aıırmak iıttyen ibra• 
him Çapar meıhuden yakalan· 
mıştır. 

Ruhsatsız tabanca 
Muğlalı olup Aydında seyyar 

ticaretle iştigal .. den Halil oğ· 
lu Sadık Narin &zerinde bir ta· 
banca görülerek tutuhn zahıt 
varaksısile adliyeye verilmistir. 

Çocuk esirgeme kurumu 
başkanlığından: 

Kurumumuz ıenelik renel 
kongresi 2114/939 Cuma gtlntl 
ıaat 17,5 ta Halkevinde topla
nacağından Oyelerin kongreye 
gelmeleri rica olunur. 

Aydın çocuk esirgeme 
kurumu ba,kanı 

Dr. Kemal Sivrikoı 
18 20 1274 

Bu ·ıebep1e tatbikinde devam 
edilmeıi bilyilk mahzur ve ma· 
zarrat doğuncak olan şimdiki 
ıeklin değiştirilm~sini ve evlen-: 
me evrakımn kıymetsiz ve pul
suz olarak muamt>leye konması
nı teminen · bir kanun projesi' 
hazırlanmıştır. Projeye evlenme
lerin doğrudan doğruya evl~n
dirme memurlan tarafından nil
fus idarelerine bildirileceti hak
kında bir kayıt ilave edilmek 
suretiyle, tescili için kocanın 
mOracaatını beklemek zarureti 
ortadan kaldınlm1ştır." 
Enbilmenl~rin temennileri : 

Maarif Vekiletinin 
Projeyi tetkik için dahiliye, 

maliye encllluenleri, esas itiba· 
rivle IAyıbayı tamamile makıa· 
da uygun bulmakla beraber, 
evlenme mevzuu il.zerinde bazı 

teme~nilerde de bulunaiuşlardır. 
Dahiliye enctimeni mazbatasın · 
da diyor ki : 

" - Milli kudret Ye servetin 
esasını teılıil eden nüfusu art
tırmak ve bunun artmasına en· 
gel olan bütlln sebepleri orta
dan kaldırD;tak devlet için ih
mali asla caiz olmıyan ve ifaıı 
ea elzem ola~ bir vazifedir. 

Bu bakımdan rbemmiyetli bir 
adım olarak telakki edilebilen 
bu liyıha hakkında hükümetin 
ileri sllrdüğil sebepleri yerinde 
bnlan encümenimiz layıhanın 
esas itibarile kabulünü muvafık 
görmüştür. Ancak izdivaçların 
vukuuiıa eııgel olan mühim se
beplerden birinin de her kazada 
doktor bulunmaması yil.zünden 
kanunun emrettiği muayene key
fiyetinin fevkalide müşkillata 
maruz kalmasıdır. 

Gerek bu noktai nazardan 
gerek doğan çocukların ölüm· 
den korunması bakımından mem· 
leketin bu acıklı boşlugunu bir 
an evvel doldurmak için tedbir· 
ler alınmasını encmenimiz hil
kümetten bekler." 

Projenin metni : 
E.ncllmenlerin llzeriode yap·_ 

tıkl4'rı t~r\l~o ıoıira pr~je• . ı 

Orta okul öğretmenliği için açacağı 
imtihan hakkındaki tamimi 

Havadisini evelki günkü sayı
mızda kısaca verdiğimiz bu ta· 
mimi faydalı olacağı ümidile 
aynen neşrediyoruz : 

1 --: Dört, bet ve altı sınıflı 
ilk öğretmen okulları mezunları 
arasında orta okullarda a ) Türk· 
çe, b ) tarih ve coğrafya, c ) 
Matemetik, d) fizik, kimya ve 
tabiat bilğisi öğretmenliği yap
mak istiyenler için Kültür Ba
kanlığı tarafından önümüzdeki 
haziran ayı içinde bir sınav açı· 
lacaktır. Buna talip olanlar mü· 
racaatlarını doğrudan doğruya 
Kültür idarelerine yapacaklar
dır. 

2 - Dört, beş ve altı sınıflı 
öğretmen okulu mezunlarınm bu 
ııuavJara kabul olunabilmeleri 
için asgari üç sene mesle"te 
muvaffak olmuı bulunması IA
zımdır. I 

3 - Sınav yazıh ve sö.zlü ola· 
rak yapılacaktır. 

4 - Her grup için yapılacak 
yazılı sınavın tarihi aıağıda ya
.zılmı§hr. 

a) Türkçe öğtetmenliii ıına• 
Yl 19 haziran. 

b ) Tarih ve cağrafya sınavı 
20 haziran.J 

c ) Matematik aınkYJ 21 ha· 
ılrau~ 

d ) Fi.zik, kimya ve tabiat bil· 
gisi ıınavı 22 haziran. 

S - Yazıla ıına •da muvaffa~ 
olanlar sözlü sınava alınacak· 
lardır. Sazlü sınavlara ağuıto
sun 17 inci günil Ankarada Ga· 
.zi terbiye enstitüıtınde baılana• 
caktır. 

6 - Sözlil sınav neticesinde 
Orta okullarda öğretmenlik ede· 
bilecek bir iktidar gösterenlere · 
doğrudan do~ruya orta öğret
men ehliyetnamesi verilecek bu 
derece muvaffakiyet ıastere· 
meyip de enstitüde üç sömcıtir
lik bir tahsilden sonra yetite· 
bileceklerine kanaat basıl olanlar 
yaşları · otu befi geçmemiş olmak 
şartiyle Gazi terbiye enatitliıline 
leyli meccani alınarak kendile• 
rine üç sömestir içinde derı g6ı· 
terilecek ve bunlardan üç ıö· 
mestirlik tahsil oınaıında mu· 
vaffakiyeti sabit olanlara orta 
6ğretmen okulu ıahadetnamesi 
verilecektir, Orta öğretim ehli=
yetname!i alanlardan isteyenler 
do bu Uç ıömbtirlik tabıile de
vam edebileceklerdir. 

7 - Yazılı ye söılil aanavlar• 
da hangi mevzulara ait ıorular 
sorulacaiı ayrıca bildirilecektir. 

8 - . Y •&ıb 81D&Tfat 6iret• 
a:ı~lerio f&hftlldan .u&~ ~-
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Liberal liderlerin en mukte· 
diri George von Vincke idi. 
Eıkl bir veıtfalya ailesinden 
olup yilkıek rntbeli bir ıubayın 
otlu bulunan bu adam, namuslu 
ve mOıtakil ruhlu bir adamdı 
ve her iki fazileti de son dere
ce mlltekAmildi Mütehakkim 
ruhlu, kavgacı ve kolay kolay 
memnun edilemiyen bu adam, 
kısa ve 1ağlım yapısı, ve 
kırmızı ıaçiyle bir asilzade• 
den ziyade bir kiSylDye benıi· 
yord.. e~ı•r•h ye acı iıtlhza
lan ha11mlannın hllkümetini ve 
hattı korkusunu celbetmiştlr. 
Bunların araıında Bi!marck da 
vardı. Yirmi ıe"e devam ~de
cek olan rekabet bu~Onlerde 
ba,lamı' ve nihayet Vinckenin 
mOcadele tabasına terkedip Bis· 
marclnn mnzafferen devletin 
tek idareciıl o1ıtrak kaMıiı Zil· 

man ıonll ermişti. O gOnlerde 
genç Biı'"1trck1n bu tt"crüheli 
ve kudretli liderle ç11rpıs•bilme· 
ıi ancak bir ceıııAret isivdi. 
Vincke, ln~ilizlerin ka-.tettilclt-ri 
manada bir llhe,.atdi. Her za
man tekrar ettiii ıöz ., bir ka
nun idareıl " saz& idi. z,.manı· 
nın bııttın liberalleri R"ibi İngiliz 
tarihini o da tetkik etmişti. 
Pym Ye Hampdeui çiliyor ve 
onlan tetkik etmek iıtivordu, 
lngiliz parllmentosu kudretini 
Petition of Right ve Bill of 
Rigbts ile kaıanmı,tı. Vincke 
Praıyada da ayol eeyin yapıl· 
masanı iltiyordu, fakat düşDnii· 
yordu ki lngiJizler beyanname· 
fere ve eski imtiyazlara gftve· 
nebilirlerdi, halbuki Prusyada 
kıralın mutlak hakimiyeti dev
letin mOuakaşa g6tllrmiyen te• 
meliydi ve mevcut her kanun 
hlUcmOnB k1rahn baıit bir ill
ltından alıyordu. 

Biımarck daha az okumuşH 
da, lngilterenin bu~usivetlerini 
daha iyi anlamıştı. Belki bu 
kendi memleketinin vaziyetini 
onlardan daha iyi bilmesinden 
ileri geliyordu. Bu itibarla Biı
marck lugiltere ile olan bu mü 
tabebet iddiasını protesto etti. 
Ona g8re Prusyanın kendine 
mabıuı tarzlarla halli lizım hu· 
ıuıt meseleleri vardı: 

.. Bir memleketi yabancı mem· 
leketlere benzettişin daima iyi 
olmıyan bir tarafı vardır. lbti· 
lilde lngiliz balkı bu gün Prus· 
Y•lılurın içinde bulunduklar! 
tartlardan farklı ve dahili harp· 
lardan ıonradır ki bu memleket 

kederinde yapılacaktır. Yalnız 
•ıkerlikleri dolayısiyle kıtaların· 
da bulunan öğretmenler kıtala
!•11111 bulunduğu Villyet merkez
ındeki ağretmenlerle bir arada 
•ınava gireceklerdir. 

9 - eu. müraeaatların azami 
Ni1an ıonuna kadar yapılmasıuı 
•e daha sonra yapılacak müra
caltlarıa kabul olunmıyacağı 
bildirilmektedir. Şehrimiz maarif 
11aildürlüi6 \ek iletin tamimiui 
ltfkllAtma bildt,.ı,tlr. 

bir kıralı tabtınden indireblle· 
cek Yaziyete gelmiı ve William 
d,Oranges'ın kabul ettiği ,art· 
lara iliveler yapabilmiıtir. Bun· 
dan başka, balen biz aalibiyet
lerini halktan değil Allahtan 
almakta ve kendi ıeıbeıt 
irade9iyle halı:lctrında bir kısmı 
nı halka ermiş bulunmaktadır. 
Bu tarihte nadiren görülen mi
sallerden biridir. " 

Homeraniadaki arkadaıları
nın onun üzerindeki nüfuzu o 
kadar kuvvetli idi ki en uzun 
ve en mühim nutuklarından biri 
olan bu nutku ile Hıriıtiyan 
Monarşinin mtıdafaaıını yapı• 
yordu. Yahudilerin imtiyazları
nı arttırma teklifi üzerine de 
fÖyle demişti : 

" Ben yabudilere düşman de
ğilim. Eğer onlar bana düşman 

lık ederlerse onları affederim. 
Bazı hususlarda yahudileri se
verim de onlara bır bıristiyan 

devlet idaresinde bakim vazife· 
lerden gayri bütün vazifelerin 
verilmesine taraftarım. Halbuki 
onlar bunu istiyorlar, ve gene· 
ral, nazır ve batta diyanet it· 
leri ve maarif nazırı olmak hak
kını talep ediyorlar. 

itiraf ederim ki, evvelce ıCSy· 
lediğim gibi, onlara karfı içim 
annemin ıüdüyle emdiğim bir 
nefretle doludur. Bu nefreti 
bırakamıyorum. Kralı temıil 
eden bir yahudiyle karşı karşı· 
ya geldiğimi ve ona itaat et· 
mek mecburiyetinde olduğumu 
farzettikçe itiraf etmeliyim ki 
çok müteessir olacağımı ve çok 
kırılacağımı hissediyorum. Bu 
hissiyatı, sosyetelerinden oldu· 
ğum için biç bir utanç duyma
dığım aşağı tabakanın hiıleriy
le paylatıyorum. • 

Bundan sonra bırıstiyan dev· 
Jetten bahsederek: 

"Hırıstiyan devlet mevcut 
avrupa devletleri kadar eskidir. 
Bu gün mevcut olan bu devlet· 
lerde hırıstiyanlık sabaıında 
köklefmişlerdir. Dini bir temele 
malik olmadıkça hiç bir devle-

tin emin bir mevcudiyeti olamaz 
Hirıstiyan idarecilerinin isimle· ..1 

rinin başlarına ilave ettikleri 
u Allahın sayesinde., kelimeleri 
bana göre manasız bir kaziye 
değildir. 

Bunun içinde prenslerin, Al
lahın kendilerine vermiı oldnğu 
hakimiyeti dlinya üzerinde ira
dei ilahiyeye göre kullanmak 
istedikleri itirafını garüyorum. 
Şuna eminim ki hıriıtiyanlık ted 
risatı devletin izmihlali demek· 
tir. Bu ölümü yahudilerin de 
yardımiyle tacil edeceğinizi zan 
netmiyorum.,, Diyordu. 

Von Thaddtnia, talebeainden 
ne kadar memnun olduğunu 
gayet iyi anlayabiliriz. Filhakika 
mektuplarından birinde " tabii· 
dir ki ben kendimi Biımarkla 
ilçmeie teıebbüı ctmiyeceiim. 

- S•n•..., -
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Altın, plitin ve gümüş 
eşya damgalanacak 

Bu gibi eşyanın ayarları tesbit edilecek 
Altın, plAtin ve gümüıten yapılan her nevi eıyaya damra vu· 

rulması mecburiyetini koyan kanun projesi, Kamutay encOmenle
rince tetkik edilmektedir. 

Bu projeye memleket içinde ıatıhğa çıkarılan; altın, plltin ve 
gümOşten mamul eşyanın değerinden fazlaya satılarak balkın ig· 
fal edilmesine ve zarara uğ'ramaıına meydan verilmemek ve muh• 
tekirlerin ıuiiıtimallerine nihayet verilerek emniyet ve itimatla 
ahş veriş yapılmasına imkln vermek üzere hazırlanmıştır. 

Projenin esasları: l dan on kuru• ve gllmiiş eşya• 
Kamutay encümenlerinde tl• nın beher gramından 25 santim 

dile uğrıyan projenin ilave mad· alınacaktır. Altın ve platin eı-
deıine gare, memleket içinde yanın kaplama resmi beher par-
ıablığa çıkarılan her neri altın, çadan yirmi beş ve gümüş kap· 
plltin ve gümüşten mamul eş· lama eıyanın her parçasından 
ya ile kaplama ve yaldızlı mas- da on ve yaldızların beher par· 
nuata ayar derecelerini ve ma- çasından yedi buçuk kurut ola-
biyetlerini raıterir devlet damgası rak alınacaktır. 
vurdurmıya sahipleri mecbur 
olacaklardır. Yukardaki hilkilmlere tibi 

Pırlanta, elmas ve ıair lııy· ef yayı dükkan ve mağazaların· 
metli taşlarla işlenilen ve t~ş da bulunduran Amili ve

1 1&hip· 
kıymetleri satııa esas olan mi- leri bu projenin tatbiki tarihin-
mulata damga vurulmak mecbu· den itibaren altı ay içincte dar· 
riyeti yoktur. Bu suretle bu pro- pane ve damga matbaası mü· 
je bazı milkellefiyetler koymuı di;rlüğü ile damga memurlukla· 
bulunmaktadır. rıoa beyannamclerile müracaat 

Altan eşyanın ayarlan binde ederek mevcut eşyayı damga· 
500, 580, 750, 915 ve giimüş lattırmak mecburiyetinde oJa• 
efyanın ayarları hinde 800, 900 caklardır. Bu gibilerden alına· 
platin eşyanın da binde 950 ol- cak damga resminin nasıl alı-
duğu takdirde ayarlar•n• göste- nacağı yapılacak bir nizamname 
rir devlet damgası vurulacaktır. ile gösterilecektir. Diğer hakiki 
Altın ve platin ayarında binde ve hülrmi eıhasın sahip olduk-
bet ve gUmütte binde 12 niza-
mi mUsaade vardır. ları eşya ıatılığa çıkarılmadık· 

ça bu mecburiyete tabi olmaya 
Altın ve gümüş kaplama eı· 

yaya ( kaplama ) ve yaldızhla· caktır. Darpanece evvelce dam· 
ra ( yaldızlı) kelime ve remiz· galanmış olan eşyaya yeniden 
lerini ihtiva eden devlet dam· damga vurulmıyacaktır. 
gaları vurulacaktır. 

Altın ve ptatin gümüş eşya 

damga vurdurulmak Ozere cev
herlerinin tahlili ile ayarlarının 
tesbiti için darpane ve damga 

matbası müdürlüğüne ve mer· 
kez ile vilayetler de bulunan 
damga memurluklarına ibraz o
lunacaktır. 

Yukardaki hükümlere röre 
tacir veya amirleri tarafından 
tevdi olunacak bütün e~ya için 
imili veya tacir ve yahut ma-

den vekilleri tarafından bu eı· 
yanın cinsi, mahiyet ve ayar 
veıiolerini gösterir bir b~yan• 
name verilmeai mecburi olacak· 
tır. Sair şahıslara ait olup satı· 
fa çıkarılan münferit eşyalar 
beyannamelerinde ayar ve ma
hiyetlerinin gösterilmesi mecbu
ri olmıyacaktır. 

Darpane ve damga matbaası 
müdürlüğü ile damga memur· 
lu~ larına getirilecek olan eşya
nın tahlili neticesinde belli ola· 
cak ayarı bunlerın beyanname· 
lerindeki nizami ayarlara uygun 
çıktığı takdirde devlet damgaıı 
vurulacaktır. Ayarları beyanna
medeki ayarlardan aşağı çıkan
lar, sahiplerinin muvafakati ~ar
tiyle daha aşağıdaki nizami a· 
yar derecesi üzerinden damga· 
lanacaktır. Bu şekli kabul etmi
yenlerin e~yaları ile ayarları en 
afağı a)·ar derecesinin aşağııın· 
da teıbit olunan eıya alaka· 
darları huzuriyle kırılarak 1reri 
verilecektir. 
Alınacak damıa reJmi: 
Damga reami olarak altıa ve 

pl&tia, 1Q-ddeleriD ~ h•r ramnı• 

Tüccarın yabancı memleket
lerden getirecği bu projeye tabi 
eşya ancak damğa memurlukları 
teşkilatı yapılmış olan mıntaka· 
lann gümrüklerinden ıokulabi· 
lecektir. Bu gibi eşya gümrük 

idaresinde mühürlenerek damga· 

memurluğuna sevk ve damga· 
landıktnn sonra iade edilecektir. 

Beraberlerinde şahsi isti· 
m:aline mahsus olarak beraber 
getirecekleri, bu proje hüküm
lerine giren eşya, satılığa çıka· 
rılmadıkça devlet damga1tna ti· 
bi olmayacaktır. 

Bu projenin tatbikine ait bü

tiln masraflar ile elde edilecek 

varidat bütçede Maliye Vekaleti 

kısmında açılacak hususi faııl· 
larla idare olunacaktır. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 
kursta nakış ve dikit derslerine 

başlanmııtır. Kurs, istekli ba· 
yanlarımıza açıktır. Talebe kay· 

dına her gün devam edilmek· 

tedir. 
Kaydını istiyenler Halkevi 

bGrosuna müracaat etmelidirler. 

Pazartesi, çarşamba ve cu· 
martesi günleri öğleden soura 

biçki derıleri verilecek ve cu• 

ma illnletl öğleden sonra biçki 
mü.ıakere ve tatbikatı yapıla· 

cakhr, 

J 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUliU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 
12.30 Program. 
12,35 Tllrk müziği • Pl. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik (Karıfık prog• 

ram • Pl.) 
17.30 Konuşma ( lnkilap ta. 

rihi dersleri · Halkevinden nak• 
len) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Neşeli müzik • 

Pl.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk m;iziği ( Faııl 

heyeti) 
Clil Tokseı ve arkadaşları. 
20.00 Ajans, meteoroloji ha• 

berleri, ziraat borsası (fiyat ). 
20.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Fabiro 

F ersan, Refik F crsan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Müzeyyen Scnar, 
Mahmut Karındaş. 1 - . . . • 
laf aban pefrevi. 2 - Is bakın • 
lıf ahan ıark1 • Canda haysiyet• 
mi var. 3 - Mahmut Celaled
din paşanın - Isfahan farkı • Di· 
li biçare senin için. 4 - Kemal 
Niyazi Seyhun • Kemençe tak• 
simi. S - Rahmi beyin - Isfahan 
şarkı • Etme beyhude figan. 6 
- Isfahan şarkı • F esliğen ek· 

tim. 7 - . . . . • Isfahan saz 
semaisi. 8 - . . . . - Hüseyni 
türkü • Esmer bu glln ağlamıf 

9 - Sadeddin Kaynak - Türkü 
• Senin yazın kışa benzer. 10 
- • . . - Türkü .. Kevengin yo• 
lu bumudur. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma ( Mizab saati) 
21.15 Esham, Tahvilat, kam· 

biyo - nul.ut borsası ( fiyat ) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Küçük Orkestra 

- Şef : Necip Aşkın ) • 1 -
Glessmer - Sar kenarlarında. 2 
- Farieı - Esir. 3 - Blume • 
Vlas entermezosu. 4 - Lincke 
• Şen marş. 5 - Niemann - A
rap dansı. 6 - W al ter - Kok
laların dansı. 7 - Lincke - 0-
limpiya köyünde 8 - Valente 
- Kırmızı ışıklar !açan yakut, 
9 - Dohnanyi - Düğün val11. 

22.30 Müzik ( Romanslar ve 
saire· Pi) 

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

ve yarınki proğram. 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Hastalara kaput yapılmak ü
zere 150 metre fayak kumaşa 
ihtiyaç vardır. 
Nümunesi encilmen kaleminde 
mahfuz şayaktan hastaneye tes· 
lim edilmek üzre talip olanların 
4151939 tarihli perşanbe gilnü 
saat onbe§te daimi encümene 
müracaatları ilin olunur. 

(1275) 20 22 26 29 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene gilnü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarıamba 

Perıembe 

" 
Cuma 

Cumarteıi 

" 

Saat 

2 - 3 

3-4 
4-5 

2 - 3 
3-4 

4-5 

5-6 

4 - s 

2-3 
3-4 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor Fabrettin Sügllr 
(Çocuk hastalıkları m\itaha11111) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları mutaha11ı11) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaz hastalıkları mutahau11ı) 

Doktor Muhsin 
(iç baıtalıkları mutaha11111) 

Doktor Şevket Kırbaş 
<intani haıtalıklar mutaba11111) 

Doktor Milnif Erman 
(Kadın hastalıktan mutaha11111) 

Doktor Nafiz Y aıgan 
Doktor Halil Gözaydın 

•mım:msa~~m~~~~:mıum .. ·m~~~-~g41 
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ı Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 1 
D 

Görülen lüzum üzerine 1 /2/939 tarihinden itibaren Aydın D 
Pala!ii oteli altına nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - fzmirde münteşir bütnn kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulanmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nü!halan en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe-
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. D 

1215 & 
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'!~ Doktor Şevket Kırbaş r:~ 
~~~ Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ fl entani hastalıklar mütehassısı t~ 
!) Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avukat :J 
tJ 8. İhsanın evine nakletmiştir. •ı 
~~ · hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ~ !i öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, !, 
•] kan, balgaın, maddei gaita ve her türlü tahlilAtı icra J'I 
•] eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- • 

r•1 toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) • 
rı1.~~~~~······"'~ .............................. ..,~ 
l!:llii..- ..- ~----

ııan 
Aydın Tapu Sicil 
muhafızlığından : 

Yozgatlı Hasanın 336 da ve
fatile vereseleri ali ve sıttıka 
ve rafi l<a ve kamil ve nurittine 
kalan çaştepe köviinün kcca 
ovada ayak döseme!i mevkiinde 
şarkan ve cenuben sarı zeyhek 
oğlu ahmet vereseleri şimalen 
ali mollanın hafız tarları gar· 
ben şose tariki ile mahdut 30 
dönüm miktarındaki tarla her 
ne kadar ni~an 335 tarib ye 6 
mayı s 335/105 sayısmda kayıth 
isede bu senelere ait kaydın 
ikinci nüshaları genel müdürlü
ğe gönderilmeden asılları yunan 
işgalinde yanmış olduğundan 
idaremizde kaydı olmaması do
liyısiyle ellerinde mevcut tapu 
senetlerine göre gazete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra mahal
line memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi ayni bir hak 
iddia edenler varsa yerinde bu
lunacak memura ve yahutta o 
güne kadar 1236 fiş numarasile 
nıUracaatları ilin olunur. l279 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 
elverişli hayvanı olan ve satma
ğa istekli bulunanların Nisan 939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi günleri ıaat 9 - 12 
arasında Alay Satm alma ko
misyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

r ······ Abone ıe~a~ti ·~······i 
ı Yılhğı her yer ıçın 6 lıra. l 
f Altı aylığı 3 liradır. f 
i ldnre yeri: Aydında C. H. i 
f P. Basımevi. i 
1 gu.cteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- j 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i uüracaat edilmelidir. ! . . .................................................. 

imtiyaz 11\hlbl ve Umumt Netrlyat 
MGdürll : Etem Mendree 

Baaıldıtı 7er 
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Her çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilümum alitı musi
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuvarlak 

fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlıırla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

- ------ • ·-------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir . 

,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET G 

• 

C. H. P. 

BASIME VI 

Belediyelerimiz icin Son f or-
' mül üzerine 939 yılı bütceleri , 

hazırladıiını sayın müşterile
rine arzeyler. 

1 


