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C. H. P. Kamutay Grubunda 

·&. Celal Bayar Hatay 
·meselezini izah etti 

Ankara_. 7 - Cumhuri

yet Halk Partisi· Meclis gru

~bu bugün toplanmıştır. Söz 
alan Başvekil Celal Bayar 
Hatay meselesi safahatının 
'bir tarihçesini yapmış ve 
Paris büyük elçimizin Fran
sa hariciye nt'zırı ile yap-
bğı müzakereden bahset
mi ve hariciye nazırının 

.-sözlerini tuttuğu takdirde 
~bir anlaşma imkanı olaca
ğını söylemiştir. 

Başvekil B. Celal Bayar 
-- -·--

Hatay işi hakkında 
. . ,,....,.., '\.il' ' r ... ,.k "' • .-. • • • · 

=Fransa ile devam eden müzakereler 
iyi bir safhadadır 

·Paris · 7 - Anadolu ajansının hususi muhabirinden: 
Hatay ' meselesi hukkıoda paris Büyük elçimiz Suad davaz

t-a hariciye nazırı Boney arasında on günden beri devam 
eden müzakereler memnuniyet bahş bir surette ilerlemektedir. 

Hariciya nazırı B. Boney eyliilda Ankarayı ziyaret edeceği 
hakkında gezetelerde çıkan havadisleri teyit etmiştir. 

· Belgradta 
&ynelmilel tayyare . . 

sergısı 

Belgrad ·'7 - Beynelmilel 
"Belgrad tayyare sergisini bu
güne kadar ziyaret edenler 
130 bine baliğ olmuştur. 

Paraıütlerle atlamalar mun 
tazıman devam ediyor. Ro-
men tayyarecileri bir tayyare 
filosu ile Belgrada gelmişler 
ve merasimle karşılanmışlar
dır. Romen tayyarecileri sa
ray~ giderek defteri mahsu
su imzalamışlar ve harbiye 
'bahriye nazırı ile hava müs
leşaraoı ziyaret etmişlerdir. 

• 
yaz saatı 

15 hazirandan itibaren 
saat 14 de kadar 

Yaz aylarına mahsus olmak 
üzere resmi dairelerin iş sa
atları hakkında vekiletlerce 
hazırlanan usulün 15 haziran· 
dan itibaren tatbik edilmesi 
muhtemel görülmektedir. 

Bu formüle göre yalnız ha
riciye vekaleti ve bu veka
lete bağlı daireler hariç ol
mak üzere bütün resmi dai
reler sabahleyin saat 8 de iş 
başı yapacaklar, bili.fasıla 14 
de kadar çalıştıktan sonra 
tatil edeceklerdir. 

:c 

Subaylar kaç senede 
terfi edebilecekler? 

• ~ : • . ·.,, . - • ,•ı 

Yeni proje Kamutay ruzname
sine alındı 

Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi kanununun 14 üncü 
maddesiyle bu kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 
10 uncu ve 18 inci maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
2162 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki 

kanun projesi milli müdafaa encümeninden geçerek Kamutay 
ruznamesioe alınmıştır. ~ 

Encümenin aynen kabnl Harp okulundan çıkan su-
ettiği hükümet maddesi şu· baylara asteğmen rütbesi ve-
dur: 

Umum subayların terfie 
hak kazanmaları için her 
rütbede filen asgari buluna
cakluı müddet aşagıda gös-
terilmiştir. İş bu müddetler 
harpte başkomutanlığın gös· 

tereceği lüzum üzerine nısfı
na tenzil edilebilir. Harp tak
dirnamesile taltif edilenler 
ve 16 ıncı maddedeki kıdem
leri alanlar dahi işbu müddet 

leri filen ikmal etmek mec· 
buriyetindedirler. 
Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 " 
Yüzbaşı 6 " 
Binbaşı 4 " 
Yarbay 3 ,, 
Albay 3 " 

3 ,, - Üçse
nelik as-

Tuğgeneral, 
Tuğamiral 
Tümgeneral, 
Tümamiral 
Korgeneral 
Koramiral · 3 
Orgeneral, 
Oramiral, 

3 ,,gari ter
fi müd -

,, detini bi 
,. tirdikten 

3 ,, sonra al-
baylıkta 

geçen tuğkomutanlığının yal
nız iki seneye kadar olan 
müddeti tuğgeneralliğin asgari 
müddetinden sayılır. 

rilir. Bunlar altı ay sonra gös
terecekleri liyakate nazaran 
üstleri tarafından yapılacak 
teklifle münhal aranmayarak 
teğmenliğe nasbolunurlar. Tıb 
fakültesi askeri kısmından 

çıkanlara teğmenlik rütbesi 
verilir. Askeri tababet tatbi
kat mekteb ve seririyatında 
bir seneyi bitirdikten sonra 
ehliyetleri tasdik edilen tabib 
teğmenler üsteğmenliğe ve 

orduya göndrilerek talimab 
dairesinde iki Jsene kıta ve 

hastanelerde staj gördükten 
sonra yüzbaşıl1ğa terfi ederler • 

Tabip teğmenlerden tatbi
kat mektebinde muvafakiyet-
le imtihan verem;yenler kıta
larda ve hastanelerde terfie 
liyaket sicili ~lıncaya kadar 
üsteğmenlik rütbesine terfile-

leri yapılmaz. Veteriner fakül
tesinden çıkan veteriner üni-
versitesinin muhtelif fakülte
lerinden çıkan kimyager dişçi 

ve eczacı talebeye mektepten 
çıktıkları zaman teğmenlik 

rütbesi verilir ..• Bunlarda ve

terinerler askeri veteriuer tat
bikat mektebinde, kimyager-

ler askeri kimya hanelerde, 

Tayyareciler yarın öğleden 
evvel müteveffa kıral Alek
sand.ırın mezarına bir çelenk 
koyacaklardır. a. a. 

ispanyada 
dişçi ve eczacılar askeri ta
babet tatbikat mektebinde 
bir sene staja tabi tutulurlar. 
Veterinerler kıta veya bakte-

·~::::::::::::============~===· 
. HalkefJi köıesi: 
-~ 

Bugün: 
Saat 16,30 da Kurslar, 

17.30 da Spor komiteleri 
haftalık toplantıları var
dır. 

-==================i• 

Fransız topraklarının bombardmanı 
tekzib ediliyor 

Salamanka 7 - Umumi karargahın tebliğinde: Fransız 
topraklarının Frankist tayyareler tarafından bombardman edil
diği katiyetle tekzibcdilmektedir. 

Paris 7 - Fransız topraklarının cumhriyetçi tayyareler 
tarafından bomardman edildiğini ve Frankocuların tekzibini 

matbuat muhtelif suretlerde mutalaa etmektedirler. (a.a. ) 

riyolojihane, kimyagerler kim
Yd laboratuvarlarında, dişçiler 

hastanelerde ayrıca birer se
ne ve ec~acılar ise hastaha
nelerde iki sene hizmet ettik
ten sonra sicillen ehliyeti tas
flik edilmek şartiyle üsteğ
menliğe terfi ederler . ., 
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il i~nJ.ıa rllporfajlar: 

-- Bozdoğanda --
Bozdoğanın iki biklyeıi 

•ardı. Köy birlik yolu, Hay
dere sulama arığı.. Bugünbun
lar hikiyelikten çıkmış, mem
lekete nafi birer iş olmuştur. 
Birincisi hallolundu, ikinciside 
ele alınmış bulunuyor. 

Arkadaşımız " köycü " niln 
her iki mesele üzerindede 
uzun boylu izahab bir kaç 
gün evvel bu sahifelerde 
çıktı. Ben o yazılardan son
raki görüşümü anlatayım. 

Kamışlara kadar giden o
tomobillerimizi orada bıraka
rak atlarla Muğla hududuna 
doğru yolumuza devam ettik. 

İlbay, Nafia müdürü ile bu 
günkü adı Bozdoğan - Muğla 
yolu olan dünkü birlik yolu
nun güzerğihını tetkik ede
rek ilerliyoruz. Eeki projeye 
göre kabul edilen güzergah
tan gittik. Kazan dere kö
yünden sonra Muğla hududu 
istikametinde ilerliyoruz. Yo
lun muğla yolu ile birleşe
ceği nokta tayin edildi. Dö
nüştede Kazandere köyüne 
kadar güzergahta yapılması 
lizımgelen degişiklik tesbit 
edildi. Bu mavzuun en şükra
na değer safhasıda, yolun 
bian evvel bitirilmesi için ge
reken kati kararın alınması 

ve emirlerin verilmesidir. 
Haydere sulama arığı şim

di Kazandere köyünün de malı 
olmuş .. lzmir lisesinde tahsil 
ettiğini öğrendiğim bir genç 
köyün ve köylünün davasını, 

dertlerini dinlemeğe köylerine 
kadar gelen lıbaya açık ve 
kati delillerle anlattı. Bu hi
kiyeoinde umumi menfaata 
hadim bir iş olarak netice
lendirileceğini görecegımız 

gün uzak değildir. 

• 
Kazandere köyüne yakla-

tırken henüz yetiştirilen bü
yük bir incir fidanlığı gördük. 

cidden emek ve himmet sarf 
edilerek meydan aldırılan bu 
fidanlık hakkında şu malu
matı öğrendik. 

Bu yıllardır boı kalan bir 
tarladır. Sahibi BozdoR"anlıdır. 
dağdan bir kö) lü yürddat 
sahibini buluyor. [Bu tarlayı 
bana verirsen, incir bahçesi 
yaparım 312 si senin 311 de 
benim olsun] diyor. Vergisini 
ldemekten başka bir fayda-
81111 görmediği tarlasım, ken-

disine bir servet kaynağı ola
cağını sezen sahibi. bu cazip 
teklifi kabul ediyor. Dağla 
rarddaı iıe başlıyor, çelikl~ri 
dafllyor, tarlaya karpuz eki
JW·· Geçen sene 400 lirallk 
lıarpuz sabyor. Bu para ile 

O. Becerik 

ıahayı geniıletiyor.. Biz bu 
çalışkan Türk köylüsünü ka
risile, oğluyla gelinile bahçe
sinde meşgul gördük. Bu tab
lo karşısında aklıma gelen şu 
oldu. 

Rejimin köylüyü topraklan
dırma davası tahakkuk edince 
yurdda ekilmemiş bir kanş 

toprak işlenmemiş bir dönüm 
yer kalmıyacak. 

Her dediğini yapan. vadet
tiğini veren rejimin bu dava
yı tahakkuk ettirdiğini göre
ceğimiz yakın gönün yarata
cağı saadet ve refahı, Türk 
köylüsü imanla seziyor ve 
bekliyor. 

• • • 
Kazandere köyüne girerken, 

bugünkü köyle arasmı Kazan
deresinin ayırdığı tepe üze
rinde 200 yıllık bir ev vardır. 
Bu ev bütün Kazandere ova
sıoın sahibi Hüseyin ağa soyu
nun bugün beşinci batan hafidi 
olan bay lsmailindir. 

Aydın tarihinde adı geçen, 
adına sikke bastıran kısa bir 
müddet Aydın ilinin hakimi 
olan Atçalı Kel Mehmetle 
münasebeti olan bu aile hak
kında bay İsmailden aldığım 
malumatı burada kaydece
ğim. 

Atçalı Kel Mehmet saraya 
isyan edip bayrağı çektiği 

zaman Hüseyin ağa Bozdoğan 
r-ahiye müdürü imiş. Atçalı 

Kel Mahmet, Bozdoğanlılara 
kasa balarına geleceğini bildir-

miş. Kasabanın ileri gelenle
ri müdürün yanında toplan
mışlar, ne isterse gönderelim 
bu adam kasabamıza gelmesin 
demişler .. 

Müdür banun aksi tesir ya
pacağını söyliyenk bu fikri 
reddetmiş, Kel Mt hm et Boz
doğana davet olunmuş. Ka
sabaya girerken cirid oyunu 

oynatmış, buradaki pınarın 
önünde bir at çatlamış. Buna 
iıafe haral e~i ır.tHut olan bu 
pınarada at çatlatan denilmiş. 
Bozdoğanıda soyup soğana 
benzettiğini söylemeğe lüzum 
yok. 

Biraz sonra Kel Mebmed 
idam olununca Heseyin beyde 
korkarak Tavas beylerine 
iltica etmİf, Tavas beyleri
nin ıefaatilede afolunarak 
Kazandereye gelmiş, bu çift
liğin sahibi olan Nazillili Fat
ma hanımla evlenerek ömrü
nün sonunu Kazanderede 
geçirmif. 

Aydın eşrafından Cemal 
(beyin) ceddi Yürük Hacı Ge· 
beş daha önceleri Kazan de
re üzerine bir köprü yaptır-

Ta6iyc 6alaulcri: 

iki alem 
Bug(in psikolojisi ve bu psi

kolöjiye dayanarak çocuğa 
verilecek terbiye meselesi 
esaslı bir alaka ile tetkik o· 
lunmaktadır. Bu alakaya hay
ret edecek bir şeye yoktur. 
Çünkü küçüklük devresi bir 
çok cephelerden çok mühiaı 
olan bu bir devredir. 

Bu devrede çocuğun terbi
yesinde herkesten evvel aile 
mesuldür. Çocuğun maddi, 
manevi, içtimai inkişafı tama
men ailesinin kontrolu altında 
olduğu için eve getirilecek 
oyuncakları, çocuğun işitece
ği lisanı, hangi hareketlerinin 
cezalandırılacağı, hangilerinin 
inkişaf ettirileceğini tayin et
mek te aileye düşer. 

Maddi ve ruhi en süratli 
büyüme devresi olduğundan 
altı yaşına kadardır. Çocuğun 
~hhati noktainazarından dü
şünürsek bu devrede olan 
ölüm sayısı bu yaştan sonra
ki her hangi bir devreden 
çok yükst:ktir. Bunun içindir 
ki bu yaşlardaki sıhhi bakı
mın.çocuğa verilecek sıbbi iti
yatların bütün bir hayat için 
ehemmiyeti vardır. Temizlik, 
U)ku ve istirahat, muayyen 
zamanlarda iyi gıda almak 
gibi sıhhat için pt:k mühim 
olan itiyatları çocuğa bu dev-

rede veremezsek çocuk - bir 
çok diğer zararlardan sarfı

nazar - hastalık:ara daha mü
temayil olur. Bu itiyatlardan 
hiç birisi mektep çağından 

sonra kolaylıkla alınamaz. Bir 
çok kereler hocanın, ana ba-

babanın büyük cehidleri neti
cesinde elde edılebilirse de 
diğer bir çok vaziyetlerde de 
kazanılması hemen hemen im
kansız olur. 

Diğer cihetten bu devreyi 
çocuğun manevi sıhhati itiba
rile ele alırsak görürüz ki in
san şahsiyetinin esas hatları 
bu ilk çocuklukta kurulmak
tadır. 

Bu sahadaki salahiyettar 
mütehassısların fikirlerine gö
re korku, hiddet, aksilik, hır
çınlık, kandisini aşağı görme, 

şahsi teşebbüs ve i4Jtiklil ek
sikliği, devamlı asabiyetler, 
konuşmak ve el işleri husu-

mış. Hüseyin ağa bugün ha
rabesi duran bu köprünün 
yanına bir köprü daha kur
durmuı türk sanat ve mima
risinin yaratacağı bu köprü 
bu günde sapa sağlam dur
makta vs Muğla ili vet Tavas 
ilcesi ile Bozdoğan arasında 
işleyen yolcular üzerinden ge
lip geçmektedirler. 

sondaki beceriksi21er, pddetli ·· 
ho~binlik ve emsali gibi ha).. 
lerio çok kere esaslı sebebleri 
ilk çocukluk senelerinde ma
ruz kalınan muamel~ tarzla
rıdır. Şüphesiz en çok isteni
len karakter hatlan da ayn& 
tesire bağlıdır. Bunun içindir 
ki çocuğa muhtaç olduğu ru-
hi sıhhat esaslarına, giSre bü- : . 
yütmeye daha ilk yaşlardan 

ve daha doğrusu doğum anın-
dan itibaren başlamak gerek-
tir. · 

Çocuğun bu ilk terb~yesinin 
-her hangi mücbir bir sebeb 
yoksa- bir müessesede değil 
bir evde, bir aile ocağında 

verilmesi lazımdır. Bilhassa 
ilk üç sene için çocuk beheme
hal aile muhitı içinde k~lma
lıdır. Daha ileri yaşlarda da 
mekteple aile çocuk me•zu
unda el ele . vermeye mecbur-

' durlar. 
Ancak bütün bu vanfelerin 

yapılabilmesi ıçin her şeyden 
evvel çocuğun tanıtması lazım
dır. Bizim dünyamız ile, bizim 
görüş ve anlayışımııla çocuk
larımızın dünyasının, görü ve 
anlayışlarının bir ve aynı şey-
ler olmadıklarını, çocuğun dµca
ya yı bizden b:isbütün b~şka 
türlü gördüğünü unutmamalı-
yız. Bir çok kereler fena ço
cuk, terbiyesiz çocuk, inadcı 
çocuk diye tavs f et\iğim~z 

vaziyetler bu iki alemin far.:. 
kından doğmaktadır. ve ço
cuklar ile büyükler arasında 
olan mücadeleler neticesinde 
çocuklar acı muamelelere ma-
ruz kalmaktadırlar. Hu itibar-
la cocuğumuzuo hareketle
rinde saik olan ruhi balett · 
bulma ya ve ondan sonra bu 

haraket hakkında hükiim ver
meye çalıma lıyız. Zaten çocu
muzda beğenmediğimiz. bir 
çok hareketlerin iç yüzünü 
araştırırken çok kere suçlu 
olarak onu değil, kendimizi 
bulacağımız da muhakkaktır. 
Hoş ımuza gitmeyen bu menfi 
vaziyet ya çocukta anlamadı
ğımız kendi ilemine aid bir 
ruhi safha, yahut da yanlış 
terbiye edişimizin neticesidir. 

Bu iki Alem arasındaki far-
kı aydınlatmak için kiiçilk 
bir misal alıyorum : 8q ya
tında bir kızcağız gtınnn bi
rinde bllyilk anneaine cadı . 

dediği için ıiddetle cezalan
dırılmıştır. Çocuk büyilk an
nesini çok sevdiği halde nasıl 
olup ta böyle ıöylediğini an
lamak mümkiln olmamıı, esa
sen bunun llzerinde durulma
mıf. sadece söylediği aöztln . 
miıeyyideıi olarak ıert bir 

·I 
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Olm11ann sergileri 1münasehetile 

Yedi .Eylül İlkdkUlunda 
Şehrin tam ıortasmda, Ay

dın kültür dünyasıuın zaman 
geçtikçe eskiyen 'Ve sönen 
geğil, yenileşen ve parlıyao; 

gittikçe yıpranan ve yorulan 
değil. gittikçe yapılan ve dinç
leşen binasımn kapısndayım .. 

Enver Demiray 
. laşın sebebini anlamak için 

1 doğrularak oda kapısma doğ
. ru yaklaşan öğretmen Nec
i .miye Erkanla karşılaşıyo· 

rum. 

Sakin 'Ve hakimane bir ta-
vırla misafirine elini uzah-

Aydmın kahraman tarihini, yor. 
kü.çük bir rakamla dımağlar- Buyurunuz .. 
da tazeleyen ve bir lahzada 'imtihan· gününün yemek 
o tarihin her genç sahifesinde · 
sizi ·dolaştıran bu rakam, e-

, arası ·tatilinden istifadeye ça-

şiğioden adımımı attığım bu ' 
kültür · ocağma daha başka 
bir otorite, baba başka bir 
ağfr başhhk veriyor. 

Dış kapıdan sizi kültür a
damlarının karşısına kadar 
götüren temiz bir yolun ye
şilliklerle süslenen sonunda, 
talebe cıvıltısile çinlayan te
miz koridorlarda bir telaş ... 

Odalara girip çıkan küçük
ler .. ve nihayet ihtimal mü· 
meyiz zannettikleri yabancı

nın geldiğim görüp sararanlar .. 
.. l 

Yaklaştığım oda da ihtimal j 
dişarıda t?lebe arasındaki te- j 

- J 
cezaya çaptırılmıştır. Ancak ı 
bir · müddet sonra bu sözün 
neden sarfedildiğini anlatan 
bizzat çocuk olmuştur. 

Hadise şudur : 
Bir akşam çocuk babası ile 

eve geliyor. Bayram dolayısi
le ~onanmış yollardan geçmiş
lerdir. Musiki sesi, ışıklar ço
cuğu bir peri alemine sevk
etmişlir. Kendisi, babası ve 
evin balkonunda yeşil ısıklar 
içinde duran büyük annesi 
her bir peri masalı insanla
:tıdtr. Bunun üzerine çocuk 
.. büyük anne ! Sen cadıya 
benziyorsun ,. diye bağırmış
ltr!... Sırf bu ruhi haletle söy
lediği söz muhitte fena tefsir 
edi ~iş, yavrucak cezalandı
tılınış ve bu büyük kusuru 
dolayısile af ta edilmemiştir. 

Hepimizde çocukluğumuzda 

ilışan gene öğretmenin gözle

rinde, ·günün yorgunlukların

dan küçiik bir parıltı bile gö-
rünmüyor. 

Anlatıyor: 

- imtihan diyor, onunla 
uğraşıyorüz. Artık yann son 
günümüz ... 

Fakat ah şu son sınıf öğ
retmenliği.. 

Nacmiye Erkan anlıyorum 
ki o an da ( vicdan ) ve (man
tık) denen iki kuvvetin müca· 
delesi karşısında idi. 

Fakat o, yine anlaşıhyordı 
ki bu miicadelede mağliip ve 
yorgun değil, galip ve ener
jikti. 

- Öğretmenleri diyor, bi
rinci sınıftan beri okutup ge
tirdiği talebeleri değil, bilhassa 
sağdan soldan naklen gelen 
Talebeler yoruyor.. Bu nevi 
talebeleri ;mlamak bir mesele 

anlamadan not vermeğe, sı
nıfta bırakmağa veya geçir-

meğe kalkmak bir diğer 
meselü oluyor .. 

Gen kadm, nefsinde topla
nan iztırahe bir ortak arar 
gibiydi . . 

( Vicdan) ve ( Mantık) mü
cadal~si bu .. Yaşıyan insanlar 
için bu mücadele hemen her 
yerde hemen her zaman var 
olan şey.. Fakat bu, öğret-

men ve onun ta le besi için 
mevzuubahsolunca şekil ve 

şekildeki mesuliyet başkalaşı-

anlaşılmamış olduğumuza ait yor .. 
hatıralar ve bunların acı iz· 
lcri yok mudur ? Tekrar edi
Yoruz: Çocuklarımızı anlama-
Ya. çalışmalıyız. ( Bu vazife 
~~loız ilk çocukluk için de-f al• .daha ileri yaşlar için de 
.. lııs mevzudur ) Bu alemi 

~nınıadığımız için verdiğimiz 
ır çok cezalar, azarlamalar 

Çocuk için neden dolayı alın
~ğı anlaşılmamış hükümler
d lr'. Bu sebebsiz cezalar ve 
''•!nıalar kadar çocuğu üzen, 

serpılnıek için bir filiz gibi 
~uhiti imkanlara ' muhtaç 
:~tel kuvvetini tüketen hiç 
ır Şey yoktur. 

Yanımızdaki koridorda ko
şuşan ve şakalaşan talebe 
seslerinin birden kesildiğini 

ve kapımızdan birinin gireli-
ğini görüyoruz .. 
Baş öğretmen Sabri Önüter 

yılların emeği yavaş yavaş 

kırışıldarile bir zafer musikisi 

gibi bestelenmeğe başlıyan 

misafir sever gülüşleıile elini 
uzatıyor; 

- Hoş geldiniz!. 
Cevep vererek oturdum: 

Hoş bulduk!. 
• Devamıvar -

• 

Köy çocukl~n için güzel bir fırsat 
... , . 
. .. 

Konya Gedikli Erbaş Okul~n~:: 
talebe kaydediliyor . ~· 

(.. --- ~-Haber aldığımıza göre: 
1 Mayıs 938 tarihinden 20 

Haziran 938 tarihine kadar 
Konya gedikli erbaş hazırla· 
ma okuluna talebe kayıt ve 
kabule başlanmışhr. 

Okula kaydolunacak çocuk
ların köylü olması şart olup 
ilk okulun beşinci sınıfını bi
tirenler gedikli erbaş hazırla

ma okulunun orta birinci sı
nıfına ve ilk okulun üçuncü 
sıoıfını bitirenler de ihzari 
kısmına ( yani ilk okulun 4 cü 
smıfına) alınacaklardır. 

Yaşları 13 - 15 arasında 
olanlar ihzari kısma, 14 - 17 
arasında olanlar orta 6 cı 
sınıfa ve 15 - 18 olanlar orta 
yedinci sınıfına, 16-19 olanlar 
da orta 8 inci sınıfına kabul 
olunacaklardır. 

Bu şartları taşıyan köy 
çocuklarının aşağıdaki vesika-

1-'ifiSiMM&&..-s ' 

Yedek subay 

ları bir dilekçeye bağlıyarak: 
mensup oldukları aske~ lik şu-'. 
beleri vasıtasile okul tnüdür-ı 
lüğüne baş vurmaları lazımdır) 

istenilen vesikalar şunlardır:. 
a - Pullu bir dilekçe 
b - Fotoğraflı nüfus cüz-: 

danı 
c - Bir yılı geçmemiş aşı 

kağıdı 

d - F otoğrafb mezun bu
lunduğu okulun diploma veya 
vesikası ( iki yıl tahsili ter
kedenlerde alınırlar). 

e - Fotoğraflı hüsnühal 
kağıdı ( mensup bulunduğu 
ailesinin ve kendisinin erbabı 
iffet ve namustan olduğu 
hakkında ). 

f - Noterden tasdikli ha. · 
basının nüfus senedi ,. 

g - Tam teşekküllü as
keri hastanenin sıhhat raporu. 

•• •• 
ilin 

~ ..... ~ 
Ve askeri memurların // Daimi 
senelik yoklamalarına Encümeninden 

başlandı Aydın memleket hastanesi · 
için 4100 lira muhammen 

Aydın askerlik şube mınta- kıymetli eczayi tıbbiye açık 
kasındaki yedek subaylann eksiltme suretile alınacaktır. 
yokla mal arına 1 haziran 938 İhalesi 27 61938 Pazartesi 
tarihinde başlandığı ve bu günü saat 15 te vilayet en-

yoklamalarm 1 temmuz 938 cümeninde yapılacaktır. Mu-
tarihine kadar devam edeceği vakkat teminatı 307 lira 50 

haber alımıııştır. kuruştur. Alınacak eczayj 
Yoklamaya gidecek subay- tıbbiyenin isim ve miktarını : 

lar beraber leı inde 6X6 iki öğrenmek isti yenlerin Aydın, 
fotoğraf götürecekler ve her İzmir ve İstanbul sıhhat ve 

yedek subay için hazırlanan 'su· içtimai muavenet müdürlük-
al ced~eJlerini dolduracaldar- !erine ve Vilayet Daimi En-

cümenine müracaa etmeleri . 
dır. Biztat askerlik şubesine , [S

6
S] 

8 14 29 24 gidemeyenlerin cetvelleri posta ___ ....;, _ _:._ ______ _ 

masrafları lsendilerİne ait ol- ı· laA n 
mak üzere bildirecekleri 

adreslerine gönderilecektir. Aydın Belediye 
Bir ay müddet içinde yok- reisliğinden 

lamaya gelmeyn veya hulun- 1 _ Belediyenin mülkiye-

duğu yeri haber vermeyen tinde bulunan Cumhuriyet 
yedek subayler ve askri me- mahallesinde 321 ada 12 par-
murlar cezalandırılacaklardır. sel numarali ve 199 metre 

••••·•••· Abone şeraiti --·-·: : i Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
! Altı aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! • • i P. Basıınevi. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ; 
ı • 
: lar için idare müdürlüğüne : 
i müracaat edilmelidir. ! 
: ................................................ : 

lmtlya:ı •ahıbl ve Umumi Ne~tıyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P, Baaımevi 

murabbaı arsanın mülkiyti a
çık artırma suretile satıhkbr. 

2 - Muhammen bedeli be- · 
raber 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartname
görmek üzere yazı işleri mü-

dürlüğüne, artırmaya iştirak: 

için 896 kuruş muvakkat te
minatlarile 23t6/938 Perşenbe 

günü saat 15,30 de belediye 
daimi encümenine müracaat
ları ilan ol o ur. 

8 12 17 22 567 
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DOKTOR • OPERATÖR 

Mecleni Boyer 
Melnteket Hattaneaiilin yeni e>pentarn 

Hutalanm Her giln ••rk caddesinde Demirci 
Bay ~amil yeni yapbrdığı erin ilst kabnda 
kibial eder. 

Muayene ballan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akıamlan 3 - 8 

mG1ıaE1a8111181ılı6A6J•ıl1'Wıılnılıiıla·aııllııılıaıııııııtı 
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f. OPERATÖR t:• 
. ! Dr. Nuri Erkan B 

t Meleket hastanesi eıki operatörü ı· 
• • 
1 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun • 
: iıtanbuldan dönmü,tür. Hastalarını her gün ıabahtan [+ 
+ akıama kadar Park karıısında yeni yaptırdıtı evinde [+ 
+ kabal eder. 130 {t 

fL ~ıı·:.ııııu::;•i• 'IU''!"lll""llll'''"""''~~!:!ll~'1i~"'~ll'!!!lll'~ll'l!l~ t!lii > •••••• ~ .. ~dı.:..·.:...~ ......... dP~.·~h·.~.u::ı_~ ~~ 

AYDIN 
• ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

• 
Aydın ili Tarihi 

tJıun bir tetebbaan mahıulfl, tarihi yeni manuile anlamanın kıy· 
metli bir önaeti olan AYDIN TARIHlnl Aydında Belediye karfıaında 
Süleyman Gezer, lıtanbulda Remzi kiitilpbaneainden tedarik edeblllr
sialı. 

Aydının bütün tarihi malO'llabndan bqka cotrafl tabii ma16ma
haı da ba kitaptan aj'reneeekdniı. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydnahnwn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 lmnftur. 

C. H. P. 

SAYI ı.2'2 
1 2 :•. -

1 
DOKTOR 

M!~a:!0H~~~-I 
.-e Operatarii 1 Dotıiaa, Kadın haıtahldan mlltehuua 

E 
Hutalarını her fla P.arıc karfıııada Bay Haaa Klılil· 

lln erinde kabul eder. 466 
Mıaayeae aaatleri ı aabah 7 • 8 

.._ ôtledea aonra 3 den itibaren 

•66Aıılııı&ıea•ıt.ııa.a.aaaaaa6ıılı* .... 

r
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· BAKTERİYOLOG 

,:) Doktor Şevket Kırbaş 
[!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
-@ 
,.~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~·~ muayenehaııesinde, hergün saat yediden sekize ve 
r!i üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
[+1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
[+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
[+1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
r.ı.11'!!:'11"'~1"'1111"'1~ "QJ~"''lflll~ 1"''1111"''11 l"'•qıfl''l11'11"1Q~""lll~~~ lllP- '1111!~:!11 
~ ..... ı!'ıııı~ıııı~ııu~lt~ıllı~-:.ııı.~ıı::ı.1~1~"1~h~.,•..,•+•ıllh•oı~ıllh:;.•,.•+•d~..:ı 

~ll!::'lj~'lll""'llfl"''llf~IP"lllı~lt ~l"':ll!l•~rııı~'i!!'V''~',..1~111 
ıT~~~~~·~··~aıı.~ıı.~,~ .. ~ ... ~~~~ • ........ 
t•d SELAHETTİN ERA y 
~!] EŞREF ERMAKAST AR 
[+] VE 
~~~ KADRiYE ERMAKAST AR 
t..•A [•l Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
[+] Bayan ropları ve tuvaletleri 

[•l DIKIMEVI 

I
:~ Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden den tl verilir ve az zamanda yetittirilir. 
+ ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 
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:4 .................................................... , 
: DOKTOR · 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Miltahuum ı 

i Pariı Tıp Fakilltui Hutaaeleriaden lbtlaah 1 
i Muayyenehaaeal.&.ydını:la Gazi Bal.-an"cla Bafalı.,.ıa dlkklaı .. a 

i üzerinde her wiin aababdan aktama kadar Hutalariaı kabal ed~ ıı .... ....................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
• 


