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lngiliz ve Fransız 
askeri heyetleri 

Dün gece Moskovaya hareket ettiler 
Leninırad 10 - İngiliz Fran· 1 takaları renel kumay baıkanı, 

ııı aıkert heyetlerini hamil bu· . Baltık filosu genel kumay baı
lunan Siti of ekseri vapuru dün kanı, L!! ningrad merkez komu

tanı vapura giderek Fransız 
aece buraya gelmiş ve heyetler 

lngiliz askeri heyetlerine boş 
Fransız ateşemiliteri, hava geldiniz demiılerdir. 
ateşesi ve logiliz ataıe militeri Heyet bu gece yarımda tren· 
tarafından selimlanmıştır. Bu le Moıkovaya hareket edecek· 
ıabab saat 9 da Leningrad mJD- tir. a.a. 
• ---~~~~;;::;;_;::;:;_~-==-:?.·•-- -

lngiliz hava manevraları 
bu gün bitecek 

Kral ihtiyat filoyu teftiş etti 
Londra, 10 - Bir kaç bin tayyarenin iştirak ettiii bava barbi 

lbanevraları devam etmektedir. 
Manevralar yarın akşam saat 19 a kadar devam edecektir. 

Şi udiye kadar yalnız bir bombarduman tayyaresi York civannda 
•ukut etmiş ve mürettebata olan dört kiti ölmüşUir. 

ihtiyat filoyu teftif eden kral bugün ıaat 9 da Balmura ıato
•una hareket etmiştir. 

Urlada 
Yüz göçmen evi 

yaptırılıyor --
lzmir, 10 - Göçmenler ıçın 

lJrlada 100 ev inıa ettirilecek· 
tir, Bu evlere dört yüz yetmiş 
beşer lira kıymet tabmin olun-
llıuıtur. lnıaat yakında mil 
llakaaaya konulacaktır. a. a. 

Altı yüz Çek 
~usevisini taşıyan bir 

vapur f zmire geldi 
. lzmir 10 - Hart vapuriyle 
lıınanımıza gelen 600 Çek mu
•evısi bugün ayni vapurla Kös· 
teceye hareket edecektir. 

Gemide tetkikat yapılmıı, 
lbakineleriode bozukluk olma
dığ, ve kömürll bulunduğu an· 
l • ı ı lmıştar. Vapurda bulunan 
lbuıeviler aralannda topladıkla· 
~ para ile erzak almıılardar. 

UfÜn gemiye IU da verilecek 
•o vapur hareket edecektir. 

a.a. 

Lord Halifaks 
Meznniyetten döndü 

. Loodra, 10 - fngıltere bari
cıye nazırı Lord Halıfaks isti-
"lhat müddetini geçirdiği York· 
t 1rdeki malikineıinden hariciye 
~ezaretine gelmiı ve Moskova-

an döomüı olan B. Strağı ka• 
but ederek uzun müddet görüş· 
llıll~Ulr. 

lord Halifakı dün Almanya
taıo Londra sefirini kabul et
llaittir. a. a. 

Vezu 
1 Yen iden faaliyete 

geçti 
Napoli 10 - Vezu yanardağı 

büyük bir faaliyet ga ~termekte 

dir. Yeniden derin yar•klar •· 
çılmıı ve derinden gürültülerle 
beraber livlar saçılmağa başla· 
mıştır. 

Yakın bir tehlike yok gibi 16-
rüoOyorH da halk telattader. 

Çinliler 
Şanghaya doğru ilerle
mekte devam ediyorlar 
Şanghay 10 - Çin çeteleri 

ile Japon kıtaat. arasında mu· 
harebelerden sonra Çinliler muh· 
telif istikametlerden Şanglıay 
üzeriae ilerlemektedirler. 

Pek yakında Şanghay ciYa· 
randa şiddetli muharebeler vu 
ku bulacağı anlaıılmaktadır. 

--?ııK-

Kont Ciyano 
Frankfortta bekleniyor 

Berlin 10 - ltalya haricıye 
nazırı yaran Frankfotta beklen
mektedir. 

Kont Ciyano Alman hariciye 
nazıriyle görüıecek ve bir gün 
kalacaktır. a.a. -·- -

f ngiliz Japon müzakereleri 
Tokyo, 10 - On glindenberi 

inkıtaa uğrayan lngiliz Japon 
müzakerelerine henüz baılan• 
mamıı ve müzakere gilnO teı
bit de edilmemittir. 

Lise ve Ortaokullara ........................ 
Alınacak parasız yatılı talebelerin 

sınavları hakkında 
Maarif Vekaleti vilayetlere b·r tall'im gönderdi 

Bu sene lise ve ortaokullara alınacak parasız yatılı tale
henin imtihanları lıakkıntla Maarif Vttkaleti mühim bir taminı 
göndermiştir. imtihanlara girmek istigen talebenin istifade 
11tmeleri için bu tamimi aynen neıredigoruz: 

1 - 915 No. lu kanun mu· 4 - Seçme sınavlarına gire• 
cibinca lise ve orta okullara pa· ceklerin fU ıartları taşımaları 
rasız yatalı olarak rirmek iste· llzımdır. 

yenlerin kayıt muameleıine bu a) TOrk olmak, 
gllnden itibaren baılanacaktır. b) Liıe ve orta okullar tali· 

2 - Talip olanlar 26 ağuı· matnamesinin her sınıf içiD tea· 
tos 939 cumartesi gllnü saat bit ettiği yaşta bulunmak, 
13 çe kadar villyet merkezin- c) Bedence ve ruhça hada, 
deki liselere ve lise olmıyan illetli, sakat ve kusurlu olma. 

d mak, 
yerler e orta mekteplere, orta d) Okutamıyacak kadar baba 
mektep bulunmıyan viliyette 

anası fakir olmak, 
kültür direktörlüğüne birer iıti· 
da ile müracaat edecekler ve e) Zeklsı, çahıkanlığı, ablikı 
istidalarına : talebe!İ bulunduğu okuldan ala 

a) Nüfus tezkeresi, caiı fotoğrafla bir belge ile tea 
bit edilmek, 

b) Fakirlik mazbatası. (örne 
ii okullarda vardır) 

• f) Sınıfında kalmıı olmamak. 
S - Dördüncü maddenin ( a) 

c) Çalışkanlık -ve ahlik bel- ve (b) fıkralara nüfus hüviyet 
geai. (örneği okullarda vardır) dlzdanile, (c) fıkrası okullara 

d) Sağlak raporu. (&-neti o · verılmiı olan rapor CSrneklerine 
kullarda vardır) ekliyeceklerdir. göre ıınavın yapıldığı okuldan 

3 - Seçme ıınavları 1 eylül bulunduğu yerin hastahane sai 
939 cuma günü ynkarıda gös· bk kurulunca doldurulacaktır. 
terilen okullarda yapılacaktır. Sonu 3 üncü aayfada 

== ~= ~ zt • 

Kok kömürü 
ucuzluyor 

1 Yeni birkaç zelzele 
daha oldu 

Ankara 10 - Bugün Hat 
1,30 da Aokarada hafıf, 1,40 
lnönünde ve lzmitte hafif, ine
gölde tiddetli zelzele olmuıtur. 
Haıar yoktur. a.a. 

8.Bonne 
Sovyet sefirile görüştü 
Pariı 10 - Hariciye nazırı 

B. Bone dun Sovyetlerin Pariı 
büyük elçisi ve lngiliz masla· 
hatgüzarı ile görüşmtlştilr. 

Mülikabn Moskovad.ı yapıla· 
cak olan g6rüşmeler üzerinde 
vukubulduğu s6ylenmektedir. 
====== x 

Kitaplar arasında: . .....-~~~~--~-

Parti Vilayet İdare 
heyeti 

Parti Vilayet İdare heyeti 
dün başkan B. Etem Mendresin 
başkanlığında mutat toplantısını 
yapmııtır. 

Nazilli 
Parti ve Halkevi 

Başkanlığı ..... 
Rahatsızlığından dolayı btifa 

eden Nazilli Parti ve Halkevi 
Baıkanı Avukat Sami Kutluğ· 
dan boşalan Parti Ba,kanlığıoa 
seçilen Bay Hakkı Piyancıoın 

vazifesi Partimiz viliyet idare 
heyetince tasvip edilerek umu
mi idare heyetinin taadikina 
arıolunmuıtur. 

Halkevi batkanlığına seçilen 
Kemal Yakar kaza heyeti aza· 
lığına yedeklerden alınl\n B. 
Rıfat Tuncerin vazifeleri de 
tasdik olunmuştur. 

. ..... ı tJı• •••• 

Biranın resim had
di indirildi 

icra vekilleri bayeti 16 ağus-
ı toıtan itibaren ucuzlıyacak olan 

biradan alınmakta olan resim 
haddini litre baıına 4-10 kurut 
olarak teabit etmittir. 

Üst üste iki yıl 
sınıfta kalanlar 

•tol 

Üst llste aynı sınıfta kaldık
tan ıonra srta mektep imbhan 
talimatoamesine tevfik'-'lıı kendi
lerine birer vesika verilerek 
bulundukları mekteplerden ç ı ka
rılan talebelerden kaldıkları 
ıınıflardan bir yıl daha okumak 
üzere hususi bir mek tepe gi
renlerin üçüocü yıl sonunda res
mi mekteplerin birinde geçire
cekleri imtihanlar sonunda bil· 
tilnleme ve engel imtıhanlarına 

kabul edilecekleri maarif veki
letioce kararlaıtırılmıştır. 

ithal serbest bırakıldı 
icra Vekilleri Heyeti, mem

leket kok sarfiyatının yerli kok 
istibsalitının fevkinde bulunma
sını ve balkın kok kullanmak 
ihtiyacının her gDn biraz daha 
artmaUa bulunmasını göz önü· 
ne alarak yerli kok sanayiini 
mutazarrır etmiyecek şekilde 
halkın kok ihtiyacını 11cuza te· 
mio etmek için kok kömürllnün 
tonundan ahnmak ta olan güm· 
rük resmini 7,5 liradan 2 liraya 
indirmiştir. icra vekilleri heyeti 
aynı zamanda bir kaç senedir 
Ankara memurlar kooperatifine 
verilmiş olan idbal milsaadesini 
kaldırmıı ve kok kömürü itha· 
lalını tamamen serbest bırak
mıştır. 

Kög işlerinde klavuz 

Hkima sitajigerlerin 
tayinleri için kura 

çekilecek 
Adliye vekaleti muhtelif se· 

nelerde hukuk fakültesinden 
mezun olup da bakim stajiyer
liklerinde bulunmakta olanların 
hakim muavinliklerine tayinleri 
için hazırlıklara baılamııtar. Hi
kim stajiyerlerin bikim muavin· 
liklerine tayinleri kura çekmek 
ıuretile yapı lacaktır. Kuranın 

bu hafta sonuna dojru çekil· 
roeıi mukarrerdir. 

Dün kitapçının raflarında gaz 
eylendirirken kllçücük bir kitap 
g6reilm. Adı: 

KÔY iŞLERiNDE KLA VUZ 
Köy bürosu memurları, köy 

katip ve muhtarları için Sala 
haddin Kandemirin haıırladığı 
ve bastırdığı bu kitabı kabaran 
köycülük damarımın ıevkile al 
dım, okudum. 

" Köy işlcrindekla vuz ,. Ha
bikaten bu itleri bilen ve bu 
iılerle uğraşmıı bir kafanın 
ve bir kalemin mahsulü •• 

Kitabı vukufla bölümlere a • 
yırmıı, k&y bürolarının itlerini, 
k6y katiplerinin vazife, mevki 

ve köy içindeki ıahıiyetieri ta· 
kip ediyor. 

Kitabın Uçüncti bölilmünü teı· 
kil eden ve muhtarların vazife· 
lerine taalluk eden kısım bil· 
hassa çok kuvvetli. 

Köy kalkınmamızda en mü
him rolü oynayacak olan köy 
muhtar ve katipleri için iılerini 

proğrHmlaştırmak bakımından 

çok faydalı bir eser. 
Bütiln köy işlerile uğratan 

arkadaşların bu eserden birer 
tane edinenk dikkatle ve all· 
ka ile okumaları cidden ıayanı 
tavsiyedir. 

V. H. 



\'Oz ı ı 

Barem· Kanunu 
iZahnamesi 

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik şeklini 

gaıterir izahoamenin hazırlığını bitirmişti. lzahname bastırılacak 
ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 

ter. Bütün devlet memurlarını alakadar eden izahnameyi aynen 
aşağıya koyuyoruz : 

-7 
0 - 1452' sayılı kanunun 

(18) inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkındaki 805 
aayılı Büyük Millet Meclisi u
mumi heyeti kararına istinaden 
mezki\r maddede yezılı muvak
kat tazminat memurların almak
ta oldukları maaı derecesi ü
zerinden değil' bulundukları de
rece maaşı üzerinden verilmek
te idi. (H) fıkrasında izah edil 
diği veçhile yeni kanunun (10) 
uncu "maddesi hükmüne göre 
müddetini ikmal etmeden yuka
rı derecelere tayin edilenlerin 
alacakları muvakkat tazminat 
ise almakta oldukları 'maaş de
recesine tcknbiil eden muvakkat 
tazminat olduğundan aradaki 
farkın bir ağustos 1939 tarihin
den itibaren kesilmesi iktiza e
der. 

işten el çektirilenler 
MADDE: 11 I 1453 aayıh ' 

teadül kanununun 6 ıncı mad
desinin 2 inci fıkrasına istina
den; vazife ve memuriyetlerine 
müteallik hususattan dolayı (iş
ten el çektirilerek maaıları ka
tolunan alelumum memurlara 
tahkikat veya muhakeme neti
cesinde meni muhakeme, bera
at veya ademi mesuliyet kararı 
verildiği surette katolunan ma
aşlarınm emsal basılının yarııı 
tediye edilmekte idi. 

Kanunun 11 inci maddesi bu 
esası muhafaza etmekle beraber 
haklarandaki takibat umumi af 
ile kalkan memurları vaziyetle· 
rini de nazarı itibare almış ve 
ayni zamanda işten menedildık
leri suçtan dolayı haklarında 
yapılan tahkikat veya muhake
m' sırasında memuı iyet vazife
lerine 'müteallik dığer suçlar zu
hur edenlere ne zaman maaş 
verileceğini de gÖJlerm:ştir. 

Bınaenaleyh vazife memurİ· 
yetle ine müteallik dususattan 
dolayı iıten el çektirilenlerin 
maaşları eskiden olduğu gibi 
katolunacaktır. 

Bu kabil memurlara, tahkikat 
veya muhakeme neticesinde 
meni muhakeme veya beraat 

kararı verildi veya haklarında
ki takibat umumi af ile kaldı-

rıldığı takdirde katolunan maaı
ları tutarının yarısı tediye edi
lecektir . 

işten el çekdirildikleri ıuçtaa 
dolayı haklarında tahkikat ya
pıldığı veya muhakemeleri )cra 
edildıği sırada memuriyet vazi-
felerine müteallik diğer suçları • 
meydana çıkan memurlara ilk 
itten meoedildikleri tarihte ke
silen maaılarınan yarısının ve· 
rilmeıi için; bunların yalnız iş
ten el çektirildikleri suçtan de
ğil, bütün suçlarından meni mu
hakeme veya beraat kararı al
maları veyahut haki ı ındaki ta-

kibatın umumi af ile kalkması 
lizımdır. 

Ancak 2556 sayılı Hakimler 
kanunun 113 iincü maddesinde 
eli itten çektirilenlere maaşla
rının yarısının verilecei'i vu bun
lardan beraat edenlerin memu· 
riyetlerine iade veya muadil bir 
vazifeye tayin olunmakla bera· 
ber kesilmiş olan yarı maaştan· 
nı da alacakları ve 'haklarmda 
memuriyete mani olmıyacak ka
zai veya inzibati bir ceza veri
lenlerin vazifelerine iade veya 
diğer bir vazifeye tayin oluna
cakları ve fakat kendilerine ke
silmiş olan yarı maaşlarının te 
diye edilmiyeceği yazılı olması
na ve kanunun 26 ıncı [madde· 
si de, kanun hükümlerinin 
2556 sayılı hakimler kanununda 
yazılı haller haricinde hakimler 
ve müdeiumumilerle muavinleri 
ve bu sınıftan sayılanlar hak
kında tatbik edileceğini imir 
bulunmasına binaen' bikim sı
oıfıoa mensup olanlardan eli i,
ten çektirilenler hakkında ka
nunun (11) inci maddesi muci
bince muamele yapılamaz. Bun• 
gene 2555 sayılı Hakimler ka
nununun (113) üncü maddesi 
hukmüne tabid rler . 
Ücretli t1azifelere girecekler 

Madde 12 - Şimdiye kadar 
ücretli vazifelere alınacakların 
girebilecekleri derelerle bunla
rın her derecede ne kadar kB· 
lacaklarını gösteren bir biiküm 
mevcut değildir. 

Kanunun 12 inci madesl ftc
rctli vazifelere ilk defa alma
cak memurların tahsil derecesi
ne ve diğer vasıflar1na göre 
girebilecekleri ücret dereceleri
ni tesbit etmiş ve ücretlerin 
terfiteriui de maaşlı memurların 
terfılerindeki hükümlere tabi 
tutmuş ve kanunun 6 ıncı mad
desinde sayılan istisnui tazife
lerden ücretli olanlara tayin 
edileceklerin dahi maaşlı me
murlar gibi muameleye tabi tu
tulmalarını kahul eylemiştir. 

Bu hükme göre; ilk defa üc
retli vazifeye alınacak bir me
mur tahsil derocesine ve diğer 
vasıflarına nazran girebileceği 
maaşlı memurluk derecesinin 
anrak bir llst deresine ait maaş 
tutarı ile tayin olunabilir. 

Meseli : orta mektep mezun
larından birisi ilk defa ücretli 
bir vazifeye alınmak istenilse, 
kanunun 3 üncü maddesinin (8) 
fıkrası mucibince tahsil vaziye-
tine göre (14) üncü derece ma
aşiyle memur olabilecek olan bu 
kimsenin, 14 üncü derecenin bir 
üst d~recesioe ait maaşın tutarı 
bulunan (60) lira Ocretle tayini 
caizdir. Bu zata ilk defa vazi-
feye alınırked daha fazla ücret 
verilmesine imkin yoktur. 

Ocrctli memurların daha yu· 

AVDIN IAYI ı 

Neogork mektııpları : 
~··'"' ~ 

Eski dünyadan ye 
dünyaya giderken 

. Türkiye 
1 ve vrupa 

Vapurda binlerce 
hepimiz neşe 

yolcu 
içinde 

vardı 
idik 

ve 

Yazan : Hulıısi Agdınoğlu 

-1-
lstanbuldan Napoliye kadar 

seyahatimiz çok neıeli ve rahat 
geçti. Nevyork dilnya sergiıini 1 

görmek üzere milli tiirk seya
hat acentesi Nattanın tertip et
tiği bu Amerika seyahatine dok
tor, mühendis, öğretmen ve bir 
kaç da Üniversite talebesi ol
mak ilzere otuzdan fazla türk 
vatandaıı iotirAk etmiş bulunu
yordu. Vapurda tanıştığıın bu 
yol arkadaşları arasında lstan
bulun maruf doktorlarından Lok· 
man hekimi de var.~ 

Beynelmilel dünya münasebet
lerinin karmakarışık oir vaziyet 
aldığı ıu günlerde herhangi bir 
seyahat acentesinin delaletini 
1' min etmedikce tek başına ve 
rehbersiz ıeyahatın ne kadar 
müşkül olduğunu şu Amerika 
seyahatı bana tamamen öğret
miştir. Gerek vapurda ve ge· 
rekse yollarda otel ve yemek 
gibi en tabii ihtiyaçların bile 
temini hakikaten mühim bir me
sele imiş ... 

Napolidtn bindiğimiz elli iki 
bin tonluk Res transatlantiği 
çok muazzam bir şey ... Vapurda 
yerlerimizi bulup yerleşinceye 
kadar hayli müşkilit çektik. 
Seyahat için en son müracaat 
eden ben olduğum için vapurda 
da son numara bana bırakılmış. 
İyi, rahat bir kamaraya düştüm. 

Vapurumuz garbi Akdeoizde 
Ctbelüttarıka doğru yol alıyor. 
İki gün iki gece devam eden 
bir yolculuktan soora Cebelüt
tarık müstabkem mevkii ıe gel
dik. Şehir, elektrik ziyaları için
de, nurdan bir tfille örtülmüş 

ıibi parıl parıl parlayor. Bu nur 
ve ziya beldesinin &nünden ge
ce geçtik .•• 

iki saat sonra vapurumuz bü
yük atlas denizine girmiş bu
lunuyordu. Bir gün sonra Aıur 
adaları göründü. Bu takım ada
lara pek yakın bir rota takip 
eden vapurumuzdan adanın man· 
zarasıoı iyi bir surette görmek 
mümkün olabilıyordu. 

Mamur kasabaların etrafında 
işleomiş topraklar, bağlar, bah
çeler göze çarpıyordu. Belli ki 
burası bir ziraat memleketi ol· 
duğu kadar sanat da pek iler· 
lemiştir. 

Asur takım adalarıoı arkada 
ve uxaklarda bırakan vapuru
muz beş gün beş gece garba 
doğru seyretti. Başımızın üstün· 
de mavi gök yüzü.. Altımızda 

karı bir dertceye terfi edebil
meleri için de ( maaşlı memur
ların terfilerinde olduğu gibi ) 
en az dört sene bir derecede 
bulunmaları ve o dereceye ait 
ücreti bu kadar müddet filen 
almış olmaları şarttır. Yüksek 
mektepten mezun olan ücretli 
memurlar için bu mUddet üç 
i'enedir. 

-- Sonu var -

nihayeti görünmeyen· kocaman 
atlas okyanusu.. Ve biz bu iki 
kudret arasında dalgaları ya· 
rarak ilerleyen muhteşem trans 
atlantiğin içinde, yatup kalkı
yor, yiyip içiyoruz ... 

Nihayet 25 Temmuz sabahı 
Nevyorka çıktık. Binlerce yolcu 
nun pasaport muamesi ve güm 
rük muayensi epeyce uzun sür· 
dü.. Gümrük memurları bavul
ları açtırıyor. Muhteviyatını bi
rer birer gözden geçiriyor. İşi 
biten eşyaya birer damga vuru· 
luynrdu .•. ; 

Bizimle beraber gelen altı 
bayanı alıkoydular .• Sonradan 
öğrendik ki bu bayanlar pasa
potlarına Nevyorkta aileleri 
nezdine gideceklerini kaydettir
miıler. Halbuki keudılerini al
mağa gelen kimse bulunmamıf, 
beıyüz dolar ceza istiyorlardı. 

Yüzgeri çevirmek için şehre 
sokmadtlar ... Bir adaya götür-

düler .. Bunlardan ancak iki~inin 
24 saat sonra kurtulduklarını 
gördüm. 

Gümriik ve pasaport işleri· 
ni bitirdikten sonra Kapitol o 

telıoe gittik .. En alt katında lo· 

kantası bulunan otuz kath bir 
bina... Sabah kahve altısı bi 
zim para ile 50, öğle yemeği 

100, akşam yemeği 150 kuruı ... 
Y eralh elektrik motokarlara 

bizi Nevyork dilnya sergisine 
götürdü. Bu strolar görülmeğe 

değer, harikulade şeyler •• Bir· 
birine eklenen on kadar vagon 
yerin altında mesafeler katedi
yor. Memur yok .• Biletçi yok .. 
kontrol yok ... 

Yüz binlerce insanı kilomet· 
relerce mesafeye götürüp, ge
tiriyor.. Otokar yerin altında 

bir çok pasajlardan geçer ... Siz 
hangi istikamete gitmek istiyor· 
sanız parayı pasajın deliklerine 
atarsınız. Elektrikle tahrik e-

dilen geçit size yol verir. Va
gona girersiniz. Parayı atmaz
sanız yel bulup geçmek müm-

kiln değildir. Vagonların kapı
ları da kendi kendine açılır 
kapanır. iki saat süren bu ye· 
raltı seyahatten sonra Nevyork 
dünya sergisine vardık .. 

İlk mektep 
...,. 

Muallimlerinin tahvilleri 

Maarif vekaleti hastalık, ev· 
lenmek gibi meşru sebepler do· 
layısiyle bir vilayetten diğer vi
layete! verilmelerini istiyen ilk 
mektep muallimlerinin müraca
lltlarını tetkike başlamıştır. Her 
sene olduğu gibi bu yıl da meş 
ru bir sebep olmadan biç bir 
ilk mektep muallimi bir vila
yetten diğer bir viliyet emrine 
verilemiyecektir. 

--a:::G-

B. Maurice Pernot, " milli mll
dafaa meseleleri mecmuası ,, nd• 
Türkiye ve Avrupa hakkında 
enteresaa bir etüt neşrediyor. 

Muharrir, Türkiyenin Avru
paya ~artını çevirmit bir Asya 
devleti olmak yolunu tuttuğu 
hakkındaki bazı fikirl erin dil· 
zeltilmesi için son dünya buhra· 
nının zuhuru icap etmiş olduğd
nu kaydediyor. Ankaranın hü· 
kümet merkezi olarak intihabı 
ve lstanbulun terki yOzilnden 
bu yanlış zehap hasıl olmuştu. 
Fakat Türkiye cümhuriyeti b!r 
kere modern, sağlam ve iyi ili'' 

lihlı bir devlet haline gelince 
Turkiye ile büyük garp demok· 
rasileri arasında normal müna" 
sebetlerio inkişafıoa artık hiç 
bir mani kalmamış bulunuyordu. 

İtalyan • İngiliz anlaşması de· 
vamlı temeller üzerine istinat 
ettirilmiş olsaydı, Türkiyenin ta
kip edeceği siyaset, ~hiç fÜphe
siz, İngilterenin kudretin gerek 
Akdeniz ve gerekse Aıyada, 
Ru!lya, İran ve Afgani~taoın mil· 
him bir rol oynıyacakları bir 
mukavemet cephesiyle karşı koy-
mak olacaktı. İngiltere ile Fran· 
sa için Akdenizde sabildar, .b~ · 
ğazlara bakim, Sovyetler ~ırh: 
ilinin müttefiki olan Türkıyeyı 
totaliter devletlerin tecavüzüne 
karşı mukavemet sistt mine id
bal etmPk zarureti, İtalyanın Ar· 
navutluk'a yerle,erek Selinik 
yolu ilstüne çıkması, diğer ta· 
raftan Almanyanın Çekoslovak" 
yanıtı parçalanmasından sonra 
Tuna bovunca ilerlemesi karıı
sında Acil bir mahiyet aldı. 

Türkive, Büyük Britanya ve 
Fransa ile akdetmiş olduğu aD• 
laşmalarla yalnız itibarını ve 
topraklarının mesabasıoı arttır
makla kalmamıs, Akdeniz ve 
Avrupadaki vaziyeti de ıslib 
etmiştir. Çanakkaleden Süveyf 
kanalına kadar, şark denizi, ital· 
yanların on iki adadaki üslerine 
rağmen baştan başa üç mütte· 
fik devletin kontrolü altındadır· 
Almanlar kifi miktarda kuvet'" 
lerle Karadenize indikleri tak' 
dirde, boğozların Karadeniz cİ" 
hetinden bir taarruza uğramak 
ihtimalini de Sovyetlerin murah .. 
ha~ı B. Potemkioin tlirk bükü
metiyle bu yakınlarda yapmış 
olduğa müzakerelerde ve romeD 
dış bakanı B. Gafenconun An
kara ziyareti sırasında mütalea 
edllmis olma~ın muhtemeldir. Di" 
ğ er taraftan, ingiliz am·rallığı 
da uzun zaınandanberi mesele
nin bu safhasiyle alakadardır .,,e 
boğazların miidafaallı işinin Ak .. 
deniz cihetinden olduğıı kadar 
Karadeniz tarafından da temin 
edıleceği muhakkaktır. 

B. Maurice Peroot'un vardığı 
netice ıudur : eşsiz bir coğrafi 
vaziyetin, kuvetli ve iyi taliııı 
görmüş bir ordunun, uyanık 'f/C 

şuürlu bir hüküınctin keodhd~e 
temin ettiği üstünl iiğü müdrılc 
olan ve Avrupa ile Asyada ak" 
detmiş olduğu ittifaklara gü'le· 
nen Türkiye· bugünün karışık 
dünyasında esaslı bir rol oyna· 
maya namzettir. Bu rol şu su· 
retle tarif olunabilir : İki kıt~ 
arasında sulhcu bir mütavas!l1 

rolll oynamak, ve Asyanıo hu: 
sumeti tecavüzkar bir şekıl ahn 
ca Avrup nın kendi mildafansı" 

h 1 . • b" t bit nı azır aması ıçıo ır se , 
koruyucu mani teşkil etmek. 

Roland Je Mares 
LE TEMPS 
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Alman imparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan : Jame:ıi W gcli//• Heatllam 
Terceme eaıın : M. Nedim Müren 

- 75-
Mesuliyetin çoğu da yeni de

\'İr kabinesi üzerindedir. 
Onlar itleri iyi idare edeme

llıişlerdi. İdaresizlik kendi ara
larında bir birlik bulunmama
•ından ileri gelmişti, zira liberal 
tkseriyet bir çok mesailde kra· 
la •e taca muhalefet gösteri
Yordu. Kabinedeki bu samimi 
iı birliği ihtiyacı idi ki harbiye 
llazırını maliye nazırı ile yap· 
lnıt olduğu anlaşmanın bozul 
!basına ıebebiyet verecek şekil
de harekete ıevketmiıti. Eğer 
8iaınarck bu tarihlerde mevkii 
iktidarda bulun9aydı hükümetle 
llıutedil liberal parti liderleri 
lrasında bir anlaşma temini yo
lunu bulabileceği muhakkaktı. 
Ne olursa olsun vuku bulan şey
lerde kendisini ittihama haklı 
Rösterecek bir nokta yoktur. 
~ral mutlak surette muhafazası 
~~~insız olaa bir vaziyete düı-
ugü günlerde onun ileri abla

~~lc şerefini, istikbalini ve bel· 
1 de hayatını tehli keye koya· 

~•k yanıbaşında bulunmasından 
olayı biz de ona en yDksek ıi· 

tayişten başka bir şeyi llyık 
Rörınilyoruz. 
Schıeswig - Holstein 1863-1864 

Görmüştük ki netice itibarile 
llıiicadelenin sonu harici işlerin 
~~vki idaresine istinad edecekti. 
k ••nırck tayininden önce, hü-
lirrıctin dahilde serbeıti temin 

ttlllesinin ancak hariçte daha 
taı:ılı bir siyaset takip etmesile 
llıtiınklln olabileceğini her za· 
~lb söylemiştir. Şimdi istediği 
11Yaseti takip edebilecek vazi
''tte bulunuyordu. Mücadele 
tndisini kıralın laz ı mı gayri 

~ilfariki yapmıştı. istifa ettiği 
~kdirde kıral ll'eclise boyun 
~~llıtğe mahküm olacaktı. Zih· 
.... f il ' her zaman iıgal eden ve 
dk bahar zarfında kıral üzerin
t .. tki otoritesini kırmalı için her 
~lirin gayreti sarftan çekiomi
l\~tl bütün düşmanlarma karşı 
~ fuzunu muhafazaya muktedir 
•lan b "d' K · · · l '" l b· u ı ı. eoııının uzum u 
~r Şahsiyet olduğunu göster• 
i ~k için onun daimn süründü· 

1
1111il zanneden bir çok kimse· 
tr "ardı. 

timdiden ne kadar büyük oldu· 
ğunu g~ıtermek için bir f1rsat 
buldu. Yaz tatili esnasında, de· 
vamlı' olarak tedavi için bermu 
tad Gastcine gitmiı olan kralın 
ref.ıkatinde bulundu. lhtimalki 
kralı yalnız bırakmaktan kor· 
kuyordn. Fakat içinde hayatını 
geçirdiği yeni şartlard;. n daima 
şikayet) etmekteydi. Pomeran· 
yada karısiyle çocuklarının yan
larına dönmek istiyordu. 

Badenden karısına: ''Her han· 
gi bir entrikanın yeni bir kabi
neye ihtiyaç göstermesini isti
yorum, ayle ki şu mürekkep hav
zına arkamı şerefle çevirip mem
leketimde süküoeUe yaıayabi
leyim. Bu bayatın rahatsızlığı 
gayri kabili tahammüldür. On 
haftadır, bir otelde bir katibin 
yapacaj'ı itleri görüyorum. Bu, 
namuslu bir köy adamının ba
yatı değildir. " diye yazıyordu. 

Temmuz sonlarında, Avustur· 
ya imparatorundan, Bısmarktan 
başka her kes için çok şumullü 
neticeler tevlit edebilecek olan 
bir teklif geldi. imparator kralı 
ziyaret etmit ve onunla konfe
derasyonun is1abı için yapılan 
bazı teklifleri mOzakere etmitti. 
Bu kadar lüzumlu bulunan isla· 
bat için ileri sürülen bir Avus
turya planını izah etmiş ve krala 
bu plinı mlizakere için bütün 
Alman prenslerinin iştirak ede· 
cekleri bir toplanbya gelip gel
miyeceğini sormuştu. Bir çok 
ıebeplerle kral bunu reddetti. 
Maamafi iki gün ıonra, bUtiln 
prenslere ve ıerbed tehirler 

reislerine kendilerini Frankfort 
ta toplanacak olan bir kongre
ye dav.et eden davetnameler 
gönderildi. 

- Sonu flar -

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Aydın - Çine yolunun 9+ 000 

uncu kilometresindeki mendres 
üzerinde 4968 lira 38 kuruş ke 

tif bedelli ahşap köprö tamira· 
h açık eksiltme usoliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 perşembe 
günü saat 16 da aydın viliyeti 
daimi encürnen salonunda ya· 
pılacaktır. 

Lise ve Ortaokullara 
Alınacak parasız yatılı talebelerin 

sınavları hakkında 
Maarif Vekaleti vilayetlere bir tamim gönderdi 

Bq tarafı blrlacl aablfede 

(Rontgen olan yerlerde radyoi
rafi de aldırılacaktır) sağlık kıı 
rulu olmıyAn yerlerde hükftmet 
doktoru tarafından yapıla~ak 
muayene sonunda doldurulacak 
okullarda mevcut knçnk kıtada 
ki raporları, (d) fıkrası -beledi
yelerden, köylü ise köy !ihtiyar 
heyetlerinden alınacak vesil<a
larla, {e) fıkrası okuldan alaca
ğı Öğretmenler Kurulu mazba· 
tasiyle tesbit olunacaktır. 

6 - Seçme sıaavları (Türk· 
çe [Edebiyat) ve (Matematik) 
derslerinden yazılı ala: ak yapı
lacakbr. 

7 - Seçme ıoruları her sı
naf için ayrı ayrı olmak nzere 
Vekillikten gönderilecektir. 

8 - Sınav komiıyooları : 
Okullarda okul direktarOnün 

kOltüır dairesinde kültilr direk
törünün baıkanlığı altmda üç 
öğretmenden teşekkül edecek· 
tir. Lise ve orta okul bulunmı· 
yan vilAyette ilk okul öğret
menleri veya ilk okul ispektu· 
leri komi9yonlara alınır. Komis
yon başkanı gerekli gör6rse 
komiayon azalarını çoğaltabilir. 

9 - Sınavları yapacak olan 
komiıyon başkanı usulen uygun 
olan dilekleri kabul ile ıartları 
taşıyanların adlarını ve k6nye
lerioi tesbit ederek kendilerine 
fotoğraflı bir belge ve her han· 
gi bir yanlışlığa meydan veril· 
memek üzere bir de sıra numa· 
aı verecektir. Bu sıra numarası 
ıınava giren talebinin her türlO 
işlerinde kullanılacaktır. Ancak 
bu fotoğraflı belgeyi gösterenler 
sınavlara kabul edileceklerdir. 

10 - Vekillikten gönderile
cek olan ıoru zarfları sınav 

komisyonunca talebe 6niln
de tam saat 9 da açılarak 
talebeye bildirilecektir. 

11 - Soruların cevapları bu 
sınavlar için gönderilmit olan 
klğıtlara yazılacaktır. 

12 - Sınav kağıtları mühOr
lenmiyeceği gibi hiç bir suretle 
de işaretlenmiyecektir. 

13 - Seçme sınavları ıöyle 
yapılacaktır. 

d) Talebeye dikte ettirilecek 
ıoru çıkaı ıa taht" ya yazılmayıp 
dof rudan doğruya talebeye yaz
dırılacaktır. 

e) Kağıtların her iki tarafı 
cevaplarla temamen dolu ve 
yeni bir kAğıt lazım olursa 
ikinci bir kiğıt verilecektir. 
Birden fazle kağıtların bir biri
ne iğnelenmesi gerekir, 

f) Sınav için ayrılan 1aat 
biter bitmez kağıtlar toplanacak 
ve kontrol edildikten soura 
zarfa konarak kapatılacaktır, J 

g) Sınava kaç talenia girdiği 
soru zarfJarının zamanında açı· 1 
lıp açılmadığı, sınavın nasıl 
cereyan ettiği bir mazbatada 
tesbit olunacaktır. ( Mazl,ata 
6rneği o1<ullara gönderilmiştir.) 

14 - Vekillik, numara alçü
lerini birleıtirmek gayesile sı· 
nav kağıtlarını bir komisyona tat· t 
bik ettirecektir. Buouo için sınavın 
sonunda cevap kağıtları talibi f 
bulunmadıj'ı için açılmayan soru l 
zarflarile berab~r bir zarf içine 
konarak mühürlenecek ve res- , 
mi taahhütlü olarak o gün Or
taöğretim Genel Direktörlüğüne 
gönderilecek ve zarfın ilzerine 
parasız yatalı talebeye ait ol
duğu yazılacaktır. (Diğer ev· 
rak okulda kalacaktır.) 

15 - Komisyon baıkanı sı· 
nav kiğıtlarile birlikte, talebe· 
nin adları ve baba adlarile ge
çim durumlarını, Erkek veya Kız 
olduklarına gösterir ve not ya
zılmağa mah f US listeyi hazırla· 
yarak gönderecektir. Listede 
başkan her talebenin geçim du
rumu hakkrndaki kanaatim da 
yazacaktır. ( Liste 8rnekleri o· 
kullara g6nderilmiştir. ) 

16 - Yukarıdaki şartlar için· 
de parasız yatılı sınavlarında 
kazananların adları gazetelerle 
ilin edilecektir. 

17 - Kazandığt, okullara teb· 
liğ edilen talebeden bulunduk· 
ları yerlerde sağlık kurulu ol
madığı için küçilk raporlarla sı· 
na vlara girmiş olanlar diğer 
mufassal raporları sıhhat kuru
luna doldurtacak, radyoğrafi de 
aldıracak ve sağlam olduğu an
laşılırsa kabul edildiği okula gi· 
decektir. 

18 - Kazanan talebe numu
nesi okullarda mevcut taahhüt 
senedini tanzim ettirerek veril
dikleri okullara beraberlerinde 
götürecek terdir. 

Ilı liakikati halde onun parle
t ~nto ile olan münasebatında 
,u fayda vardı ki bu onların 
iç~~ularıuı nazarı itibara almak 
ı,'11 bir teşebblist~ buluumakta 
l\:da. bulunmadığını gösterdi. 
d tıdısi do t bir meclis tarafın· 
aı:ı h· - - 1 d bu ımaye gormuı o say ı, o· 
b,~.•iyasetini tasvip edecek ve 
it d.1 de bunu Jdeğiştirebilecek
İ•tt 1

• Mademki onlar Bismarkın 
.. td"• 

Bu işe ait keıif, metraj, şart· 
name ve resimler nafia müdür· 
lüğünde görillebilir. 

Muvakkat teminat 372 lira 
62 kuruıtur. 

a) Soru zarfları açılmadan 
önce komiıyo her talebeye ma
tematik sınavı için bir kağıt, 
türkçe sınavı bir kağıt dağıta· 
caktır. Müsveddelik kiğıt kul 
lanılmıyacaktır. Yalnız matama
tik ıınavı için mı1sveddelik ve
rilebilir. Bu iki dersin cevapları 
aynı kağıda yazılmıyacaktır. 
İsimler her iki kAğıda da yazı
lacakbr. 

1 
b) Her talebe kendi klğıdı· 

nın aağ köşesindeki yere adını 

l 
ııra numarasını, sınava girdiği 
okulun adım, ıınıfını mürekkep-

19 - Sağlam olmadığı için 
veya her hangi bir sebeple ve· 
rildiği okula gidemiyecek olan 
talebenin adı derhal vekillij'e 
bildirilecektir. 

20 - Sınavların yapılacagı 
yerler aşağıda gôsterilmiştir. 

~.. ıgi her §eyi redde karar 
'"rnı· d,h tş bulunuyorlardı, bir veya 

tık ' fazla itimatsızlık reyi ar
te 0nun için ehemmiyetli bir 
p~l teşkil etmiyor ve sanki bir 
~ib· trııento mevcut değil imiş 
~t 1 tnıin ve kuvvetli bir elle 
ii ~leket siyasetini kendi bildi· 

sı•bi idare ediyordu. 
on baharda oDfuzuoun daha 

isteklilerin muvakkat teminat 
ları ticaret odası vesikaları ve 
bu İf için aydın viliyetinden 

alacakları ehliyet vesikalarile 
• 

birlikte yukarıda yazılı gün ve 

saatte vilayet daimi encüme• 
ninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

154 6 11 18 22 

le yazdıktan ıonra komisyonun 
bakımı altanda kapayıp yapı~tı
racaktır. 

c) Kiğıtların k6ıelerinin her 
talebe tarafından tamamen ya-
pııtardığı belli olduktan sonra 
tesbit edil mit olan ıaatte zarf, 
başkan tarafından açılacak ve 
ıorular komisyon izasından bi
ri tarafından tahtaya yızılacak
tır.I 

21 - Bu genelge uygun gö
rülecek yerlere asılmak ıuretile 
ilin edilecektir. 

Bu genelgeye göre iş görül· 
mesini, alındığmın v~killiğe bil· 
dirilmesini, ıınavlana en sıkı bir 
dikkat ve e-hemmiyetle yapıl· 
masını dilerim. 

lmtıyaı ••hlbl Ye Umumi Netrlyat 

fıllldüril : Etem Mencfreı 

Ba11IJ1f1 yer 

C K P S.aı•nl 

1 RADYO 
CUMA 11/8/939 

ANKARA RADYOSU 

1 

DALGA UZUNLueu 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 
Kca. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program. 
12.35 Ttirk müziği • Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajan9 ve meteoroliji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık prog

ram - Pl.) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Dans müziği -

PJ. ) 
19.30 Türk müziği ( Fasıl he· 

yeti) 
20.15 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
20 30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20 50 Türk müziği. 
1 - Karcığar ptşrevi. 
2 - Mahmut Celalettin paşa 

Karcığar ıarkı - Vah meyusi 
viselindir. 

3 - Lemi - Karcığar şarkı • 
HüHilne etvasına. 

- Lemi - Ka rcığar şarkı • 
Çeşmanı 'o mehveşin. 

5 - Kemençe taksimi. 
6 - Selibattin Pınar - Kar

cıgar ıarkı - Sana gönül ver• 
dım. 

7 - Udi Mehmet - Hüzz m' 
ıarkı - Açmam f açamam ıöyle
yemem çünki. 

8 - Kemani Sadi • Scgih 
şarkı • Rtıbumda ölen. 

9 - Ahmet Rasim - Segah 
ıarkı • Benim sen nemsin ey 
dilber. 

21.30 Konuıma. 
21.45 Neıeli "plaklar - R. 
21 50 Müzik ( Riyaseti cum· 

bur Bandosu · Şef : İhsan Küo
çer) 

1 - G. W ettge • Resmi geçit 
2 - O. F etras - La moreoa 

İspanyol valsı. 
3 - Al bert. W. Ketelbey -

Chal Romano uvertürü. 
4 - Mendelssohn • İlkbahar 

tırkısı. 
5 - Massenet • Manon ope

rasından fantezi. 
22.40 Müzik ( Cazband Pl. ) 
23 00 Son ajans haberleri, zi

ra :ıt, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası ( fiyat ) 

21.20 Mılzik ( Cazband - Pi ) 
23.55 24 Yarınl<i program. 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından: 

Germencik nahiyesinin mur· 
1&1lı köyünde doğusu yol babsı 
köy kahvesi ıimalen yol ile çev• 
rili arsa pavyon adında romdan 
metruken maliye hazinesinin o
lup bedeli mukabilinde mehmet 
oğlu salibe satıldığından tapu 
ıicillitıoda kaydı olmadığından 
ıenetaiz tasarrufata kıyasen ga
zete ile ilin tarihinden itibaren 
11 gün sonra mahal ine keşif 

yapmak üzere memur gönderi
lecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni bak id
diasında bulunanlar varsa ye
rinde bulunacak memura veya 
butta idaremize 1368 fiş numa· 
raıile müracaatları ilin olunur. 

(169) 



Aydınlılara müjde 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmıştır. 

Su·, ağzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kıloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtılmektedir. Tt:miz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Yur açıldı 

Aydında Hasan efendi mehallesinde sağlık yurdu, fİmdilik 

cerrahi kadın lıastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 

açılmıf. Ha!lta kabulüne başlamıştır. 
Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından her 

tDrlü nkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
d iretıtinde takip eclilmektetir. 

-=--
Erbeyli incir ıslah is
tasyonu müdürlü
ğünden: 

Aydın vilayetinde Erbeyli tren 
istasyonu civarında incir ıslah 
istasyonunda yapılacak 9835 li
ra 48 kuruş keşif bedelli garaj 
saya bina1ariyle bekçi kulubcsi 
inşaatı açık eksiltmesi on gün 
müddetle uzatılmıştır. 

Eksiltme 17 /8/939 perşembe 
günü saat 10 da Aydın viliyeti 
nafia mlldürlüğü odasında ya- ' 
pılacaktı. 

Bu işe ait metraj, şartname 
vesair evrak nafia müdürlüğün· 
de görülebilir. Muvakkat temi
nat miktarı 738liradır. 

isteklilerin muvakkat temi
natları, Aydın vilayetinden bu 
iş için alac kları ehliyet vesi
kaları ve ticar~t odası vesika
larile yukarıda yazılı gün ve 
saatte Aydın oaffa müdürlüğü 
odasında hazır bulunmaları ilan 
olunur. (170) 

Aydın Tapu Sicil Mu
hat ızllğından~: 

Tepecik köyünün köy civarı 
mevkiinde şarkan azmak gar· 
ben yaz yolu şimalen necati tar· 
lası halen topuz mchmed verese 
si tarlası cenuben ohaoes ve 
fiçiş tarlasile çevrili 30 de kar 
880 M2 r~kos serk ıiyaodan 
metrük tarla tikveş muhacirle
rinden veyse} oglu davut ve 
efradı · aılı:sine hazine Elehine 
ipotikli olmak üzere tescili is· 
tenilmiştir ve bu tarlaya ait ol
duğu bildirilen Ağustos / 300 
t<ırıh ve 8 numaralı kayttaki 
hudud necati efendi ve o ğır 
oğlu ve orhan oğlu ve tahsia 
ve tarik olup mıkt rıda 16 dö 

Aydın alay Sa. Al. 
K o. başkanlığından 

Aydın birliğinin ihtiyacı ıçın 
86000 kilo sığır veya keçi ve 
koyun eti kapalı zarfla eksilt
meye konmuıtur. Hangisi ucuz 
olursa o cins etin ihalesi yapı
lacaktır. Bu üç cinı ete her 
talip tarafından bir zarf içinde 

olmak üzere her üçünede ayrı 
ayrı fiyat teklif edileceği gibi 
bir cins ete de fiyat teklif edi · 
lebilir. ihale 14 ağustos 939 
pazartesi günü saat 15 de ay
dında askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Sığır eti · 

nin muhammen b deli 215000 
lira, keçi etinin 2 l 500 lira, ko· 
yun etinin 34400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 1612 
lira 50 kuruş, keçi etiuin 1612 

lira 50 kuruş, koyun etini 
2580 liradır. 

Şartnamesi aydında askeri 

komisyonunda Ankara ve lzmir 

levazım amirJilderi sntın alma 

komisyonlarında görülebilir. 

Taliplerin teklıf mektuplarını 
kauuni vesikalariyle birlikte iha 

leden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilinde komisyo· 

na verilmesi. 

113 24 29 4 11 
2' -

nüm olduğundan tarihi ilin dan 
10 gün sonra bu kaydın tetkik 
ve tatbiki için mahalline gidi
leceğinden itirazı olanların bu 
müddet zarfında tapu sicil mu
hafızlığına veya esnayi fke§ifde 
bulunacak memura 962 fiş nu
marasiyle muracaat eylemeleri 
ilin olunur. 168 
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CI 1 den 6 numaraya kadar 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre · köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

:r optan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar •. 

Köy nüfus defterle 
hazırlanmıştır 

• 
ı 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

1 s 
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ilin Vilayet daimi encümeninden 
Tutan Adet Cinsi Muhammen bedele 

Aydın vilayet daimi 
encüm ·ninden 

2600 400 • İki kişilik okul sırası 6 lira 50 I{. ·bll 
Vilayet ilk okul için dlSrtyilz adet okul sırası 17 /8/939 t~rı 

1
, 

perşembe günü saat on altıda vilayet daimi encümeninde ıb9 

edilmek üzere yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuşt&J';, 
Taliplerin % 15 teminat akçelerile sözü geçen gün ve sa~l te 

2490 sayıla kanun mucibibince lazım olan vesikalarile birlı~ 

Söke - Aydın yolunun 17X 
500 kilometresinde moralı çayı 

üzerinde 3333 lira 75 kuruş ke 
tif bedelli ahşap köprü tamiratı 

açık eksiltme usuliyle ekailtme

ye konmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 perşembe 

günü saat 16 da aydın vilayeti 

daimi encümen salonunda yapı· 

lacaktır. 

Bu ite ait resim keşif ve 

vilayet daimi encümeninde bulunmaları. e 
Fazla malumat almak istiyenlerin her gün maarif mOdiirliJJll" 

ve vilayet daimi encümen kalemine müracaatları. 

şartnamelar aydın nafia. müdür 
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
250,03 liradır. isteklilerin mu
vakkat teminatları ticaret oda· 
ıı ve1ikaları ve bu it için ay• 

30 6 11 16 (137) ~ 
~b' 

dın vilayetınden alacakları :ıs' 
liyet vesikalarile birlikte yu·ıı· 
rıda yazılı gün ve saatte vı ı•' 
yet daimi encümeninde b9 

huluamaları ilin olunur. 
22 155 6 l ı 18 


