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Trakya manevraları 
Mareşal Çakmak Edirneye geldiler 

Edirne 15 - Mareşal Fevzi 
Çakmak dün aktam saat 19 da 
buraya teşrif buyurmuılardır. 
Manıal Fevzi Çakmak, Hav

zada Trakya umumi müfettiti 
reneral Kizım Dilik vali ve 
kalabalık bir halk tarafından 
hararetle karıılanmıştır. \. 

Bugün de Milli ıefimiz İsmet 

\ 
lnönü ve vekiller heyeti bek· 

lenmektedir. 
Milli Şefin geleceği haberi 

Edirbede sevinçle karşılanmış· 

hr. Şehir bayraklar ve ampul• 
lerle ıüsleomiştir. Halk bayram 
yapmak için sabırsızlıkla bekle-
mektedir. a.a. 

~~~~~~~~------

100,000Çek! Almanlar 
Domaziyi ziya

ret etti --
Ptağ, 1 S - Havas ajansın· 

dan: 
Pazar gUnü yüz bin Çek, hi

rnayearaziıi ile Sildet mıntakası 
arasında bulunan tarihi Çek 
tehri olan Domaziyi ziyaret et· 
rniıtir. 

Çek halk partisi reisi saylc· 
diii nutukta, ziyaretin milli ma
hiyetini tebarüz ettirmiş ve Çek 
memleketimize hiç bir zaman 
ihanet etmiyeceğiz ve onu son 
nefıimize kadar seveceğiz de· 
IDİf ve halk hep bir ağızdan 
yemin ediyoruz diye bağırmış

lardır. 

Sıhhat vekilimiz 
Sivasa gitti 

Ankara 15 - Sıhhat ve iç
timai muavenet vekili doktor 

İngiltereden kav
çuk alıyorlar 

Londra 15 - Almanya, ln
ıiliz piyasalarından çok miktar· 
ta kavçuk almakta ve bunların 
ağustos ayı nihayetine kadar 
teslim edilmesini şart ko~mak· 
tadır. 

41manyanın şimdiye kadar 
aldığı kavçuk miktarı iiç bin 
tonu geçmiıtir. Ayni zamanda 
Londra piyasasından 7500 ton 
bakır ve beş bin ton kurıuo 
almıthr. a a 

·~-

Cumhurreisimiz 
Yunan hariciye müste

şarını kabul etti 
t .. tanbul IS - Reisicumhur 

lımet İnönü, lstanbulu hususi 
surette ziyarette bulunan Yu· 
nan hariciye müsteşarı B. Ma v· 
ridiıi Filoryada kabul etmiştir. 

• 

Yenipazar 

Belediye meclis seçimi 
parti yoklaması yapıldı -
Azalaranın istifa etmesinde.o 

ekseriyet nesabını kaybeden 
Yenipazar belediye meclisi ye
ni azalarının seçimi için diln 
parti maballinda, parti vilayet 
idare heyeti başkanı 8. Etem 
Mendreıin başkanlığında parti 
yoklaması papılmışhr. 

Yoklama neticesinde asil aza· 
laklar için. 

Ömer Karaağaç, Şükri Vural, 
Zühtü Güngör, Kazım Aydoğ
du, Mansur Madran, Süleyman 
Çelebi, Atim Kulcu, lbrahim 
Fırat, Hasan Akman, Süleyman 
Altankaya, Tevfik Kazandere, 
Şevket Dirik, Kamil Türkmen. 

Yedek azalıklar için: 
Ahmet Eroğlu, Ali usta, Mus

tafa Ekici, Enver Kelleroğlu, 
Nuri Sobuca, Mustafa Kırkık, 
Kimil Uysal, Süleyman Bengili, 
Ali Çakır, Mustafa, Abdi Yö· 
rük, lbrabim Ödemiş, Mustafa 
Aydoğdu. 

Parti namzedi olarak tesbit 
edilmişlerdlr. 

-~-

izmir-Afyon treni 
geç geldi 

Afyona gitmek üzere evelki 
akşam İzmirden hareket eden 
yolcu treni Develi köy istasyo
nunda bir vagonun yoldan çık-
masından Aydın istasyonuna 
beş buçuk taat taahhUrle ancak 
dün sabah saat dokuzda gel
miştir. 

Hulusi Alataı, karadeniz sahil 
vilayetlerinde tetkikatta bulun· 
ınak üzere ha gün trenle Siva 
•• hareket etmiılerdir. 

icra ve iflas kanunu 
Vekil, muhtelif §ebirlerde ya· 

pılan hastahane inşaatını göre
cek ve ayın nihayetinde kara-
deniz tarikiyle doğruca latan-
bula gidecektir. a a 

Danzig fevkalade 
ı<omiserinin Hitlerle 

yaptığı mülakat 
Londra 15 - Selibiyettar 

ınahfillerde söylendiğine göre: 
Milletletler cemiyetininin Dan 

ıing fevkaJide komiseri, bitler
le yaptığı mDlikatın neticesini 
lngiliz bOkumetine bildirmiştir. 

Avrupa vaziyeti 
karşısında 

Japonyanın yeni planı 
Tokyo, 1 S - Başvekil, har

biye ve hariciye nazırları, son 
Avrupa vaziyeti üzerine Japon· 
Yanın ıiyaıeti hakkında yaptık· 
lar ı plln üzerinde bir formül 
bılmağa muvaffak olmuşlardır. 

Plin ve formül önümfizdeki 
Cuma gOnü beşler komitesinin 
fcvkalAde toplanh!una anedi· 
l c ktir. 

değiştiriliyor 
Hükümetimizio, icra ve ifliı 

kanununu değiştirmek için bir 
iki senedenberi tetkikler yapbt'· 
dığı ve bunun için geçen sene 

. lsviçreden getirilmit olan bir 
hukukçunun mütalaalarından is
tifade edildiği malümdur. 

Adliye Vekileti, tetkiklerin 
neticelerini S[ÖZ önünde bulun
durarak icra ve iflb kanunu 
için yeni bir proje hazırlanma
sını teşkil ettiği bir komisyona 
havale etmitti· Komi!lyon çal•ş
malarinı bitirmiı ve hazırladığı 
projeyi Vekilet makamına tak
dim etmiı bulunmaktadır. 

Vekaletin tetkikinden ve di- · 
ğer vekiletlerin mütaleası da 
alıudiktan ıonra proje Bil yük 
Millet Meclisine sevk olunmak 
üzere Başvekalete verilecektir. 

Yeni icra ve iflit kanunu, 
şimdikine a-öre bir çok yeni hü· 
kümler ihtiva etmektedir. Mo
dern hukuk tekniğinin blitün 
icapları gaz önOnde bulunduru· 
larak baz1rlanmıı olan proje ile 
bir kere, ticaret mahkemelerin· 

r de halen mevcut ülan itirazlar m 

refi taleplerinin tetkik aelibi· 
yeti kaldırılmaktadır. Bundan 
baıka haciz esnasında borçlu
nun kıymetli evrakını sakladığı 
görüldüğü takdirde kendisine 
bir defaya mahsus olmak üzere 
ihtar yapılması, buna rağmen 
kıymetli evrakını göstermemek· 
te ısrar ederse 3 aydan ilç se
neye kadar hapis cihetine gi
dilmesi hakkındı projeye yeni 
bir büküm ili ve olunmu§tur. 

Belediye ve köylerin hususi 
olmıyao mallar1nın haciz oluna
mıyacak mallar meyanına sokul· 
ması da bu proje ile temin edil
miı bulunmaktadır. Yeni liyi· 
banın enteresan ve lüzumlu hii-
kiimlerinden biri de iki aylık 
yiyecek ve yatacaktan mada 
bir aya tekabül edecek yiyecek 
ve giyecek karşıhiı olan para· 
nın da haciz edilemiyeceği hak
kındaki maddedir. 

Projenin vekiletçe tetkiki sı
rasında istihkak davalarının 
tahdidi nokt ı111 üzerinde ehem-
miyetle durulmuı ve bu huıuıta 
fatanbul ve lzmir barolarının 
mntaleaları ~orulmuştur. 

DÜN AKŞAM 
Halkevinde iyi bir gece yaşandı 

Profesör 
ve halk 

B. Caf eroğlunun konferansı 
musikisi konseri fevkalade 

gllzel oldu 
Dil ve lehçe araştnmaları 

için garbi anadoluda bir tetkik 
seyahatine çıkan lstaubul üoi· 
versitesi Türk dili tarihi profe· 
sörü B. Ahmet Caferoğlunun 
şehrimizde bulunmasından bil· 
istifade balkeviode umumi bir 
toplantı yapılacağını dünkü nüs
hamızda yazmıştık. 

Düo akıam Halkcvi tarasa· 
ıında yapılan bu toplantı fev· 
kalide gtlzel olmuş ve çok isti
f ıdeli bir gece geçirilmittir. 

Halkevinin köylerden getir· 
diği halk mvsikişinasları kendi 
musiki aletlerile orijinal maballt 
halk havalarından milrekkep bir 
milzik konıeri verdikten ıonra 
profesör B. Ahmet Caferoğlu 
dört yıldan beri garbi Anado· 
luda yapmakta olduğu dil tet
k!kleri üzerinde çok istifadeli 
bir konferans vermişlerdir. 

Bütün dinleyicilerin derin bir 
alika ile takip ettikleri bu 
konferaoıta B. Ahmet Caferoğlu 
bilhassa Türk dilininin eskiliği· 

beplerini izah etmiş ve bu a
raştırmaları neticesinde tesbit 
ettiği sözlerden miıaller gitire· 

rek bunların en eski Türk ta· 
rihi ile olan münasebetlerini 
anlatmış, münevverJerimizin ken· 
di mubiHerinde dil araıbrmala
rı yapmalarını ve bu suretle 

Türk dilinin zenginleımesine 
yardım etmelerini tavsiye et· 
mittir. 

Bu toplatı da başta valimiz 
B. Sabri Çıtak ile refikaları, 
mebusumuz B. Adnan Mendrea 

olmak nzere bir çok güzide 
zevat hazır bulunmuşlar va ha
tibi alkıılamışlardır. 

B. Ca/eroğlunun Yenipa
zardaki tetkikleri 

B. Ahmet Caferoğlu dün ıa• 
bıh vilayet parti başkanı 8. 
Etem Mendreı ile beraber Yeni 
pazara gitmiş ve orada da dil 
araıtırmaları yaparak halkla 
konuşma yapmıştır. 

Bu sabahki trenle İzmirc ha· 
1 ni ve halk dili ile resmi dil rekd eden sayın profesöre iyi 
arasındaki bariz ayrılıkların ıe- yolculuklar dileriz. 

1 Emyiyet memurları ve tekaüt kanunu 
Dahiliye vekaleti a!lkeri ve 

mülki tekaüt kanununun 13, 16, 
31 ve 46 ıncı maddeleri hüküm
lerinin emniyet imir ve memur· 
larına da aynen tatbiki hakkın
da bir kanun projesi hazırla· 

mııtır. Vekalet projenin hazır· 
lanma11nı mucip sebebler layi
hasında uzun boylu iza k etmek· 
te ve ezcümle ş&yle demekte
dir: 

0 Asker ve jandarma gibi po· 
lisler de yurdun emniyetini, 
milletin mal ve canını korumak 
ile mükellef olduğundan polis
lerden hükmen ve sicillen teka· 
ilde sevk edilenlerin hizmet 

müddetleri on beş seneden da
ha ziyade olursa bu müddet 
niıbetinde tekaüde [istihhakları 
ve daha az hizmet edenlere de 
ıon aldıkları maaşın beher se· 
nesi için birer aylık hesabiyle 
emsal kasılı defaten !verilerek 
alakalarının kesilmesi bükmen 
ve ıicilen tekaüde sevk 
vaziyetinde b u 1 u n m ı y a n 
emniyet mensuplarından 15 se· 
ne bir derece ve sınıfta kalıp 

hizmet etmiş olanların mafevk 
derece maaşlarile teka6tleri ve 
bu ıuretle tekaüde sevk edil
mezden evet vefat edenlerin 
eytamına gene bir derece ma-
fevk maaş tahsis olunmnsı, va
zifelerinden mütevellit olmaya
rak ~çalışamayacak derecede 
malfıl olan emniyet rucnsup1a- · 

rının tekaüt kanununun altancı 
maddesi mucibince tekaüt edil
melerinin kabulü me~du vazife· 
nin ifası sırasında arıza (ve sa
kat ve malul olan veya hasta· 
lauan ve bu yüzden ölen emni· 
yet mensuplarına veya bıraka· 
cakları 'aileleriue birer derece 
mafevk maaş üzerinden tahsisat 
verilmesi polisin vazifeye rabı

ta ve alikasını kuvetlendirerek 
daha can ve başla 3çalıımasına 
amil ve ailesinin de sefalet ve 
perişanlıktan kurtulmasını '.dev
let rejimine uygun · görüyor ve 
bu ıebebledir ki bu liyibayı 
hazırlamıı bulunuyoruz ." .... 
İzmir • Af yon 

trenleri 
Fuvar dolayısile İzmir· Afyon· 

izmir arasında şimdiye kadar 
haftada dört glin işliyen katar
ların bu gilnden itibaren her 
gfin işliyeceği haber alınmıştır. 

----
Bratisla vada 

Almanlar aleyhine 
nümayişler yapıldı 
Bratislava 15 - Bir futbol 

maçı esnasında Almanya :alt.y
hine !bir nümayif yapılmııtır. 
Futbolcular nazi uıulO ile halkı 
selamlarken halk ııhk çalmıf· 
ludır. a a 



Y6ı; 2 AYDIM 

Barem Kanunu 
izah namesi 

. Seyahatten niçin kaçarız s:C~~iarda akan 
. . ·~ . . . . ·. .... -

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye Vckileti, yeni devlat baremi kanununun tatbik şeklini 

sraıterir izaboamenin bazırlıiJaı bitirmifti. lzahname baıtırılacak 
ve en kııa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır. BütOn devlet nıemurlarını alikadar eden izahnameyi aynen 
•ı•iıya koyuyoruz : 

il - Uhtelerinde (B) fıkra· 
ıında sayılan rektörlilk, deken· 
hk gibi vazifelere mllşabih ve 
meıeli ıer tabiblik ve hastaha
ne müdürlilğll gibi ücretli ida
ri bir vazife ile maaşla veya üc
retli bir tabiblik · bulunanlara, 
hem idari vazifelerine ait llcre· 
tin 'e hem de tabipliklerine 
mahsuı maaı veya ücretin ta
mamı tediye edilir. 

Uhtelerinde meslekleri dahi· 
linde (meseli ııbıye mildilrlütll) 
veya haricinde (meseli neşriyat 
mildDrluğll gibi) idari bir vazi· 
fede bulunanlann ubtelerinde 
bir de tabiplik bulunur. Yuka· 
rıda [muallimler milnasebetiyle 
izah edildiği veçhUe bu idari 
vazifelerle tabiplikten her han· 
gi birinin evvel veya ıonra de· 
rubte edilmesi hükme milessir 
bir vaziyet ibdaı etmez. Yalnız 
uhdelerinde meslekleri dahil ve 
haricinde rektörlük ve dekanlık 
müşabih olmıyan maaılı ve üc· 
retli idari bir vazife ıle [ıer ta· 
biplik cemetmiı olanl•rın idari 
vazifelerine •it maaı veya ile· 
retlerinin tamamının ve tabiplik 
maaı veya ilretlui lutar1nın da 
üçte iki,inin verilmesi iktiıa 
eder. 

111 - Bu maddenin E fıkra· 
sının 3 sayıh bendinde gösteri· 
len esaslar dairesinde üç muh
telif maaılı veya ücretli tabip· 
lik deruhte edenlere maaı veya 
ücretlerinde miktarı fazla olan· 
larının tamamı, tayin tarihi sı· 
rasiyle ikinci doktorluklanaa 
ait maaı v~ya ilcretleri tutarı· 

nın üçte ikiıi 1 veya ilçüncn ta
biplik maa, veya ücretleri tu
tarının da üçte biri verilecektir. 

F - MDhendiıler ve veteri
nerler hakkında da bu madde· 
ain tabipler hakkındaki büküm 
leri aynen tatbik olunacaktır. 

G - 900 sayılı kanun bil· 
kümleri mahfuzdur. Yani her 
ne meslekten olursa olsun bil· 
umum miltekaidinden mualiimli· 
ğe mütekait tabip, mühendis 
ve veterinerlerden umumi ve 
mülhak bütçeli dairelerle idarci 

buıuıiye ve belediye tababet. 
mübendiılik ve veterinerlikleri· 
ne tayin edilenlerin tckatllt ma 
ıları keıilmiyecektir. Ancak o 

vazifenin mebdei maat tutarı 
ücret olarak verilecektir. 

TekaDt maaıı kesilmek ıure· 
tiyle tayin yani tavzif edilenler 
hakkında umumi hükilmıer tat· 
bik olunur. 

H - Uhtelerinde idari vazife 
ile müteaddit muallimlik, tabip
lik, mllhendiılik ve veterinerlik 
mevcut olanlardan daimi olarak 
Ankarada bulunanlara " izah
namenio (10) uncu maddesinin 
(K) fıkrasında izah edilmit ol
duğu gibi ,, tamam olarak aldık-
ları maaş veya ücret derecesine 

11 -
ve her ikisini hmam aldıkları 

1 

takdirde en yilkseğine ait mu· 
vakkat tazminat verilir. 

J - Kanunun (18) inci mad
desinin 2 inci fıkrasında; 788 il 
ıayılı memurin kanununun ( 8 ) 
inci maddesiyle 1496 sayılı ka· 
nunun (1) inci maddesi bilkilm
lerinin ücretli memurlara da 
ıamil olduğu yazılı bulunduğun· 
dan; badema ücretli memurlar 
da ticaret ve sanaatla iıtigal 
edemezler. Kendi emlik ve ara
zilerini bizzat veya bilvHıta iş· 
letebilirler. Şirketlerde ticaret 
ve aanayi müesseselerinde vazi· 
fe deruhte edemezler. 

Ancak kooptıratif tirketlerio· 
de meclisi idare izahğı ve be· 
ıap mDfettiıliği edebilirler. Ak· 
sine hareket edenler hakkında 
ıınıf tenzili cezasa tatbik edilir. 

Madde: 19 - Baı odacı, o· 
dacı, ser bademe, bademe, kol· 
cu. bekçi, evrak müvezzii, üc· 
retli ve aidatlı tahsildar, ( yaya 
ve atlı ), daktilo, steno, kalori
ferci, bat ıoför, şoför, bahçıvan 
baıı, babçıvad, bağc•, amele, 
telefoncu, baş makiniıt, elektrik· 
çi, tamirci, m.uangoz, motoıik· 
letçi, ıer mürettip, mürettip, mat
baa operatörü, ser mücellit, mil
cellit, kitip, anbar ve depo me
muru, muhafaza memuru, dül
ger. doğramacı, kurşuncu, te· 
nekeci, ıu yolcusu; yorgancı, 
kapıcı, itfaiyeci, cilicı. saatçı, 
sofra baıı, ıofracı, rençber, bo· 
yacı, kumaş dokumacısı, bam• 
mal, ıevk l?emuru, meydancı, 
baş usta, uıta baıı, uıta, mo· 
törcü, bakıcı, rasatçı, muakkip, 
fit memuru, kadın işçi, korucu 
başı, korucu, kolcu ve kantarcı, 
teblii memuru, jaloncu. defter
ci, mübaıir, asansörcü, dikici, 
kalörifer ateıçiıi, aşçı. çamaşır· 
cı başı, ütilcü, bulaşlkcı, talim· 

ci, musahhih, santralcı, anbalaj· 
cı, etüvcü, baş terzi, terzi, berber, 
ba, larobant1 laborant, libo
ranti, masajcı, basta bakıcı, ~ı 
vacı yem memuru, baı seyis, 
ıeyis, nalbant, imanı ve ga11al, 
hizmetci, baş gardiyan, gardi-

yan, arabacı, hamamcı, pedalcı, 
çırak, takipçi, fenni · tesisatçı, 
eczacı kalfası, montör, daire 

mildürll, idare memurları ve bun· 
lara benzer diğer müteferrik 
müstahdemler bu kanun büküm· 
lerine tabi değildir. Bunların 
kadrolarındaki ücretlere doiru· 
dan doğruya tayinleri caizdir. 
Bunlardan Ankara'da olanlara 
muvakkat tazminat verilmez. 

Devairin teıkilit kanunlarına 
bağlı kadrolarda ~yer alanlar 
bu madde hükmüne tibi olma
yıp buolar hakkında kanunun 
csaı hllkilmleri cari olur . 

MADDE: 20 - Maddede mev
Sonu 3 Oncll 1aylada 

Seyahati ilin sesiyle tahlil 
edersek onun daha çok zevk 
için kabul edilmiı bir şekil ol· 
doğunu hissederiz. 

iyi feyler g6rmek, görmediği 
miz yerlerden reçmek bilmedi· 
j'imiz ıeyleri 6jrenmek; mUte· 
ba11iı ruhumuzun tatmin edil· 
muine kifi ıeylerdir. 

Hiç kimse yoktur ki (ıeyabat 
etmek) kelimeleri karşııında 

llkayt kalıın •• 
Bir yerden bir yere gitmek, 

içinde bulunduğumuz ıartlardan 
muvakkat dahi olsa biran te
cerrüt etmek ve kendimizi ob
jekbf bir değer yaıayışa ioti· 
bak ettirmektir. 

Bu intibak meselesi, her bal· 
de yarı bir mücadele zemini 
hazırlayacaktır. Fakat bu mü· 
cadelenin telkin ettiği hisler 
dahi her halde seyahate çıkan· 
lar için heyecanlı birer zevktir. 

Bununla beraber bizde ıeya• 
hat etmek, bu zevkin yerine 
üzDntn vermekten, azap vermek 
ten hali kalmıyor .. Sebep mi.? 
Pek çok •. 

Bir arkadaı anlattı: 
"lstanlda tebdilhavada bulu· 

nan karımı almak üzere yola 
çıkllm •• Aydın lzmir battı; Al
lah Ali Çetinkayadan razi ol· 
sun. imkin dahilinde rahat bir 
yolculuk verebiliyor. Yalnız bu· 
lunmaklığım da hi11ettiğim bu· 
zuru endiıeden uzak bulundu
ruyor. Sizde bilirsiniz ki yolcu· 
lukta çoluksuz çocuksuz olma· 
nın başka bir hafifliği vardır. 
Seyahat anında karıı karııya 
kalacağımız mllıküller de niha· 
yet yalnız kendinizi düşünür ve 
tahammill edebilirsiniz. Halbuki 
çoluk çocuk, sizin tahammlll 
edebileceğiniz gibi müşküllere 
tahammül etmeyebilir .. 

Ne iıe uzatmayalım; lıtanbu· 
la Bandırma yoluyla gidiyorum. 
Yanımda eıyam az.. Dedimva 
gidişte yalnızım.. Arabalık, ha
mallık itim yok gibi .. 
Bandırma yolundaki istasyon

lar oldukca fasılalı ve istaıyon 
larda satıcı namını, sucu na· 
mına kimseler yok.. Ortada is
tasyonlara ait her hangi bir 
büfe de garünmiyor. Hava sı
cak .. Tren kaynıyor.. Mevıim, 
ağustosun haftası ki eyyam ba • 
bura tcıadüf ediyor .• 

Bütün bu müşküllere yalnız 

olmaklığım itibariyle katlana· 
biliyorum .. 
Bandırmadan lıtanbula rgeçi

yorum •. Vapurdan ıenmisin inen. 
D6rt bir tarafım hamallarla kuşa· 
blıyor zaten az olan eşyalarım• 
dan el'cr kalmıyor.. Karakö
ye doğru koı bakalım hamalları 
aramağa. . Anan yahşi baban 
yahıi hamallara söz anlatmak 
imkansız .. Derlenip toparlanmak 
güçleşiyor .. · Bereket ki basiret 
kuvvetim var veya o anda öy
le olmak lizım geliyor, sata 
sola giden eşyaluımı bir göz 
çenberi içine alarak muayyen 
bir yere toplıyabiliyorum •• 

Ben bir taraftan bayle bir 
baııma uğraımakta olayım, di
ğer yandan karısı çoluk vo ço· 
cuğiyte lıtanbula mezunen ve
ya seyahat makıadiyle gelen 
bazılarının, hamallar elin· 
de kalan eşyalarlDı kurtar• 
m1'k için, kanhh koc lı irili 

ufaklı seferberlik illin eltikle· 
rini, bağırıp çağırdıklarını ra
rerek acınacak halimize glllil· 
yorum .. 

Bilmem sizin de baıınızdan 
geçti mi ? İstanbulda vapur 
bekliyen hamallar hemen her 
yulc1.1yu ayni halle iıtikbal e• 
derler .• Şayet eşyalarınızl ar
kadaşlarınızla elbirliği edip mu· 
hafaza altına alamazsanız po· 
lise koımakta gecikmeyiniz .. 

Eşyalarımı bir tarafa topla· 
mata muyaffak olduktan sonra 
bedenimdeki ter damlalannın 
tuttukları tampoya kulak ver· 
memek elden gelmiyor.. ldetl 
bunalmışım.. Bir takıiye yana
ıarak: 

" Filin yere diyorum. Şoför 
hemen 1 liradan~ veya 1,5 lira
dan bahsediyor.. ( Taksi ) lafı 
kuru gürültü., açmağa bile lil· 
zum görmüyor. Sebep, gidece· 
ğim yerin yakın oluıu .• 

dedikleri yere taksiyi açıyor
lar, iıterlerıe i~i pazarhğa ko
yuyorlar. Naçar istediklerini ya· 
pıyorıunuz .. Yapmayıp ta polise 
ıikiyet etseniz ıoför hemen 
baıka birisine angaje olduğunu 
s5yliyerek mazeret dermeyan 
ediyor ve çıkıyor it in içinden .. 

lstanbuldan dönüş daha va· 
him .. Bu sefer yanımda karım 
ve çocuklarım var. Gene Ban· 
dııma ile giliyoruz.. Fazla va
pur seyahatine nasılsa taham
mülüm yoktur. Naçar Bandır· 
ma istuyonu kişesine yaklaşı· 
yoruz .• Tren hazırdır. ve hatta 
kalkmasına da bir ıey kalma· 
mıştır. 

Bilet ki~esi hınca hınç doludur. 
Siz hazırlanan ve hareketine birşey 
kalmıyan katara bakdıkçe ve birde t 
kiıeye göz gezdirdikçe yetiıe· 
memek ve kaçırmak enditderi 
ile ecel teri dökmeğe başlıyor

sunuz. Yalnız bilet almak olma
ıa rene o kadar üzülmezsiniz. 
Eşyalarınızı bağaj ettireceksiniz, 
bu da bileti elinize aldıktan 
sonra görülecek bir muamele ... 

Kişedeki kalabalığın azalma · 
masına veya çok ağlr azalma· 
sına sebep, bozuk parasızlık mı? 
bayır... Memur beceriksiz mi ... 
hayır.. Aulaşamamazhk mı var 
bayır .. 

B. memur yüzde 20 kazanç 
ile biletlere muttasıl Kızılay pu· 
lu yapııt•rıyor ve bu muamele 
bilet kesip vize etmeği iki misli 
zaman ıarfına mütevakkıf kıh
yor •• Ve bittabi pul yapıştır· 
makla başlanılan bilet verme 
işi, pul yapııtırmakla ve böyle
ce bir kiti için sarfedilecek bir 
dakika iki dakika ile neticele· ' 
nıyor 

Diğer tarafta sen istediğin 
kadar teliı göıter.. iki ayağın 
nasıl olsa bir papuca girecek •• 

Eıyalarımızı bağaj yapup gilç 
beli ve zor zoruna trene yetiş
tim ve hareket ettik .• 

Trende büfe var .. Güzel .. Ya· 
rı yolda garsondan bir gazoz 
daba istedik. Fakat büfede ıu 
ve gazoz kalmadığı cevabını al
dık.. Tabii orada hafif birer 
baygınlık geçirdiğimizi biliyo· 
rum. Ağustosun sıcak günle· 
rinde büfesi kup kuru kalan 
geçtiğimiz istasyonlarda bir dam· 
la ıu veya benleri bulunmayan 
ıeae kup kuru bir tren içinde 

çeşme suları 

Meırutiyet . maballeıiade otu· 

ran bir kariimizdcn bir mektup 

aldık. Biltlln mahalle namına 

rica ettiğini yazan bu kariimiz : 

çeımelerden gece gündüz müte· 

madiyeo akan fazla suların ıo· 

kaklar& kapladığını ve bazı yer• 

leri geçilemiyecek hal getirdi· 

ğinden şikiyet ederek bunun 

önüne geçilmesini dileyor. 

olduğumuzu esefle bi11ettik .. 
Karım yüzüme bakarak: 

- Ne olacak ıimdı? 

Su•liai sorarken çocuklarım: 
- Baba su!. 

Diye tutturmaz mı? 

Ve bu hal, bütün tren yolcu· 
ları için bir ölüm haberi halin· 
de telaı uyandırdı. 

Büfe!!i olan bir tren, daha 
yolun yarısına bile gelmeden 

yiyecek ve içeceksiz kahyor .. 
Artık ne yapmak lazım bilmem. 

Tren zaman uman kerbeliyı 
andırayor. 

Bu ıefer artık kendimi değil 
çocuklarımı duıünüyor ve ka
rımın yukarıki ıualioe cevap a· 
arıyorum. 

- Ne olacak ıimdi.? 

Tahammül son. çocuklarımın 
( su) diye tuttukları gayri mut
tarid tempo azimi haddine var• 
dı. Naçar kalktım. Buralarını 
anlatmak çirkindir amma hoı 

ıör, ( 00 ) numaraya koştum 
oranan suyu ile bir garıara ol· 
sun yapabilmek için .. Fakat ne 
derseniz deyiniz, ben on yudum 
da içmekten kendimi alamadım. 

Bunlar şöyle dursun.. lzmire 
inip te lzmir • Nazilli trenile 
Aydın ve Nazilliye gelecek olan 
takriben 27 yolcu varız. 

İzmirde bir gece kalmak kül
fetinden kurtulmak için talima
tına güvenerek daha evvel Al· 
sancak iıtasyonuna bir telgraf 
çektik. Vaziyeti bildirdik.. Bu 
27 yolcu için en çok 50 daki· 
kalık bir retarla hareket etme· 
sini diledik .. Ve dileğimizin ye· 
rine getirileceğine emin olarak 
Band11ma • lzmir yolculuğu müş
külitına katlandık. 

Bütün bu müşkülat sonunda 
İzmirc yarı baygın in.erek Al
sancak istasyonuna koştuk .. Bir
de baktık ki İzmir · Nazilli tre
ninin yerinde yeller eıiyor .. 

Telgrafımız alınmıı.. Fakat 
cbemmiyef verilmemi . Ve bu 
27 kişinin İzmirde bir gece ge· 
çirmelcri ( her ne babasına o· 
lursa olsun ) boş göriHmüş. 

Alıancak istasyonunda ıika
yet defteri istedik .. Vermediler. 
Neyse azizim. Beni mazur g6r 
baıınızı ağrıttım amma, biç ol· 
mazsa seyahatten niçin kaçtı· 
ğımızı bilfiil ve bilamel anlamış 
oldum. .. 

Şimdi bana seyahat dediler· 
miydi, yalan değil yı, fenalaıı
yorum; 

Fakat ümit ediyorum ki isten· 
bul belediyesi bamallarıoa. Mü· 
nakalit vekaleti iataıyonlarına 
bir çare bulacak.. Bunu bep 
beraber dileyelim ... 

E. D. 
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Harp diktatörlüklere bağh ise 
sulh te demokrasilere bağhdır 

Yaz ilerliyor ve, bedbince 
labammDllerin hilifına, Avrupa
da umumi vaziyet korkulduiu 
kadar Yabimleşmit değildir. 

Bu ıuretle sulh ve sükun için
~· çalıımaktan baıka bir ıey 
atenıiyen dünya gerginliğinin 
lt•ıemeainden duyduğu mem-
11llniyeti başlıca lnymetlerin yük
Bl111eıi ıuretiyle ifade etmiştir. 
orıa fiyatlarının bidiıelere 

~~lavuzluk eltiği s&ylenir; ve 
dbaasa Nevyorkta kaydedilen 

Yiikıeliıler, pek mutedil ol
~•lda beraber, harp tehlikeıi· 
111D gerilediğini teyit eder gö · 
r&ıınıektedir. 

Hakikatte, herkes mevkiioi 
0~duğu gibi muhafaza etmekte
dir, demokrasiler vaziyetlerine 
•ını ııkı sarılmıılardır, 6yle ki 
lllıksatları ve bunda israr et· 
lllek husuıundaki azimleri hu· 
•uıunda öteki tarafın yanılma
•ıııa imkin yoktur. 
b B. Hitler 939 martında Bo
~~lllya ve moravyayı iıtili etti-
2 ıamğn iılemiı olduğu koca· 
~llll hatayı ıimdi anlamıı mı
~r, biimiyorum. Hitler o g&n 

l loıınyaya karşı kuvvetin ifrat 
•rı ·· n d ... 1 · ı t • on n e erı mıyen ve aı i 
bidıniyecek olanların bakla ıüp 
d eıini celbetmiıtir, Ayni ıaman 
/\il o gün yakın bir istikbalde 
i Yr~p.a milletlerinin ıulbcu bir 
1 bırlıfi yapmaları makaadiyle 
~~~lbsizliklerin yatıştırılması 
' 111 Pek giiçleıtirmiştir. 
b Bu gün sulhun idamesini en 
L •ilı olanlar için bile mevzuu 
Q•h· I> 1• olan meıele ıudur: Avru-
~•da nıedeniyetin inkar götür• 
\>ez tereddiıine bir nihayet 
\>:recek enteı nasyooal statUyll 
b• Cudc getirmek için srerçe"ten 
ır harbe mi ihtiyaç vardır? 

ha: .. •zduınıo bu tereddiyi bili 
btılt~r ettiklerini biliyorum. Hal
te 1 bence maddeten ve menen 

reddi muhakkaktır. 
d Pttaddcten, bilhaas totaliter 
ik\>letıerdc işçilerle köylülerin 
oı:~et ıartlarını ıılib etmif 
.._i "ıu söylenen yeni inşa edil
li 1 evlerden pek bahsediliyor. 
dt•tahaneler, doğum evleri, 
~i~~~lls~rler ve tatil kampları 
.._e 1• ıçtırnat hizmetlerin genişle
lı 81 de pek methediliyor. Ça-
laıa f or sını larm bo~ zamanlarını 

Yo~•nize eden teıkilit öğülü .. 
Ilı • lialk ldUlelerinin satın al· 

d,~ kabiliyetletleri hususunda 
~oıı' •~kQti davraD1lıyorsa bile 
lliıa· tktıf baya tın yeni bir şekli 
di •ıa baıhca hedeflerinden biri 
t/.~ telakki edilen bir müsavat· 
l''r~ın terakkileri üzerinde is· O: duruluyor. 

~iaı . •eneden fazla oluyor. Yir
•ıtıdcı •ır111 hilriyetin müdafaa· 
'be·~ ziyade müıavabn fethine 
~~11ı~'Yet vereceğini bildiriyor-

11111• 
~'lilc ~· nıılik olmadığı şeyler, 
"'etli lolduklarındao daha kıy
'•ıt g6rUnilr. On dokuzuncu 
~,, ~~rf~nda ağabeyleri taraf1n· 
~ibt urrıyetia hayret verici fet
lle9n11•1ıit olmamıı olan genç 

tt • t • • ıç ımai mliıavat uğrun-

da mücadeleye daha ziyade ali
ka g8ıteriyorlar. fFaıist rejimi· 
nin ltalyada, Hitler rejiminin 
Almanyada fllpbe g6türmez mu
vaffakiyetlerinde, milletin için
de beıeri ıartların mOıavileıti
rilmeai, dıı siyasetteki itibar 
muvaffakiyetleriaden daha bU
yilk rol oynamııtır. Totaliter 
rejimler eter materyalist ve 
müsavatcı sabadaki muvaffaki· 
yetlerini demokrasilerdeki ıınıf 
mücadelelerine ve içtimai milsa· 
vataızlıklara karıı ileri ıürmesi
oi bilmiş olsalardı, garp Avru· 
pasının ini ferdiyetçiliği ve li
beral ananelerine rağmen tota
liter kollektivizmin tedricen ga
lip gelmeıi mDmkündO. 

Fakat diktatörliiklerin hatala 
rı onların yükselmelerine niha
yet verdi. Hataları ananeci de
mokrasilerle olan mOcadeleleri· 
ai dış siyaset sabasına naklet· 
meleri oldu. Demokrasileri za
yıflatan dahili tefrikalar ve 
içtimai ihtiliflar derhal ıük6· 
net buldu ve ideolojik kavga 
yeriai eıki milli mlldaf aa inai-

. yakına terk etti. Artık ıu veya 
bu ideolojik formtil değil, ingi-

liz almana, ve fraaıız italyana 
karşı i'Österiliyor. Ve bu yilz
den, millt vahdeti o kldar de· 
rin surette tahakkuk ettiren 
halk vatanperverliği doluyor. 
Ayni zamanda hürriyetle musa • 
vat arasındaki kavga ikinci 
plana geçiyor ve hürriyet kay
betmiı olduğu mOdafilerioi tek· 
rar buluyor. 

Yazan: P. E. Fldndin 
Sabık Fraaııı BııveldU 

Avrupaya bir sefalet devresi 
açmiı olduklarını farkedecekler· 
dir. 

Demek ki ıevk ve idare et· 
tikleri milletlerle mukadderabn· 
dan mesul olanlar ıu iki ıık 
karıı11nda bulunmaktadırlar : 
Harbi önlemek için yeni Avru· 
pa sulhunun tf!mcllerini bulmak 
veya devamlı bir sulh tesiı için 
harbetmek: 

Avrupa devlet adamlarının 
ikinci formuliln bizi 1914 18 bar· 
bine ıürüklemit olduiunu ve 
almüı olanların fedakarlıklarını 
karıılıyacak olan kati ıulh, yir· 
mi ıene sonra, ayni trajik ib
tiliflara, ayni dilnya kıtali teb· 
likesine varmış olduğunu habr
lıyacklarmı umarım. 

Fakat Avrupada mOstakbel 
ıulbun tartları hususundaki u
mumi ıilkQ.net kadar beni endi
şelendiren bir ıey yoktur. De· 
mokrasilerin tahakkilm teıeb· 
bUıleriae mukavemet edecekle
rini . ve tiddet ultimatomu kar
ıısıuda eğilıniyeceklerini ilin et
mek kili değildir. Ayni zaman• 
da, hiç olmazsa başlangıç ola
rak, kendi aralarında milletle
rin manevi ideallerini tatmin ve 
maddi hayatlarını temin edecek 

siyaıi mOnaıebetler ve iktisadi 
rejimi organize etmeleri de li
ıımdır. 

Ancak bUtiln milletler refah 
içinde terakki ümitlerine harp
ten bıtka bir yol açıldığ1nı mU· 
ıaliede edebilecekleri gündOr ki 
harp tehlikesi ciddi surette ber· 
taraf edilmiş olacaktır. 

Avrupa sulbunun iıtikbali ta-
' rihi zekası ıiyasi ve içtimai ba· 
kımlarda m6lra bir mazinin [u· 
yuıukluklarına tahakkilm etme· 
sini bilecek bir elit zümresinin 

Bu kadar garip ve suoi bir 
ıekilde birbiri aleyhine ayaklan 
atış olan avrupa milletlerine 
maddi menfaatler teaaaUdilnil 
ve hıriıtiyanlık idealini farket
tireceh biç bir hadiıe vukua 
gelmezse, yıpratlcı ıilihlanma 

yarııı için harpten baıka çıkar r' 

yol kalmıyacaktlr. J 

Bayle bir tahripçi Çılgınlık ı 
hiç ıüphesiz f-dunyada Avrupa ! 
bikimiyetinin kati inhitatını be
lirtecektir. Ve Avrupada hlki
miycti elde etmek için yıpran· 
mış olacak milletler, iıter galip 
ister mağltlp olsunlar, sreçniiş 
asırların mirasını yok ~tmif ve 

ellerindedir • 

Bazaa deniliyor ki : harp ıa
dece Hitlere' veya Musolini'ye 
bağhd11. Bu doğrudur çOnkil 
demokrasiler harp istemiyorlar. 
Fakat sulh karııhkb bir anla-
yıf ve milletlerin hayabna ta· 
alluk eden bugünkO meselelere 
yeni bal ıekillerini muvaffaki
yetle tatbik edilmesi için umu
mi bir gayrete bağlıdır . 

1 RADYO 1 
ÇARŞAMBA 16/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 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 Tiirk müziği - P l • 

13.00 Meml saat •yarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14 Mllzik (Karııık prog
ram .. Pi. ) 

19.00 Program 
19.05 Milzik (Hafif mO 

zik - pi. ) 

19.30 Tiirk müziği (Faııl he
yeti ) 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saAt ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri • 
20.50 Tirk müziği 
1 - Ah aia - Şebaaz peı· 

revi . 

2 - Şemıettin Ziza - Hicaz 
taıkı - Anılsın yar ile • 

3 - Lemi v - Hicaz farkı • 
Sorulma11n bana yeaim . 

4 - Suphi Ziya .. Hicaz pr
kı • Dun gece yeıile • 

5 - Kemençe taksimi : 
6 - Rifat bey - Hicaz ıar· 

kı • Niçin billböl figan eyler . 
7 - ŞUkrn • Hicaz ıarkı -

oı , • 
s 

Barem kanunu 
izah namesi 

Baıtarafı 2 lacl Hyfada 

cut hükme g5re flcretle mOıtab
dem memurlara. maaılı memur· 
lar hakkındaki harc11ah hlikllm
lerine tevfikan harcırah :verile
cektir. Şimdiye kadar 15. !ma· 
yıı. 1335 tarihli mlUkt harcırah 
kararnamesinin (27) inci mıd
deainin (2) inci fıkrasını muad· 
dil 745 ıayılı kanun mucibince 
llcretlilerin harcırahları da ma· 
aılı memurlar gibi verilmekte 
ve ancak ücretli memurun ile· 
retinin tutarı ne olursa olsun 
bunlara verilecak harcırahın a
zamisi (100) lira asli maaı üze• 
rinden hesap edilecek barc1rah 
miktariyle tahdit edilmiş bulun· 
makta idi. Yeni kanunun (20) 
inci maddesi bu tahdidi kaldır· 
maktad1r. Binaenaleyh badema 
3656 sayılı kanun hükDmlerine 
tibi bulunan Ocretlilcrin harcı
rahları kanunun birinci mad
desinde yazıh derece aylıkları 
esas tutularak he5ap edilecek· 
tir. Ancak ücretleri bu kanun 
hükümlerine tabi olmayanların 
harcırahlar1D1D sabık hükiimler 
daireıinde tesviyeıine devam 
olunur, (lzahnsmenin muvakkat 
2 inci maddesine müracaat. ) 

MADDE: 21 - lnbilil vuku~ 
bula~ memuriyetlerde vekil is· 
tibdamı halinde 1107 sayılı ma
aı kanununun (8) inci maddesi 
mucibince verilecek vekllet ma
•ı veya licretinin müddeti aza• 
mi altı aydan ibarettir. 

1452 ıayıh teadül kanununun 
13 iiocll maddesinin tatbikinde 
olduğu gibi timdiden sonra da 
bu madde mucibince yapılacak 
muamelede nazarı dikkatte tu· 
tulması icabeden nokta, maaılı 
veya ücretli münhal memuriyet
lerde gerek ayni mahaldeki mu· 
vazzaf memurin ve müstahde· 

minden ve gerekse açıktan ta
yin edilecek vekillere verilecek 
vekilet maaı veya ilcretinin 
altı aydan fazla olmıyacağıd1r. 
Bu kabil münhal memuriyetlere 
vekalet etmek üzere diğer bir 
mahalden gönderilen memurlara 
altı aydan fazla ikamet yevmi
yesi dabi verilemez. Her hangi 

bir zat münhal bir makamda 
altı ay vekilet ettikten ve ve· 
kilet maaı veya ncretini veya· 
but ikamet yevmiyeıini aldıktan 
ıonra, ayni makama diier bir 
zat veklleten tayin edilse, bu 
ikiuci velıilc yeniden altı ay 
mllddetle vekilet maaı veya 
ücreti veyahut ikamet yevmi· 
yesi verilmeıi caiz detildir. 

Binaenaleyh milnhal bir ma· 
kamda eıhaı taaddüt ette bile 
cemın altı aydan fazla vekalet 
maıı veya ilcreti veyahut ika
met yevmiyeai tediye edilemez. 

Esasen miinhal olmaflp da 
aıiUnin itten menedilmesi, be· 
delli veya kısa hizmetli olarark 
askere gitmesi, mezuniyet al· 
maıı, hastalık sebebiyle mezun 
ıayılması gibi haller dolayııiyle 
vekaletle idaresine mecburiyet 
basıl olan memuriyetlerde istih· 
dam edilecek vekiller bu hllk· 
me tibi değildir. Bunlara veri· 
lecek vekilet maaı veya ücreti 
veyahut ikamet yevmiyeıi (al· 
b aydan fazla da olsa ) memu· 
rin ve maaı kanunlaıı ve har
cırah kararnamesi ahkamına tev
fikan uıulU dairesinde tediye 
edilir. 

Madde 22 - 1452 sayılı te
adlll kanununun 15 inci mad· 
deıile, 2339 sayılı kanunun 2 
inci maddesi h&kümlerine g&re 
yazılmıı olan kanunun 22 inci 
maddesi ; maaılı veya ücretli 
memurlara (hususi kanunlarında 
sarahat ulmadıkça ) ihtisas ve 
komisyon ilcreti, makam tahıi
sab, tahsisatı maktua ve hakkı 
huzur 2'ibi namlarla ayrıca u· 
mumi, mülhak ve buıusi btltçe
lerdea bir mebliğ verilmeıiai 
menetmiıtir. 

j 

- Sonu 11ar -

......... Abone ıeraiti ........ : 
i Ydlıtı her rer için 6 lira. i . 

Alta •Jlıtı 3 Uradsr. ! 
! idare yeri: Aydında C. H. ! 
! P. 8aS1mevf. ~ 
: ı 

~ r•ıeteye ait yaııl&r lçia ~ 
i yası itleri mödürlüfüae, illa- ! 
i lar içla idare midürlütüae i . . 
! .. ~~~~~-~ .. ~.~.~.~~~~~:. ..... ~ ..... ı 

Vilayet daimi encümeninden 
Tutara Adet Ciaıi Muhammen bedele 
2600 400 İki kitilik okul sırası 6 lira 50 K. 

Vilayet ilk okul için d6rtyüz adet okul ııraıı 17 /8/939 tarihli 
perşembe giinü saat on altıda viliyet daimi encllmeniade ihale 
edilmek üzere yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Taliplerin % 15 teminat akçelerile sözü geçen gftn ve ıaalte 
2490 sayıh kanun mucibibince lizım olan veaikalarile birlikte 
viliyet daimi encOmeninde bulunmalara. 

Fazla malfunat almak iıtiyenlerio her gün mauif müdtırlOğüne 
ve vilayet daimi enctimen kalemine mllracaatları. 

Bir bakııda beni mestetti • 
8 - Halk tilrkilıü • Bülbül 

ae gezersin. 
9 - Halk tiirkilıü- İki kapuz: I 

10 - Oyun havası. 
21.30 Haftalık poıta kutusu. 
21.45 Neıeli plaklar - R • 
21.50 Mllzik (Opera aryala· 

11 • Pi. ) 
22.00 Müzik (Küçük Orkest

ra • Şef: Necip Atkın ) 
1 - Micheli - Çardaı Mo. 2 
2 - Keler Bela - Hen neb-

30 6 11 16 (137) 

ri kıyılarında 
3 - Borodin .. ikinci kuvar

tetin Notturnosu 
4 - Micbeli • Çocuk oyun· 

ları . 
S - Offenbach - Muıette 

(17 ci. a11r danı ba vaları. ) 
6 - Kari Komzak - Viya

nada gece 
23,00 Son ajanı haberleri, zi· 

raat, eıham, tahvilat, kombiyo 
nukut (fiyat ) bortaıı 
· 23.20 Müzik (Caıband - Pi. ) 
23.SS-24 Y aranki proıram. ' 
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Aydınlılara üjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikya11 ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııhr. 

Su, ağzı mühürln damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerindtn alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Ttmiz ıu ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deroıu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhaneai altında. (167) 

ll21DmııAAA • it 
it • 

Vade ile elbise : 
e Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz • 
Terzihaoemde Silmerbank yerli mallarının heınen en em- : 

ıalıiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları-
mıza elbise yapılmaktadır. • 

En mutena biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıac.aklarını • 
umarım. • 

K tdın •e erkek terzihanesi ~ 
41 Muzaffer Eraydın .. 
4J Demiryolu caddeıi: A d1n 9 
·~.a,_.~ ........ "". • . 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastahklan ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabuHlne başlamışbr. 

Yurtda birinci sanıf mütahassıs doktorlarımız taraEmdan ber 
tDrlü erkek kl\dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene l'ÜDi 

Pazartesi 

Sah 

Çarıamba 

" 

Pe11embe 

" 

Cuma 

Cumarleıi 

Saat 

3 - 4 

4 - s 

2-J 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkadatımmn aclı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaJıa11111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket GCSzaçan 

( G<Ss haıtahkları routllha111191) 

Doktor Mubıin 
(iç haatalıkları nuıtahuııaı> 

Doktor Şevket Kırbq 
(latanl baatahklar mutaha11111) 

Doktor Mllnif Ermaa 
(Kadın hastalıkları mutahHaııı) 

Doktor Nafiı Y axgan 
Doktor Halil Glh:aydın 

..... a..~aaeaec.ae~~~~---~aa•--. 

• • 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter. 
/eri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan 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 defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

Aydın belediye 
reisliğinden 1 

P. T. T 11mum 
mildilrlilğilnded : ilin 

Muhammen bedel 
Ortaklar istasyonu 20 L. 

Aydın posta telgraf 
müdürlüğünden: 

1 - Belediye alektrik f ab· 
rikaıı makinelerinde kullanılmak 
üzere açık eksilme ıuretile 
1060 numarah 200 teneke ma
kine yağı satın alınacaktır. 

fucirliova ,, 30 ,, 
Koçarlı • lncirliova 30 11 

JI' 20 Lira muhammen bede~ 
K6tk istasyon posta ıürllcülO 
11/8/939 tarihinden itibareo 

0
: 

beş gbn mllddttle ekıiltıJJef 
2 - Beher tenekenin mu

hammen bedeli 270 kuruştur. 
3 - isteklilerin şartnameyi 

görmek vaya örneğini almak 
üz.ere belediyeye müracaatarı 
Ye ekıiltmeye iıtirik etmek 
ilzere 4050 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte 
28/8/939 Pazartesi günn saat 
11 de beleye daimi encümende 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

9 15 20 25 (165) 

Germencik istasyonu 20 ,, 
Aydın istasyonu 80 ,, 

Muhammen bedelleri yuka
rıda yazılı poda sürilcülükleri 

3/8/939 tarihinden itibaren on 
beı gün mnddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

18/8/939 Cuma gUnü saat 

(' 

konu1muıtur. 26/8/939 cuııı~.~ 
tesi günü saat 11 de AY , 

P. T. T. Müdilrlüğll bina•10d,. 
ihalesi yapılacaktır. lıia olu;;, 

16 da Aydın P. T. T. Müdilrlü ev 

gO binasında ihaleleri yapıla
caktır. İIAn olunur. 

12 16 21 24 ~ 

lmttyaı aahlbl •e Umumi Ne9r1Y'
1 

MOdQrO : Etem Mendre• 
lla•1 ldıtı yar 

146 3 8 12 16 C t1 P Daaıw••' 


