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lzmirde bulunan 
Muhterem 

bir 
misafirler şerefine 

ziyafet verdi 
vali 

lzmir 3 - Malaya zırhlısının 
İzmirde bulunması münasebetiy
le vali Etem Aykut misafirler 
şerefine şehir gazinosunda 120 
kişilik bir ziyafet vermiştir. 

Geç vakte kadar devam eden 
ziyafette vali Etem Aykut ka-

dehini İngiliz amiralınıo saadet 

ve devlet milletinin refahına kal

dırmış . Zırhlı kumandanı da 

Türk milletinin saadeti ve rei-

sicumhur İsmet İnönü 
kadehini kaldırmıştır. 

şerefine 

a.a. 

Polonya ile lngiltere 
Arasında bir itilafname imzalandı 
Londra 3 - Deniz aşırı mü

dafaa komitesi reisile Polonya-

nın Londra Büyük elçisi ara

sında bir itilafname imza ed\l
ıniştir. 

Bu itilafnameye göre İngilte
re hükumeti İngiliz emteası mü
bayaa etmek için Polonyaya 

sekiz milyon yüz altmış üç bin 
üçyüz iogiliz liralık bir kredi 

açacaktır. 

Bu krediye mukabil esham 
çıkarılacak ve ticaret nezareti 
tarafından garanti edilecektir. 
Eshamın faizi yüzde beş ola

cak ve 941 tarihinden itibaren 
16 sene içinde itfa edılecektir. 

Bu kredi, tamamen veya kıs
men İngiltere de imal · edilen 
emtialar mübayaasına hasredi-
lecektir. a.a. 

Hareketiarz Moskovaya 
• ~-=;.--- 1 98C 

Ankara, Uşak ve '. Gidecek Fransız 
Esk~irde ı asker~eyeti 

lngiltere de tedhişçiler 
hudut dışına çıkarılıyor 
Şimdiye kadar 37 kişi memleket 

haricine çıkarıldı 
Londra 2 - lngilterede ted

hişçilar hakkında '< i kanunun 
1 

tatbikine devam olunarak yeni 
den bazı lrlan dalılar hudut ha
ricine çıkarılmışlardır . 

Bu suretle şimdiye kadar hu 
dut haricine çıkarılanların sayısı 
otuz yediye baliğ olmuştur. 

Sinopda 

Tedhişçi komitesinden iki 

mühim azanın ingiltereye gir

meğe teşebbüs ettikleri takdir 

de hudut haricine çıkarılmaları 
için bütün limanlara ve tayya-

re istasyonlarına emir verilmiş
tir. a a. 

Çin de 
Tufan gibi yağmur '. 50 bin hektar arazi 

yağdı . su altında kaldı 

Sinop 3 - Bu gün saat 14 
d~ başlıyan ve bir saat süren 
tufana sa yağmurlardan seller 
hasıl olmuş ve bütüa zeriyata 

ı zarar vermiştir. 
Sokakları sular basmış ve 

münakalat durmuştur. İnsan ve 
hayvanca zayiat yoktur. a a 

. Sovyet 
lngiliz - Fransız 

müzakereleri 

--
Londra 2 - Şangbaydan bil

dirildiğine göre Tiyen-Çin sed
dinio yıkılması üzerine elli bin 
hektarlık arazide yüz elli köyü 
su basmıştır. 

Tiyen-Çin nehrinde seyrisefer 
inkitaa uğramıştır. 

--~-

Hamidiye Mektep 
• • 

gemısı 
İskenderon 3 - Bir müddet

tenberi limanımızda bulunmakta 
olan Hamidiye mektep gemisi 
Mersine hareket etmiştir. 

şiddetli hareketiarz o!du Paris 3 - Moskovaya gide-
cek fraosız askeri heyeti yarın Loodra 3 - İngiliz, Fransız 
Londraya hareket edecek ve büyük elçilerile bay Strağ saat 

Hamidiye gemisiyle ko gene
ral Muzoffer Ergüder de Mer
sine gitmiştir. a a 

17 de Sovyetler birliği hariciye 

Parti vilayet idare 
heyeti toplandı 
Partimiz vilayet idare heyeti 

dün başkan bay Etem Meodre-

sin başkanlığında mutat toplan
tuını yapmıştır. 

-~~-

Halkevinin 
• 
sıneması 

Halkevimiz tarafından sipariş 
edilmiş olan sinema makinesinin 

geldiğini geçenlerde haber 
vermiştik. 

Makine ile beraber gelen 
montör tarafınd lD monte edil-

miş bu makinenin ilk tecrübe· 
leri yapılmış ve bt ğ~nilmiştir. 

Bu günlerde getirtilecek bir 
film gösterilmek suretiyle esas-

lı ve son tecrübesi de yapıla

caktır. 

Kızılayın gezisi çok 
parlak olacak 

Şehrimiz kızılay kurumu ta
rafından yarın mevsimin 3 üncü 
gezisi olarak tertip edilen Ay
dın-Ödemiş gezisinin çok parlak 
olacağı ve neşeli geçeceği umul
maktadır. 

Geziye tahminden fazla yurt
daşın işti ak edeceği öğrenil
miştir. Bu münasebetle kurum 
fazla müzayakada kaim ımak 
için şimdiden bilet satşını dur
durmağa karar vermek üzere 
bulunmaktadır. 

Ankara 3 - Bugün Ankara
da saat 14 de hafıf, 24,30 İ ·1e
gölde 25 saniye sören sürekli 
yer sarsıntısı olmuştur. 
Uşakta 14,30 da biri hafif 

diğtri devamlı şarktan garba 
doğru hareketiarz olmuştur. 

Eskişehirde iki gündür sık 
sık hafı f olarak deyam eden 
Yer sarsıntısı saat 14,34 de 
şarktan garba doğru çok şid

detli surette 6 saniye sürmüş, 
bazı evlerin bacaları yıkılmış 
ve halkevi binasının mubtelıf 

Londrada İngiliz heyetıle görüş komiseri Molotof la bir saat bir · 
melerde bulunacaktır. Her iki çeyrek görüşmüşlerdir. Royter 
heyet yakın.ia vapur la Mosko- ajırnsının verdiği habere göre 
vaya gidecektir. a a bu görüşmelerde bazı terakki-

....,,,'*· ler kaydedilmiştir. 

I•ngı·ıı·z amı·ra)ı Mamafih ingili1, Sovyet pak-
tının imzasının pek yakında ya-

Futbol grup müsa
bakaları başhyor 

Yerleri çatlamıştir. a.a. 
İzmir 3 - Dün Bergama, 

Foça ve Torbalıda bir yer sar-
sıntısı hissedilmiştir. a.a. 

Alman Sovvet 
• 

Tjcaret müzakereleri 
Re."nıi Alman maha

fili hu şaııiayı 
yalanlıyor 

Bertin 3 - Alman - Sovyet 
ticaret müzakereleri hakkında 
selahiyettar Alman mahfillerin
den bildirildiğine göre biç bir 
Alınan heyeti Sovyetler birliği 
merkezine hareket etmiş değil
dir. 

Bazı alakadar tüccarlar Mos · 
kovaya hususi bir ziyaret yap · 
rnış olabilirler. Fakat bu seya· 
hallerin resmi bir kıymeti yok-
tur. a a 

Cumhurİyet abidesine çe- 1 pılacağına dair bir emare yok- , 

ı 
tur. a a 1 

lenk koydu -~- 1 

İstanbul 3 - İngiliz Akdeniz Ecnebi meskôkatın 
filosu kumandanı bugün Tak-

simdeki cumhuriyet abidesine ı, vasati fiyatları ! 
merasimle muhteşem bir çelenk l 

1 
Damga resmine tabi evrak ve 

koymuştur· sent tlerde zikrolunan ecnebi 
Kumandan, Taksimde Amiral meskukitın tiirk parasına göre 

Şükrü Okan ve İstanbul kuman- vasati fiyatları Maliye Veka-
danı general Halis Bıyıktay ta- letiı. ce tesbit olunmuştur. 1 ka-
rafıodan karşılaomıştır. . nunsaoi 1940 tarihine kadar 

Abide civarında toplanan ecnebi parası ile yazılı evrak 1 

halk misafirimize sevgi tezahür- ve senetlerden bu vRsati fiyat · 
leri ı-. östermişlerdir. a.a. lara göre damga resmi alına-

-:.*· caktır. 

İngiliz Japon 
Görüşmelerinde iktisadi 

meseleler 
Tokyo 3 - · İngiliz elçisi, İn

giliz Japon görüşmelerinden 
iktisadi meselelerin çıkarılması
nı talep etmiştir. Japon delegesi 
bu talebi katiyen reddetmiştir. 

Kanaatime göre Japon talep
lerinin İcgiliz delegeleri tara
fınd an kabulü takdirinde kon-

İngiliz lirası 592 kuruş 15 
para, dolar 126 kuruş 25 para, 
Fransız frangı 3 kuruş 15 para, 
İsviçre frangı 28 kuruş 25 para '. 
Florin 67 kuruş 30 para, Rayş 
mark 50 kuruş 30 para, Drahmi 
kıt k beş para, Çekoslovak ku
runu 4 kuruş 14 para, Ziloti 23 
kuruş 35 para. Pengu 24 kuruş 
40 para, İsveç kurunu 30 kuruş 
25 para, Dinar 2 kuruş 35 pa
ra, Ley kırk para, Yen 34 ku
ruş 25 para, Pezeta 10 kuruş 
10 para, Ruble 23 kuruş 35 

ferans muvaffakiyetle neticele- para,. Mısır lirası 612 kuruş 15 
uecektir. a.a . para itibar olunmuştur. 

Bu sene futbol gurup müsa
bakalarının eylül içinde başlı

yacağını ve bu hususta beden 
terbiyesi genel di · e ktörlüğün
den bölgelere tebligat yapıldı
gını öğrendik . 

milli küme dışında kalan böl 
gelerin şampiyonları arasında 
her sene yapılan bu gurup mü 
sabakalan geçen seneler kış 
ortasında yapılmakta idi. 

Bir Çok bölgeler bu müsaba
kaların geç başlaması yüzünden 
kendi bö!ge liklerini tehir et
mrk zaruretinde kaldıkları gibi 
tam iş zamanında yapıldığı için 
ekser idmancılarıoa mezuniyet 
de alamamakta ve bu yüzden 
zayıf, noksan kadrolarla müsa· 
bakalara iştirak zorunda kal
makta idılar. 

Genel direktörlüğün bu sene 
bu müsabakaları eylül ayı içine 
P.lması yerinde verilmiş bir ka • 
rardır. Bu suretle hem bölgeler 
tam mevsiminde kendi lıklerine 
başlamak, hem de tatil ayların · 
dan olduğu için eylülde idman
cılaı ına izin almak imkanını bu
lacaklardır. Hatta bu gur-up 

müsabakalarının her sene ayni 
zamanda ve eylül ayı 1 içinde 
yapılması da katiyen ta ,<arrür 
edecek olursa takımların ' da 
ona göre vaktinde hazırlanma
ları da mümkün olur. 

Bu senede bölgemiz şampiyo
nu olan Aydınspor takımı te
muzun başından beri tatil yap 
mış ve istirabata çekilmiş bir 
vaziyettedir. Müsabakaların ey· 
lül içinde yapılacağına göre 
hazırlanmak ve çalışmak için 
önünde en az bir aylık za nanı 
vardır ki muo'tazam bir prog· 
ram ile çalıştığı takdirde olgun 
elemanlardan mürekkep• olan 
şampiyonumuz için az bir ha
zırlık devresi d~ğildir. 

Gençlerimizden bu seneki 
gruplarda geçtn senekinden 
daha iyi netice almak için çok 
iyi çalışmalarını dılemek hak
kımızdır. 

Tahminimize göre bu !ene 
bölgemizin dahil olacağı grup 
maçları ya lzmirde, yahut De
nizlıde yap.- acaktır. 

Bu hususta alacağımız mnlü
matı yine bildireceğiz. 
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ozang .. nü münasebetile' !le~let kininlerini 
ınhısarlar satacak 

B. Hikmet Şölenin verdiği konferans 
-3 

Memleketin bu kadar muhte
lıf ve bir birlerine uzak böşele
riode, mubtelif ateş ve k an ocak
larını bastlrmaya çalışmak, mem
leketin akliselim sahiplerine bü
yük gayeyi tanattırmak ve on· 
ları buna İnJndırmak, büyük 
devletlerin büyük ve anud cebe 
rut ve zulümlerine karşı gelme· 
ye uğraşmak ... Sonra da mille
tin ç plak sinesinden çelik bir 
ordu yaralmıya başlamak gibi, 
bir inı;an ömür ve zekasıoın ye
tişemiyeceği en büyük işleri gör
miye kalkmak, büyük ve t bedi 
Şef ten başka, hanği fani insana 
nasip olacak mazhariyetlerdir. 
Düşünün l<i arkadaşlar, 1 .tan• 

bul hükümeti bağırıyor : Musta· 
fa Kemal asidir, eşkiyadır, pa· 
dişah bağırıyor: Mustafa Kemal 
haindir, katli vaciptir. Ameri
kada Vilson bağırıyor : Mustafa 
Kemal eşkiyadır. Fransada Kle
manso, İngi l teredc Loitcorç, Yu· 
nanistanda Venizelos, bilmem 
nerede k im bağırıyor : Mustafa 
Kemal eşkiyadır ve Anadoluda 
yeryer, öbek öbek toplar.mışlar, 
bağırıyorlor : Mustafa Kemal 
isidir. 

İçeriden ve dışarıdan bağırı
yorlar ve Mustafa Kemal, bütün 
bunlara rağmen yürüyor, uğrR· 
şıyor, koşuyor, fütur getirmiyor. 

Bu kadar talisizliğe, bu ka
dar, adeta ittifak edercesinde, 
karşısına dıkilen muazzam ve 
iktihamı kabil olmıyan mevani 
ve müşkilata karşı mu zaffcr 
olmanın tek ve ytgane sırrı 

Mı.ıstafa Kemal olmaktı arka
daşlar .. . 

İşte, zaten bildiğiniz bu va· 
ziyetler karşısında ve bu vazi
yetlere rağmen Gazi teşkilatını 
kurdu, Ankarayı merkez yaptı, 

B.ıyük Millet Mf! clisini açtı. Mem
leket dahilindeki isyanları bas
tırdı, ordusucu teşkil etti .. 

En mühim cephe, Garp cep· 
hesi idi.. Her türlü z ıfer, bu 
cephede kabildi. Bu cephe ku
mandanlığı, memleketin ya kur
tuluş veya kati ölüm düğümü 

idi.. Buraya en yakın arkadaşı 
ismet paşayı getirdi. 

Artık harikalar devri başlı 
yacaktı. 

İnkilab ımız tarihinin ilk zaferi 
olan İnönü z ı feri kazanıldı. 
Düşman ve bütün dünya hay· 

ret içinde kaldı ve bir vaveyla· 
dır koptu ... Bu kadar vesaitsiz, 
perişan, içinden yıkılmış bir 
memlekette, barba kadir ve 
kııvvetli bir ordu vücude geti
rilmiş olmasına inanamadılar. 
Büyük devletleri telaş aldı. Tür· 
ke ümit ve itminan veren bu 
zaferi silmek için büyük bir ta
arruza geçmek istedıler .. Düş
manın bu seferki azmi büyüktü. 
Maksat, muh~ rcbeyi kat'i saf
haya getirmek ve mutlaka son 
galebeyi ihraz etmekti .. Anka· 
raya girerek Sevr muahedesini 
kabul ettirm~kti. Lo.t Co. ç, bu, 
o zaman dünya siyasetini ve 
dünya kuvvetini parmağında 
oynatan en büyük adam, böyle 
istiyor, İogiltere var kuvvetile 
düşmanı besliyoı ve ileri ıürü
yordu. 

Bu taarruz da, Türkün pulad 
sinesine çarptı ve eridi. Büyük 
Atatürkün en kıymetli arkadaşı 
ve en fazla itimat ettiği ku
mandan, büyük Atatın dediği 
gibi, milletin makus taliini yen
miş, boynu bükük milletio yü
zünü güldürmüş, başını kaldır· 

mıştı 

Düşman kuduruyor, bütün bü· 
yük itilaf devletleri kuduruyor, 
cihan kuduruyordu. 
Düşman tekrar ve bu sefer 

bütün kuvvetile, kabiliyeti ile, 
son menabii ile yüklendi. Çelik 
Türk ordusu artık esatiri kah
ramanlı ğını el ine almı ştı . 

Büyük kumandanların idare
sinde büyük zaferfer idrak et-

mesi, onun hilkatten hakkı ve 
nasibi idi. Bu ezeli nasibe, uzun, 
pek uzun senelerden sonra, hat-

ta asırlardan sonra, Mustafa 
Kemal paşa, İsmel paşa, Fevzi 

paşa gibi büyü lerin eliode tek · 
rar kavuşmuştu. 

Saka ya muharebe!llİ de ka· 
zanıldı. 

işte, asıl bundan sonradır ki 
bütün dünya müthiş, muazzam 
bir ha· eketin karşısında bulun-

duğuna inandı ve bu muazzam 
ve müthiş harekete karşı sa~· gı 

göstermeye mecbur oldu. 

Asıl göksümüzü kabartan ci
het, bütün bu hadiseler devam 
ederken Mustafa Kemal bir ta· 
raftan yeni yeni memleketler 
alıyor, Kars ve Ardahan mem· 
leket hudutları içine giriyordu. 

Memleket'n hayat ve mematı 
mevzubahs olurken, memleket 
son kozunu oynarken ve hötün 

dünya, gözlerini açmış bu mu
azzam hail eye dikkat ve şaş
kınlıkla bakarken, büyük adam-

daki büyük itimadı nefıe bakın 
l<i, memleketin ati!'linden emin, 
siyasi faaliyetlere giriyor, mem
leketin siyasi otoritesini kuru 
yor, Moskova akitoan..esini im· 
zalıyor, Fransızların anlaşma 

teklifini tetkik ediyor. 
Arkadaşlar, hakikıtten hari

kalar ve mucizeler tarihinden 
bahsediyoruz. 

Artı k hüyük devletler de dize 
gelmişler, sulh için teşebbüslere 
başlamışlardı. Duaya etkarı u
mumiyesinde derin akisler ve 
hürmetler uyandıran büyük in
kilap, hızını bütünlemekte de· 
vam ediyordu . 

Ebedi Şef Atatürk ve Mılli 
Şef İnönü ve inkilap arkadaş
ları, artık kal'i ve mutlak bir 
zafere hazırlanıyorlardı.. Öyle 
muazzam bir zaferki, türkün 
kat'i ve tam halası teeyyüt et
sin .. 

Dünya milletlerinden hiç biri
ne nasip olmıyan bir kudretle, 
pek RZ bir 1amanda zaferden 
zafere koşan türk milleti, soo 
ve kat'i bir zaferle, kendisini 
asırlardanberi bir cendere için
de ıstıraptan ıstıraba, felaketten 
felaket4! sürükliyen talisizlığin
den intikam alacak, dünyaya 
yeniden, fakat bütün ihtişam 

• 
ve kudretile doğacaktı .. 

- Sonıı var -

Devlet kininlerinin bundan 
böyle inhisarlar idaresince sa· 
tılması kararlaşmıştır . Bu iş 
için sıbat ve içtimai muavenet 
vekaleti gumrük ve inhisarlar 
ve kaleliyle müştereken b=r tali
matname hazırlamıştır. Talimat· 
nameye göre devlet kininleri 
sıbat ve içtimai muaventl ve
kaleti tarafından hazırlanan şe 
kilde ve Üzerlerinde yazı!ı fia
tiyle satılacaktır. Devlet kinin· 
lerinin k aplarmdan çıkararak 
tane ile veya üz.erinde yazılı 
fiattan fazla fiatla satmak ya
sak olacaktır. Devlet kininleri 
bayiler ile seyyar bayiler ve 
muhh r bayiler tarafından satı

lacaktır. Kininler bayilere satış 
fiahndan yüzde on tenzilat ile 
pesin para ile verilecektir, Dev
let lsinioi satanlar "burada dev
let kinini satılır ., ibareli bir 
lehayı dükka larına asmağa 

mecbur tutulacaklardı r . Bayiler 
kinioleri ha va tesirindan bozul
maması için rutubet ve güneş 
ziyasına maruz kalmıyacak yer· 
lerde muhafaza edeceklerdir. 
İnhisarlar idaresi lüzumlu mik
tarda kinini vilayet, kaza ve 
icabında nahiye merkezinde bu
lundl•rulacaktır. 

- 40$- · 

Filmlerin kontrolü 
Emniyet işleri mmum müdür

lüğü tarafından hazırlanan fi
lmlerin ve film senaryolarının 

kontrolüne dair olan nizamna· 
me İcra Vekilleri Heyetince tas
vip edilmiştir. N ızamnamenin 

ihtiva ettiği e'asları yazıyoruz: 

Filmlerin kontrolü İstanbul 
valiliğince İstanbul' da daimi o 
larak seçilecek hu rnsi bir sa
lon veya muayyen bir sinama· 
da teşkil olunan bir komisyon 
tarafnıdan yapılacaktır. Kont· 
rol esnasıoda komisyon iizuın
dan ve zabıta mensuplarından 

başka kim!le bulunamıyacaktır. 

A~kerliği alakadar eden fılm

lerin kontrolünde genel kur· 
ma) dan, İktisat, ziraat ve Sıh
hat Vekaletlerini alakar eden 
filmlerde bu Vekiletlerden bi
rer delege komisyo a iştirak 

edecektir. Her hangi bir devle 
tin siyasi propagandasını ya· 
her hangi bir ırk veya milleti 

tezyif eden, do st devlet ve 
milletlerin hissini rencide eden 
din propagandası yapan, milli 

rejime aykırı olan siyasi iktisa
di ve içtimai ideolojı propa~an
dası yapan askerlik şeref ve 

hasiyetini kıran, ve askerlik 
alehinde propaganda yapan, 
memleketin inzibat ve emniyeti 

bakımından zararlı olan cürüm 
işlemeye tahrik eden, içinde 
Türkiye aleyhinde propaganda 

vasıtası olacak sahneler bulu 
nan fılmlerin yurdumuzda, gös 
terilmesine müsaade edılmiye· 

cektir. 
Nizamnamede bundan başkaa 

filmlerin kontrolü için yapılacak 
müracaatın şekli yurdumuzda 
film çekmek için alınacak izin 
çekilen filmlerin kontrolü, mu
ayyen bir merasimde çekilecek 
fılmler için polisçe yapılacak 
tahkikat hakkında da hüküm
ler vard&r. 

•• ,. ı 1 

Barem Kan u 
ah namesi • 

1 
Maliye Vekaletinin hazırladığı izah

nameyi aynen neşrediyoruz 
M ıliye Vekaleti, yeni devlet baremi kanununun tatbik şeklini 

gösterir izahnamenin hazırlığını bitirmiştir. lzahname bastırılacak 
ve en kna bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tar. Bütün devlet memurlarını alakadar eden izabnameyi aynen 
aşağıya koyuyoruz : 

Madde 1 - 24-5.1929 tarihli 
ve 1452 sayılı teadül kanununun 
1 inci maddesiyle ( Hakimler 
ve muallimler dahil, subaylar 
ve askeri memurla hariç ) ol
mak üzere; bilumum devlet me
murları için üç s eri dahilinde 
kabul edilmiş olan (19) derece; 
yeni kanunun 1 inci maddesile, 
maaşlı ve ücretli devlet memur 
ları için (15) derece olarak tes
bit edılmişt i r. 
. Eskiden mevcut olan (A,'3,C) 
serileri ile emsaller kaldırılmış 
ve emsal hasılları yer ine tutarı 
ikame edilmiştir. 

Yeni kabul edılen (15) dere
cenin asli maaşları ve bu maaş· 
ların tutarları aşağıda üç sü· 
tunlu bir cetvel halinde göste-
rilmiştir. 

Maaşı aslileri Tutarı 
Derece Lira Lira ~ 

1 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 300 
5 80 260 
6 70 210 
7 60 170 
8 50 140 
9 40 120 

10 35 100 
11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 15 50 
15 10 40 

kadroları yerine; kanunun 2 cİ 
maddesinde mevzubahs (1) sa· 
yıl ı cetvelde yazılı olan teşkilat 
hadroları kaim olmuştur. 
Memurların alınacakları 

dereceler 
Madde 3 - 1452 sayılı tea

d ül kanuououo 7 inci madde· 
siyle; devlet memuriyetine bi· 
dayeten girmek istiyenlerin a
zami 14 üncü dereceye ve bun· 
!ardan yüksek mekteplerden 
mezun olanların 11 inci dere· 
ceye ve yüksek bir mektepten 
mezun o'makla beraber ecnebi 
memleketlerde de yüksek bir 
ihtisas mektebinden diploma 
almış olanların 9 uncu d receye 
tayinlerine cevaz verilmişti. 

Yeni kanunun üçüncü mad
desile; memuriyete ilk intiOJapta 
tahsil kademeleri göz önünde 
bulundurularak giriş dereceleri 
15 ile 9 uncu dereceler arasın
da tanzim edilmiştir. 

3656 sayılı kanununu meri
yetinden sonra maaşlı memuri· 
yellere ilk defa girenlerin men· 
şelerine ve tahsillerine göre 
alınabilecekleri dereceler aşa

ğıda gösterilmiştir. 

A - Orta mektep mezunla· 
rından talip bulunmaması dola
yısİ) le 788 sayılı memurin ka
nununun 4 üncü maddesinin(D) 
fıkrası mucibince müsabaka ile 
memuriyete alınacak olanlar 
{15) i nci dereceye ; 

B - Orta mektep mezunla
rmdan memur olacaklar. 14) 
üncü dereceye; 

C - 1) Lise veya muadili 
mekteplerden ; 

2) Orta tahsille ayni zaman
da mes'ek tahsil ı veren ve en 
az beş yıllık mekteplerden ; 

Bu cetvel n 1452 sayılı ka- ' 
nunun 1 inci mad lesine bağlı 
(1) numaralı cetvel ile nıuka
yesesindende aula~ıla.:ağı veç
bile yeni kanun ile 12, 14, 16, 
17.5, 22, 45, 55 lira asli maaşlı 
dereceler kaldırılmış olduğu gi
bi aynı zamanda 15, 50, 60 lira 
asli maaşla yeni dereceler de 
ihdas edılmiştir. 

3) Orta mektep tahsilini ik· 
' maiden sonra en az iki yıllık 

meslek mekteplerinden; Gerek tekaüt maaşlarının he
sabında ve gerekse harcırah 
tahakkukatında ve muhtelif ka
nunların maaş asıllarına taalluk 
ede:ı hükümlerinde bu cetvelin 
2· inci sütununda ya zlı maaş 
asılları, ve maaş emsali hasılına 

ait hükümlerde de ÜÇÜDcÜ sü
tunundaki maaş tutarları eses 
olacaktır. 

Ezcüm'e 1685 sayılı askeri ve 
mülki tekaüt k.munuoun 6 ıncı 
maddesiDin ( .. . Şu kadar ki 
tahs is olunacak tekaüt maaşları 
oın emsali hasıhnın O/O 75 ini 
tecavüz edemez.) fı~rasındaki 

emsali hasıl yerine yeni kanu
nun 1 inci maddesinde yazılı 

tutarın esas ittihazı laz ı mgele

cektir. 
Madde 2 - Umumi muvaze

neye dahil bilumum dairelerin 
gerek 1452 sayılı teadül kanu
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen ve gerekse teşkilat 
kanununun yapmış olanların teş 
kilat kanunlarına bağlı bulunan 

Mezun olanlar (13) üncü de· 

rece ye; 
Lise ve muadili mekteple 
Yukarda ki (C) fıkrasının (l) 

sayılı bendiade yazılı olan lise 
veya muadilleri okullar şunlar· 

dır: 
a - Re~mi liseler; 
b - Muadeleti tasdikli türk 

hususi liseleri ; 
c - Muadeleti tasdikli azın· 

lık liseleri; (Rum, Erme'li, Mu
sevi) 

d - Muadeleti tasdikli Tür
kiye'de bulunan yabancı liseler 

e - Ankara, İzmir, istanbul 
Ticaret liseleriyle Galatasaray 
lise inin Ticaret kısmı, 

f - Muadeleti tasdikli Tür
kiye' deki yabancı liselerin bi
rinci derecede o rta ihtisas oku
lu derecesinde olan ticaret kı· 
sımları, 

g - Kız ve erkek öğretmen 
okulları ve Musiki öğretmen o· 
kulu, 

h - lstanbul, Buna, lzrnir, 
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Ş Üç gu"n sonra, bı·r kıral emir k " aptan getiril siı ! ... Reis şap-

1.•sını giyer giymez meclis ta- name3iyle matbuatın kontrolu 
kk edılccekti. Room,. Reisin şap maksadiyle çok. sıkı nizamat 
1\. asını getirtmesine karışmam . 

1 
ihdas eden bir takım emirler 

anunu esasiye göre istediğim neşrolundu . Bunlar, polise, umu 
~~illan kooaşabilirim ve biç bir 

1 

mi temayül ünün ş ayanı kabul 
b~tnseoio sözümü kesmek sala olmama!llı sebebi müstesna olmak 

1Yeti yoktur., diye cevap ver- üzere her hangi bir sebeple bir 
~'. · Her iki taraf da bir kcı ç gazetenin iDtişarıoı menetmek 
ıddetli sö ı ler söyledikten son- 1 hakkını veriyorlardı. 

r~ Room'uo reisin salahiyetle- ~ Emirname, kanunu :esuinin, 
~ini münakaşaya devam etmesi hükümete meclisin hali içtimada 
~Zerine , Reis sandalyasındaa 1 bulunmadığı zamanlardll ma tbua· 
krladı, ve kafasına geçird ıği şap· tın kontrolu iç in hususi nizamlar 
asını istedi Bütün azalar da 1 yapma s eliihiyetioi veren bir kazi· 

ay ~ k k d K 
1
• aga alkdılar ve meclis ta- yesine istinat etme tey i. anunu 
ık oluDdu. Maalesef reisinin ~sasiye yapılan atıf hemen hemen 
t~ine verilen şapka kendisine bir hakaretti. Kas de dilen buh · 
'

1t degildi. Şapka çok büyüktü ran aşikardır ki bir dahili harp :t kafasiyle birlikte yüzünü de 
1 

veya istila devresiydi. Sanki 
•tnarneo kapatmıştı, öyle ki hükumet, parlementonun mu· 

kilziyetin vehameti şiddetli bir vakkaten tatilini ve bu kaziye-
•hkaha ile bertaraf edildi. den istifade için ilk tedbir ola-
. Bundan sonra, reisin kendile· ra~ telakki etmiş görünüyordu 

~dı ih:~ rinde inzibati bir otorite Emirnameler onurcu Şarlın 
1 d' 
t 

ıa etmediği hakkında bir adamlarını hatırlatıyorla rdı. Şüp 
'"'. ~ınat alıncaya kadar nazırlar he,iz bunlar, bir şiddet devri 
Neclise iştirakten imtina ettiler. nin başlangıcını gösteriyorlardı. 
az.ırlarla her iki meclis ara- Bundan böyle mücadele yal-

•ında bir çok muhtıralar teati nız parlementoda mahsur kal 
~dildi. Ortadaki ihtilaf hakika- madı. Parleme rı to hakikaten 
en çok küçüktür. acizdi . Nutuklarla, rey ve ariza· 

t· liatta her hangi bir fikir ih- lar!a yapılabilecek olan her şey 
!~lafının mevcudiyeti bile şüphe- yapılmış ve muvaffak oluna· 

1'Ydi. Herkes nazırların istedik- mamıstı. K ral bala kabineyi 
trj kadar nutuk vermelerini ve tutmaktaydı Şimdi iş görecek 

teis· d l b k t ııı onlardan susmal Hını olan halktı T dbii li er er üyü 
•lep ha~ kı bulunmadıgw ıoı teslim şehirlerdeki korporasyonlardı. 

t<f· h 'Yordu. Yalnız m iele, reısın Pı us ya hükumet inin liberal si-
er hangi bir itirazda bulunmak yaseti onlara batarı sayılır ser-

'1ıaksadiyle onların Eözlerini ke· besti vermişti. Halk tarafından 
:~~ilip kesemiyeceği meselesi intihap olunuyorlar, ve hemen 
b.'· Bir uzlaşmaya va ı mak için hemen bir şehirde hükumete 
d~ç bir taraf hazırlanmış değı l· muhalif büyük bir ekseriyet 
1
• Meclisin kendisine müracaat teşkil ediyorlardı. 

~~tiğj kıral kabioeyi iltizam etti. İdare merkezi başta olmak 
Ve b' l b 
1. ır kaç gün sonra da mec- üzeı e bütün şehi rler kıra a ir 
ıs . a muvakkaten tatıl olundu. tdkım arizalar verdiler. Umumi 
Öylece ikinci inikad da bit· mitingler tertip olundu. 

'1ıiştj - Son·u var -
~~·==---~o.-;..;.~=-=--~--====----=--=----==-= 
t~ana ziraat okulları (Orta, o· 
k '\ tahsilini görmüş olanları 
da. 

1
ul etmekte olup, tahsil müd-

e~ erj üçer yıldır. 
•i 1

• - Güzel sanatlar ak ad emi
b:ı~rı. resim ve beykeltraşhk şu-

.1rı mezunları, 
rıı.l - Güzel s anatlar akade
rıı isinin tezyini sanatlar şubesi 
kt~1.1nlar• (Orta okul veya er
lit" ~anat okulu veya kız en s
Ri ~su tahsili üzerine bu şubeye 

''P de mezun olanlar.) 
(Q k - Ankara polis kolle ji 
la. rta okul tahsilini görmüş olan 
rrı~1dkabul etmekte olup tahsil 

u deti üç yı 'dır.); 
Ot 

1 
- Bolu ve Bursa mıntaka 

sil~~ıı okulları (Orta okul talı · 
rıı~kı görmüş olanla rı kabul e.t
~e te olup tahsil müddetleri ü-
0 r Yıldır. ) 

"la ve meslek tahsili veren 
y mektepler 

sa. l~ ardaki (C) fıkrasının (2) 
tııh~.1 bendinde yazılı olan orta 
t,bs~I~ ayni zamanda meslek 
ı,, ılı veren en az 5 yıllık okul-

Şunlardır: 
il . . 
1( - Ankara, lstaobul, lzmir, 

dııı ~tarnonu , Dıyarbekir, Ay
' ursa, Edirne, Konya mın-

tıka sanat okulları. (lık okul 
tahsilini görmüş olanları kabul 
etmekte olup tahsil müddetleri 
beşer yıldır.) 

b - Ankara, İsmetpaşa, A

dana İcımet loöoü, Bur~ a Neca
ti bey, İstanbul kadıköy, İstan
bul Selçuk, İstanbul Üsküdar, 
İzmir Cumhuriyet, Edirne, Elazığ 
Manisa İsmelinönü, Trapzon 
kız enstitüleri. (İlk okul tahsili
ni görmüş olanları kabul et
mekte olup tahsil müddetleri 
beşer yıldır.) 

Yukardaki (C) fıkrasının 3 
sayıh bendinde yazılı olan orta 
okul tahsilini ~görmüş olanları 
kabul etmekte olup en az iki 
yıl tahsil veren meslek okullıuı 
şunlardır: 

a - N afıa teknik okulunun 
fen memuru kısmı (orta okul 
tahsilini gö r müş olanları kabul 
etmekte olup tahsil müddeti iki 
yıldır: 

b - İstanbul \'e Çorum kü
çük s ı hhat memurları okulları. 
(O :ta okul tahsilini görmüş o
lanları kabul etmekte olup tah
sil müddet leri ikişer yıldır. ) 

- Sonu var -

-AT•Ut 

Uyanık Mısır ............................ 
Bugünkü Mısı hadiseleri yakınd takip 

ediyor ve durmadan silahlanıyor 
Geniş bir sandal Nil'in üze· 

riode kayıyor, semaya, devlerin 
silüetleri vuruyordu. Bunlar Mı · 
sırın ezeli hayalleri .. . Binlerce 
senedenberi bu memlekette hiç 
bir şey yerinden kımıldamamıştı: 
ne k<Sy ne de insanların ta
biatleri. .. 

Yaldızlı semayı bir..fen bire 
bir glir ültü doldurdu. Ağır hom
bardıman tayyarelerinde mürt k 
kep bir filo kanala doğru doğ
ruldu. Artık hakikatle karşı 
karşıya gelmiştim. 

llite hakikat. Mısır uyanık 
bir halde duruyor ve bir gün 
kendisine yapılabilfcek ani te
cavüze karşı durmak için hazır

lanıyor. 
Tehdid edilen Hindistan yolu 

Bunda biç şüphe yok ki, bir 
harp vukuuoda Libyadan İtalya 
ve Almanya tarafındırn Mısıra 
doğrudan doğruya tecavüze ge
çilecektir. Bugün Libyada 200 
bin kişi tecemınü etmiş bir hal
dedir. M ~ polyon logiltereyi bu
radan vurmak istemişti, mesele 
bala aynıdır. 

Filvaki Mısır' Akdeniz islam 
ve şark siyaselinio esaslı bir 
parçasıdır. Diğer cihatteP, Sü
vtyş kanalına hakim olan ve 
onu müdafaa eden zaferi hep 
el inde bulunduracaktır. Eğer 
yarın bir harp olursa, bir çok 
muharebe meydanlarından biri
si de Mısır olacak, ve silahların 
mukadderatı orada tayin edi
caktir. 

Mısır Hindistan yolunun anAh
tar ıdır ve Kıral Faruk mültefıki 
olan İngilterenio yard mı ile onu 
cebinde tutmasını mükemmelen 
biliyor. 

1936 da yapılan İngiliz · Mısır 
muahedeii mücibince Mısırın 

askeri müdafaa!lıoı temin etmek 
için İngi iz ordusu, donanması 
ve tayyaresi Mısır hükumetinin 
emrinde kal . caktır. Kahirede 
ve İskenderiyede bulunan İngiliz 
kıtaları tedricen Mısır arazisini 
terkedecek, Hind yolunun bayati 
çığırmı mütemadiyen kontrol 
altında bulundurmak için Şüveyş 

kanalı sabıllerine kat'i olarak 
yerleşeceklerdir. Gitgide milli 
ordu kendi kendine teşekkül 
edecektir. 

Nil kenarında lüks bir otelin 
taraçasında mısu lı bir gazeteci 
ile birlikte oturuyorduk. O:ıa 
pasif müdafaanın imkanı olup 
olmadığtDı sordum. Bana izah 
etti: 

- Bir hava tehlikesine karşı 
İcab eden bütün tedbirler alın
mıştır, dedi. Şu istihkamları gö· 
rüyor musunuz? fakat hepsi bu 
dağil. Bı z Londra ve Pariste 

kullanılan müdafaa sistemlerini 
kullanıyoruz. Şehirlerde oturan 
halkın bir hava hücumnda tab
liyesini, gaz maskesi tevziioi, 
köprülerin himayesini düşündük. 

Arnavutluğa yapılan darbe, 
en safdillerin bile gözünü açtı. 
Siz Avrupada, Arnavutluk dar
besinin arap memleketlerinde 
uyandırdığı memouniyt:tsizliği 

bilmezsiniz. Musolini islamların 

hamisi değildir. Mareşal Göring 

Trablusu ziyaret etti, Libyadaki 
hududlarımız üzerinde İtalyan 

kıtaları ve harp malzemelerı te
merküz ettirildi. Bunlar bizim 
için iyi bir şey değil. 

Hiç şüphe yok ki hayat sa· 
hası nazariyesi Akdenize tatbik 
ediliyor. Bu saha, eski Roma 

ı imparatkrluğu hududlarında ka
lacaktır, Çünkü Süveyş kanala, 
Kızıldeniz, Habeşistan ve L bya 
İtalyanın tabii genişleme mmta
kalarıdır. Romalılar zamanında 
olduğu gibi, Mısır, gene de bu 
impantorluk denen fırtınanın 

sahası olacaktır. Artık ihtiyatlı 
hareketlerimizin sebebini ve de
recesini şimdi daha iyi anlıyor
sunuz ya? 
Karş ·mdaki, zeki ve kültürlü 

bir mısırlı gençti. Yeni Mısır 
milletinin hakim, istiklal sever, 
totaliter rejimler karşısında e
ğilmez bir mümessili idi 

Biz konuşurken bir boru sesi 
geldi. Arkadaşıma sordum: 

- Mısır kıtaları mı? 
Y ooo, f ngiliz askerleri hali 

ı Kahiredeler mi? 
- Öyle icap ediyor. Çünkü 

kara, deniz ve hava m:idafaala
rımızı ikmal etmedik. 

Tayyare filosu kanal üzerin
den nçtu Hiudistan yolu bava· 
dan da geçiyor. Şarkla garbi 
bi rleştiren her y ı l 30 milyon ton 
marşandiz, 6000 gemi yutan ha 
kiki yo!u, o hazım borusunu 
görmiye gittim. Kanaldan her 
gün Asya petrolü, Birmanya pi
rinci, Avusturalya buğdayı, ja
pon pamuğu, Cava kauçuğu, 

Hind manganezi, Afrika ba
kırı geçiyor. 

Kanalın müdafaası 
Bir kaç gün İsmailiyede, Su

veyşin yarı yolunda kaldım. 
Burası, çiçek, su, yaldızlı sar· 
maşıklar bel de~idir. Kırmızı ça· 
tıh vi ı laları ve hurmaları var. 
İsmailiye denen mucize 1915 
den itibaren 74 milyon küp 
metre toprak çıkaran 300 bin 
kişioio içmesi için getirilen su 
sayesinde tahakkuk etmişti., 

Dün cebelüttarıkta yarın Sin· 
gapurda hind yolunun eski bek· 
çileri olan imparatorluk teknis
yenleri, bugün de Mısırda bek
liyor. 

Kanalda her türlü sınıf var: 
Piyade, topçu, istihkam, hücum 
kıtaları ve arabaları, tayyare
lerd~n korunma tertibatları ve 
bizzat tayyare.. İngiliz tarzı 
maliim. Kuvvet görünmez gibi
dir ama her yerlere farkedile
bilir. 

Mısır topraklarını yalnız şark

tan müdafaa etmek kafi değil
dir. Yakın şark, Ankaranın 

Londra ile yaptığı ittifaktan 

sonra lngiliz - Fransız tarafına 
geçmiştir. Vaziyet garbe dön
müştür. Ve Mısır bugün garbi 
gözetlemektir. Her ne kadar 

Mısır, şark tar af anda propagan
da tehlikesine dikkat edecekse 
de Mısır istiklalini tehdit eden 
yegane tcblıke Ubyadan geli
yor. 

İngiliz - Fransız donanması 
Mısırın sahillerini koruyor. Ha-

t8ı 1. 
hetiıtandan gelecek bir tehli• 
kedeo, Sudan tarafından da 
korkul -naz, şarkta endişe yoksa 
Tunuı hududunda 165,000 kişi· 
lik, Mısır sınırında 80 bin kişi· 
lik bir kuvvet toplanmış bulu· 
nuyor. 

Gölün, Majino hattı olduğu 
ıöylenmekte ise de Mareşal 
Ballisnin elinde motörlü fırka
lar olduğunu unutmamalıdır. 
Libyada seferi kolordular var. 
Bunların silahları kuvvetli , sa· 
yılan ve malzemeleri çoktur. 
Bunlar, bir hamlede uzun me· 
safe katedecek ve Hindistan 
yolunu arkadan vuracak kabi· 

liyettedir. 
Fakat, bütün ani taarruzları 

karşılamak ıçın, Mısr kıtaları 
garp çöılerinin muhtelif mer• 
kez'erin konaklamıs, müstakil 
bir kumanda ile kuvvetleri iki 
kat artmış ve t echiz edilmişler• 
dir. 

Mısırın genç harbiye nazırı 

Sırrı paşa derhar 50 bin kişilik 
faal bir ordu ile 500 muharebe 
tayyaresi vücude getiriyor. ln
giltere, Fransa ve Amerika top 
taok ve mühimmat umarlanmış
tır. Tayyare gövdeleriyle hafif 
mühimmat, gaz maskesi ve tec· 
hizat İskeod<!rye ve Kahire civa
rındaki fabrikalarda yapılıyor. 

Elektrikçi, telsiz, tayyareci 
ve havadan korunma müteh;ts-

ıısları İngiltereden getirilmiştir. 
Mısır, toprakl uı üzerinde uça
cak to:1yyarelerio bütün geçitle-

rinde yirmiden çok gizli diolen· 
me postaları vardır. 

Mısır askeri kanaatkar, yor· 
guDluğa mütehammil ve c . sur-

dur. İyi endaht yapar, makine
lileri güzel kullanır. Mısırın 

yüksek tahsil gençliği tayyare
ciliğe ve pilotluğa heveslidir. 

Şüphesiz, bütün bu hazırlıkla
rın gayesi sulhu ve memleketin 
istiklalini korumaktır. Mısırda 
bir vatan aşkı hissi doğmuştur. 

Mısırlıların bütün gözleri şimdi 
kendı kıtalarmın geçişin\ takip 
ediyor, çocuklu askeri mü zik 
öğreniyor köylüler Abukırdaki 
büyük bataryadan heyecanla 

bahsediyor. Küçük kahvelerde 
mühimmat müfettişi Abdülme
cit Osmaoın Kahireye dönüşün
den bahsed liyor. Bu yüzbaşı, 
Fransaya büyük top siparişinin 
tesellümü için gitmişti. 

Konuştuğum bir mmrlı sabit 
baoa şöyle dedi: 

- Garpten şiddetli bir dar
be ile karşılaşır!ak son bir ça
reye baş vuracağız. Düşmanın 

geçeceği yolu kesmek! 

- Yani nasıl ? 
- Gayet basit Deltanın kol-

larından bir kaç seddi yıktık 
mı, Nilin suları çölü kaplar. 

- Pek iyi amma, mahsull~r 

harap olmaz mı ? 
- Evet, olur, fakat Holanda 

kendisini böyle kurtarmııdı mı? 
Mısırda vatan aşkı doğdu. 

Le Soir 

Zayi muhtar 
mühürü 

Vilayet makamındao tebliğ 

edilmiştir : 
Germencik nahiyesine bağlı 

reisköy resmi mübürü zi>·aa 
uğradığından hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
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i RADYO 1 
ı .. ----·---' 1 

CUMA 4181939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kca. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1519S 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği · Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberlt ri. 
13.15 14 Müzik ( Karışık 

proğram - Pi. ) 
21.30 Konuşma 
21.45 Neşeli plaklar • R. 
21.50 Müzik (Riyaseti Cum-

hur Bandosu Şef : İhsan Kün
çer) 

22.40 Müzik ( Opera aryala
rı - Pi. ) 

23.00 Soo ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi · 
yo - nukut borsası (fiyat) 

23 20 Müzib (Cacband - Pl.) 
23 25 25 Yarınki program. 

Aydın 37. A. SA. AL. 
Komisyonundan : 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 
alanacak 199,000 kilo odunun 
5 ağustos 939 cumartesi günü 
saat 10 da alay satın alma ko-
misyonunda açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 2985 
liradır. ilk teminatı 223 lira 87 
kuruştur. Şartoamesi her gün 
komisyonda görülebilir. istekli
lerin kanuni vesaiklerile birlikte 
belli saatte komisyona gelme
leri. 21 26 30 4 (115) 

Ayd n As. Sa tın Alma 
Komisyonundan: 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için 59. 500 kilo sığır veya keçi 
veya koyun eti kapalı zafla ek-
siltmeye konmuştur. Hangisi u
cuz olursa o cins etin ihalesi 
yapılacaktır. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içeri-
sinde olmak üzere her üçüne de 
ayrı ayrı fiat teklif edilebilir. 
İhale 21 / Ağustos/939 pazartesi 
güoü saat 15 ta Aıdında askeri 
satın alma domisyonunda yapı
lacaktır, 

Sığır etinin muhammen bedeli 
16362 lira 50 kuruştur. 

Keçi etinin 14875 liradır. Ko
yun etinin 23800 liradır. Sığır 
etinin ilk teminatı 1227 lira 20 
kuruştur. Keçi etİlıin 1115 lira 
62 kuruştur. Koyun etinin 1685 
liradır. 

Şartnamesi Aydında ve Kuş
adasmda askeri komisyonların
da Ankara ve İzmir levazım 
amirli~ leri sa tına ima komisyon -
larında görölebi ir. 

Talipleri teklif mektuplarını 
kanuni vesaiklerile birlikte iha
leden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi. 

2 
4 9 14 19 (141) 

. .•••.••. Abone ıeraiti ..••...• 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. i 

Altı aylıtı 3 liradır. i 
idare yeri: Aydında C. H. i 

i P. Baaımevi. ' 

gazeteye ait yazılar için i 
i yu.ı işleri müdürlüğüne, ilan- l 
! lar için idare müdürlü(rüne j 
l -nüracaat edilmelidir. ! ................. ............. .... .... .... .... ... . 

Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek ki\dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daire~inde takip edilmektetir. 

AAAAAA6 60~AeııaAoAo AA~•A ~aa • 6 D : Ay : 
e D 

1 Vade ile elbise ! 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek 
: terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 3 Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
41 salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- a 
41 mı~a elbise yapılmaktadır. • 
Cf En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş- D 
41 terilerimizi memnun etmek israrmdayım. • 
4) Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını D 
41 umarım. D 
41 Kadın ve erkek terzihanesi • 
41 Muzaffer Eraydın D 
411 Demiryolu caddesi: Aydın .. 
.. • .... , ..... , •• ,,, 1IDJl.,1~1119 

ll"'A66~WA666A6Aı66ıta••66a.~6dlııa66AA•66.._6Ata-· 

1 1 den 6 numaraya kadar 
1 
41 

41 • 

1 
1 
1 
41 • 
i 
ti 

i • • ti 

ı • ı 
41 
41 

CI 
41 • • • • i 
41 

ı • • 41 • • • 
41 

" • 411 

• 41 

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 

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 

1 
' 

1 

' 

1 

41 C. H. P. Basımevi J 
............................. .......... ı 
Aydın &lediye Reis- Aydın alay Sa. Al. lira 50 kuruş, keçi etinia~.~ 

liğinden : K o. başkanlığından lira 50 kuruş, koyun etı 
2580 liradır. 1 - Belediyenin m·. lkiyetin- Aydın birliğinin ihtiyacı ıçın ~ 

de bulunan lKurtuluş mahalle- 86000 kilo sığır veya keçi ve Şartnamesi aydında aslıe., 
sinde 573 nda 10 parsel numa- koyua eti kapalı zarfla eksilt- komisyonunda Ankara ve lıOJ' 
ralı ve 182 metre Dlurabbaı sa- meye koomuştur. Hangisi ucuz ıoı' 
hali arsanın mu .. lkı'yetı· açık ar- h l levazım amirlikleri satın a olursa o cins etin i a esi yapı-
hrma suretile satılacaktır. lacaktır. Bu üç cins ete her komisyoolarında görülebilir. 

2 - Muhammen bedeli met- talip tarafından bir zuf içinde Taliplerin teklif mektuplar•-' 
re murabbaı 25 kuruştur. olmak u-zere her üçünede ayrı k • k 1 l b' l•kt ib' 

ı auuoi vesi a ariy e ır ı e 
3 - hale bedeli peşin öde- ayrı fiyat teklif edilecegv i gibi d•' 

kt. leden bir saat evveline ka nece ır. bir cins ete de fiyat teklif edi · 
4 - İsteklileria şartnamesini lf'bilir. İhale 14 ağustos 939 makbuz mukabilinde komi•r

0
' 

okumak üzre yazı işleri müdür- pazartesi günü saat 15 de ay- na verilmesi. 
lüğüne, artırmaya iştirak için dında askeri satın alma komis-
342 kuruş muvakkat teminat 
makbuzlarile birlıkte 10 ağus· yonunda yapılacaktır. Sığır eti · 
tos 939 perşembe günü saat 10 nin muhammen bedeli 215000 
da belediye encümenine müra- lira, keçi etinin 21500 lira, ko-
caatları ilan olunur. yun etinin 34400 liradır. 

128 25 30 4 9 Sığır etinin ilk teminatı 1612 

113 24 29 4 ~ 

imtiyaz aahlbl ve Umumi Netrly•' 

Müdürü : Etem Mendre-• 

l\aaıldıiı yer 

C H P Raaım,,,,ı 


