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Sayısı : 100 Para 

Barem 
Kanunları 

Kemal ÜNAL 
Geçen kııtanberi üzerinde 

kesif bir alika toplıyan barem 
kanunları nihayet dün Büyük 
Millet Meclisinin ruznamesine 
firmişti. Meclis heyeti umumi
Yeıi. diln hükümetin barem 
ıncvzuundaki teklifleri ile bütçe 
encümeninin bunlarda yapmıı 
olduğu tadillerin ana hatlan ü
zerinde geç vakte kadar met· 
ruı olmuıtur. 

Devlet hizmetinde maaşla ça
lııanlar için ilk barem 1926 yı-
landa yapılmıştı. Bunda devlet 
memurları muayyen derecleere 
•ynlmış ve her daire de hangi 
dereceden ne kadar memur bu-
lunacağı tesbit edilmişti. Her 
derecenin maaı miktarı ile ora-
Ya yükselme ıartları da gene 
h
8
arem kanuniyle tayin edilmişti. 
u yıllar da devlet hizmetinde

ki ücretli miktarı mahdut ve 
bazı iatiınat vaziyetlere müha
•ırdı. Bu azlık için bUknmler 
•ramağa bile lüzum görülme
lllİf ti. 

Dünya buhranı devletin ikti· 
•~di vazifelerini geniıletti. Dıı 
tıcaret onun idaresine kaldığı 
gibi yurt içinde de bir çok te
JÖebbOslere müdahaleıi icap etti. 

tedenberi imtiyaz ve inhisara 
bırakılmış bir çok işler de dev-
lcthı iktisadi faaliyeti arasana 
Rirdi. Buhran yıllarından sonra 
batlıyan inkişaf ise memlekette 
Unıran hızını arttırdı. 

BUtün bu me1ai de•let hizme
tinde ücretle çalııanların sayısı-
na çoğalttı. Ancak bu kurulut 
•e intikal devrinin şiddetli ele
man ihtiyacı, aynı vasıfta iki 
namzedin devletten alacağı üc
ret ile maaş ·arasında büyük 
farklar yaptı. Gerçi, maaı alan 
lar için tekalit olmak gibi ileri-
~e faydası tahakkuk edecek bir 
eıninat vardıysa da birçok hal· 

lcrde bu günün yaşayıf ıartı 
Yarını dUtündUmüyürdu. 

Devleti11 az çok aynı mabi· 
Yetteki iıleriode aynı vasıfla 
çalışanlar aramında nisbi bir 
teadül yapmak artık zarui ol· 
nıuıtu. 1926 danberi tatbik celi· 
len devlet maaşları baremi ü 
ıcrinde de taıhihi icap eden 
batı noktalar belirmişti. Hükü
~et bıı sebepler için de 1935 
•kinci tetrininde Büyük Millet 
~eclisine tevdi ettiği bir liyıba 
ale Ucret ve maaş kütleleri ara
•ında bir teadül kurulmaıını ve 
tıki hükümlerde de bazı taı
lıihler yapılmasını teklif etti. 
Geçen aonbaharda yaptığı ikin
ci bir teklife de hükômet, bu 
teadillün devletle alakalı mü
eıseaelerle bankalarca verilen 
?1••t ve ücretlere de tatbikını 
ııtedi. Baylece Mecliı bDtçe En· 
tllnıeainin geçen kııtanberi de
•anı eden çalıımalarına ıu llç 
nevi iı zilmreıinin baremi mev· 
ıu oldu : 

Sonu 3 üuell eayfada 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi H~K GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Japon Mısır Hariciye Nazırı 111;;:C~ruı toplandı 
Ordusuna ait gazo- Memleketimizi resmen ziyaret etmek 

lin yüklii vapur üzere iskenderiyeden hareket etti 

Parti ilyönkurulu dlln akşam 
vali ve parti başkanımız B. 
Sabri Çıtağın reisliği altında 
toplanmış, parti itleri üzerinde 
konuımuştur. yandı 

Tokyo IS -- Çindeki Japon 
orduıuna gitmekte olan 7500 
teneke gazolin yllklil bir vapor 
yolda tutuşarak kili olmuştur. 

Bu ıiiikasdın harp aleyhtarı 
kimıeler tarafından yapıldığı 
zan olunmaktadır. a a 

Anaka 15 . - Türkiyeyi res· 
men ziyaret etmek üzere An· 
karaya gelmekte olan Mısır 
hariciye nazırı Abdülfettah 
Yahya paıa, bu gün BesarabY,a 
vapuruyla lskenderiyeden hare
ket etmiştir. 

Hariciye nazın 1"1 haziranda 
İatanbula ıelecek ve merasimle 

Uzak Şarkta 
Japon istila ordusu sıkıntı çekiyor 
Şuking lS - Çin kıtaatı çe- Tikrerin söngü yarasile öldüğil 

telerinde yardımiyle büyük bir tesbit edilmiştir. 
farliyet göstermektedir. Şang· Şangbayda imtiyazlı mıtıkanın 
hay - Nankin demiryolunun ce- Japonlar tarafından abluka edil-
nup kısmına Çin kuvetleri hi- mesi yüzünden mahrukat fiyatla-
kim bulunmaktadır. Şangbayda rında yUkıelme olmuştur. lmtiyaz-
Japon bahriyelileri tarafından lı mın~akftdan her çıkanın ilıtil 
6ldllrlllen Tikrerin 61Umil logi- aranmaktadır. Bu yüzden köp-

karşılanacaktır. Geceyi lıtanbul 
~a geçirecek olan Abdülfettah 
Y abya paşa ve maiyetleri için 
perapalasta hususi daireler ha
zırlanmıştır. 

Ekıelios, maiyetlerile pazar 
günü rükiiplarına tahsis edile
cek olan vapurla Yalovaya ge
çecekler ve burada hariciye ve
kilimiz Şükril Saraçoğlu ve Ya 
lova hükumet erkanı tarafından 
karıılanacaklardır. 

Abdülfettah Yahya paşa sa
at 11,45 de reisicumhurumuz 
tarRfından kabul edilecek ve 
öğle yemeğini Reisicumhurumu
zun nezdinde davetli olarak yi· 
yeceklcrdir. 

Saat 16 da hariciye vekili· 
mizle beraber Yalovadan ayrı

laca1dar ve vapu,la Pendikten 
geçerek saat 18,10 da Pendik
ten hareket edecek hususi tren· 
le Ankaraya geleceklerdir. 

---
Belediye 

yeni bir itfaiye arabası 
sahn alıyor 

Belediye itfaiyesine ait mo
törlü nakil vastalarının ite ya• 
ramıyacak bir halde bulunduğu· 
nu nazarı dikkate alan beledi-

yemiz motopomp, hortum ve 
efaradı süratle yangın mahalli
ne yetiştirebilecek son sistem 
bir itfaiye araba ile merdiven 
ve saire gibi lüzumlu itfaiye 
vasıtalarını satın almağa karar 
vermiştir. 

Bu vasıtalar satın alındıktan 
sonra belediy itfaiye neferler\· 
nin talim ve terbiyelerine de 
meşgul olarak mümareıelerini 
arttıracak tedbirlere teveuUI 
edecektir. 

liz mabfellerinde ~bllyük bir in- rllde izdiham olmakta ve iatas-
fial uyandırmıştır. Alman ve is- yona ancak iki· saatte gidile Ad 1 1 

M •• • d 
veçli d_o_k_t_o_rı_a.....;rı=n===m=u=a~y=e=n=e=si~n.;;::d::e~~·~b=il=m=e::.:k=te=d=i~r.~===---~~ a .a. 1 n 1 ara u J e 
T ürkkuşu filosu 

izmirde büyük bir 
.sevinçle karşılandı --

İzmir 15 - Bursadan İzmire 
uçan Türkkuşu filosu İzmir hal· 
kı tarafından emsalsiz bir sevinç· 
le karıılanmııtır. Tayyarecileri· 

· miz iniş meydanınde vali, muı · 
tahkem mevki komutanı, aske
ri, mlilki erkin parti, belediye 
bava kurumu ve bütün teşek
killlerin mümessilleri tarafından 
karşılanmış · ve tayyarecilerimi
ze hoş reldiniz demişlerdir. 

Filo pazar gllnilne kadar iz. 
mirde kalacak ve lzmir vilaye

ti hinterlandı kazaları llıerinde 
uçuılar yaparak beyannameler 
atacaktır. 

Pazar günü Cumaovaıında 
hava gösterileri yapılacaktır. 

Tedavüle çıkarılan 
·yeni bankonotlar 

Ankara 15 - Türkiye Cum
huriyeti merkez bankasından : 

15 ikinci teşrin 937 de teda
vüle çıkarılan yeni harflı ban
konutlardan 15/6/939 tarihine 
kadar iki buçuk lirahklardan 
7.310.000, beş lirahklardan 
41,177,885, on liralıklardan 
27,835.480 elli liralıklardan 
32,564,900 yiiz lirahklardan 
33,053,90 liralık ki ceman 
141,942,165 lira tedavüle çıka
nlmıı ve mukabilinde eski harf
lı bakonotlardan aym miktar 
teda•lllden kaldınlmııtır. •• 

lngiliz Futbol El k .k f b .k k l k b.. ..k t k A k e trı a rı asına onu aca uyu 
a dımı t 0d.aldr~ya motörün ihalesi yapıldı 

ave e ı ı 

lngiliz takımı Ankara 
gücü ve Demirsporla 

birer maç yapacak 
Ankara 15 - Fenerbabçe 

kulübünün 31 inci yıl dönümü 
milnasebetile lstanbula gelen 
lngiliz takımı Ankara bölgesi· 
nin daveti üzerine Cuma saba
hı tayyare ile Ankaraya gele-
cek ve belediye tarafından tah
sis edilecek otomobillerle ıehir 
içinde ve civarında bir gezinti 
yapacaklar ve şereflerine veri
lecek çayda hazır bulunacak
lardır. 

Ankara lS - Ankara böl
gesinin daveti üzerine Cuma 
günil Ankaraya gelecek olan 
lngiliz futbol takımı cumartesi 
günil saat 17,5 ta 19 Mayıs 
ıtadında takviyeli Ankara gücü 
takımiyle ikinci maçını da Pazar· 
tesi giinü takviyeli Demirspor 
takımiyle yapacaktır. a.a, 

Hükumetimizin 
Balkanlardaki elçileri bü

yük elçi oluyor 
Ankara 15 -- Anadolu ajan

sının haber aldığına göre: 
Cumhuriyet hilkümeti Balkan 

misakına dahil hükümetler nez
dindeki elçilikleri büyük elçili
ğe yükıeltmeğe karar vermit 
ve kararını Atina, B~kreı ve 
Belgrad bllkOmetlerine · resmen 
bildirmiıtir. 

Belediye elektrik fabrikaaının 
tevsiine ait proje mucibince 
milnakasaya konulan 300 bey
gir kuvvetinde gazojen ve dizel 
tertibatlı motör ile tevzi tablo
sunun tesisi talip bulunan iz
mirde Alyoti biraderleri mües
ıesesi tarafından teklifin tek
nitek hususları tetkik edil· 
mek üzere Nafia vekaletine 
gönderilmişti. 

Vekaletten gelen cevapte 
teklifin tasdikini fenni şartna· 
me ve projeleri uygun bulun· 
duğn bildirilmekle bugnn bele· 
diye reisimiz B. Etem Mendre
ıin riyaseti altında toplanan 
belediye daimi encümeni 29098 
lira 51 kuruş mukabilinde tesi
satın yapılmasını bu firmaya 
kati ihalesini yapmıştır. 

Alyoti biraderler müesseıe 

sinin teklif ettiği motör Fran
kotoı fabrikası tarafından imal 

edilecek ve ihale tarihinden 
itibaren 12 ay içinde ve iıler 
bir halde belediyeye teslim 
edilecektir. 

Belediye bu müddet zarfında 
fabrikanın g&ndereceği plan 
daireıinde yeni makinelerin 
monte edileceği binayı inşa et
tirecektir. Bu tesisat için bele
diyede daha evel belediyeler 
bankasından otuz bin liralık bir 
istikraz temin etmiş olduğundan 
ihale tartnamesi mucibince iha
le ıartnamesi mucibince ihale 
bedelinin yüzde otuzu müteab
hid vereceği banka teminatı• n
zerine mukavelenin imzasını 

müteakıp; yüzde otuzu malzeme 
lımir giimrüğüoe geldiğinde, di 
ğer vüzde otuzu monteden son· 
ra ve geziye kalan yüzde onu
da muvakkat kabul muamelesi 
yapıldıktan sonra tediye edile
cektir. 

• 
ilk kurşun atma töreni 

VilAyetimizde düşmana karıı 

ilk kalkınma hareketinin ba~la • 
dığı ve Sultanhiıarın Malgaç ı 
köprtiıünde ilk kurşunun atıldı -

ğı 16 Haziran 336 gününün 
yıl dönllmll bu yıl, Sultanhisar 

Halkevinin tauziuı ettiği progra 
ma göre kutlulanacaktır. 

Törende bulunmak üzere par
ti ve balkevimizden birer he
y et vo halkevl bandosu bugUn 

sabah treniyle Sultanbiıara gi

dece!derdir. 

Saat 10,30 da baılayacak 

olan törene Sultanhisar halkevi 

bütün Aydınlıları davet etmek· 

tedir. 

Bu harekete iştirak eden ar· 

kedatımız Asaf Gökbelin o 

gUne ait hatıralarım yar1nki 

sayımızda neıredeccğiz. 



yflz ı 2 -
Killtür : 
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Tatbikat şarkıları 

Kulak eğitiminde irtifa ve 
ritm materiyellcri pedagojik bir 
ııra ile tedricen alınır ve me· 
haretle işlani r ken arada Slrf bu 
malzeme üzerinde telebeye (tat· 
bikat şarkıları ) verilir. Talebe 
bu şarkıları binat deşifre eder. 

Teknik çalışma sonunda bir 
nevi mükafat, çocukların kulak 
iktisaplarını kontrol için kuvvet· 
li bir vasıta olan ve aynı .ıa· 
manda çocukl ra çok zevk ve
ren tatbikat şarkıları, umumi 
o1cul şarkıları gibi, geçen ya· 
.ıımda (l] izah ettiS?im kaliteleri 
haiz olmak mecburiyetindedir. 
fngiliz Tonic sol-fa, Alman 
Bettke, yine Alman Tonika Do, 
Fransız M. Chevais, Orta Av· 
rupada Batke okulunun şubele· 
rinden Çek M. Dolejil, Balkan· 
larda, Bulgari!ltanda Boyaciyef, 
Romanyada M. Botez metotları, 
kulak eğitimine hep Do • Sol 
irtifa materiyeli ve bir darplık 
kıymet, Almanların bugün Sch· 
ritt·adım dedikleri dörtlük not· 
la başlarlar. Bu metotlarda dört· 
lük nottan sonra ikilik not alı
ntr,ki bizim ilkokul müzik müf
redat programımız dahi ayni oe
daS!'ojik prensipi kabul etmiştir. 

Kulak eğitiminde ittihaz edil· 
miş olan sistem ve metotlar ne 
olursa olsuun irtifa ve ritm 
materiyelleri tedricen alınıp 
tonlar muhtelif irtifa temrinleri 
levhaları tllnekleri ilzerinde, 
fonomimiler'e, kıymetler Alman 
Taktsprache si, Fransız Dacty· 
lorytmi si gibi parmak işaret
leriyle gösterilen. kıymet lisanı 
olan vasıtalarla, mevcut renkli 
renksiz bütün ritm temrinleri 
levhaları, vesaire gibi vasıtalar
la ve her iki materiyel işlen
dikçe her merhale için ta
lebeye muhtelif tatbikat şarkı
ları verilir. 

Domajör gamın bütil notlan 
alındıktan sonra, bu gamın ikin
ci, iküncü.. dereceleri üzerinde 
teşkil edilen tonlar dahilinde 
yazılmış bir çok tatbikat şarkı
ları deşifre edilir. Burada yine 
alınmış materiyeli ihtiva eden 
şarkllar, halk türküleri dahi 
çocuklara deşifre ettirilir. Ço · 
cuL ların evvelce kulaktan öğ 
renmiş bulundukları parçaların 
çocuklara bu defa müzik lisa
niyle bu lisanın sembolleri olan 
nota yazısı ila keşfettirilmesi 

onları çok mabzuz eder. Kanon· 
lar bilhassa bu arada ilk çok 
seslilik terbiyesinin amilleri ola
caktır. Bu nüshada verdiğimiz, 
tatbikat şarkıları bizim ilk okul 
mufredatındaki pedegojik ted
rice göre tertip edilmişlerdir. 

Bu şarkıların sözleri yine ilko· 
kul okuma kitaplarından alın-
mıştır. (Prozodi) ye riayet et
mek suretiyle bu sözlü temrin
ler her muallim tarafından ya· 
pılabilir. Yapılmalı ve bol bol 
kullanılmalıdır. Decettiğimiz mi· 
sallerden maksadımız bu husus
ta bir fikir vermektir. Bu şar

kılar serbest, hakiki şarkılar 
nazariyle bakmamalıdır. Bunlar 
tamamen teknik mahiyliti haiz, 
didaktik temrinlerden baıka 
bir şey değildir. 

Umumi okul şarkıları gibi, 
muallimlere bol bol tatbikat 

şarkılara da vermek mecburiye• 
tindeyiz. Avrupada meseli, İn
gilizler ve Almanlar bu ihtiyacı 
çok iyi karşılamaktadırlar. Al
manlar Stufe adını verdikleri 
her mabale için çocukların se
viyelerine göre bir çok tatbi
kat şerkıları tartip etmiılerdir. 

Majör ve min8r tanaliteler 
alındıktan sonra halk türknleri 
dini şarkılar modlllasyonlu şar
kılar kadar yUzlerce ıiıtematik 
tatbikat şarkıları, kanonlar ha· 
zırlanm1ştır. Sınıflara göre ter· 
tip edilmiş binlerce şarkı ayn, 
muazzam bir yekün tetkil 
eder. Paris ilkmektepleri için 
yazdığı kitaplarda Maurice 
Chevais her itirafa temrini mn
teakip applicatioa şarkıları ver
miştir. 

Tatbikat şarkıları porte üze
rinde evveli, bir solfej temrini 
gibi deşifre edilir ve •okalize 
edildikten sonra sözler tatbik 
olunur. Bu buluş, bu şekilleri 
sese kalbediş çocu1'lara bUyük 
bir baz verir, ve onları ileriye 
götürmeğe saik olur. 

Muallim, henüz porteye geç
memiş, porteli, notasyonlu mil
ziğe hazırlık devresinde bulunan 
ılk sınıflar için bir tatbikat 
şarkısının notalarını, kobul e
diimiş olan kulak eğitimi meto-
' aunun irtifa temrinlerine ait 
vasıtalan üzerinde ve bu me· 
totlara bas fonomimilerle söy
letir. 

Henllz porteye geçmemit olan 
bu sınıflarda, eğer lngiltere ve 
A1manya ve Orta Avrupada 
otduğu gibi herf notaıyonu ka· 
bul edilmişse bütün bu tatbikat 
şarkıları harfli lisana tahvil edi
lerek okutulur. 

Tatbikat şarkıları, bizzat ço
cuklara da ibda ettirilebilir, bu 
çocuklar için bir fantezi, ibda 
ve irtical temrinidir. 

Çocuklardan zaman ve ze
minle mütenasip bir mısra söy
lemeleri istenilir. Bulunan mıs· 
raın hecesiyle uygun, kafiyeli 
diğer bir mısra buldurulur. Mey
dana gelen beyit veya kıta, ya 
doğrudan doğruya muallim ta
rafından seslendirilir veya yine 
çocuklara besteletilir. 

Ben bu sene Berliode Eitz 
absolut metodiyle tedrisat ya
pan bir ilk mektepte 8 yaşın· 
daki çocuklardan mürekkep bir 
sınıfta şöyle bir irticale şahit 
oldum: 

Muallim çocuklara ( hoş gel· 
diniz aziz misafirimiz ) cümle
sini konuşma korosu halinde 
tekrar ettirdikten sonra parçayı 
çocuklara münasip bir mezür 
içinde ritmize ettirdi. Not kır 
metlerine taksim edilen cümle, 
bir iki dakika zarfında çocuk
lar tarafından melodize edildi. 
Bestelenen parçanın notası tah
taya yazıldı, parça Eitz ıolmi

zasyoniyle okunup vokalir.e e· 
dildikten sonra, hep bir ağız
dan tagaoni olundu. 

Okulda kulak eğitiminde (ir· 
tical) temrinleri faaliyet pren-
siplerinin vasi mikyasta tatbik 
edildiği temrinler ve vesilel~r-
dir. Çocuklar bu temrinler es· 
nasında azami bir iıHrak halin· 
dedirler. • 

Hüli"a tatbikat ıarkıları, o-

. AYDIN SAYI a 551 

Maarif Vekilliğinin tebliği · Hitlerin 
:Okullarda üçte iki devam Nutukları 

müddetini doldurmıyan 
1 - Orta okul sınav talimatnamesinin 12 inci, Lise sınav ta

limatoameıinin 21 inci ve Öğretmen okulları ııoav talimatname· 
sinin 20 inci maddelerinin birinci fıkralarının aşağıdaki Jekilde 
değiştirildiği Maarif Vekilliğinden tebliğ olunmuştur : 

Bir ders yılı içinde talebenin 
devamsızlıgı, devam mildddtiıiin 
üçte birinden fazla olursa o ta
lebe sınıfta bırakılır. Ancak ya
takta tedaviyi veya ameliyatı 
icabettirmiş bulunan bir hasta
lıktan dolayı devam müddetini 
doldurmıyan talebe; 

a ) Hal ve hareket notu kı· 
rılmamış olmak, 

b ) Ders yılı içinde aldığı not .. 
lar kati olarak sınıf geçebile
ceği kanaatini vermiş bulunmak. 

c ) Hastahğı taıdikli doktor 

raporu ile tevsik edilmit olmak. 
d ) Hastalığına ve bir yukarı 

sınıfı takip edebileceğine okul 

direktörlüğilnce kanaat getiril· 
miş bulunmak şartiyle okul di

rektörlüğünftn teklifi üzerine 
Maarif vekilliğinin müsaadesiyle 

devam müddetini dolduran ta· 
lebe gibi muamele görür. 

2 - Bütün mesleki tahıil 

mllesseselerinde de bu karar 
hükümlerine göre hareket olu· 
nur. 

Futbol hakemliği 
imtihanları Pazar günü yapılacak 

Beden terbiyesi bölge futbol 
ajanlığının aşağıdaki tebliğin
den de anlaşılacağı veçltil böl· 
gede açılmıı olan hakem kur
suna devam eden futbul hakem 
namzetlerinin imtihanları bu 
pazar gOnü yapılacakhr. 

Sualler futbol federasyonu 
tarafından g6nderilmit olup 
zarf' imtihan rünn imtihan ye
rinde açılacak ve imtihana gİ· 
ren namzetlerin cevapları da 
imtihan yerinde komisyon tara
fından zarfa konularak mOhfir
lenecek ve zarf federasyona 
gönderilecektir. 

Tapu Kadastro 
U. M. 

Adliye Vekaletine 
bağlanıyor 

Adliye VekAleti, tapu ve ka
dastro umum mlldllrlügünün Ad-
li ye vekaletine bağlanması hak
kında bir kanun projesi hazır· 
lamııbr. Bazı noktalar üzerinde 
Maliye Vekaletiyle müzakere 
halinde bulunan Adliye vekale
ti projeyi &nümüzdeki günlerde 
Kamutaya sevkedilmek üzere 
başbakanlığa verecektir. 

·~· 

İzmir - Ödemiş telefonu 
işletmiye açıldı 

Büyük telefon programına da
hil bulunan İzmir - Tepeköy -
Ödemiş telefon devresi inşaatı 
bitmiş ve Ödemişin f zmir ile 
konuşmıya açılmııtır. İzmirin 
İstanbul, ve Ankara ile çok faz• 
la olan konuşmaıı bugOn için 
bu devrenin istanbul ve Ankara 
ile konuımasına imkan verme
mektedir. P. T. T. iduesi kısa 
bir zamanda bu devrenin istan· 
bul, Ankara ile konuşmasını te
min için lüzumlu tedbirleri ala
caktır. 

kul milzik öğretim ve eğitimin
de çok önemli roln olan, ayrı· 
ca. zevk teşkilinde de hizmeti 
geçen vaııtalardır. Oalara layık 
olduğu ehemmiyeti vermeli ve 
onları dikkat ve itina ile kul
lanmalıyız. 

Halil Bedi Yön~tken 

Beden terbiyesi bölge futbol 
ajanlığından: 

Bu sene bölgede açılan kur
sa devam ederek kur!'u ikmal 

edenlerin imtihanları 18/6/939 
pazar günü saat 10 da yapla
caktır. 

1 - imtihan spor aah .1sın
daki salonda yapılacaktır. 

2 - Namzetlerin tam saat 
onda imtihan yerinde bulunma
ları lizlmdır 

3 - Sual zarfı açıldıktan son
ra gelenler imtihana kabul e· 
dilmezler. 

Çine de 
Bir müsamere verilecek 

Çine ( Hususi ) Halkevimiz 

gösterit koluna meesup gençler 
Kızılay haftası münasebetile; 
kızılay meofaatına bir müsame

re vermeğe hazırlanmaktadırlar. 

Müsamere haziranın 24 üncü 

Cumartesi akşamı verilecektir. 
Gençlerimiz mefküre borcu 

bildikleri bu iş için candan bir 

alaka ile hazırlanmaktadırlar. 
Çine Kızılay şubesinin teıeb

büsü ve deliletile, müsamereye 

Caz da t~min edilmiştir. 

Müsamere için oldukça zen· 
gin bir program hazırlanmıştır. 

Milattan 
2000 yıl önce kayak vardı 

Geçenlerde Alp dailarının bir 
kayak istasyonunda, bir avru· 
palı, ski hakkmda bir konferans 
verdi. insanların, kaymak için 

sopa ve saire gibi lüzumlu ka· 
yak vasıtalarını bulmadan evel, 
meyilli ıahalarda karların üze
rine oturup kaydıklarını batır· 

)attıktan ıonra ıunları ilive etti: 

- Kıenofon, İsa doğmazdan 
2000 sene evet Kafkasya dağ~ 
!arının, karların ilzerine agaç 
litalar koynp kaydıklarını ya-

11yor. " 

Ne öğreniyruz ! Hitler haki· 
kati milletinden gizlemiş, Hitler 

unutmak ıuretile yalan mı sÖY' 
lemiş ? ispanyaya bir İspanyol 
alayı, yirmi bln kişilik bir al•Y 
ıöndermiş te bu hususta telı 
bir kelime söylememiş. Gazete• 
ler bile timdi haber veriyorlar 

ki dün kendisi " Alman asker
lerinin bu kahramanca hareke· 
tini uzun müddet gizli tutmak 

mecburiyetinde kalmış olmaktaJl 
mütevellit tee11ürünti" ifade et· 
miş.. Bakın bele 1 Peki ne diye 

bunu saklamış ? Ve bilbaıı• 
neden saklamak mecburiyetinde 
kalmış ? Hiç şüphesiz biraz va
tandaşlarını ürkütmemek içio, 

fakat bilhassa hiyle ve aldat· 
malı bir dıı siyaset takip et· 

mek istediği için. Fransayı mll· 
dabalecilikle ittibam etmek is· 
tiyor. Ve gazeteleri, italyall 
gazeteleriyle birlikte bundall 
geri durmuyordu. Nihayet bir 
kavga çıkarmak vesilesi muha
faza etmek istiyordu. 

Fakat bunlar başkalarını ya
lancılıkla ittiham etmesine mani 

olmuyor. Yalan ıöyliyen biziı. 

Ve Şansöliye hiç pervasız bizi 
" çemberleme politikacılarınıo 
ve harp tahrikçilerinin hararet-
le ummuş oldukları o felaketi, 
Avrupa milletleri arasında harbi 

ispanyada başlatmıya teşebbüs,, 
etmekle ittibam etmektedir. 

Evet, Kondor alayları gönder
memiı olan bizler harp iıtiyor
duk, ve Kondor alayını gönder
miş olan Hitlerin maksadı ıulh-
tu. Musolini de keza. Kiğıdın 
her şeye tahmil ettiği ve mik-
rofonun kendisine söylenen her 
şeyi uysallılıkla kaydettiği ma
lumdur. Bunuala beraber, yala
nın du derece pervasızlıkla 

söylenmesi hayret uyandırıyor 
ve insan kendi kendine soru .. 

yor : Acaba almanlar, acaba 
İtalyanlar buna inanıyorlar mı? 

Heyhat 1 inansınlar, inanma
sınlar, bunun ehemmiyeti yok-
tur. Bedbaht köleler sıfatiyle 
şikayetsiz dinliyorlar, nasıl ki 

nereye gönderilirlerse gidecek
ler ve kendilerinden istenilen 

her şeyi yapacaklardır. Ezeli 
Almanya eğer vesile olmadığı 

takdirde onu yaratmasını bile
cektir. Fakat ancak galip gel· 

mek hususunda biraz ümidi ol· 
duğu takdirde bunu yapacak-

tır . Bu da bize vazifemizi tayin 
eder : Kulaklarımızı tıkıyalım 

ve çıldırmadan kimsenin bize 

tecavllz etmiyeceği kadar ku· 
vetli -0lalım. 

Maliye vekaletine alı
nacak memurlar 

Maliye Vekaleti, vekilet teı· 
kilitına alınacak memurlar için 
altı ayda bir imtihan yapmağa 
karar vermişti. Vekilet yeni 
bir kararla maaşla ve lkretli 
her nevi memuriyetler için ya
pılacak imtihanı üç ayda bir 
yapmata karar vermiştir. 



ki· 

,, 
, .. 

.. 

D 

r 

55, ı SAYI 

Barem 
kanunları 

Battarah 1 lncl ıayfada 

1 - Eıki bareme i'Öre dev
letten maaı alanlar, 

2 - Şimdiye kadar devlet 
hizmetinde Ucretle bulunanlar, 

3 - Devletle alikalı mües
seselerde ve bankalarda çalı· 
tanlar, 

BüyUk millet mecliıinin ruz· 
namesiae giren barem kanunla
rından birisi ilk iki ve birisi de 
ıon zümreyi içioe almaktadır. .. 

Barem kanunları üzerinde ke· 
ıif bir alil<anın toplandığını 
ıöylemiştik. Gazetelerimiz ka· 
nunların hazırlıkları Ozerinde 
zaman zaman vtrdikleri haber· 
lerle bu alakayı tatmine çalııtı. 
Bir çok muharrirlerlmizde 
makalelerinde yeni baremlerin 
eıaılarını tahlil ettiler. Biitün bu 
yazılanlar, barem üzerinde ko· 
nuıulanlara nazaran çok az ıa· 
yılır. Filhakika mevzu 'memle· 
kt-tin idari ve iktisadi hizme
tinde yer ~lan bUytik bir kUtle
nin refah ve istikbaline taalluk 
etmektedir. Gene bu ktitle, 
devlet kadrosunun memlekete 
daha çok faydalı bir şekilde 
çalıtmaıını dBtOnen ve mOae•· 
•er bir vatandaş olarak bunun 
IDeıuliyetini duyan bir zDmre 
olduğundan barem mevzuuna 
aynca hasbi bir alAka ile de 
batfıdır. Binaenaleyh barem 
kanunundaki bu alakanın Fyal· 
nız kanunların hazırlığı üzerin
de değil, tatbikinde de faydalı 
olacafı fOpheıizdir. 

Bu alakanın bazı - çehreltrde 
e?diıe teklinde tezahOr "ettiği· 
nı de rörmemezlik yapamayız. 
Ancak dOıDnülmek icap eder 
ki yeni barem kanunlannın her 
keıi kendi 61çüsfinde tatmin 
etmeıi ve her zorluğu birden 
kavramaıi beklenemez. Bazı 
hnknmleri bu gün iddia edilen 
bir kısım mahzurları hakikaten 
doğurabilir. Bunlar bize barem 
eıasının getireceği bilyUk iyilik· 
Ieri unutturmamalıdır. 

Ücretli, maaılı bütiln amme 
itlerine girmekte ya mesleki 
!•hailin yahut da bir ehliyet 
ımtihanıoın esas olması muhak
kak çok faydalı bir tedbirdir. 
Terfi için muayyen bir hizmet 
devresinin geçirilmeai şilpheıiz 
lllıumlu bir ıeydir. Ancak bu 
devre içinde memurun likayt 
\1e kabiliyeti tebarüz etmiı 
olur. Bu müddUtin bir az da
ha kısa ve her tahsil derecesi 
İçin farklı ve müsavi olmaıı 
llıünakata edilebilir, fakat lü
ıumıuzluğu asli ileri ıOrülemez. 

Baremlerin şabadetoameye 
IOzumundaa fazla kıymet verdi
iinden bahıedilmiıtir. Filhaki
ka ıahadetname her feyi temin 
ttmez. Ancak namzette aranan 
•ıgari bilgi seviyesini ne {ile 
61çeceğiz memurun mesleğe gir 
dikten sonra ilerlemesi artık 
tahadetnameye değil, itinde 
f6ıterdiği zeka ve rayrete bağ 
lıdır. Baremdeki kıdem esası 
•tıl dahi geçse muayyen dene 
•onunda mutlaka terfii de icap 
t~tirmemektedir. Bunda da şart 
Yllıe ehliyet ve iffettir. Kıdem 
llibayet bu ıartl1rıo tezabOrüne 

1 • 

ITALYANLAR 1 RADYO 1 
ispanyayı kendi saflarına almıya 

çalışıyorlar 

CUMA 16/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

1'48 m. 182 Ku. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Roma· Napoli ve Roma reı
misreçitlerinden ıonre, aıker-

lerin if i bitmiıtir: şimdi diplo 
matlann saati çalmııtır. 

Frankoyu Romada, iç bakanı 
Serrano Suner temsil etmekte· 
dir; ba ziyaretten istifadeye ça· 
lışıyor. lt"ya bu ziyaretin kati 
bir netice vermesini, son hafta 
ların kararsızlığı ve hatti sıkın· 
tısı yerine açık realiteleri kaim 
olmasını istiyor. Bu internaıyo· 
nal buhran zamanında, kısaca 
iıtiyorlar ki lıpanya kararını 
vermiı ve kendisine yapılan 

hizmetlere ıükran borcunu <Sdi
yerek mihvere iltihak etıin. 
Faıiıt hükOmet mahfellerinin 
açıkça ifade olunan arzusu bu
dur. 

Kimıenin bunda tUpheıi kal· 
mamaıı için gazetelerin biltOn 
kodamanları kararlarını vermek 
te hiç te istical göstermiyen 
fspanyolları ııkııtırmak emrini 
almıılardı. 

Harp meydanlannın kardet· 
liğini iıpayol topraklarında ya
tan italyan 611llerinin miktarını 
ballandıra~ ballandıra anlattık
tan, Roma ile Madridin emelle· 
ri mllıterek olduğunu ispat et
tikten ıonra, btlttln Kazeteler 
lıpanyaya yarınki durumunu 
dikte ediyorlar. 

Kont Cianonuıİ gazetesi Te
legrapho diyor ki: 

- lıpanya yeniden bllyGk 
avrupa politikasında, rol oyna
mak arzuıunu duymalıdır. Ye· 
niden dünyada dehaıına, guru
runa ve harpteki kahramanlığı· 
na liyik bir vaziyet kazanmak 
gayesini tatımalıdır. Frankonun 
ki gibi meydana gelmiş Franko· 
nunki gibi bir milli rejim inıi· 

yakı olan kudret ye bUyükliik 
ihtiyacını karıılamıya çalııma
dıkça yaıayamaz. Hadiselerin 
icaplan Ye ayni zamanda ken· 
di menfaatlerinin dikkatli bir 
mDıahadeıi, ispanyayı yeniden 
Avrupada bir ıey olmıya ıevk 

imkin verici asgari bir devre· 
dir. Bu tezahllr ' rarntmedikçe 
zaman ne k•dar geçerse reç
sin terfi mümklln değildir. Yal· 
nız kıdemin terfie esaı olmaıı 
barem prenıiplerinin dışındadır. 

Biiyük millet meclisinin mii· 
zakerelerinde hatipler barem 
kanunlarının daha bir çok hu
ıuıiyetlerine temas ettiler. O
nun az maaılılara verdiği nis· 
bi refah ifade edilmekle bera· 
ber çok çocuklu ailelere yardı
mı olmadığından ve bazı mllsteı· 
na zekilara ıOratle inkişaf im
kanı vermediğinden de bahso· 
lundu. Maddeler nzerinde ya· 
pılacak mllzakerelerin barem 
kanunlannın daha mnkemmel 
olmasına yardım edeceği anla-
şılmaktadır. BDyük millet meclisin 
ndeki bu geniı alikanın barem 
kanunlarının tatbikini kolaylaı· 
tıracağını bir çok faydaları ara 
ıında zaruri olarak kalan bazı 
mahzurları da hafifleteceği şDp
hetizdir. 

Kemal Ünal 

YAZAN: Robert Gagan 
edecektir. Fakat ifspanya fcid· 
den bir ıey olauık emelini 'ta· 
fırıa ister istemez demokr;tik 
devletlerle reçinemiyecektir. 
Teklif: daha doğrusu ihtar 

klfı derecede sarihti. Fa-
kat her halde böyle g<SrDlme• 
mif olacak ki mukavele, ıonun· 
da, ispanyanın himaye ve te. 
ıanOda üç trajik sene zarfında 
geldiği yerden aramaaı zarurt:· 
tini İfaret ediyor. 

Netice: "Anrtikominterk pak· 
ta iltihakla bu yola girişilmiştir 
sonuna kadar bu yolda gidile
cektir.,, 

Açık konu,uyorlar. Kısacaıı 
bu ılSzlerle denmek isteniliyor 
ki : "ispanya ihlyaaın kendiıi
ne yaptığı yardımı unutmama
lıdır. Sıkı bir surette onun ya
nında mevki alrnaı., onunla bir 
askeri ittifak muabedeıi imza· 
lamalı ve onunla birlikte de· 
mokra•ilere karşı mOcadeleye 
Diriımelidir?" 

ispanya buna razi ~olacakmı· 
dır? B. Mussolini ve Kont Cia· 
no B. Serano Sunerle bir mOll
kat yaptılar. Bunun neticesi ne 
olacaktır. Diyorlar ki Franko· 
nan mOmeaıilleri aıkerl bir it· 
tifaka yanaımıyacaklardır. Bu· 
nanla beraber faıiat hBkQmeti• 
ne teminat vermeleri muhte• 
meldir; Gizli ve mahdut bir 
askeri ittijak ıeklindemi? Belki. 
Bu takdirde yaı-ılacak olan ital 
yan alman g3rUımeleri bir te
sanfit anlaımaıı ile belirtilecek 
ve bu tesanUdlln 111mul6nll !an
cak istikbal gösterecektir. Fa .. 
kat İtalyanlar doıtlarından: ka· 
ti vidlar elde etmeyi pek '"arzu 
etmektedirler. 

Le Uournal 

Iran hükômetinin 
Yeni Paris elçisi işe 

başladı 
Pariı IS - İran ıefiri Pa

riae galmiı ve vazifeıine baı
lamııtır. 

Franaız gazetelerinin Şehin· 
ıahın ıahsına kartı alaylı bir 
tarzda liıan kullandıkların· 

dan çıkan hidiıeye kapanmıı 
nazariyle bakılmaktadır. 

a.a. 

ICcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 ICu. 

12.30 Program. 

12.35 TDrk mOziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( Kanıık 

pro~am • Pi. ) 
19.00 Program. 

19.05 MUzik ( Uvertllr • Pi. ) 
19.15 Tnrk mtıziği ( ince ıaı 

heyeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TBrk mDziği. 
1 - Şevki bey • Ut1ak ıar

kı - Glllzara nazar kıl. 
2 - Tanburi ·Faize - U11ak 

ıarkı - Niçin Dalendeıin. 

3 - Şemsettin Ziya - U11ak 
ıarkı • Şu salkım :söğildlln altı 
daima. 

4 - Ut1ak tDrkD • Söyleyin 
rDneşe. 

S - Şehnaz peırevi. 

6 Nazım - Şehnaz ağır aemai 
Did:m ynz&ne nazır. 

7 - Dellal zade • Şehnaz 
farkı - Etmedim bir lahza ihya. 

8 - Santur taksim. 
9 - Şemıettin Ziya • Şeh

naz ıarkı - Hem aldandım hem 
aldatbn. 

10 - Rahmi - Şahnaz ıar· 
kı - Ey dilber iıvebaz. 

21.00Konutma. 
21. 15 Mllzik (Radyo oıkeıtra 

Şef: Hasan Ferid Alnar ). 
1 - M. Glinka · Ruılan ve 

ludm'illa uvertOrn. 

2 - Claude Debussy - L'ap· 
res • midi dun f aune 

3 - A. Borodin - Aıya çöl· 
lerinde. 

4 - N. Rimıky - Kor1akow 
Çappriccio ıpagnol. 

22.15 Konuıma. 
22.30 Müzik ( Şen ıarkılar, 

Kabare vesaire - Pi. ). 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham tabvilit, kambi
yo • nukut dorsa11 (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazb~nd • RI.) 
23.SS 24 Yarınki program. 

Y Uı.VAN/ST ANDA Bir artistin şöhreti! 
Sa/amin harp gemileri 300 seneden fazla oluyor, 1635 

tezgahlarının kilşat de meıbur bir fransız tiyatro 
resmi yapıldı trupu Londraya gitmifti. Orada 

Atina 15 - Salaminde Yu- İngilizce bir kaç piyeı temıil 
nan kıralının ve Bilkreıten dön· etti. Fakat İngilizceyi tamamen 
mnı olan veliaht ile baıvekil franıız akHnı ile konuıan ar• 
ceneral Metaksaıın huzurile tiıtler, Londra halkını mOtbit 
harp gemileri tezgihlarının ilk e~l d" d" e· hafta . . •t . k • 15 en ır ı. ır ıçın gı mıı 

tı~':"'ının kOıat reımı yapılmıı· olan trup, orada o kadar ıöh-

Elen harp ve ticaret filoıu ret. kaıandı ki !am bir ıene 
ıimdenıonra yeniden inıa ve lngılter~de. temııller vermek 
tamir için hariç teıglhlara ih- mecburıyetınde kaldı. 
tiyaç g6ıtermiyecektir. Bu tez- Şimdi Loodranın en meıbur 
giblarda Yunaniıtanın iıliye tiyat-o artisti Yronne Arnaud 
bilecegi en gDçUğOnden en bil· adında bir kızdar. Bnton t6hreti 
yllk remilere kadar 6 daneıi- nereden relir bilir misiniz ? ln-
DİD birden teııaha konması ka· gilizce piyeslerde fransız ıive• 
bil olacaktır. tik olarak iki tor• ıini mGkemmelen taklit ettiği 
pido ioıaıına baılaamıtbr. içln 1 .. 

ilin 
Nazilli icra daire

sinden: 
Doıya No. 1287 

Alacaklı : Nazilli bazinei Ma· 
liyesi. 

Borçlu : Sabık Nazilli vezne. 
dan Abdullah oğlu Mehmet 
Sayın. 

Satılan mallar: 1 - Tapu· 
nun 23 No. kayıtlı aıağı Nazil· 
li batıphk mevkiinde ıarkı ve 
ıimali ve garbı yol cenubu Lnt
fi finsal ile sınırlı ve 3261 M. 
M. miktarında tarla içinde gar· 
bı ıimali cihetinde yeni tahtani 
bir fevkani bir oda ve sofa ile 
yine yanında bir yemek odası 
ve bir mutbab ile bir ıu tulum
ba11 havuz ve iki çınar ve 15 
asma ve 10 erik ve kaysı fi· 

danı bulunan 7000 lira kıymet 
muhammenli tarla. 2 - Tapu

nun 29 No. kayıtlı hatıblık mev
kiinde ıarkı ve garbı yol f İmali 
Mehmet Gilvez cenubu Rağıp 

Atalay ile 11nırlı 3261 M. M. 

125 lira kıymeti mubammenli 
tarla. 

Alacağını teminen haciz 
edilen yukarıda tafıilih ı6y

lenen lira muhammen kıy· 

metli ·ve borçlu Mehmet Sa
yının batapu uhdei taıar

rufunda bulunan gayri menkul 

1317 /939 tarihine mnsaclif pa
zartesi gOnO zevali saat 14 den 

16 ya kadar Salavatla k~y oda

ıında ihale edilmek Dzere 12/6/ 
939 tarihinden itibaren Ye açık 
artırma yoliyle satııa çıkanlmq· 
tır. Şartname sair evrakı mllte
ferrikaıı 10/7 /939 tarihinden 
itibaren berkesin g&rebllmui 
için açık bulundurulmaktadır. 

İhale~ gtınn mal muhammen 
kıymetin yllzde yetmiş beıini 

bulduğu surette ihale yapılacak
tır. Akıi halde son pey ıahibi
nin taahbndn baki kalmak nzre 
artırma onbeı rnn daha temdit 
edilmit olacağından onbetinci 
rnne mnıadif 29/7 /939 tarihinde 
cumartesi gOnii aynı ıaatte en 
çok artırana ihale olunacaktır. 

Satıı 2280 No. kanun hükllm· 
lerine g<Sre yapılacağından ikin· 
ci artırmada yiizde yetmiı be
tini bulmadığı takdirde iıbu ka· 
nun hllkllmleri dairesinde ıatıı 
geri bırakılacaktır. 

ipotek ıahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların srayri menkul 
ilzerindeki haklarını huıuıile fa
iz ve masrafa dair olan iddia· 

larını evrakı mOıbitelerile yirmi 
rlln içinde icra dairesine bildir
meleri akıi surette baklan ta· 

pu ıicillerile sabit olmadı"ça aa
tıı bedelinin paylaımaıından ha· 
riç kalacakları ve intifa hakkı 
ıahiplerinin de aynı suretle ha· 
reketleri icap edeceği ve talip
lerin muhammen kıymetini yb· 

de 7 ,5 nisbetiude pey akçui 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu icra dairHine te•di· 
leri ilin olunur. 42 



_. Lt 

B. Eden 
Parise Döndü 

Paris 15 - Eski İngiliz ha· 
riciye nazırı Bay Eden Parise 
gelmiş ve İngiliz btıyllk elçisi 
tarafından şerefine bir ziyafet 
verilmiıtir. Ziyafette Fransa 
devlet adamları ve hariciye 
nazırı Bone de hazır bulunmuş· 
tur. a a 

lngiliz kabinesi 
Filistin vaziyetini 

tetkik etti 
Londra 15 - İngiliz kabinesi 

haftalık toplantısıoı yapmıştır. 
Bu toplantıda Filististinde buıl 
olan yeni vaziyet konuşulmuş 
ve harici siyaset komitesinin 
raporu tetkik edilmiştir. a a 

Aydın tapu sicil 
muh/ızlığından: 
Aydın Ovaemri köyllnde fi· 

dan karaağaç mevkiinde doğu· 
ıu yol batısı c"ngöz oğlu kuze
yi Sabri güneyi cingöı oğlu 

ile çevrili 1 hektar 5000 M 2 
miktarındaki tarla ile ·şabnalı 
köytıniln kömür ocağı mevkiinde 
doğusu yol batısı vakıflar ida
reai kuzeyi vakıflar idaresi gü-
neyi Ahmet karısı Fatma ile 
çevrili 1 hektar 8,300 M 2 mik
tarındaki 200 Ağaçlı zeytinlik 
müftn oğullarından bacı Musta
fa oğlu Abmcdio 45, 50 sene· 
denberi nizas•z ve faıulasız ta
Hrrufunda iken 324 yılında 
ölmesiyle veraseti karısı Zeliha 
Oğlu Mustafa ve Zeuraya kal
dığı ve bunlardan Zelibanın da 
1 Nisan 936 yılında ölmesiyle 
hiHeıi oğlu Mustafa ve kızı 
Zebraya kaldığı ibraz olunan 
tasdikli ilmühaberden anlaşıl
mıştır. Köyde ve gazete ile ilan 
tarihinden itibaren 15 gün son-
ra mahalline tasarruf cihetinin 
tahkiki icin memur göderilecek-
tir. Bu yerlerle alkası olanlar 
varsa o gün yerinde bulunacak 
alan memura 1325 fiş numara
siyle mubafıylığımıza müracaatı 
bildirilir. 43 
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BASIMEVI 1 Vade ile elbise 1 
Beledivelerimiz için Son !Yap~~mak istrseniz kadın ve erkekl 

'J • terzısı Muzaffer Eraydına koşunuz 
fıormu"l u''zerı•ne ll !)9 yılı 1 !erzihanemd~ Silmerbank yerli ~alla~ının hemen en em-

JJı • salsız kumaşlarıyle ve 6 ay vade ıle bılümum memurlan-

b l 
• h l d (1 mıza elbiıe yapılmaktadır. ütce erı QZlT Q ığını • .En. ~u~eni biçki dikiıl~ ve en özenişli provalarla mnı-

' 41 terılerımızı memnun etmek ısranndayım. 

Sarvın mu"şterı·ıerı·ne ar- ı uma~~~urlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
'J 4111 Ktdın ve erkek terzihanesi • 

l 411 Muzaffer Eraydın • 

Ze•V er 41 Demiryolu caddeıi: Aydın • 
'J • • ••••• , ................. .... 

.S'!3SF..RB!!B2S82&:ZEE!!i!F&'!P"ı!l9*S.,,. 

1 Ba!! ~~ ~!e: ra?lan 1 
l. ı MHyeao rl•• SHt Doktor arkadatımma adı 1 
tJ Pazartesi 3 - 4 Operatör Medeni Boyer ı 
lt•l 
1 [+] Sah 4 - S Doktor Fuat Bayraktar t] 
1 Dl <Cılt hastalıkları mutahaaaı11) r., 
l: Çarıamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan 1 
[+) " S - 4 Doktor Şevket G&zaçan rtl 
[t] < G~s hastalıkları mutabassısı) [•] ro m 
(f] P•'l•mbe 4 - 5 Doktor Muhsin [+] 
r+1 <iç hastalıkları mutahuıııı) 1 

· R~ ı .,, " S - 6 Doktor ŞeYket Kırbq 
g~ (fDtaDI ba1talıklar mutaha11111) M 
il Cuma 4 - S Doktor Mllnif Erman 1 
M (Kadın baatabklan mutaha11111) 
(•] 
[+J Cumarte•i 2 - 3 Doktor Nafiz Y aıgaa 
le ,. 5 - 4 Doktor Halli Ga'laydıa il 
a.eeSSSESSIEErl222HE211&11Jes&IEllll 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Baıımevi 

Numaralı 

Sağlık Yurdu açıldı 

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

Yurtda birinci sınıf miitahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları 

hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Memleket haıtanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayeoebaneaini Cumhuriyet mahallesinde aYukat 

Köy Defterleri hazırlandı 
B. ihsanın eYİne nakletmiştir. 

bastalanm her gün 9aat yedide ıeki%e kadar •• 
6ifedea .. sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 

kan, balgam, maddei ıaita ve her tllrlü tahlilltı icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinouıo-

. 
Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 

formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basım evi 

........................................ ' 

toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

Aydın Belediye 
reisliğinden ; 

1 - 500 adet 57, 150 adet 
79 ve 25 adet 200 vatlık am
pul ıatın alınacaktır. 

2 - Mecmuunun muhammen 
kıymeti 429 buçuk liradır. 

3 - Ampuller Osram, Tungı
ram, Filips marka olacaktır. 

4 - Şartnameyi okumak is
tiyenlerin her glln yazı itleri 
mtıdürlüğilne, açık eksiltmeye 
iıtiri.k etmek istiyenlerin 32 
lira 22 kuruı muvakkat temi· 

nat makbuzlariyle birlikte 

1
26/6/939 Pazartesi günü saat 
11 de belediye daimi encüme

nine müracaatları ilin olunur. 
(18) !O 15 20 25 

r······ Abone ıeraiti ........ , 
f Vılhtı her yer için 6 lira. 1 
l Altı ayhtı 3 liradır. ! 
: idare yeri: Aydında C. H. 1 
f • 
! P. Buımevi. 1 
i ıaı:eteye alt 1azılar için İ 
ı yazı itleri müdürlütOne, lllD• 1 
f lar için idare müdürlütline 1 
f -nüracaat cclilmelidir. i ................................................. 


