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Çok ayıp oluyor 
- ·--

Cumhuriyet gazetesinde o· 
kudum: 

- Galatasaray · Fenerbahçc 
takımlar1 ara11ndaki maç, çok 
sert ve kırıcı bir hava içi .de 
oynanmı~tır. 

Ayni sıazct~dc bir resim gör· 
düm. Bir futbol takımını bir po· 
liı kordoou içinde yürürken 
gösteriyordu. Eier altındaki i· 
zahat olmaaa bu resim; iman
da bir mabkümin kafile!inio 
her hangi bir yere sevk edil
diti zehabını uyandıracak •. 

Ancak resmin altındaki yazı· 
yı okuduktan sonra mabkftm 
za• edilenl~rin oyun formala
riyle ıabadan çıkan Galıtasa· 
ray takımı oldujunu ve polisle· 
rin de kendilerini tecavilzden 
onları korumak için ihata et
tiklerini anlıyoruz. 

Bu ne iftir ? Spor sahası bir 
harp meydanı ve karıılqan 
takımlar iki ayrı milletin birbi
rinin kanına susamıı askerleri 
midir ? 

Ba gibi bAdiıeler yalnız lı
tanbulda mı oluyor. Hayır, 
memleketia her tarafında, apor 
yapılan her yerde bu gibi bi
diıelere hemen her zaman ıa· 
bit olunuyor. 

Birbirl~rinin ellerini 11karak 
ıpor ıabasına veya gürq min· 
derine çıkan gençler; bet daki 
ka geçmeden birbirlerinin canı· 
nı yakmak için fıraat kollayan 
düımanlar haline geliyorlar, 

Spordan beklenilen gaye bu 
mudur? 

Şllpheab: ki bayır. Spor; gü
cii, mukavemeti, zorluja, yor
ranluia tahammül kabiliyetini 
arttırmak, cemiyet için fedakar· 
lıiı ve mücadeleyi, feragatı 
nefsi, ve bir tek kelime ile 
mertliği atrenmek için yapılır. 

Bir aporcudan her ıeyden ev
vel beklenen; rayeyc varmak 
için kırıcılık, can yakıcılık değil, 
en aail ve mert bir hareketle 
rilcünlhı yettiği kadar çalıımak 
uğraımakbr. 

Her ıporun kaidelerini teshil 
eden nizamnamelerinde bu bu• 
ıuıta bir çok kayıtlar vardır. 

Ôyle ise bu neden böyle 
oluyor? 

Ba iıte yalmz sporcuyu ka· 
bahath bulmak; meseleyi bir 
tek zaviyeden rörmek demek· 
tir. 

Bu kavgalarda bence en ma
lum olanlar bizzat birbirlle d6 · 
tlfen ıporculardır. Bir çok ae
nelere balii olan idarecilik ba
yatmada nhada birbirinin canı· 
nı yakan, yekditerine lnya11ya 
tekme Allıyan ıençlerin maç 
bittikten bq dakika 10nra bir· 
birlerinin ellerini 11kuak yeya 
koluna ıirerek konUftuklannı 
battı raı yaılariyle yekdiitri· 
ne tarziye verdiklerine ıabit 
oldum. 

Bu gibi badbelerin vukubul· 
ma11nda kabahat en baıta ku-
IOp idarecilerinde, aonra da 
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REİSİCUMHURUMUZ 
DÜN YALOVAYA GiTTi 
MİLLİ ŞEF İSMET iNÖNÜ, HALK TARAFINDAN 

SEVİNÇ TEZAHÜRA TİLE KARŞILANDI 
latanbul 8 - Cumhurreiaimiz ismet lnönil 

ailesiyle birlikte bugün ıaat 12 de buıuıi 
tireoleriyle Dtrinceye muva1alat buyurmuşlar
dır. Millt Şefimize, Derincede Dahiliye vekili 
Faik Ôztrak, latanbul Valiai Lütfi Kırdar, 
latanbul Komutanı Mebuslar mahalli memurin 
ile kalabalık bir halk tarafından aevgi teıa
hilriyle karıılanmııbr. Cumburreiıimiz saat 12,15 
de Savarona yatiyle Y alovaya hareket etmitler 
ve &ğle yemeğini Savarona yabnda yemiılerdir. 

tehir battan baıa dooanmıfh. Sovarona yatına 
Adatepe torpitosu refakat etmekte idi. 

Mili Şefimiz yanında Bayan lnönli, Dahiliye 
Vekili Faik Ôztrak lstanbul Vali ve Komutanı 
olduğu halde Sakarya motoriyle Yal ova 
isle el etine çı kmıtlardır. 

Yat saat 15 de Yılova açıklar1nda demir
lemiştir. 

lıkelede butuaan halk Milli Şefimizi candan 
alkıılamıılar ve kOçOk bir mektepli kız Bayan 
laönllne bir buket takdim etmiıtir. Şehir ban· 
dosu isti ki il marıını çalmışbr. 

Milli Şefimizi karşılamak üzere iıkelede mek 
tepliler, bllyük bir halk kitlesi lstanbul Emni · 

1 

yet mildiirii mevki almıı bulunuyordu. İskele ve 

Reiıicnmbur asfalt batına kadar yaya rit· 
miıler ve oradan otomobile binerek halkın 
sürekli alkııları arasında Y atovadaki k&ıklerioe 
hareket buyurmuşlardır. a. •· 

Şimal devletleri 
Garantileri kabul etmiyecekler mi 

--------~-------------------------
Londra 8 - · Baıvekil Çem

berlayn avam kamarsında, Fin· 
landiya, Estonya ve Litvanya 
bOkümetlerinin bir harp zuhu-
runda tam olarak bitaraflıkla
rını mu haf aza edeceklerinden 

Fransa - logiltere ve Sovyct 

bükümetleri arasındaki mUza· 
kereler neticesinde verilecek 
garantileri kabul etmiyecekle
rini bildirdiklerini ı8ylemittir. . 

a.a. 
---------~~i;,.;ii;;;i~~~~~~~~~~--------

1 n g il tere - Polonya 
arasında 

Bir mali anlaşma imza edildi 
Londra 8 - lngilt~re ile Polonya ara11nda mali ve iktiıadi 

bir anlatma imza edilmiştir. Anlaşmaya gCSre logiltare harp mal · 
zemesi almak üzere Polonyaya 30 milyon İngiliz liraıı ikraz ede· 
cektir. Teknik sabada tcıriki meıai için askeri bir itnAf imza 
edilmittir. a.a. 

logilterenin Moskova büyük elçisi 
Loodra 8 - lngilterenin Moıkova b6yük elçisi, hukfniıetin 

den talimat almak üzere Londraya gelecek ve hafta ıonun• 
da tekrar Moskovaya döoecelctir. a.a. 

lizüm ona, taraftarlık, kulüpcil· 
ltik taılayan seyircilerdedir. 

Yenilmek hiç kimsenin iste
mediii bir pydir ve her sporcu 
meydana ç1karken yenmek az· 
mindedir ve yine o ıporcu oyun 
baılamadan eYel bilir ki bu mü· 
cadelenin sonunda en kuvetli ve 
en tilili olan, en çok çabımıf, 
bazırlanmıf olan kazanacaktır. 

Baılama dodıta ;çaldığı za
man, genç bu kadar dftrllat dil
ıüncelidir. Tabii kendisinde he-
yecan da vardır. Oyun baılar 
ve oyunla beraber Myircileriu 
heyecanı kamçılayan, ıuaru da
;.tan yayıaraları da baılar. 

- Vur! Yuuu ! •• 
Bu oaralır bir ıpor ıabaıı 

içinde dııandan savrulan seale
rin en bafifleridir. Y avaı yavaı 
bunlar daha yükselir ve daha 
çirkinleşir. 

Kulübinde iken idarecisi ta
rafından zaten tebyic edilmiş 
olan genç bu seslerin tesiri 
altında ve oyunun sürat ve 
heyecanı ara11nda yavaı yavaı 
iraduinin kaybolduğunu biue· 
der ve nihayet kendini ıuurauı-

luiunu akıntı11na kapbnr. Ra
kibinin iıtemiyerek yaptığı en 
kOçiik bir sert hareket, bir 
çarpma onun mübyyayı fevran 
duran sinirlerini kamçılar ve 
iıte kavga da böyle baılar. 

Mektep takımları araıında 
yapılan mlıabakalar da bile 
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. Askeri 
Heyetimiz Londra-

ya vasıl oldu 
-·-

Londra 8 - Orııeneral Ki· 
zım Urbayın riyasetindeki aık~-
ri heyetimiz dün Londr~ya va11l 
olmuş ve istaayonda hariciye 
nazarı namına hariciye nazareti 
müateıar1, genel kcrma y mi· 
me11illeri, ceoeraller ve batta 
Londra Ttirkiye bOyOk elçisi 
doktor Tevfik Rtittil Aras ol 
mak üzere ~içilik erkinı tHa· 
fından karıılanmıştır. a a 

' .•. -
B.Bonne 

lngiliz ve Polonya elçi
lerile görüştü 

Pariı 8 - Hı\ficiye nazırı B. 
Bonne dün öğleden ıonra lngi· 
liz ve Polonya bilyük elçilerile 
yaptığı g6rilımelerde bilhasa 
Sovyet, lngiliz ve Fran11z mi
zakereleri mevzubabı edilmit· 
tir. a.a. 

maalesef ba ribi kavgaların 
çıkhğ'ım görd6k ve bu bidise· 
lerin aebepleri hakkında yaptı· 

ğımız tetkikler işin dediiim 
gibi dııarının tesirleriyle oldu
tu ııeticesine vardı. 

Binaenaleyh bu meseleyi tet · 
kik ederken her ıeyden evvel 
idareci ve taraftar seyirci diva
sını halletmek icap eder. 

Ne bakımdan oluru olıun 
bu ıibi çir~in ve milli ter iye 
mize uymayan hareketlerin te· 
kerririlne nı eydan vermek ted
birlerini biran e~vel almak 11-
zımdır. 

Ele güne kartı cok ayıp olu· 
yor .. 

V. H. 

Basım evi 

ç::a t • 
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Ortaokul 
talebeleri bu gün 

karnelerini 
alacaklar 

..... 
Şehrimiz Orta okul birinci •e 

ilcioci sınıf talebeleri bu rlln, 
hazırlanmıı olan kar nelerini a
lacaklardır. 

Üçüncü a1nıf talebelerinin de 
mezuniyet imtiban ı bu ayın 
12 ıinde baılıyacakhr. 

Şümendüfer 

Tarifesinde değişiklilıler 
oluyor 

Habf'r aldıjımıza giire Hazi· 
ranın on befinden itibaren Ay
d n demiryolu seyrüsefer tarife
ıinde bir dejiıiklik yapılacık· 
tar. 

Yeni hareket aaatlaraoın na· 
aıl tanzim edileceği şimdilik 
belli dejildir. 

Ne kadar yağmur 
yağdı? -

Üç güudenberi ıebrimize ya· 
i•n yağmurun miktara evvelki 
gün akıama kadar 17 milimetre 
iken dünkü ıon yağmurdan son-
ra tesbit edilen miktar 28 mi· 

· limetredir. 
Yağmur devamın•n bazı mab· 

sullerimiz ve bilhaHa meyvele .. 

rimiz için zarar getireceği ıe
lihiyettarlarca aöylenmcktedir. 

Halkevi sergisini 

Bir çok yurtdaş gezdi 
ffalkevimizde açılmıf olan 

biçki dikit ve nakıı ıergiaini 

bugBne kadar kadın erkek bin· 
lerce yurdaı ziyaret etmiıtir. 

Serti Parar rünü akıamı ka· 
panacaktır. 

lngiliz kabinesi 
Sovyet cevabını 

tetkik etti 
Londra 8 - Kabinenin dün 

kü toplaotıımda bilbuıa Sov· 
yellerin cenbı rCSrütülmüıtür, 

Royter ajansının bildirdiğine 
göre İngiliz hükumeti Baltık 
devletleri muelesi için projeye 
yeni bir formol koymuıtur. 

Ba fnrmüle 16re her üç dev· 
let karıalıklı olarak bayati men 

' faatleri tehlikeye uğ'radıiı tak· 
dirde birbirlerine yardımı b· 
ahblt etleceklerdir. Her üç dev 
let ayrı birer deklirayoa ile 
hayati mtnfcatlerioin neler ol· 
dupaa tayin edeceklerdir. 
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Gezi Notları: 

Burdurda --
-4-

0. Becerik 
Beledigecilik : 
Burdurda, ağa ve bey 11nıfı

nıa israf ve ıavuruculuğuna kar
ıı, tüccar ve halk tabakası öte· 
denberi muktesit ve hesaplı ya· 
ıarlardı. Bu tutuculuk terbiyesi, 
kurtuluş sa vaşmda Antalya'ya 
yakanlığı ve transit merkezi ol· 
ması dolay,sile inkiıaf eden ti
cari hareketin getirdiği bol ka .. 
zanç, bütün çarşıyı kül eden 
yangından sonra çarıının bir 
sistem ve kirgir mağazalarla ye
niden yapılmasını temin etmiştir. 

Demirci dUkkinlarına kadar 
beton ve kargirden yapılan çar
ı• da, umumi bir laubalilik ıez
memek mDmk6n olmuyor. Me
sela, ıık bir mağazanın üstün· 
de 15 .. 20 santimetre murab
baı genişliğinde gayri muntazam 
kesilmiı ve boyanmış teneke 
parçası levhalara sık ıık rast· 
lanı yor. 

Belediyenin yanı başında, yer .. 
lerde toz toprak içinde sepet 
ve ıelelerle ıebze ve meyve 
satanlar var .. 

Sebze ve meyve hali yapıl· 
mak üzere ayrılan kısmı, istim· 
IAk imkinsızhğından yeni mec· 
lis kabul etmemiı .. 

Fakat çok lüzumlu olan bal 
için henilz bir yer de g3steril
memif •• 

Belediye ııık iıini, imtiyazını 
40 ıene müddetle yerli bir fir· 
kete devrederek halletmiı .. 

Şirketin 700 aboneıi var .. 
Kilovatı 20 kuruıtan ıabyor .. 
Sokak tenviri için konulan 400 
limbanın sarfiyatını da belediye 
1 S kuruıtan ödüyor. Buna rağ· 
men ıirketin vaziyeti normal 
değil.. Ortaklar mütemadi ihti
laf hlinde •. 

Şehir suyu projesi için bele· 
diye bu yıl bütçesinden 3,500 
lira tahsisat ayırmış. 60-70 bin 
lira ıarfını icap ettireceği tah
min olunan ıu işi, belediyeler 
bankasından 50 bin lira alına· 
rak başarılacak. 

938 yılında 41,000, bu yd 
50,000 lira olan belediyenin 
mütevazi bütçesiyle baıarılacak 
i~ler pek çok •. 

Halkın aevgiıioi, vilayetin it;
madını kazanan yeni belediye 
reisinin enerji ve teşebbüs ka
biliyetinin yoktan varlıklar ya

r atacağına Burdurluların çoğu 

emin bulunuyor. 
Dokumucılık : 
Burdur da halıcahk bırakalmıf, 

gülyağcılıkta son günlerini ya· 
şıyor. Şimdi berkeı dokumacı· 
lığa sanlmış. Burdur dokumacı
lığının ömrü osmanh devri bo
yunca uunır. 

Saltanat hükumetinin aczi, 
kapitulasyoolano rekabet imki
nı bırakmamasına rağmen Bur
dur alacacılığı cumhuriyete kaR 
dar mevcudiyetini korudu. 

Babaları alaca ve iplik tica• 
reti yapan, kendileri manifatu 
racılıkla iştigal eden Kabyaza
de kardaşlardan birisi 934 yı
lında lıtanhula gidiyor. Bir bu· 
çuk ıene Burdur dokumacılığı 
Üzerinde ctüd yapıyor. O ıı· 
rada lstanbul piyasasını kap}~ .. 
yan J pon bezleri ele aho~rRk 

' AYblN 

Devlet memurları baremi 
B. M .. M. nin ruznamesine ahndl 
- Dünkü sayıdan det1am -

Evelce devlet memuriyetinde 
bulunduğu halde bilihara ayrıl
mıı ve en az beı seneyi mliıte· 
miren memurluk haricinde ge· 
çirmiş olanlar da bu vazifelere 
aynı suretle tayin olunabilirler. 
Şu kadar ki dairesinin bağlı bu· 
lunduğu vekalete tabi alelumum 
teıkilit haricinde diğer bir ve· 
kilet teıkilltana dahil yukarıda 
sayılı memuriyetlerden birinci 
ilk defa olarak tayin edilecek 
her hangi bir derecedeki devlet 
memurları hakkında da biriaci 
fıkra hükmü tatbik olunabilir. 

Kezalik birinci fıkrada me
'muriyetlerden veKilet müıtqar· 
hklarına tayin edileceklerin bu
lundukları vekaletten seçilebil
mete'ri de caizdir. 

Bu madde bllkmüne göre ya· 
pılacak' tayin ve terfiler adı 
geçen vazifelerin filen ifaıiyle 
mukayyet olduğu gibi Yekilet 
mOıteıarlıklarına getirilecek 
olanlarında yilksck tahsil ıör

mllt olmaları ıarttır. 
Terfi miiddetleri : 
6 - Yukarı dereceye terfi 

için en az dört ıene bir dere· 
cede bulunmut ve b11 kadar 
müddet o derece maaıını filen 
almıı olmak ıarttır. Yilkek 
mekteplerden mezun olanlar 
için bu milddet üç senedir. 

yete tayin olunanlar eski dere
celerinde bir terfi müddeti dol· 
duruncaya kadar o derece maa
şını, bir terfi müddetince de 
aradaki derce maaıını aldıktan 
sonra tayin edildikleri derece 
maa,ını alırlar. 

Altıncı ve daha aşağıdaki 
derecelndeki memuriyetlere bu 
dereceler karıılık gaaterilmek 
ıartiyle daha aşağı derece ile 
memur tayini caizdir. 

Beşinci madde de yazılı hli
kümler mahfuz kalmak üıere 
beşinci ve daha yukarı derece
lerdeki memuriyetlere tayin edi
lebilmek içtn yilkaek mektepten 
mezun olmak şarttır. 

7 - Ehliyetleri ve sicilleri 
itibarile tcrfie hak kazandıkla
rı halde kadro da mllnbal yer 
bulunmamak sebebiyle bir de
recede iki terfi mnddeti geçir
mesine rağmen terfi edemiyen
lere her derecede bir def aya 
mahıus olmak Ozere llst derece 
maaşı verilir. Bu hilkOm Ctatbi
kında geçecek terfi müddetle
rinin mebdei bu kanunun meri· 
yeti tarihinden itibaren hesap 
olunur. 

8 - Alelumum maaılı veya 
daimi ücretli hizmetlere ait 
kadrolarının teıkilit kanunlara· 
na ibağlanması ıarthr. Ancak 
muvakkat miiddetlerle ifası icap 

eden ve daimi mahiyet arzet· 
miyen hizmetlerin bütçe kanun-

Miiddetini ikmal etmeden ma
fevk derecede bir memuriyete 
tayini icap edenler müddetleri
nin hitamına kadar eski dere
çede maa,ların alırlar. 

. tarana bağlı ( E ) cedvellerine 
dahil tertiplerden alınacak kad
rolarla idaresi caizdir. 

Bütçe kanuna bağlı ( D ) c~t
veli yalnız 18 inci madde de 
yazılı mDıtahdemlerle nakil va· 
ııtaları kadrolarına inhiıar eder. 

Ankara için muoakkat taz
minat : 

Her ne suretle oluna olsun 
bir dereceden fazla terfi caiz ı 
değildir. 1 Şu kadar ki, yedinci 
ve daha yukarı derecelerden 
aşağıdaki derecede kadroya gö · 
re memuriyet olmadığı veya 
ehil memur bulunmadığı takdir
de iki derece aşağıdaki memur
ların tayini caizdir. Bu suretle 
iki derece yukarıdaki memuri· 

9 - Daimi olarak ankarada 
i bulunan memurlardan 1, 2 ve 
i 3 üncü derecelere dahil olanla

ra 60, 4 ve 5 inci derecelere 

Burdur alacacılığına yeni bir 
iıtiliamet veriliyor. Tezkiblar 
ıslah olunuyor, Japon bezleri 
kalite, desen ve uzunluğunda 
bezler dokunmaya baıhyor. 

934 de tamamen eski tarzda 
2000 tezklh varken bir iki se· 
nede tezkib sayısı 3200 oluyor
ki bunun yaradan fazlaıı yeni 
siıteme çevrilmittir. Haftada 
40 - 50 bin metre bez dokunu· 
yor, istihsalin , 0 75 i lıtanbula 
gönderilmek ıuretile tamamen 
eriyor. Bir tezkih rnnde 80 -
100 kuruş kazanç temin ~diyor. 

Son ayların ticaret ve iktııa .. 
diyatta yarattığı durgunluk bu 
kazancı 20 - 25 kuruta kadar 
düşürüyor, fakat hem tüccar, 
hem de dokuyucu bunun muv~k
ka t olduğuna iman ederek işini 
bırakmıyor. 

Burdur dokumacıları, umumi· 
yetle (dokumacılar birliii) adı· 
la kurulan birliğe bağlanmışlar· 
dır. Her tezgah ayde beı ku· 
ru~ verir. Buna mükabil birliğin 
kontrol undan ıeçmiyc n tek 
artın · dokuma ne satılır, ne ha
rice gider. 

200 dokuuıacı da aralarında 

bir kooperatif kurmuşlar.. Ge. 
çen yıllarda iplik buhranında, 
iplik temin etmekte kazandığı 
imtiyazdan istifade ederek da
ha ziyade iplik ticaretile mef · 
gul olan bu teıekkül, devletin 
aldıiı tedbirle iplik buhranı 
yok edilerek yağla kazanç ka
pısı · kapanınca olduğu yerde 
saymağa hatti yüz geri ~tme

ğe başlamış vaziyettedir. 
Burdur dokumacılığı hakkın

da verdiğim bu malumata, bu 
sanatın köylerede yayıldığını 
şehirdekinden başka 1500 tez
gahın da köylerde kurulduğunu 
ilAve edersem Burdurluların 
halıcılıgı terk etmeleri sebebi 
daha iyi anlatılar sanırım. 

Bakırcılık : 
Burdurda bakırcılık sanatı da 

çok ileridir. Hurusi çarııda 40-
50 bakırcı çalışır, makine ile 
yapılan bakır kaplaran metane· 
tioi kaybetmesi, fiat itibarile de 
rekabet edilmesi dolayııiyle, 
Burdur bakırları Muilaya kadar 
mllıteri bulmakte ve bu sanal 
da gittikçe inkişaf etmektedir. 

Burdurlular evvelce misafir
lerine gOlyağa hediye ederi rdi. 

dahil bulunanlara 15, 14 ve 15 
inci derecelere dahil bulunanla• 
ra 10 lira her ay maaşlarına 
ilaveten muvakkat tazminat ve· 
rilir. Bu tazminat kazanç ve 
iktisadi buhran vergilerine tabi 
deiildir. 

Devlete ait mebanide ve me
murine tahsis edilen meskenler .. 
de oturanlara ve mıotaka mer
kezleri Anlı:ara da olan müfet· 
tişlerden Ankara da ikamet et· 
miyenlere bu tazminat verilmez. 
Mezuniyet veya muvakkat me· 
muriyetle Ankaradan, ayrılan

lara ayrıldıkları müddetin yalnız 
üç ayı için bu tazminat verilir. 

Bir memuriyete açıktan ve
klleten tayin edilenlere almak· 
ta oldukları vekı\let maaıı nls
betinde muvakkat tazminat ~e· 
rilir. 

Bir memuriyete açıktan voki
leten tayin edilenlere almakta 
oldukları vekllet maaşı niıbe
tinde muvakkat tazminat veri· 
lir. 

6 ıncı madde mucibince mtıd
detini ikmal etmeden yukarı 
derecelere tayin edilenlerin ala 
cakları muvakkat tazminat al· 
makta oldukları maaı derecesi
ne tekabül eden tazminattır. 

Muvakkat tazminat maaılar 
hakkındaki tediye usulleri dai
resinde tediye olunur. 

Bu tazminat borç için hacze
dilemez. 

10 - Vazife ve memuriyet
lerine müteallik husuıattan do
layı iıten el çektirilerek maaş· 
ları katolunan alelumum me· 
murlara tahkikat ve mahkeme 
neticesinde meni mahkeme ve· 
ya berat kararı verildiği suret· 
te katolunan maaşları tutarının 
yarısı verilir. 

fştf~n menedildikleri suçtan 
dolayı haklarında yapılan tab .. 
kikat veya muhakeme sırasında 
memuriyet vazifelerine miit•al-

Simdi tık bakır ıefertaıları ve 
ç91itli ev levazımı veriyorlar. 

Madent:ilik: 
Burdurun ot bitmiyen çıplak 

dağları meğer bir hazine yatağı 
imin .. Şimdi İsparta Ye Denizli ' 
iıtikametindc beşer kilemetrelik 
uzaklıkta Karaburun mev1'ilerin· 
de zengin linit madenleri bu· 
lunmuş.. Her iki mevkide de 
ocaklar açılmıf •. Birisi itlemiyor, 
diterinden 20 - 25 ton kömür 
istihsal •e keçiborlu kükürt 
fabrikasına ıevkolunuyor. 

Burdurun bir derdide faizci 
ve faizçilikti. Burdurda bir çok 
kiıiyi zengin eden, buna muka
bil binlerce vatandaşı yersi:ı, 
yurtsuz, işsiz bırakan bu afetio 
tahlilini yapmak istemiyorum. 
Cumhuriyet kanunları faizçiliği 
kaldırdı. Fakat hilyiiklerimb:in
de alenen söyledikleri gibi, on· 
lar bin türlü deıisc ve dolap· 
larla rollerini henüz oynıya bi· 
liyorlar. Bunu Burdur da daha 
mUtebariz bir ıurette hissetmek 
mOmkBndür. Fakat her yerde 
oldugu gibi, Burdurun da faiz· 
çiden tamamen kurtul•caiı gOn 
uzak değildir. 

- on .... 

lak. dlier suçları zulıur eden 
memurlar hakkında bu madde 
hilkmDnlln tatbik edebilmesi içia 
buolann bOtün ıu~larından meni 
mahkeme veya berat kararı 
almalara llzamdır. 

O er etli ferin terfileri 
11 - Ücretli vazifelere ilk 

alınacak memurlar tabıil dere
celerine ve diğer vasıflarına 
g6re girebilecekleri maaşlı me
murluk derecesinin ancak bir 
üst derecesine ait maaşı tuta
riyle tayin olunabilir. 

Bunların terfileri de maaf h 
memurların terfileriadeki hüküm
lere tabidir. 

12 - Husuıi bir meslek, bil~ 
gi ve ihtisasa ihtiyaç gösteren 
memuriyetlere devlet tetkilitı
na dahil vazifelerde müstehdem 
olanlar arasında kanundaki e• 
ıaılar dairesinde ve ehliyet de
receleri bakımından terfian ve
ya naklen getirilecek kimıe 
bulunmadığı takdirde bu memu
riyetler~ baricten devlet me
muriyetlerinde biç bulunmamıt 
veya memuriyetle alikaları en 
aıağı beş senedenberi kesilmiı 
bilgi, ihtisas ve tecrübeleriyle 
miitemayiz kimselerin kadroda
ki derece maaşlariyle bu kanun
da yazılı kayıtlarla mukayyet 
olmaksızın icra vekilleri heyeti 
karariyle tayinleri caizdir. 

Bu gibiler muayyen terfi miid· 
detlerini doldurdukça gene ihti· 
ıaılariyle alakadar diğer vazi· 
felere mıkli ye terfi edebilirler. 
Şu kadar ki bu dereceler bun• 
lar için müktesep hak tetkil 
etmeyip bu memuriyetler hari
cindeki memuriyetlere nakil ve 
tahvillerinde ve tekaütlliklerlne 
beıioci maddenin llçllncll fıkrası 
hiikmn tatbik olunur. 

ihtisas mevkileri teşkilat ka
nunlarına bağlı cetvellerde göı
terilir. Bu kabil maaılı memu· 
riyetler bağlı (2) sayılı cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu memuriyetlerde müstah· 
dem olanlara bu kanunun umu• 
mi hükümleri dairesinde almak· 
ta oldukları derece maaıına 
iktisap edinceye kadr muvak· 
kaı tazminat verilmez. 

Bu madde hükmü ücretlilere 
de ıamildir. 

13 - Ücretli vazifelerde bu
lunanlardan bir terfi mnddetini 
dolduranlar ücrttlerinin te
kabill ettiği derecedeki maaıb 
memuriyetlere ve doldurmıyan

lar bir derece aıağıdaki memu· 
riyetlere naklonlonabilirler. 

Ücretli bir vazifeye nakledi· 
lecek maaşla memurlardan bu· 
luodukları derecede bir terfi 
müddeti dolduranlar iki ve bu 
müddeti doldurmıyanlar bir nst 
dereceye ait maaı tutarının te• 
kabül ettiği ücretleri alabilirler. 

Bunların geçtikleri maaşlı ve 
ya ücretli memuriyet derecesin• 
deki terfi müddetinin mebdei 
nakledildikleri tarihtir~ 

14 - Ücretlilerden Ankara• 
da bulunanlara 11 nci madde 
mucibinctl 'girebilecekleri maafh 
derecelere ait muvakkat tazmi
nat maa§lı memurlar hakkında
ki umumi hükümler dairesinde 
verilir. 

Nakiller için 
15 - Villyetler teıkilatından 

ve memuriyet derece ve :maaş· 
la.rı künunla tesbit edilen mil· 
e11eaelerden birinden diierine 
memur nakli ait olduğu [vekilin 
muvaf katıaa bathdır. Ancak 
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tayinleri mahallerine alt memu · 
riyetler arHındaki nakil ve tah 
l'iUor tayine ıelihfyettar olan 
lllakamlarıo mOııdaaiyle yapılar 

fıtifa edenler hal&kında dahi 
llç ay mliddetle bu hüküm tat· 
bik olunur. 

Bu madde hükmü ücretlilere 
de tam ildir. 

16 - Mesleki tahsil görerek 
llleıleklerine ait daire ve vazi
felere intisap edenler ile bu 
kanunun beıinci ve 12 nci mad 
delerinde yazılı vazifelere ah· 
ilanlar milıtesna olmak llzere 
bidayeten devlet memuriyetine 
•lınacakların mUaabaka imtiha. 
llıoa birden fazla talip bulun· 
lbıdıtı takdirde ehliyet imtiha· 
llına girip kazanmaları ıarttır. 

17 - Umumi, mlllhak, huıu
•i hOtçelerle belediyeler bütçe· 
lerinden ve bunlara! tabi teıek· 
klUlerden maaı ve ilcret almak 
ta olan memurların hususi bir: 
lcınunda aksine sarahat olma· 
dıkça bulundukları lmüessesele· 
rin içinde ve dııında maqlı 
\'eya Ocretli ayrıca bir vazife 
•hnaları cıiz değildir. 

788 aayılı memurin kanunu· 
nun 8 nci maddesiyle 1496 sa· 
Yılı kanunun birinci maddesi 
biikümleri ücretli m~murlara da 
l•nılldir. 

Maaıh veya ücretli memurla· 
tın uhdelerinde maatlı veya 
ilcretli yalnız bir daimi mual · 
linılik bulunabilir. Şu kadar ki 

••li vazifesi maath olanların 
llbdeaiddcki maaılt muallimlik· 
ted alacakları para. Ocret iti· 
bar olunur. Bu ıuretle ilaveten 

bir muallimlik deruhte edenlere 
ınuallimliğio Ocret ve maaı tu· 
tarının Oçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde 
rektörlük. dekanlık, milderris· 

lik, baı muavinlik. muavinlik, 
bıı muallimlik, laboratuvar, mil· 
hendis mektebi ve sanat okul· 
ları atelye ıefJiği gibi ücretli 

id1ri bir vazifede bulunanların 
iki muallimliii cemetmeleri ca

izdir. Bunların idari vazifeleri· 
ile ait ücretlerin ve muallim 

lik maaı ve Ocretlerinden mik· 
tarı fazla olanların tamamı ve 

ikinciainin üçte ikisi verilir. 
(Mnderri,, profesör, doçent ta-

birleri muallimlik ifadesinde da· 
bildir.) 

Yukarıda saydı idari vazife· 
leri olmıyanlua Uç muallimlik 
"erilebilir. Bunlar maaı veya 
Ucretlerinden miktarı fazla ola
nın tamamını ve tayin ııra
ıiyle de ikinciıinin üçte ikisini 
Ve ilçuncllsOnUn üçte birini 
alırlar. 

Tabiplerin ve mübendiılerin 
deruhte edebileceklui mesleki 
•azifelerin adedi •e bundan 
doliyı kendilerine verilecek ma 
•ı ve Ocretlerin aisbet uhdele· 

tinde idari yazife bulunduğuna 
'Veya bulunmadığına gCSre mu
allimler için yukarıda konulan 
htıknmlere tabidir. 

900 sayılı kanun ile 1702 
•ayılı kanun Ye bunların ek ve 
tadilleri hOkümleri mahfuzdur. 

18 - Odacı, kolcu, ibekçi, 
••rak müvezzii, gemi mOrette
bıt.. ilcretli ve aidatlı tahsildar 
daktilo Ye deno gibi mBtefer• 
tik mllıt!lhdemler bu kanun bil· 
lctıuderloc tabi deiildlrler. 

- Som~ ru~r -
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Kızılay 
Hastabakıcı hemşi

reler yurdu 
Umumi program 

Okulda tahsil mOddeti llç yıl 
veyahut otuz altı aydır. Bu 
mliddetin üç ayı tatildir. Buna 
g8re yalnız otuz Uç ay veya 
1,002 g&n ıerviı ve ders içindir. 

ilk alb ay tecrlibe devreıi 
addolunur. Bu mnddet zarfında · 

talebenin meziyeti, karekteri, 
huıuıiyeti tetkik edilir ve bem
ıirelik mesleğine elveriıli bir 
talebe olup olmadığına bir karar 
verilir. 

Üç sene, dart nezari devreye 
takıim edilmiıtir. Ve deneleri 
ameli faaliyetler takibeder. 

3 ay birinci teori 

2 ay pratik deYre ( yalnız iç 
baıtalıldarı Ye cerrahi baıta
hldarı ıeryiıi ) 

2 ay ikinci teori 
. 9 ay pratik devre (daha iler

lemiı iç hastalıkları ve cerr•hi 
iılerile laburatuYar, diy.et salgın 
bastalıklar ıervisi bir ay tatil 
sayılır. 

1, 1/ı' ıy Dçilncü teori. 
12 ay pratik dene ( dojum, 

çocuk bakımı, ameliyathane, bu
suıi servisler, ziyaretçi bemıi· 
relik bir ay tatil dabild1r. ) 

1,ı/1 ay dördüncü teori. 
S ay pratik devre (ziyaretçi 

hemşirelik, diyet, ameliyathane, 
çocuk bakımı, doğam ve emsali 
gibi ihtiA• ıerviale,i ahnabilir. 
Bir ay tatil dahildir.) 

Talebenin berbirine ayni mild· 
detle tecrilbe yapbnhr. Yalnız 
son bet ay hususi itlerde ken· 
di arzularına tabidirler. 

TEORiK PROGRAM 
Öiretim aıaiıda yazılı programa 16re tatbik edilir. Bu saat• 

lere derslerle beraber mtızake;eler ve demonıtrasyonlar da 
dahildir. 

BiRiNCi TEORi : ( 12 hafta. ilk Teırinde baflar.) 
Anatomi ve Fiziyoloji 
Bakteriyoloji 
Kimya ve Filik 
Piıikoloji ve Soıyoloji 
Hemşire tarihi 
Ahlik 
Şabıt hıfıısııbha 
Beden terbiyesi 
Beıleme ve piıirme 

H .. ta bakımı eaaıları 
Hastane idaresi 
Bandaj 

v talimi 
Hasta balnmı 

iKiNCİ TEORi : ( 8 hafta. Martta batlar.) 
İç hast ıhklarının baılaogıcı, Patoloji 
lç hastalıkları 
Cerrahi bastahklar 
Edviye 
Salgın haatalıkları 
Diyet 
lıerlemiı basta bakımı ( masaj dahn olarak ) 
Beden terbiyesi 

ÜÇÜNCÜ TEORi : ( 6 hafta. hk kanunda baılar.) 
Doğum 
Çocuk bakımı 
Ameliyathane tekniği 
Hususi ıerviılerde hasta bakımı 
( Genikotoji, BeYliye, Göz, Kulak, Burun ve Aiız 
hattalıkları, cildiye ve ortapedi gibi. ) 
Ziyaretçi bemıirelik 
heri haıta bakımı 
Beden terbiyesi 

. 
DÖRDÜNCÜ TEORi : ( 6 hafta, Mayıstı baılar.) 
içtimai bıfzı111bba - içtimai "anunlar 
Mesleki meseleler 
Hemtire tetkikleri 
Akli haıtalıklar 
lıerilemit haıta bakımı· İllr yardım, kazalar 
Mesleki iıc haz11lık 
Huıust deraler ( Röntken ve radyom, fizikoterapi, 
Metabolizma, kanser, alkol, malarya, tr.hum 
Beden terbiyesi 

7S ıaat 
4S ,, 
45 " 
30 " 
15 " 
ıs .. 
15 ,, 

15 • 
30 " 
75 f) 

15 n 
ıs ,, 

390 

] o " 
45 ti 

45 " 
45 " 
15 ,, 
75 n 

ıs ,, 
ıs " 

250 

45 " 
45 ., 
15 " 
30 ., 

45 
" 30 
" ıs il 

225 

30 
" 30 
" 30 
" 15 
" 30 ,, 

ıs 
" 

15 
" ıs ti 

180 

Ole.ulun tal•kg• temin 
•tlili va•ıtal«r 

Umumi vaıatt 1045 
binada yaoar. 

. Kabul edilen namzetlere okul, 
aıağıdaki vaııtalan temin eyler. 

A - Tabail mllddeti zarfında 
\ılebe f9odtra v• konforla bir , 

B - T alebelerio tam iaıe ve 
ibateleri okul tarafından temin 
edilir. 

C - Kendilerine verilecek 
ilniforcaıal&Jt ber ımm1tn ••ılfe 

YOZ ı 5 

1 RADYO 
CUMA 9/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12.3S Türk müzigi • Pl. 
13.00 Memleket ,.aaat ayarı, 

aja ... ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Mezik ( Kantık 

program ) Pi. 
19.00 Prorram. 
19 05 Müzik ( Bir VirtOoz • 

Pi. ) 
19.lS Tllrk mOzifi ( Faıtl he

yeti )j 
20.00 Memleket s•at ayarı, 

•i•• n meteoro~oji haberleri. 
20. lS Ne,eli plaklar - R. 
20.20 TOrk mllziii. 
1 - F eralafez• peffe•i. 
2 - lımail Hakkı beyin .. 

Ferahfeza beatesi - Çağlayan 
cuyl. 

3 - f 11mail Hakkı beyin -
Ferahfeza ıarkı • Ateti aşkın. 

4 - Kanun taksimi. 
S - lslıak Varama - Ferah

feza ıarkı - Seyretmek için. 
6 - lımail Hakkı ~yİD • 

Ferahfeza şarkı · Mehtapta ıü· 
ıel. 

batında ve ıokakta giyecekler• 
clir. 

D - Muhtelif aerviılere gidit 
gelit yol masrafı verilir. 

E - Talebe okula girerken 
tam tıbbi muayeneıi yapılır. Gir
dikten ıonra da icabında muay· 
yen faııl•larla muayene edilir. 
Tıbbi muayene aırari olarak 
senede bir defadır. Talebeler 
okulda bulundukları vakit bas
tahklarından okul muuldOr. 
Dikkat ve ihtimamla tedavi edilir. 

F - Talebelerin ayrı ayrı fiı· 
leri tutulur. Bunlar, serviılerde 

reçirilen zamanı, talebenin ııb · 
hatıoı, ve aldığı deraleri yaoi 

nazari faaliyeti, her me•ıuda 
aarfedilen ıaat adeC:lini, ~mtiban 

notlarını ve umumi vaziyete mö 
teallik bir hllaıayı, mektep ha-

yabnda ıc>sterdiii terak~i ve 

kabiliyeti bildirir. 

G - Diğer bazı eiler.cclerile 
berabw mecmua ve iyi edebi 

aerleri ihtiva eden bir kilt6p· 
hane vardır. 

H - Serviılerin tanziminde, 
talebeye, istirahat Ye etlence 
için haftada bir buçuk ron, ae· 1 

nede bir ay tatil temin edilmiı· 
tir. 

Talebenin okula kabul şartları 
Okula kabul edilmek için ta· 

lebenin haiz olmaıı icabeden 
vaaaflar tunlardar: 

A. Tilrk tabaıı olmak. 

8. Sıhbata yeriade olmak, 
hemşirelikte çalıımağa mani 

olacak biç bir baıtahiı bulun· 
mamak. 

C. Yaıı on !'ekizde-:ı atşağı 
ve yirmi beıten yukarı olma
mak. 

D. frfel ebH ve iyi ahJAlc 
11'hihi o1J11•lı:. 

!. Orta okul diplomaswna ve 
yahut buna muadil orta tahıili 

tti stıte.ı ir ••raka melik olmak 

7 - Nuti Halil Poyrazın • 
Hiiseyni ıarkı .. Artık yetiıir. 

8 - Rahmi beyio • MOıtear 
ıarkı - Gel ey aaki ıarabı. 

9 - Mustafa Nafizin • Hilz· 
zam ıarln • Gönlüm nice bir. 

10 - Şükrünün - Hüzzam 
ıarkı • Adananın yeıil çamları. 

21.00 Konuıma. 
21.15 Müzik ( Radyo orkes

truı • Şef : Praetoriuı ). 
1 - G. Ro11ini · Sevilla ber

beri operasından uvertür. 
2 - A. Boieldieu • Beyaz 

kadın ( L• dame blaocbe) ope· 
raııodao uyertür. 

3 - C. Saint · Saens · On· 
fahn çıkrığı ( Le Rouct d'Omp· 
bale ). 

4 - E Voo re7.nicek - Don· 
na diana. opera11ndan uvertür. 

S - C. Kreutıer - Greuada 
da bir gece uvertür. 

6 - Josef Straus • K6y k11-
langıçları Vals. 

22.15 Müzikli konuşma ( Ha· 
lil Beaii Yönetken tarafından -
We'Jea 'in F raysüts operaaınıD 

takdimi plaklarla ) 

23.00 Soa ajans babe·leri, zi· 
raat, esham tahvilat, kambiyo· _ 
nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband • Pl) 
23.55 24 Y annki program. 

en az orta tahsilini bitirmit 
olması lizamdır. Okul progra· 
mıodaki bOtlln fenni tedrisattan 
iıttfıde e~ebilmeıi için talebe• 
nin liıeden gelmesi arzu edilir. 

F. Evli bulunmamak. 
G. Tecrilbe devresinden soil· 

ra okulu ve yahut beş yılak 
mecburi hizmeti ifadan ~evvel 
meıleği terkeylediği takdirde 
okul tahsil masrafını 6deyeceği · 
ne dair noterden musaddak bir 
taabbiltoame vermek. 

H. Okula kabul edilen tale
be, gerek okulun ve gerek ser· 
viıleri temin eden sıbbat mües· 
seıelerinin • talimatnamelerine 
riayet edeceğini ve her 'T.aman 
vakar ve nezaketle h ueket 
edeceğini anlamış olmalıdır. 

Müracaatlar bu adrese yazılır 
Kızalay Hasta bakıcı hem~i

reler okulu direktör lüğü 
Aksaray - lstanbul 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Kötk nahiyesinin istasyon ci· 

yarında tarafları doğusu yol 
batısı yol kuzeyi köy odası ve 
kooperatif bahçesi güneyi yol 
ile çevrili 9190 M2 miL tarında 
incir bahçesi mülegayyip eıhas· 
tan Agop karısı Eleniden met · 
1 uk olarak hazineye kaldığı ve 
bu yerin 2510 uyılı iıkin ka
nununa g&re esho ve efradı aile· 
ıine verildiği iskandan bildiril· 
mit olmakla nahiyede ve gaze
le ile ilin tarihinden itibaren 
11 aün soara mahalline ciheti 
taıarrufunuo tahkiki için memur 
randeril~cektir. 

Bu yerle bir ilgiıi olanlar 
varaa o gilnO yerinde bulunacak 
memura elindeki belgeleriyle 
veyahut 1309 fit numarHiyle 
muhafııhia bildl•ilmeıi. 

(17) 



Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve w-ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulilue başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıı doktorlıuımız tarafından her 
türlü erkek kıldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi eaaılar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Çine Vakıflar Müdürlüğünden : 

d Cinsi 
!No. 

20 Tarla 

23 " 
24 " 
25 " 
27 " 
29 " 
30 " 
31 " 
32 " 
35 " 
38 ,, Dö. 

40 " 
42 ,, Dö. 

45 " 
46 

66 " 
67 " 
68 " 
69 " 

Mıkdarı 
Me. Mu. Köyll 

Mevki veya 
met hur semti 

65947 
7989 

24130 
33444 
18966 
30488 
26230 
55250 
35295 
41625 

18 
27412 

10 
9450 

10710 
49652 
20047 
75570 
25731 

Araphisar BilyOk kara ağaç 

" 
" 
" 

Hasan ağa koruıu 
iç kanlı" göl 
Dıt kanlı g6l 
iadeli " . 

,, Kızıl yer 
,, KftçUk kıra piyan 
,, Koca kara piyan 
,, Doğ ancılık 

,, Kftç6k kara ağ•çh 
Kabataı Eğri azmak 

,, Ç6g&rlü 161 
Kargı Kemelik 
Umurk6y Kızılcık alta 

" 
Kuru kay 

" 
" 
" 

" " 
Göl baıı 
Ak göz azmağı 

Paıalık 
Sağiltlü azmak 

Muhammen 
bedeli 
Lira K. 

1000 
150 
600 
800 
300 
400 
600 

1200 
600 
700 
300 
600 
100 
100 
100 
800 
400 

1600 
800 

Çine vakıflar idaresi akaratından yukarıda yazılı gayri menkul
ler 19/6/939 pazartesi gUnU saat 10 da Çine hükilmet konağın
daki vakıflar idareıinde ihaleleri yapılmak Ozere açık arttırma 
auretile ve peıin para ile sahta çıkarılmıtlardır. Muvakkat temi
nat muhammen bedelin yllzde yedi buçuğudur. Fazla izahat almak 
iıtiyenlerin Aydın ve Çine vakıflar idarelerine mllracaatları ilin 
olunur. 31-4-9-13 (1375) 

AYDlft 

ilin 
Aydın belediye reis

liğinden 
1 - Belediye elelctrik fabri· 

kasının ıenellk ihtiyacı olan 
300 ton türk antrasiti sömikok 
kömürü Alıancak iıtaıyonunda 
vagona teslim şartile ve kapalı 

zarf uıuliyle ekıiltmeye koıı
muştur. · 

2 - Muhammen bedeli beher 
tonu 24,S lira ve muvakkat te
minatı 565.25 liradır. 

3 - K6mürler ihale tarihin
den itibaren ayda e liıer ton 
olmak· üzere alta ayda kimilen 
teslim ve tesellüm edilmiş ola
cak ve her par tinin bedeli tes
limi müteakip tediye edilecek-
tir. ' 

4 - Ekıiltme 15 haziran 939 
perıembe gftnll saat 11 de be
lediye daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

S - Eksiltmeye iıtirak et
mek iıteyealerin muvakkat te
minat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını ib.ale ıaatından bir 
saat evveline kadar belediye 
encilmenine vermeleri ilin olu· 
nur. 1361 27 4 9 13 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Koçarlı nabiyeıinin b&yiili 
çatlı kayünde sınırları doğusu 
yol batııı alinin mehmet ve kö· 
ıelerin ·himmet kuzeyi bahçıvan 
ali gilneyi mera ile çevrili 
2757 M2 sebze babçesile 5514 
M2 ile yemiı ve bağ çalh ka
yünden baıan ali oğlu mebme
din uhdei tasarrufunda iken 61· 
meıile bu yerin kansı Glllı6m 
ve oğulları Maıtaf a ve Mehmed 
Ye Abmede kaldığı kay kuru· 
lundan getirdiği taıdikli ilm6-
haberle tescili iıtenilmektedir. 

Bu yerle alika111 olanlar var
sa köyde v~ gazete ile ilin 
tarihinden itibaren 11 gOn ıon· 
ra mahallinde tasarrufunun tah
kiki için memur gönderilecek· 
tir. İlgili olanlar yerinde bulu
nacak olan memura veyahut 
idaremize 1306 fit numaraıiyle 
bat vurmaları bildirilir (19) 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sa1ıif e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri;. 
l~rimize arzederiz. 

C. H. P. . Basimevi 

. .. 

•••A•••••A6 .. ~a•••••••••a•• 
İ 6Ay 
1 Vade ile elbise • 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz J Terzibanemde Snmerbank yerli mallannıa hemea ea em-

1 
salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bil6mum memurlan
m1za e~biıe yapılmaktadır. 

En muteni biçki dikitle ve en özenitli proYalarla mllr 
• terilerimizi memnun etmek israrıodayım. 

1 Memurlarımızın bu f1rıattan iıtif•deye kotacaklarıaı 

Ktdın •e erkek terzilutneıl 
umarım. 1 

• Muzaffer Eraydm 
• Demir~lu caclcleıi: Aı;ın ........................... 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

1 Gazete Kitap Evi 
1 Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
41 Kitabın adı Yazan Fiyat. 

• Atin memnu , Halit Ziya Utalsbıil 125 

1 SyleYeatre Bonnarıa clrmO Anatole Fraace 75 
Amok . Stefan Swelr 25 
insanlar ilemi Faik Sabri 150 • e Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 50 • 

• Genç kızlara ev itleri lakeader Fabrddia 30 
• Çocuk tiirleri " " SO • 
41 Çocuklara kllçllk biklyeler ,. " 30 • 
• Sokak çocuklan ,, " 30 
• Baliar biklyeleri Keaaa Hultli 25 
• Seı mecmuası No 1 10 
• TllrklOk mecmuası No S 30 
• Yf.cel mecmua11 No 52 15 
• Ba kitapları Aydında Sllleyman Gezer • Oımaa Suıtaer 
41 Gazete kitap eYiadea tedarik edebillnlals. Slpariıler taa•· 
e hil"lü g6nderilir. l 
il -· •••••••••••••••••••••••••• 

Doktor Şevket Kırbq 
Memleket haıtanesi bakteriyolol ve 

entani hastalıklar mütehassı11 
lluayenehaneaiai 'Cumhuriyet mahalluiade ankat 

B. huanıa eYiae nakletmiftir. 
laaatalanaı her f11a saat yeclldu teldse b4ar n 

lfledea aoar ıaat içten albya kadar ~ .... lmr, 
kan, balgam, •addei raita Ye ..... tirli tüldlb len 
eder. Veremlllerde feania en aoa tedaYlal ola• ,. ••• 
torakai ile · baltalan tedaYi eder. (971) 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Germencik nabiyeıinin Elen

giUl6 k6yilnBn çay alanı mev
kiiade doğusu bacı Htıdıverdi 

bahçesi babıı kapu tatlı Ah
met vereıeleri babçeıi kuzeyi 
demirci Hasan kızı Hafize balea 
Hafize hemşiresi Emir Ye kıs
men tariki llaı cenuben demir· 
ci oğullarından Muatafa otlu 
Haıaola mahdut 6 dönilm 10 
sak zeytinli incir babçeıi kaba 
ıakal oilu Ahmet kanıı ve de· 
mirci Hasan kızı Duranın iken 
ölBmille vereaeleri tar.fından 

intikali Ye bilabara ıattıını ta
lep etmektedirler. 

Tescili İltenilea yerin tapu 
ıicilinde kaydı olmadıtından 
gazete ile ilAu tarihiodea 11 

gila aoara malaalline memur 
g6nderllecektlr. 

saza geçea yerde mllldyet 
veya ber hangi bir ayaı hal id

diaıında bulananlar ••na ye· 
rinde bulanacak memara •eya
but o flae kadar 1508 fİf au· 
maruile mlracaatlan ilin olu· 
nur. 16 

1- .. -· Aboae teraitl .. _

1 1 Y ılhtı her 1er ı,t. 6 lira. 
1 Alb •flit• S llrachr. ! 
i lclan ,.rl: A1clıacla C. H. 1 
i P. Ba......t. 1 1 pnh,. ait , ... 1ar •9'• 
1 JUi iti-' mldlrllflae, ilU
i ı ... iti• ..... • ...... ,... 
L~~~-~~~~.:.. __ J 

lmttJu aaWbl •• ua .. ı ~at 
llldlrl J Btea ........ .. ...... , .. 

€ il ........ yt 


