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Spor ve terbiye 
oıaııe 

Geçen pazar riinü lstanbul 
Fener ıtadyomunda ve memle· 
ketin en gftzide iki takımı ara· 
ıında yapılan futbol maçının 
•aııl mlle11if ve çirkin bir lıi
cliae ile bittiğini duymayan kal· 
mamııbr. 

Demirsporun kalecisi ve kap· 
lanı Necdet rakip takım oyun
cularandaa birini ve hakemi dö· 
vOyor. 

Bir ay kadar evvel ayni gen~, 
Anlrarada İngiliz takımını yenen 
1'6rk takımının kahsini müdafaa 
ediyordu. 

O zaman rakiplerinin naııl 
centilmence hareket ettiklerini, 
hattı bir iki gllzel kurtanıın• 
dan dolayı kendi elini sıkarak 
tebrik ettiklerini gördü. 

Oyun bittikten ıonra mağlup 
lagilizlerin galip Türklerin kol· 
larına girerek Hhadan kardaı 
ıevgi ve samimiyeti ile çık1tla · 
rın. da hatalar tabii. 

Fakat ayni delikanlı geçen 
Pazar gtinil hiç bir ıuretle te
•ili kabil olmayan, heç bir şe
lcilde affı milmkiln olmıyan ve 
•e terbiye ne de sportmenlikle 
telif edilemiyecek bir harekette 
bulundu. 

Bu hareketi ile hem kendi 
takımına, hem de memleket 
•Poruna birer manevi yara açh. 

Spor ve terbiye kelimeleri 
birbirinin yanı sıra gelen, bir· 
birlerini 'tamamlıyan kelimeler· 
dir. 

Sporcu demek. terbiyeli, na· 
zile, bUyilğünü sayan, küçüğünil 
•even, zayıfı koruyan, nizama 
lllllti adam demektir. 

Bütün milletlerde ve bilha11a 
bizim milletimizde bu ötedenbe
rl böyle olagelmit ve böyle te· 
lalcki edilmiştir. 
Dıha sporun adına idman de

llildiii eski çağlarda güreşçile
rin, ciritcilerin, binicilerin, ok· 
tuların, gilrzcülcrin, kıhnç ve 
katkancıların tabi oldukları ve 
Yasa halini almış mllsabaka an· 
•neleri, milsabaka terbiyeleri 
~ardır. Bunlara riayet etmiyeni 
( Yolsuz ) çıkarırlar, bugünün ta
birile boykot ederlerdi. 

Hiç bir gilreıçinin gücüne ku· 
~etine gllvenerek er meydanında 
~•ıauna vurduğu görülmemişti. 

enmek ve yenilmek bir gaye 
dtiil, nihayet bir netice idi. 

Bu ananeler bu eski ve mHli 
d'Porlarımızın bili yapıldığı Ana· 
olu kaylerinde eski safiyetlerilc 
kl'ıı(caridirler. Bir pehlivan ne 
•dır gilclll ve nekadar tinlü 

~ltırsa olıun büyilğüne saygısız· 
le göıtermez. 
Bayle olduğu halde bugllnkü 

~era ıporlarda bazı bazı çir 
•ıı hadiselerin •ukauna esefle 

••bit oluyoruz. 
Yalnız ıurasını memnuniyetle 

:riiyoruz ki bu gibi hidiseler 
1111a ayni nefretle karşıl•nı· 

Yor. 
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Amerika -Japon 
Ticaret anlaşması feshedildi 

Muahedenin feshi Japonya da iyi karşılanmadı 
Vaşington 28 - Amerika ile ıafını ıllklinetle takip etmekte 

Japonya arasındaki ticaret mu· olduğu saylenmektedir. 
abedesi Amerika tarafından Mezkiir mahfellerde ıurasıda 
feshedilmiıtir. tebar6z ettirilmektedir ki, Ja-

Londra 28 - Havaı ajansı ponya Birleıik Amerikanın de· 
muhabiri Berlinden bildiriyor. ğil diğer devletler tarefından 

Amerika - Japonya ticaret bu yolda alınacvk kararlardan 
muahedesinin feshi burada so- dogacak vaziyeti karıılamak 
tuk bir dut tasiri yapmııhr. için alınacak tedbirleri çoktan 

Tokyo 28 - Domes ajanıın· hazırlamıttır. a.a. 
dan : V aıington 28 - Amerika 

Hariciye nazırı Arita kabine· hariciye nazırı B. Hal gazete-
de 1911 Amerika · Japon tica· cilere beyanatta bulunarak, 
ret muahedeıinin Birleıik Ame Amerika • Japonya ticaret mu· 
rika hllkumeti tarafından fes· ahedeıinin feshinin ikinci ki· 
hedileceği haberi karıısında nan d• inkızaıına kıda" Ame-
Japonyanın alacağı vaziyeti rikanın uzak ıarktaki vaziyeti 
izah etmittir. göz&nlinde tutacağını ve on-

Salibiyettar mabafiller de, dan sonra vaziyet alacağını 

Japon bllkiimeti vaziyetin inki· bildirmiştir. a.a. 

Moskova müzakereleri 
Devam edip gidiyor, askeri' müzake

relerin başlaması bekleniyor 
Londra 28 - lagiliz Ye Fraa· haberlere gelince: 

sız bOyil elçileri dlla bir buçuk Bu haber Moıkovada ne teyit 
saat hariciye komiseri Molotofla ne de tekzip ediliyor. a.a. 
görBım&tlerdir. Londra 28 - Yarın Parla ve 

Moskova siyaal mahfillerinin Londrada resmi bir tebliğ ne.-
bildirdiğine göre yeni lngiliz, redilerek, Moskova mOzakere· 
Franıız Sovyet m&lakatt bir )erinin ıiyaai ıabada ilerlemiı 
veya iki gBn sonra yapılacak- olmasına binaen Dç devlet ara· 
tır. ıında aıkerl müzakerelerin bat-

Mosko•a lngiliz, Franıız be- laması muhtemel olduğu bildi-
yetlui g&aderileceii hakkında 1 rilecektir. a.a. __ ---.-

Bir Hafta 
içinde yakalanan 

kaçakçılar 
Ankara 28 - Geçen bir 

hafta içinde gtlmrllk muhafaza 
tqkilitı tarafından Suriye hu
dudunda 21 kaçakçı 284 kilo 
gDmrük kaçağı, 37 geyim hayva 
nı ve 5 kaçakçı hayvanı. 

Ege mıntakaıında kara ıu· 
larımızda avlanau 3 yabancı 
ile 1 balıkçı kayığı elengeçiril
mittir. 

eden bir çok gençlerimizi din
ledim. Bu bal istikbal için limit 

vericidir ve gençliğin sporun 
hakiki manasını kavradığına 
delildir, 

M1sırda 
Askeri manevralar 15 

agustosda başlıyacak 
Kadire. 28 - 15 · 17 agus

tosta lıkenderiye m1ntaka11nda 
yapılacak olan manevralara la
giliz, Mısır hllkiimetlerinin ka

ra, bava ve deniz kuvvetlerinin 

bütün cUztıtamları ittirak ede · 

cektir. a. a. 

OTOMOBiLLER 
Şehir içinde azami 20 kilometre 
• 

sür'at yapabilecekler 
Belediye zabita ve aeyrlhefer 

talimatnameleri ıehir içinde 
teneızilb otomobillerinin en çok 
20 kilometre, kamyon ve oto· 
bBsleria de 15 kilo:netre ıllrat
le gidebileceklerini yazmakta· 
dır. 

Halbuki bilcümle motorlu na
kil vaıtaları, talimatnamenin 
bu bllkmfine aykırı olarak ıe· 
bir içinde 40 hattl 50 kilomet
re sürat yapmak suretiyle orta· 
lığı toz duman içinde bırak· 
makta ve balkın sıbbatına za• .. !25(22. 

Yarın 
Paşa Yaylasına 

gidiliyor 
Halkevinin pap yaylaııaa 

tertip ettiği tenezznh yann ya· 
pılacakbr. 

Bizzat sayın valimiz 8. Sabri 

Çıtağın da iıtirak edecekleri 
bu tenezzDbOn çok neıeli reçe· 

cetf ne 1Gphe yoktur. 
Eıaıea bir çok aileler temiz 

yayla hava11 almak için hafta· 
lardan beri pafa yaylanna g3ç 
için çadırlar kurarak orada yer 

leımiı bulunmaktadırlar. Öğren
diğimize g8re yarınki tenezzllbe 

ıfdecek nakil vaıtalanmn ma· 
kine Ye firen tertibatlın bele
diyemizce •ıkı bir kontroldan 
geçirilecek, vaziyetleri mllsait 
olmıyan otomobil ve kamyonla· 

rın hareketine m6saade olunmı
yacaktar. 

·~· 

Yeni .•Nazilli 
kaymakamı 

-·-
Milnbal bulunan Nazilli kay· 

makamlajıaa Mihal~ç kaymaka • 
mı Ömer Celil Ôzgüvenia ta-. 
yin edildiii haber alınmııtır. 

Misafir Fransız 

rar vermektedirler. 
Beledi•e reiıimiz B. Etem 

Mendreı dUn bilbaua bu işle 
meıgul olmuı ve bizzat tecrll· 
belerle izami silrat haddini ta
yin ve teıbit eylemiştir. 

lzami ı6rat haddi bele· 
diye zabitaıı vaııtaaiyl~ b6-
tlln otobii ıoförlerine tebliğ e
dilmiı olduğundan bundan ıon
ra ıebir içinde fazla ılirat ya
pan ıof6rler tiddetle takip edi
lecekler ve haklarında ceza 
tatbikatı yapılacaktır. 

Umurluda 
· --ne8--

Hatay ve Lozan 
bayramları -

Umurlu - Hatayın ana vata· 

na kavu,muı çok heyecanlı te· 

zabllrata vesile olmuıtur. Halk 

evi milli ve parti bayraklarile 
ıllılenmİf meydanlara dövizler 

asılmış, gece ve gilndiiz millt 

oyunlarla çok iyi vakit geçiril· 
mittir . . lki binden fazla davetli 

huzurunda öğretmen Necmi Er· 
aydın ve vaıfi Dinçer tarafın· 

dan birer ıöylev verilerek bu 

bilyilk günfln maniıı canlanaı

rılmııtır. 

Lozan Ciinü 

Bu eısiz zaferin yıl dantımll 

kay&mtlzde çok candan kutlu

lalanmıttır. Kalabalık bir davet· 
li huzurunda 6iretmen Necmi 

Eraydin ve üniverıiteli bir genç 
tarafından s&ylevler •erilerek 

zaferin manisı tebarOz ettiril· 

mııtir, 5aylevleri mllteakip lsir 
adla bir piyes temsil edilmiı: 

daha öğretmen Vasfi Dinçer 

tarafından atar belası adlı bir 

töylev verilerek kitap1ergiıi ge 

zUmit milli oyanlar oynanmııtır. 

Slovak yada 
S6zlerime ıon •ermeden ev· 

vel bu gibi hidiselerin hangi 

Amillerin te.iri altında vukua 
gddiğini bir daha rözden ge
çirmek istiyor um. 

Bunlar ilk bakııta ehemmi· 
yetsiz şeyler gibi görilnmeleri
ne rağmen gençlerin üzerinde 
akslllimeller yaratıyor. Onlar da 
haksızlığa uğrıyabilme vehim· 
leri uyana ırıyor. 

Binaenaley yine tekrar ede
rim; eter sporu temiz, ıamimi 
bir fekle ıokmak istiyor iıek 

Askeri heyeti dün lstanbul· 
1 dan Parise hareket etti 

30 Macar tevkif edildi --
Badape9te 28 - Macar tel

graf ajan11ndan: 

Bu maça takadd6m eden 
glinlerde lıtanbul gazatelerinde 

çıkan yazılar, ıinir yatııtancı 

değil kamçılayıcı mahiyette idi. 

Federasyonun bu iıte yaptığı 
hatalardan, hakem tayini iıin· 
deki yanhılardan ve takımların 
oyuncularının sinirlerinin kuv
vetli olma11ndan babıediliyordu. 

biz dııarıdaki spor severler, spor 
seyircileri ve spor muharrirleri çok 

daha mtıteenni hareket etmeğe ı 
bilhassa genel direktilrlililln •e ! 
federasyonların etrafında bir yar
dımcı ribi çalıımai• mecburuz. 

Bu ıuretle sporu ve spor ter· 
biyeaini yaymağa ve kökleılir
meğe çalııan teıkilltnı ifini ko
laylaıtırnııf, onu takviye etmit ' 
oluruz. 

Çatal oflu 

••• 
lstanbul 28 - Orgeneral Hod

zingerla riyasetindeki Fransız 
askeri heyeti lstanbuldan ıark 
ekiıpresi)le Parise hareket f!t· 
miı ye lstaıyonda lstanbul ko· 
mutanı general Haliı Bıyıktay, 
merkez komutanı, Fran111z ıefiri 
sefaret erklrn, İngiliz ateıemi· 
literleri, Fransız generali kon
solos ve mihmandarları tarafın-
dan uğurlanmıılardır. a .ı. 

Slovakyadaki Macarların ya· 

ziyeti gittikçe daha ziyade gllç· 

leımektedir. Slovuklar Macar 

partiıinin kuvvetlenmeıinin ann
ne geçmek için ellerinden gele

ni yapmaktadırlar. 30 Macarın 
tevkif edildiği ve Macar ileri 

gelenlerinin evlerinde araıtar

mılır yıpıldıtı bildirilmektedir. 
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Hatay bayramı Yeni B~e~ kanununa gör~ 
münasebetile Hangi mektepte çıkanlar 

8. Etem Mendresin Halkevinde verdi-hangidereceyealınacak? 
ği konferansın metnini neşrediyoruz 

-s-
v - Lozan: (1923) te Lozan 

muabedeıi imzalandı. 3 Oncn 
maddeıi, Akdenizden lran hu· 
duduna kadar, cenup hududu
muzu teıbit ederken ı&yle 

1 
teveasOl etmekten ibaretti. Fran· 
sa devleti bunu yaptı. Ve Suriye 
ile LDbnanı birer.., hOkQmet te· 
sisine sevk eyledi. fıkenderon -

yazar; 
Suriye ile, 
" 20 teşrhievvel 1921 ıene· 

sinde aktolunan Fransa· Tür
kiye itilifnamesinin 8 inci mad
desinde musarrab ve muayyen 
hudut: 

16 ncı madde; 
"Türkiye itbu muahede de mu· 

ıarrah hudutlar haricinde klin 
bilcümle arazi Ozerinde ve bu 
araziye mOteallik ve kezalik it· 
bu muahede ile llzerlerinde ken
di hakkı hakimiyeti tanınmış olan 
adalardan gayri cezireler üzerin· 
de - ki bu arazi ve cezirelerin 
mukadderatı alakadarlar tara· 
fından tayin edilmiş veya edi· 
lecektir - her ne mahiyette o
lursa olıun haiz olduğu bilcüm· 
le hukuk ve müstenidatından 

feragat ettiğini beyan eyler. iş
bu maddenin ahkimı mtıcaveret 
münasebetiyle Türkiye ile hem· 
hudut memleketler araıında ta· 
karrür etmiı veya edecek olan 
ahklmı husuıiyeyi ihlal etmez.,, 

Görülilyorki; Lozan muahede· 
ıi, ( Ankara itilifnamesini ) te
yit ediyor. Ve TOrkiyenin hu
ıust anlaımalarla elde etmiı ol
duğu hakları da mahfuz tutu
yor. 
VI- 1130 mayıs 1926" da, Tür

kiye ile Suriye arasındıa, Anka· 
rada imza olunan " dostluk fiil 
egi komıuluk mukauelename
si ,, de, Ankara itilifnamesinin 
7 inci maddesini teyit ediyordu. 

Aynen 7öyle yazar. 
" Suriyede ittihaz edilecek 

tedahiri idare ue teşki/8.tı e• 
sasiye her ne olursa olsun, 
Ankara iti/ti/namesi 7 inci 
maddesinin / skenderun mın· 
takası için tesis ettiği usul 
idarei mahsusa, daima nazarı 
itibara alınacaktır. ,, 

VII - Suriye meselesi, 936 da 
milletler cemiyetinde görüşül

meğe başlandı. Suriye istiklali
nin esaaları üzerinde duruluyor· 
du ve Fransa - Suriye muahedesi 
yapılmıştı. 

VIII - Bunun üzerine, Türkiye 
devleti, Fransa hariciye nezare· 
tine 9 teşrinievel 936 tarihli bir 
nota verdi. Türkiye notasının 

hülisası ıudur; 

" Fransa, Suriye ile istiklal 
muahedeıi akdettiği, Lübnan 
delegeleriyle de buna benzer bir 
muahede yapmak üzere olduğu· 
nu zikrederek, böyle bir mua
hedenin, iskenderon ve Antak
ya ahlllisi deleg~leriyle de akdini 
diliyor. Ve Fransa hükümetinin, 
bunu musip görüp görmiyeceği 
hakkında mütalaasını soruyordu. 

Mandadan maksat, bu ahali
nin ıerbeıtçe ve muatakil bir 
ıurette kendilerini idare edebile
cek bir olgunluk derecesine var• 
dırılmaaı i9in bütün vaıatalara 

Antakyanın, vaktile Suriye ida· 
resine ithal edilmesi, Fransız 
mandası çerçevesi içinde ve 
manda idaresinin zarureti ola· 
rak izah edilir. Yoksa, bu ba
valiyi Suriyenin istiklil kadrosu 
içinde kabul etmek değildir. 
Diyerek, bu mınbka ahalisine 
de, kendi kendilerini idare ede· 
cek bir~ rejim bahşedilmesi, bu 
hususta mevcut beynelmilel mu
kaveleler ruhuna tevafuk eder 
bir keyfiyet olduğu notada tas
rih ediliyordu. 

IX -: Bu arada, Tnrkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1 tef rinievel 
936 toplantııı oldu. Atatürk, bu 
münasebetle irad eylediği nu
tukta : Hatay hakkında ıöyle 
söyledi . .; 

" Bu sırada milletimizi ıe
çe gündüz m11şgal ed11n başlı
ca büyük bir mesele, hakiki 
sahibi öz türk olan /skende
ron - Antakya haoalisinin mu
kadderatıdır. Bunun üzerinde 
ciddiyet fle katigetle darmağa 
mecburuz. 

Daima kendisi ile dostluğa 
çok ehemmiyet o•rdiiimiz 
Fransa ile aramızda tek ue 
büyük mesele, budur. Bu işin 
hakikatini bilenler ve hakkı 
seflenler Paldkamızın ,iddeti 
ve samimiyetini eyi anlarlar 
fle tabii gürürler. ,, 

Bu ıuretle Hatay davası; Ebe· 
di Şefin ağzından, ve Büyük 
Millet Meclisi küraüıllnden bü
tün dünyaya yayılmıştı. 
X - Fransa devleti, T6rkiye no· 

tasına 10 teırinsani 936 da ce· 
vabi notaıım verdi. Bu nota ih•; 

Bu husustaki tarihi vesikalar 
llzerindeki telakki tarzını ve 
mütalaalarını izah ettikten son· 
ra, Suriye ve Lübnana verilecek 
istildil esnasında, Hatay hak
kında da ayni nıııameleyi yap· 
mak, Uçiincü bir devlet ihdas 
etmek demektir. Diyerek böyle 
bir teklifi yerine getiremiyece
ğini söylüyor ve, 

Ankara itilafoamesinin, isken· 
deron bavalisine bahşettiği im-

. tiyazlara asli halel gelmiyece
ğini temin ederek, bu şartlar 
dahilinde Suriyenin istiklale ka
vuşmasını, endişe ediltcek bir 
mahiyette gürmediğini. 

Ve bu mesele Uzerinde Fran
sanın, Tnrkiye ile görüı teati· 
ıine memnuniyetle amade oldu
ğunu nazik ve dostane bir H- . 
sanla bildiriyordu. 
XI - Tnrkiye, bu cevabi notaya , 

17 tef rinsani 936 tarihinde ikinci 
not.ayı teblig etti. 

Bu notamız, milli davamız ü
zerindeki tezimizi müdafaa ba· 
kımından, ihtiva ettiği kıymet 

ve ehemmiyet itibarile, mühim 
bir tarihi \lesikadır. esaılarmı 
kııaca ıözden geçirelim. 

- Sonu ..,,.,. -

Yeni barem kanununun üçüncü maddesi maaılı memuriyetlere 
ilk defa girenlerin menıelerine ve tabıillerine göre alınabilecek
leri dereceleri g8ıtermektedir. Maarif Vekilcti, mekteplerin bu
gilnkü teşkilitları itibariyle barem kanununun Oçilncii maddesi· 
ne tt1kabül edenlerini ayrı ayrı tesbit etmiş bulunmaktadır. Veki
let, tesbit ettiği mekteplerden mühim bir kısmının teşkilatında 
evelce değişiklikler vuku bulmuş olduğundan bu mekteplerden 
daha önce mezun olanların yeni barem kaaununa göre tahsil ve 
sınıflarını ayrıca tesbit edecektir. 

20 lira maaıa müddeti iki yıldır. Yalnız orta 
20 lira asli maşa alınacakla- okul mezunu olarak bu okula 

rın mezun bulunmaları meşrut girip de mezun olanlar C fıkra· 
olan mektepler şunlardır : ıı hükmünden istifade edebilir-
Lise fleya muadili metepler: ler). K1zılay cemiyeti ~stanbul 

Resmi liseler muadeleti tas· hasta bakıcılık mektebı (Orta 

d'kl' ı k ı· ' 1 · ( okul tah~iline mOstenit olup 
ı ı azın ı ıse er1 rum, erme- tab ·1 .. dd t' il ld ) 

ni, musevi), Türkiyede bulunan sı m;
5 

;: ç yı tr · 
muadeleti tasdikli yabancı lise- 25 1. l~ra maaıal k 

ı . 1 l . ıra as ı maaşa a ınaca • 
ler, Ankara, zm1r, stanbu ta· ların mezun bulunmaları meı-
caret liseleriyle Galatasaray rut olan mektepler şunlardır: 
lisesinin ticaret kısmı, Türkiye- Lise derecesinde bir tahsil 
de muadeleti tasdikli yabancı üzerine en az bir yıllık mes-
liıelerin birinci derecede orta lek tahsili 'ueren okullar 
ihtisas okulu derecesinde olan Gazi Terbiye enstitüsü B kıs· 
ticaret kısımları. kız ve erkek mı mezunları · 
öğretmen okulları ve musiki öğ- Lise üze,.ine en az bir qıl mes-

k 1 1 b 1 B lek tahsili fle,.en kurslar 
retmen o u u, stan u , ursa, T k d k 1 
1 . z· k il apu ve a astro o u unun 
zmtr, Adana ıraat o u arı, B k d 1 ı (b 

ısmın an m~zun o an ar u 
(Orta okula müstenit olup, tab- okula lise tahsili Ozerine girip 
sil müddetleri üçn yıldır) de mezun olanlar D fıkrası hilk· 
· Güzel sanatlar akademisinin miinden 'istifade ederler) 

resim ve heykeltraşlık şubeleri Beş _qıllık meslek okulu tahsili 
mezunları. Güzel sanatlar aka- üze,.ine en az iki qıllık daha 
demesinin tezvini sanatlar şu· yüksek bir mesl"k tahsili 
besi mezunları (orta okul veya veren okullar 
erkek sanat okulu veya kız en· Ankara kız ertik öğretmen 

okulu. 
sttüsü tahsili ilzerinde bu şube-

' Bu okul iki kısımdan ibaret· 
ye girip ve mezun olanlar). An- tir. Kız erııtitUlerine müstenit 
kara polis kaleji ( orta okula olup tahsil miiddeti iki yıldır 
müstenit olup tahıil müddeti ve orta okul1arıt1 meslek ö~ret-
Dç yıldır). Bolu ve Bursa mınta- menlerini yf'tiştirir. Kız 'en-.ti-
ka ormın okulları, (Orta okula tülerine müstenit olup tahsil 
mllsteniı olup tahıil müddetleri mOddeti 3 yıldır. Kız eostitürll· 
Dçer yaldır) • leri ile Aks•m kız sanat okul-

Orta tahsile birlikte meslek larının meslf'k dersleri öğret-
tahsili de veren en az beı yıl- menlerini yetiştirir., Atıkara er· 
lak mekte.pler : kek öğretmen okulu (beş yıllık 

t bölge sstnat okullarını mUstenit 
Ankara, istanbul, zmir, Kas· olup tahsil müddeti üç yıldır. 

tamoou, Aydın, Bursa, Edirne, Bölge sanat okulların1n meslek 
Konya, mıntaka sanat okulları, dersleri öğretmenlerini yetiştirir 
(ilk okulu müstenit olup tahsil Orta tahsilden sonra en az 
müddetleri beter yıldır). Anka- dört y!llık meslek tahsili veren 
ra ismet paşa, Adana ismet l- okullar : 
oönü, Bursa Necatibe, :lstanbul Nafia teknik okulunun milhen 
kadıköy, lstanbul Sillçuk, lstan- dis k11mı. (Orta okula müstenit 
bul Ü.iküdar, lzmir Cumuriyet, olup tahsil müddeti 4 yıldır). 
Edirne Elazığ, Manisa ismet 1- 3o lira maaı 

30 lira asli maaşa alınacak-
nönü, Trabzon kız enstitüleri. ların mezun bulunmalar1 meşrut 
(ilk okula müstenit olup tahsil olan mektepler şunlardır. 
müddetleri beşer yıldır) . İstan- Tahsil müddeti altı yıldan 
bul konservatuarının yatı kıs ekıik olan ytiksek okullar 
mı, (lık r okula müstenit olup Ankara hukuk fakültesi (tah· 
tahsil müddeti beş yıldır.) sil müddeti üç yıld1r). Ankara 

Orta tahsiline müstenit olup yüksek ziraat enstitüsü (ziraat 
en az iki yıl tahsil veren mek· veteriner ve orman fakülteleri-
tepler : ni ihtiva eder, her birinin tah-

Nafia teknik okulunun fen sil müddeti 4 yıldır. ) Siyasal 
bilgiler okulu (tahsil milddeti 4 

memuru kısmı, (Orta okula müs- yıldır). Ankara dil ve tarih coğ 
tenit olup tahsil müddeti fiki rafya fakültesi (tahsil müddeti 
yızdır). lıtanbu ve Çorum kü- yıldır). Ankara ceza terbiye 
çük sibat memurları okulları, enstitüsü, a) beden terbiyesi ve 
(Orta okul müstenit olup tahsil resim-iş şubelerinin tahsil müd-
müddetleri ikişer yıldır)). fstan- detleri 3 er yıldır), b) Edebiyat 
bul üniversitesi tıp fakültesine tarih • coğrafya, pedagoji, ta· 
bağlı ebe okulu. (orta okul tah- biiye, riyaziye şubelerinin tahsil 
siline müstenit olup tahsil müd· müddetleri ikişer yıldır; İstan· 

A k bul yilksek iktisat ve ticaret 
deti iki yıldır). n ara maliye okulu (tahsil müddeti üç yıldır). 
meslek okulu (tahsil müddeti İstanbul yüksek deniz ticaret 
iki yıldır) . Yalnız orta okul okulu (tahsil müddeti 3 yıldır). 
mezunu olarak bu okula girip lstanbul üniversitesi: a) Hukuk 
de mezun olanlar C fıkrası hük· fakültesi tahsil müddeti 4 yıl· 
menden istifade edebilirler). dır. Tıp fakültesine bağlı diş 

Tapu kıda1tro okulu "(tabısil tababeti okulu tahsil mUddeti 

UYI ı it 

Valimizin Karaca
su ziyareti 

VilAyete teşrifleri güolin· 
denberi Karacasuda ziyareti 
bekleoen 11avın vali 8 . Sabri 
Çıtak 19171939 çarşaoba gnnn 
kazamımızı tereflendirmişlerdir· 

HOkümet konağı 6nllnde oto· 
mobilinden inen valimiz kaza 
memurlarını, birer birer dolaşa .. 
rak ı, baıında g&rmnıler, mll· 
teakiben memurin ve ce0tiyet• 
ler batkanlarının ziyaretlerini 
kabul buyurmuılardır. Pek k11a 
silren bu merasimden ıonr• 
harici tetkiklerine basltyan va· 
limiz bükilrnet haricinde kalan 
devairi. belediyen\n yeni otel 
han ve srazinosınu, inşası na· 
temam Halkevi ve parti binala
rını, bal ve kuap dükkialarınt 
g6rerek Belediy~ reisine imara 
mut .. allik direktifler verm1sler
dir. Çarsı içinden sr~çmrken ken
disini selimlıyan halk arasına ka-
rışan sayın vali; esn11f, çiftçi, ıa
natkAr melctepli muhtelif sınıf halk 
ile yakından görüşmeler yapmış, 
hallerini sormuş, dileklerini din· 
lemiş. lnvmetli tenvir ve irşat
larda bulunmuş. resmiyette ge
reken islerinde beraberinde bu· 
lunan alakalı da.ire amirlerine 
direktifler vermişlerdir. 

VilAvetin en bOy&k millkiye 
amirinin araılarına qirip ken· 
dilerile hemhal oldu~unu g&reD 
halk arasında bu tam mlna•ite 
halkçı hareket, gelis ve seri bir 
sevinç ve memnuniyet bavaıı 
yaratmıştır. 

Bu özlil görti-.melerden sonra 
halhevi ve belediye dairesine 
teşrif buyurularak buralarda 
başta su isleri olmak &zere ka· 
zanın sıhhi, iktiıadi, içtimai 
beledi işleri ilzerinde konuşma 
larda bulunmuşlardır. 

Bu kısa istirahat vakfesin• 
den sonra maddi durumunun 
çok fena olduğunu işittiklerini 
söyledikleri, eski okul binaları· 
nı tetkik buvuran sayın valimlı, 
içinde okutulmakta bulunan SOO 
çocuğu ile bu köhne binaları.o 
çok acıklı bir halde olduğunu 
söyliyerek başlamıt bulunan 
yeni okul kurağının ikmal ve 
inşasına azami gayretle çalışa· 
caklarını vaad buyurmuşlardır. 
Sayın valimizin Karaca su içiD 
bayati denecek önemli düşün· 
celerinden biri de Karacasu· 
Tavas yolunun ikm11lile iki kaza 
muvasalasını motörlll vesait ile 
temin etmek vadi olmuttur· 
İsraf edilmiyen kısa saatler 
içinde bütün bu işlerden sonra 
vilayetin benamlı sayfiye'i Ka· 
racasu yaylilarını da görmek 
fırsatını bulan saym misafir 
başka bir zaman ı.relip bir kaç 
gün kalmak vadiyle 11,30 da 
Kuyucağa müteveccihen kaza' 
dan ayrılmışlud1r. 

"Himmetürrical takliulcibal,, 
sözü araplarındır.~fakat dağlar• 
takla attırmak, zorlukları yen
mem kudreti, cumhuriyetin halk .. 
çı ve enerjik idare amirlerine 
nasib olmuş bir meziyettir. . 

Kazalarının bir çok islrri01 

sabır ve sükun içinde bekliyeo 
Karacasulular, bu sabırlarıaıP 
mükafatını görecekleri kan• .. 

.!!!!le m6sterib bulunmaktadı~ 

4 yaldır . Fen fakültesi tahsil 
müddeti 4 yıldır. Fen Fakiilte .... 
sine bağlı eczacı okulu tabs•1 
müddeti 3 yıldır. Edebiyat fa
kültesi tahail müddeti 4 yıldı~l 
Züksdk öğretmen okulu tah•1 

müddeti 4 yıldır . 
35 lira maaşa 

35 lira alili maaşa alınac•~; 
ların mezun bulunmaları meşru 
olan mekt~pler şıınlardır: 

İstanbul ünivusitesi tıp f•" 
kültesi, fstanbul yllkı.ek muhell' 
dis mektebi. 



"''' an 
Yeni Bareme Göre 

Memur ve ücretlilerin 
• 

vergi nisbetleri nedir? 
Maliye vekaleti umumi bir tebliğ yaptı 
la· Bankalar ve devlet mleueıelerl memurlannın aylıklarının tev· 
ıt . ve teadlllll hakkındaki kanunun mevzuuna riren llcretlerin 

~bı olduiu verri nisbetleri hakkında Maliye vekileti, teıkilitana 
t ır ~mumt t.e~lii y_aparak vergi bakımından kanun hilkllmlerinin 
•tbık ıaretını renq tarzda izah etmiıtir. 

Kanunun on sekizinci madde lerinia 2417 numarala kanun 
•inde 14bu kanunun tllmulüne mucibince vergiye tabi miktar· 
Iİren mlleHeseler memurlarının lan gibi yine eskisi gibi yani 
•ylıkları ve muvakkat tazminat diier hususi mtle11eıeler ve ti· 
1•rı vergi itibariyle devlet ile· carethanelerin memur ve m&ı· 
Pttlileri hakkında tatbik olunan tahdimlerine verdikleri idibkak 
tıaılara ve aiıbetlere tabidir." lar gibi vergiye tabi olacaklar· 
~~Dilmek ıuretile ıimdiye ka- ~ dır. ,, 
'ltlr diier ticaret ve ıanat mü· Ayhiı 20 liraya kadar folan 
taıeaeleri mUıtabdemleri gibi mllıtabdemler: 

'•rfiye tabi olan bu? .. kabil me- Aylığı 20 liraya kadar lolan 
lllur ve mllıtabdemler hakkında kadro dahilindeki mibtahdem. 
'•rgi tevkifatı bakımından dev· lerin verr;Jeri ile fgündelikle ça 
let Ucretlilerinin tabi oldutu lııan ifçilerin vergi vaziyetleri 
h&kOmlerin cereyan etmeıi ka• iıe izabnamede ,ayle teıbit 
baı edilmiı bulunduğuna giSre eedilmektedir: 
~aliye veklleti izabnameıinde "Mevzuubahis banka ve m6-
aaanun ~a hlkmlln&n banfİ e11eselerin memur ve mtlttab· 

lllleaeıeler memurları hakkın· demlerinin aylıklarından timdi· 
~ ve bunlann ne gibi istihkak ye kadar 8b 7 ve % 9 niıbet· 
•rana tatbik edileceii ve rka· !erinde kazanç vergiıi keıilmek 
ıa11,, buhran muvazene ve bava te ve aylıfı 20 liraya kadar 
~VTetlerine yardım vergilerine olan kadro dahilindeki m&ıtab-

h&kmln hangi cib~tlerinden demler kazanç vergisi kanunu-
lll8e11ir bulunduğu tasrih nun muafiyet bllklmlerinden is-
tdUmittir. Bu m6aaaebetle umu tifade ettirilmekte idi. 
~I tebliğin bat k11mında dev- Barem kanunu bllkllmlerine 
et llcretlileri gibi vergiye tabi göre ise, bu memur ve m6ıtah 
~lan banka ve mlleaseselerin demlerin ücretlerinden ylizde 
•ngileri olduğu tafıilitiyle beıten baıhyan niıbetler daire· 

tllrrolunmuıtur. ıinde kazanç vergiıi kesilmesi 
Sareme tibi olmıganların ve bir ay içinde iıtihkakı 20 

11ergileri lirayı reçmiyen kadro dahilin-
lzabnamede menuubahs mli- deki mOıtabdimleri de kazanç 

'••eselerde bareme tabi olmı· vergiıinden lıtisna edilmesi :11-
~•11 memur ve mOıtabdimleria zam gelmektedir. Gludelikle 
• devlet Ucretlileri gibi vergi· çahıan i,çilere ait 80 kuruıluk t' tabi tutulacakları ıöyle zi- muafiyetin tatbiki bakımından 
~.~e mlltalea edilmittir: · devlet müesseseleri gibi diğer 

•rem kanununun 15 nci müesseselerde çahıanlar araaın-
~•ddeainde her ne kadar ta· da e1asen bir fark mevcut ol-j• avukat, daktilo, tahsildar madığıudan mevzuu bahiı ban-
t •cı ilb. Bazı memur ve müı- ka ve mUe11eselerde gündelikle 
~lıdimleriu bu kanun hükOmle · çalııan ve yevmiyeıi 120 kuru· 
~•ae tabi olmadığı zikredilmi' fU geçmiyen iıçilerin eıkiıi gi 
~~ de 18 nci maddesinde bu bi 80 kuruıluk muafiyetten iı-
llllunun bUkümlerine tabi olan f ı'fade tt• ·ı · d 1 ..._ e ın mesıne evam o u · 

de llıurlardan değil müesseseler- nacak ve gündelikleri 120 ka-
IQ Q bahsedilmiı olduğundan ruşa kadar olanlardan 80 l ku· 
~::••esenin memurları kanunun ruı ile 120 kurut arasındaki 
ltlll mllae tabi olıun olmasın, miktar üzerinden yOzde beı ka· 
ti ~•ıeıe kanununun mevzuuua zanç vergiıi kesilecektir. 

1 '
1Yorıa memur ve müıtabdim- •1 lele er· . 1nu11a at tazminattan alına-

.. •nan Ucretleriniu devlet lüc· 
""'tliler· 'b" . b" 1 cale vergiler 
ltl•ıı l~z gıdı vergıye ta ı tutu - iktisadi buhran, muvazene 
ile ım ır.,. ve hava kuvvetlerine :yardım 

ranıige ve lıarcirahların vergilerinin tevkifinde iıe bir 
z uergisi değiıiklik olmıyacağı izabname· 

lelei~rolunan banka ve m8e11e· de' tasrih edilmekte ve akara 
'-l 1111 memurlannıu ayhk ve da çalııaa memurlara verilecek 
~~•lckat tazminatından maada muvakkat tazminattan kazanç 
te ~•lclarınıu iıe bu tenzilith ve iktisadi bnhran vergileri ke. 
lbi~~c "._•~lünd~hn istifade ettiril· ıilmiyeceği, yalnız bu [tazmina. t' 

1 
egı tasrı edilmit ve ez· tın aılından yüzde ıekiz muva· 

Ilı e deamiıtir ki: ''8 zene ve yOzde iki bava kuvet-
·ler u bankalar ve m6eıieıe· lerine yardım vergileri keıilece 
leli -~~urlarının devlet Bcretli· ği itaret olunmaktadır. 
tihlc rıbı vergiye tabi olacak iı Temmuz Ocretlerinin vergi 
ltlt1t~~ları on sekizinci madde va1iyeti : 
t.t •nce (aylık ve muvakkat Temmuzun baıında adenmif 
dit ~iıa.at) olarak tayin ve tah· bulunan temmuz aylıklarının 
ltlurı,ddıniı oldutuudan bu me · barem kanununun temin eyle-
lbiıa ra ayhk ve muvakkat taz mit olduğu tenzilitlı vergi Cıiı· 
ı, .. ~tan gayri verilen iıtibkak teminden istifade ettirilip etti· 

1 '•tniye, barcirah yevmiye· rilmiycceti ise izabnamede tıh-

&DIR 

Maa,if Şurası mühim bir 
halletti kültür davamızı 

Uç sınıflı köy okulları beş 
sınıflı · hale konacak 

Bu suretle 380000 köy çocuğuna iki yıl daha 
milli terbiye ve kültür vermek kabil olacaktır 

Maarif Şflraaı Umumi Heyeti Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yü
celin reiıliiinde toplanarak killtOr davamızın çok mflhim bir me· 
selesine temaa etmiı ve uzun milnakaıalardan ıonra tlç sınıflı ve 
bir 6ğretmenli kay okullarının beı sınıflı hale getirilmesine ittifak 
ve alkıılar arasında karar vermiıtir. 

Milli terbiyemizin inkiıafında 
ve k6y kalkınmaıında mllhim 
bir rol oynıyacak olan bu pren
sip hakkında alakalı komisyo· 
nun raporu şu esaıları ihtiva 
etmektedir. 

a) Üç sınıflı k6y okulları, 
parti programında tesbit edil
mit olan bet yıllık tahsil pren · 
ıibine uygun değildir. 

b) Üç yıllık köy okulu, umu
mi ve mecburi ilk tahsil he· 
deflerini tahakkuk ettirmiye ve 
kay çocuğuna istenilen milli 
terbiyeyi vermiye kafi değildir. 

c) Köy okullarının üç sınıflı 
olması bcı yıllık mecburi tabıi· 
lin iıtenilen ıekilde tatbikına 
mini olmaktadır. 

Köy okullarının beı 11nıflı 
bale getirilmesinin faydaları 
raporda ıu suretle teıbit edil
miı bulunmaktadır. 

Beş sınıfın /agdaları : 
a) 380.000 türk çocuğuna iki 

yıl daha okula devam imkanını 
ltaz1rlıyarak onları muhitine, 
yarduna daha faydah bir unıur 
yapacaktır. 

b) Okul yolu ile verilebilecek 
milli terbiyenin tekemmiilllnll 
temin edecektir. 

c) Köy çocuklarının daha ile
ri tahsil kademelerini 11rasiyle 
takip etmelerine imkin vere· 
cektir. 

d) H alkçıhk prensibimize Ma · 
arifte yeni bir tahakkuk ıabası 
teıkil edecek ve cumhuriyetin 
köy • ıehir farkı tanınmadığına 
k8ylnyn bir kat daha inandıra
caktır. 

e) Öğretmenin, mesleki şab
ıiyetile umumi ve meılelci ma
lumatını kuvetlendirmek lüzu· 
munu duymasına yol açacaktır. 

f) Orduya daha uyanık, d11· 
ha bilgili askerler gelu:ıesini 
temin edecektir. 

Hatiplerin sözleri : 
Umumi heyet üzerinde bllyük 

bir tesir ve alika uyandıran bu 

lil olunmakta ve mesele ıöyle 
bir mlltalea ile karara bağlan· 
maktadır. 14Bu gibi mOe11eaele
rin ekaeriıi ücretleri peıin ola
rak ödemekte olduklarından 
temmuz 939 ayına ait istihkak· 
larda bu kanunun meriyeti ta· 
ribinden evvel ödenmit ve o 
zamanki hük6mlere göre verfi· 
ıi kesilmiştir. Binaenaleyh ka
nunun neırinden evvel ödenmif 
olan temmuz 939 ayına ait ile· 
retlere bu kanunun teımiline 
imkin olmadığından bu gibi ay
lıldarın 11 temmuz tarihinden 
sonraki kısmı için verginin ye
ni kanuna göre hesap ve farkı· 
nın reddedilmesi mevzuu babiı 
deiildir.,, 

raporun okuamaıındau sonra 
bir çok hatipler mOtalaalarıuı 
ı6ylemiılerdir. Bu arada ilk o
kul ağretmenleri' mUmeHili Er
zurum ilk okul 6ğretmenlerin· 

den Tevfik Yıldız, fikirlerin 
esas itibariyle pek doğru oldu
ğunu, bununla :beraber k6y 6ğ-

l retmenlerioi mıiıet ve meıken 
kayrısından kurtarıhp idealiyle 
baıbata bırakılarak ve bu yeni 
vaziyete g5re mesleki bakım

dan tecbiz edilerek muvaffaki
yetin matlüp tekilde istihsalin 
mümkün olacağını ı6ylemiıtir. 
Pertevniyal Liıeıi edebiyat ağ
retmeni ve Maarif Şurasının 
orta öğretim komiıyonu reisi 
Tevfık Ararat ile lstaubul Üoi
veraiteıi terbiye profeıöra Sad· 
rettin Celil Antel meselenin 
bedihi ve zaruretin meydanda 
olduğuna binaen hemen reye 
müracaat edilmesini teklif ef
miılane de ~mevzuun ehemmi· 
yeti mi1zakereyi devama ıürllk
lemiş ve ıö:A: alan İsmail Hakk
Baltacıotlu, bir öğretmenin bet 
sınıfı bir arada idare etmesinin 
bir paradoks olmadığın, bunun 
içimizde tatbik etmiı olanların 

ve timdi de edebileceklerin 
mevcut olduğunu, muallim ener
jisinin bir dersaue de ister aynı 
sınıftan olıun ister ayrı sınıfla· 
ra menıup olsun 40 talebe kar
ıı11nda sabit bir kıymet ifade 
edeceiini, ancak enerjinin ıarf 
teklinin deiiştirilebileceğini ı6y
liyerek bu usulnn tatbikinde 
hem zaruret, hem fayda bulun· 
duğun ve hiç bir imkin11zhk 
mevzuubabı olmadığını izah et
mi,tir. 

Bunu müteakıp söz alan Kon 
ya Maarif Müdilrü Halit Ziya 
Kalkancı, nazari olarak mümkün 
g6rülebilecek olan bu usulün 
tatbikinden ahnacak neticeler 
elde bulunmadıkça kati bir bü · 
küm verilmiyeceğini ıöylemif, 
Baltacıoğlunan . bükme medar 
olabilecek ne gibi doneler vere
bileceğini ıormuş, Konyadaki 
mOıahede ve teftiılerinde Oç 
sınıflı k6y okullarında bile tek 
iSğretmeuden kifi randıman alı· 

· uamadı ğını gördüğüne ıöre beı 
sınıfın bir öğretmene verilme· 
ıinden müıbet neticeler istihıa· 
lini ıOpbeli g6rm61tilr. 

Bunu üzerin hararetlenen mü 
zakere profesör Saim Ali D.ı. 
emrenin kürsflye gelmesiyle bir 
kat daha heyecanlı bir bal ik
tisap ctmiıtir. 

Saim Ali Dılemfe. bir öğrct
menii ve müteaddit sınıflı mek 
tebin muvaffak olduğuna bizzat 
kendisinin ve Şii · a azasından 
kendi yaıında bulunanların mi
sal teıkil ettiğini ıöyliyerek 
Nakilbent mahalle mektebinde .. 

'181 t. 
RADYO 1 

CUMARTESi 2917/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

ICa. 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Prorram. 
12.35 TOrk mllziği. 
1 - Şetarabau peşrevi. 
2 - Dede - Şetaraban ,arkı 

Gözümden göalümden gitmiyor. 
3 - Sadettin Kaynak - Şe

taraban • Gecemiz kap kar. 
4 - Artaki - Kürdilihicazkir 

ıarkı - Ne,e ile geçen. 
S - Muhavver tnrkn • Ba

tan gOu bana benziyor. 
6 - Bedriye Hotgllr · Mu· 

hayyer tilrkn · Güneı dotdu 
dam1ara. 

14.00 Memleket 18•t ayarı, 

ajans ve meteoroloj habet'lerı. 
14.10 • 15.30 Nüzik ( Danı 

plelıluı. 
18 30 Program. 
18.35 Müzik (Jazz piano solo· 

ları - Pi.) 
18.45 Müzik (Knçnk orkestra 

Şe,: Ntcip Atkın ). 
1 - Jakol> Christ - Altun 

yıl~ızlar. 

2 - Ziebrer • Karnaval ço · 
cakları (Vals). 

3 - Mainzer - Dilğtın t&reni. 
4 - Heinz Reinfeld - Eve 

gel yavrum. 
5 - J. Straus • Polka. 
6 - Nonti .. Çardas. 
19.15 Türk mOziği ( lıace aaz 

fasıl) 
20.00 Memleket ıaat aya11, 
ajını ve meteoroloji haberlrri. 
20.10 Ne,eli plaldaklu. 
20.15 T6rk müziği (3 Kemen

çe, saz, lavta ile oyun havaları) 
20.30 Türk ~Uziği. 
1 - Bimen şen - Hllzzam 

ıarkı • Stıkôola gçenn. 
2 - ·Selahattin Pınar - H6z

zam ıar1cı - A,kınla ıUrün•em. 
3 - Selahıtttin Pınar • Hilz· 

zam ıarkı • O midini kirpikleri
ne. 

4 - Fa;z Kapancı • Hüzzam 
ıarkı · BlklOm Büklüm sırma 
saçlı. 

20 25 Konuema. 
21.0S Temıil. 
22.00 Haftalık borsa kutuıu 

(Ecnebi dillerde). 
22 30 Müzik (Hafif mUzik-Pl.) 
22.00 Son ajını haberleri, zi· 

raat, eıbam, tah,,ilit, kambi-
yo • nukut borsası (fiyat). 

23.20 MOzik (Cazband-PJ.) 
23.55 24 Yarınki program. 

ki yetitit buzını ve zamana ait 
hatıralannı alikalandırıcı bir 
ifade ile canlandırmıtbr. Bunu 
miiteakıp siz alan Adana Lise· 
ıi Direkt6r0 Şahap Nazmi Coı
kunlar kendisinin de vaktile 
bet sınıfı bir arada okutmak 
ıuretile köy muallimliği ettiiini 
ve aldığı neticenin çok mllıpet 
olduğunu söyliyerek raporu te
yit etti ve mlizakerenin kifaye-
tini ileri sürdü. Bunun üzerine 
Şura Reisi Maarif vekili Haıan 
Ali Yücel hatiplerin sözlerini 
bulisa ederek reye mUracaat 
etti ve komiıyonuu teklifi al-
kıılar arasında ittifakla kabı.I 
edildi. 

Kabul edilen diier kararlar 
Ştıra, okul kitaplarının Maa· 

( Llltfea çeviriniz ) 



.. 

1 • 
1 1 

rlf Vekilliği tarafından bııtı· rın varidat menbaları bıkkın· 
rıtması hakkındaki talimatna- daki rapor ) mftzakere edilmiı 

:7 7 

Alay. 37. _Sa. Al. 
komisyonundan: 

menin milzakereıine devam ede· ve kararlar alınmııtır. 
rek, müsabaka da kazanan eser- Komi!yonlann çalıımalanna 
lere •erilecek telif hakları mad· imkin vermek Dzere saat 17 de 

Aydın birliğinin ihtiy•cı için 
alınacak 42,000 kilo ıaman 4 

deıiniu muhtelit bir komisyonda yine vekilin riyatetinde toplanan 
tekrar gözden geçirilmetine ve ştira umumi heyeti &nce mubte-

Ağuıtoı 939 Cuma gtlnil saat 
1 S te alay sa tın alma komis-

diğer maddelerinin kabulilne lit komisyonunun mOsabakada 
karar vermittir. Bundan sonra kazanan okul kitaplarını yazan-
( Maarif mDdilrleri ve memur- lara verilecek telif hakları bak· 
ları talimatnamesi ) hakkındaki kındaki raporunu aynen kabul 

yon anca açık ekıilıme yaoıla
cıktır. Tahmin bedeli 840 lira· 
dır. ilk teminatı 63 liradır. 
Şartnamesi her giln komisyon-
da ııiir6lebilir; isteklilerin ka· 
nuni vesikalariyle birlikte belli 
ıaatta komisyona gelmeleri. 

rapor üzerinde müzakerelerde etmiş ve sonra (orta okul ve 
bulunmuı ve komisyonun rapo- liselerle öğretmen okulları meı-
runu bazı tldillerle kabul et- lek ve teknik okullar inzibat 
miştir. talimatnamesini müzakereye bat 

Saat 12 de açılan ikinci cel- lamıı ve bu talimatnamenin mes 
ıede ( bir öğretmen tarafından lek okullarına da teımilini ka · 

bul etmiştir. 
idare olunan üç sınıflı köy o- Yarın saat 10 da tekrar top· 
kullarının beş sınıfa iblağı hak- lanmak üzere- saat 20 de celse 
kındaki rapor ) ile ( ilk okulla- tatil edilmiştir . 
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MOdUrG ı Etem Mendraı 

Suıldıtı yer 
c", e ........ ı 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter- ı 
/eri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlaninıştır. 1 

1 
411 
411 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

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 

1 

hazırlanmışhr 

1 
1 
: 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur ! 
\ · C. H. P. Basımevi ,~ 

........................................ 

.... ... _ 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağhk yurdu, ıimdillk 
lcerrahi kadın hastalıklan ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabul&ne batlamııbr. 

Yartda birinci sınıf m6taha11ıs doktorluımız tarafmdan il•' 
türlO erkek k--.dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiti tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. · == .,,., 7-
Aydın vilayet daimi 

encilmenlnden 
871 lira 38 kurut keıif be· 

delli Kuyucak - Karacasu yo· 
lunda ahıap mendres köprüsii : 1 

nün esaslı tamiratı açık eksil· 
me usuliyle eksiltmeye konul· 
muttur. 

Eksiltme 17/8/939 perıembe 
gftntl ıaat 16 da viliyet daimi 
enc6meni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait metraj, keşif ıartna· 
mc ve resimler nafia müdOrlO
ğllnde görülebilir. 

Muvakkat teminat 65 lira 35 
kuruıtur. 

isteklilerin teminat mektupla· 
ra Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret odası vesikalarıla yuka
nda yazılı giin ve saatte vili· 
yet encümeninde hazır bulunma 
ları ilin olunur. 

136 29 2 8 13 

Aydın Vilayeti Erbeyli 
incir istasyonu Müdür
lüğünden: 

Aydın vilayetinde Erbeyli tren 
istasyonu civarında incir ıslah 
istasyonuna yapılacak 9835 lira 
48 kuruı keşif bedelli garaj, 
saya binalarile bekçi kulübesi 
inşaatı açık ekıiltme usulile ek
siltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 7 /8/939 pazartesi 
saat 10 da Aydın viliyeti Na-
fıa mildürl6ğ6 odasında yapıla
caktır. 

Bu iıe ait metraj, ıartname, 

vesair evr•k NafJa müd6rlüğ6n-

Aydın alay Sa. Al· 
Ko. başkanlığından 
Aydın birliğinin ihtiyacı içiO 

86000 kilo sığır veya keçi •' 
koyun eti kapalı zarfla eksilt" 
meye konmuftur. Hangiıi lucu• 
olursa o cins etin ihaleıi yap•" 
lacaktır. Bu üç cins ete bel 
talip tarafından bir zarf içinde 
olmak Ozere her liçünede •Y" 
ayrı fiyat teklif edileceği gi~~ 
bir cins ete de fiyat teklif edı 
ltbilir. ihale 14 ağustoı 939 
pazartesi günü saat 15 de a•r 
dında askeri satın alma ko111i•' 
yonunda yapılacaktır. Sığır ~ 
nin muhammen bedeli 2t5uvv 
lira, keçi etinin 21500 lira, k0' 

yun etinin 34400 liradır. 
Sığır etinin ilk teminatı t611~ lira 50 kuruş, keçi etinin 16 

lira 50 kuruş, koyun etioiO 
2580 tiradı,. . 

Şartnamesi aydında aıke~ 
komisyonunda Ankara ve lz1111

1 levazım amirlikleri satln allll 
komisyonların da görftlebilir. 

Taliplerin teklif mektuplar•"; 
kauuu i vesikalariyle birlikte ib 
leden bir saat evveline kad•~ 
makbuz mukabilinde komi•Y0 

Da •erilmesi. 
113 24 29 4 1~ 

de · g6rülel>ilir. ,. 
Muvakkat teminat mikd• 

738 liradır. . t' 
isteklilerin muvakkat tem••' it 

ları, Aydın viliyetinden b~ 1, 
için alacaktan ehliyet •e••"·ıı 
tarı ve ticaret odası vesikal•':tı 
yukarıda yazılı gün ve s•• _,, 
Aydın Nafıa müdllrlüğll od•'i•' 
::, ~azır 2 ~u•25maJ9" sil'(ı f s) 

• 


