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Halk terbiye ve kültürüne hizmet 

Halkevleri açılmasına imkan olmıyan 
yerlerde halk odaları kurulacak 

lstanbul 12 - Bir müddettenberi Akdeniz- Veliaht Mibail 14,45 de karaya çıkarak ıehirde 

C. H. Partisinin so.ı Betinci 
Büyilk Kurultayıoda halk ter
biyesine hizmet etmek ve Halk 
evi gibi Partinin knltür kurum
ları olmak üzere bir de halko· 
daları kurulması kararlaşmıı ve 
Parti nizamnamesine bu mak· 

Ayrıca bir okuma odası bu· 
lunmadığı takdirde toplantı ıa• 
lonuoun nİftnasip bir yerinde 
ki•ap dolabı konulmak şartile 
hem salon hem okuma odası 
olarak kullanılabilir. 

de ve Adalar denizinde hususi mahiyette seya- otomobil ile bir gezinti yamışbr. 
bat yapmakta olan dost ve müttefik Roman· Sa majeste Karo\ 17,15 de hususi mot&rle 
Ja kıralı majeste Karol ve veliaht Mibail diln Dolmabahçe sarayına gitmiştir. Cumhurreisimiz 
14,SO de Loçya Karol yatiyle \. limanımıza gel-

1 
ismet fnönü kendisini kartılamııtır. 

Reisicumhurumuz ve kral Karol bir ıaat 
tııiş ve yat Do!mabJlbçe sarayı önünde demir- kadar görüımüşlerdir. 
lemiıtir. 

1 
satla kayıtlar konmuştur. 

Klfi bina bulunmıyan ve ça· 
lıthrılacak elemanı az olan yer
lerde açılacak olan bu halkoda
larına ait esu talimatı C. H. 
P. Umumi idare Heyeti son top· 
lant.ıla.rında inceliyerek tasvip 
etm•şbr. Halkevlerine düıen va· 
ıifelerin mühim bir kısmını mem· 
leket içinde daha geniı bir sa• 
bada yapacak olan ve C. H. P. 
Genel Baıkanhk Divanınca taı· 
dık edilen halkodalarına ait ta
limatı aynen ne~rediyoruı: 

4 - Halkodalaranın açılma 
kararı ve çalaımasının umumi 
ıevk ve idaresi Parti umumi i
dare beyetinio, odaların, bütçe· Sa majeste Karol motörle yata gitmiş ve 

Hariciye vekili ŞükrO Saraçoğlu, riyaseti· Reisicumhur ismet tnönll tarafından rabhmda ıiofo, binanın, tesisat levazımı· 
nın temini Halkodalannın bulun 
dukları yerin vilayet, kaı.a, na-

cumhur umumi katibi Kemal Kedeleç ve başya· uğurlanmıştır. 
ver Celilden mürekkep bir heyet yRta gide· ı Loçya Karol yatı akıam geç vakit Roman-
rek dod devlet hükümdarını ıelimlamışttırr. yaya gitmek ilze lstanbuldan ayrılmıştır. hiye veya ocak Parti idare he• 

yetinin iı;dir. 

Hamidiyej 
Mektep gemisi 

lzmire geldi 
lzmir, 12 - Ha midiye mek· 

tep kruvazörümüz bugün saat 
13, lO da lzmir lima•nna gelmiş 
\'e mendrek dışında demirle· 
tniıtir. 

Mektep gemimizin geldiğini 
i6ren kalabalık bir halk ribh· 
illa toplanarak sevinç tezabilra
lile mektep gemimizi alkışla-
1Dııtır. a. a. 

Amerika hükumeti 
Fransaya 40 milyonluk 

mühimmat ihracına 
müsaade verdi 

Vaıington, 12 - Hükumet 
Fransaya ihraç edılmek üzere 
40 milyon dolarhk mühimmat 
İçin lizım olan permiyi ver
llliıtir. 

Bu perminin 35 milyon do-
1•rhk kıı1mı tayyaredir. 
Amerikanın logiltereye ver· 

diği permilerde yekun olarak 
kanunu sanidenberi yirmi mil-
Yon doları bulmuıtur. a. a. 

- · ~-

Japon hükumeti 
Ayrupa yaziyeti hakkın

da bir plan hazırladı 
Londera 12 - Havas ajansı 

'nubnbirioin iyi menbadan ala
l'ak Tokyodnn bildirdiğine göre: 

Japon bühümetit japooyanıo 
Avrupa vaziyeti hakkmdaki 
bİYasctini tesbit eden bir plin 
•zılamakla meşguldur. 

l Bu plin betler konferansına 
S ağustos toplantısında arz 

()lunacaktır. a.a. 

Askeri-~Üzakere
ler' dün başladı 
Moskova 12 - Sovyet, Fran· 

~'ı ve fngiliz askeri müzakere
} tl'icıe bug6n saat l l de haı· 
"Ilıca lctır. a.a. 

lzİnir ~ 
Fuvarını Ticaret 

vekili açacak 
Ankara 12 - Beynelmilel 

İzmir fuarını hükiimet namına 
ticaret vekili Cezmi Erçinin 
açması takarrur etmiştir. 

Ciano 
~ibbentrop müla

kah 
Bükreı 12 - Gazeteler Kont 

Ciano ve Ribbentrop mülakatı
na büyük bir ehemmiyet ver· 
mekte fakat henüz tefsirlerde 
bulunmamaktadırlar. 

Fransız Başvekili 

1 - Halkodaları, Halkevleri 
gibi C. H Parti~inin Cümhuri
yetçilik, Milıiy~tçilik, Halkçılık, 
Layiklik, Devletçilik ve f nkı
lipçılık prensipleri içinde çalı· 
ıan killtür kurumlarıdır. 

Halkodalarının kapıları Par
tiye yazılı olan veya olmıyan 
bütün yurddaşlara açıktır. 

5 - Bir yerde Halkodası a• 
çılması istendiği takdirde ora
nın Parti teş\dlitı kadem !J8 

riayet ederek tekliflerini yapar. 
Vi lyet idare heyetleri bu tek• 
lifleri inceliyerek açılma şartla
rının tamam oM•ığuoıı aolaılık
lar1 takdirde Parti Genel Sek· 
reterliğine yazarlar ve alacak· 
ları emir llzerine hareket eder· 
ler. Parti teıkilitı olmıyao yer· 
lerde bu teklifleri genel mil
fettişler yaparlar. 

- Sonu 2 inci Sayfada -

• 
Tatilini yarı bırakarak Parise döndü . Ancak Halkodası reisi veya 

ıdare heyeti azası olabilmek İ· 
çin mutlaıta C. H. Partisine ya· 
zıh veya devlet memuru olmak 
farttır. 

sıngapura 
Yeniden deniz ku

vetleri gitti 
Parh, 12 - Haber aldığımıza gCSre Akdeoizde bir gezi yap· 

makta ve ağustos ortalarına doğru Parise dCSnecek olan başvekil 
Daladye, birdenbire tatili yarıda bırakarak Parise vazifesine dön· Halkodaları açılma şartları 

2 - Halkodalan eleman, bi
na ve para bakımından Hallcevi 
açılmasına imkan görülmiyen 
yerlerde açılabilir. 

Singapur 12 - Siogapura 
yeniden 12 İngiliz denizaltı ge• 
misi gelmiştir. Tayyue gemiıi· 
ninde bu diinlerde gelmeıi bek 
lenmektedir. 

meğe karar vermiştir. a. a. 
Paris, 12 - Akdenizde yaptığı tatil ce't'elinını bitirmiı olan 

ve bugnn Parise danmüş bulunan başvekil Daladiye harbiye ne-
zaretinde hariciye nazırı 8. Bonaeyi kabul etmiıtir. a. a. 

Vilayetlerin kadro
ları yeni bareme 
göre tespit olundu 

Yeni barem kanunu esasları
na göre Dahiliye vekaleti vill
yetler kadrosundaki dc; ğişiklık
leri tesbit etmiş ve 1 eylülden 
itibaren barem kanununun mali 
kısmının tatbiki için de lüzumlu 
ha valelerin hazırlığmı ikmal et
miıtir. Bareme müktesep bak
lan baki kalmf\k üzeke kayma
kamlıklar 40, 50, 60 ve 70 lira 
asli maaşlı olmak üzere dört 
ıınıf, nahiye müdürlükleri de 
20, 25, 30 ve 35 olmak üzere 
keza d6rt sınıfa ayulmıştır. Ve
kalet barem kanununun tesbit 
ettiii bu esasa uyarak eskiden 
kaymakamlıklarda 45 ve 55 lira 
asli maaş•a çah,an kaymakam
lar mUktesep haklan baki kal
mak 6zere 40 ve 50 lira asli 
maaılara, nahiye müdürHlkle· 
rinde 22,S lira asli maaşla ça· 
hşaular müktesep hakları baki 
kalmak üzere 20 lira asli ma
aşa alınmıtlardır. Maaşları yeni 
bareme uymak üzere daha aıa · 
ğı dereceye indirilenler almak· 
ta oldukları maaşın farkını terfi 
edinciye kadar almakta devam 
edeceklerdir. Yeni vaziyete gB-

Vilayetimizin pa
muk istihsalatı 
Villyetimizin pamuk ziraatı 

yıldan yıla bilyük bir inkişaf 
gastermektedir. Alakadarlardan 

3 - Bir yerde Halkodası a
çılabilmesi için orada en az 50 
izanın kaydedilmiı olması ve 
bir toplantı salonu ile bir oku
ma odasının ve odayı idare e· 
decek kadar yıllık bir bütçenin 
sağlanması şarttır. 

Hindistandan 7 bin aıker da 
ha gelmittir, 

• 1 • 

Muğlada zelzele 
Muğ:a 12 - Bn sabah ıaat 

8 de bir yer sarsıntı11 oliDUf • 
tur. Hasar yoktur. 

aldığımız malumata göre, 938 . . ..... "' ............... ...., •••• ,, 
ı 939 mahsul yılanda Aydında - ft • • • • • • • • •.....,. • • • .. ,. • • • * 

6590, Bozdoğaoda 2200,Çinede ~ 30 Aİ4USTOS 
55, Karacasuda 612, Nuillide \.:1 
6000, SCSkede 150 hektar arazi . 
üzerine pamuk ziraatı yapılmış· ' 
tır. HAV ACILIK HAFTASI 

Bu sene zenğin programla kutlulanacak 
Bu zeriyattan Aydından 2400t ~ 

Bozdoğandan 1000, Çine den 120, • 
Karacasudan 26, Nazillıden · 
3000, Sökeden 55 ton 18f pa- : 30 Agustos Zafer Bayramının ayni zamanda ;memleketi· 
muk istih11al edıleceği tahmin : mizde bavacıhk haftası olarak kutlulaod ı ğ'ı malumdur. 
edilmektedir. · Havacılık haftasının neşeli, hareketli geçmesi ve her 

937 - 938 mahsul yılında iıe • ı~nı! halkımızın bu mevzu &zerinde alakalandırılması için ıeh 
Aydında 2892, Bozdoğanda 3000 • rımıı Hava kurumu zengin bir program bazırlamııtır. 
Çinede 42, Karacasuda 650, . 
Nazillide 4500, Sökede 25 hek- : Program Şudur 
tar pamuk ekilmiş sene sonunda • 1 - 30 ve 31 Ağustos çarıamba ve perıembe gllnleri 
Aydından 2418, Bozdoğandan · eıya piyangosu keşide edilecek. 
1050, Çineden 12, Karacasudaa : 2 - 1 Eylül cuma akıaını kurum gazinosunda çekilen 
1247, Nazilliden 1732, S6keden ~ milkifatlar tevzi edilecek. 
5 ton ki ceman 6464 ton saf , 3 - 2 Eylül cumartesi akıkamı pınar başı gazinosunda 
pamuk istihsal edilmiıtir. : gardenparti verilecek. 

re nahiye müdürleri 25 lira asli '. 4 - 3 ve 4 eylül pazar ve pazartesi günleri pınar bap 
maaılı 681, 25 lira maaşlı 258, • gazinosunda tiyatro ( miloasip bir kumpanya bulu-
30 lira maaşlı 153, 35 lira ma· • namadığı takdirde 3 eylül pazar günü demir yolu 
aıh da 7 olarak teıbit edilmiı • kenarındaki Kadri çavuş gazinosunda bahçe ~:X.len · 
ve viliyetlere de bu ,ekilde : 5 

tebliğ at yapılmıştır . · ""'• ••• ., •.• ~=~~ . -.., .. ..., 
-
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Barem Kanunu 1 Halk terbiye ve kültürüne hizmet 

·zahnamesi ı Halkevleri çılması a i k"' o ıyan 
Maliye Vekiletinin hazırladığı izah-1 yerlerde ha k odaları kur 1 cak 

nal!' yİ aynen neşrediyoruz 1 ••ı tar•" "'""'' •••tı.•e H. Partiıi Genel sekreterliği 1 
Maliye Vekaleti, yeni devl t baremi kanununun tatbik teklini 6 - Açılmasına C. H. P. ile, diğer bütün idari ve mali 

göıterir izahn menin hazırlığını bitirmişti. lzahname bastmlacak umumi idare heyetince karar işlerde bağlı olduğu Parti teş-
ve en kısa bir zemanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· verilen Halkodaları, Halkevle- kilitı reisliği ile veya umumi 
tır. Bütün devlet nıe;,urlarını alakadar eden izabnameyi aynen rinin yıldönümleriode hususi tö· müfettişliklerle muhabere ede-

aşağıya koyuyoruz : 

-9-
Şu kadar ki, bu suretle ihti· 

ıas mevkilerine getirilenlerin 
tayin edildikleri dereceler ken· 
dileri için müktesep bak h şkil 
etmez. Bunların ihtisas mevki
leri haricindeki memuriyetlere 
nakal ve tahvillerinde ve teka· 
lltlüklerinde tahttil vaziyetlerine 
ve hizmet milddetlerine 'göre 
iktisap edebilecekleri derece 
maaıı esastır. 

Yukandaki misale göre doğ· 
rodan doğruya maliye vekileti 
tetkik heyeti azalığına girmif 
olan bu memurun, üç sene mez 
kur vazifede kaldıktan sonra 
ihtisas ile alakalı oJmıyan baş· 
ka bir memuriyete nakil ve tah 
vil edilmek istenildiğini ' farze• 
decek olursak, bu takdirde gi· 
rebiltceği dence (kendiıi yal· 
nız yüksek tahsil görmüş ~ve 
yib.ıek tahsil görenler için ka· 
bul edilmiı olan bir terfi müd
deti kadar (90) lira maaıla hiz
met ctmiı olduğuna göre) 35 
lira maaşlı (10) ncu dence ol· 
mak icap eder. 

Bu memurun 1452 numaralı 
tevhit ve teadül kanunundan 
evvel 50 lira maaş almak sure
tiyle bir vazife kabul etmiş ve 
bu vazifede de 1 ıene fknlmıt • 
olduğu farzedildiği takc:firdc ise 
muvakkat 2 od maddenin 2 
nci fıkrasındaki sarahate göre 

50 lira maaı kendisi iç!n mük • 
tesep hak teşkil ettiğinden ve 
bir terfi müddeti de tetkik he
yeti azilığında bulunmut oldu
ğundan ihtisnı ile alakalı olmı
yao memuriyetlere nakil ve tah 
viliodc girebileceği (35) lira 
maaşlı (10) ncu derece değil, 
7 nci madde münasebetiyle iuh 
olunduğu veçhile, 60 lira maaı· 
lı 7 nci dereee olmak lizım ge
lir. 

Mevzubahis olau memurun 
evvelce ve mesela 10 ıeoe müd 
detle ücretli bir vazifede bulun 
duğu kabul edilecek olursa mu· 
vakkat 10 ncu madde hükümle-
ri de göz önünde tutulmak su· 
retiyle girebileceği memuriyet 
derecesinin tayioi icap eder. 

Bu nizamnamenin 11 nci mad 
desinin (L) fıkrasında de izah 
edildiği ~eçhile Ankarada bu· 
luuan ibti as mevkileriııae is
tihdam edileceklere kanunun 
umumi bfJküo.leri dairesinde 
almakta oldukları derece fmaa-
ını iktisap edinceye kadar mu 

vakkat tazminat verilmez. 

Bu maddede izah edilen hil
kümler ücretli memurlar bak· 
kında da. aynen tatbik edile· 
cektir. 

Maaşlarından farklı derece 
alan ücretliler 

Madde 14 - Ücretli memur-
lara bidayeten tayinlerinde ma· 
n hl rdan f rkb olarak bir yu· 

karı dereceye ait maaı ::tutarı 
verilmektedir. Bu itibarla ücret 
li vazifelerde bulunanlardan 
maaşlı memuriyetlere nakli edil 
mek istenilenlerin, aldıkları De· 
rette bir terfi müddetini dol· 
durmuşlarsa ficretlerinin teka · 
bül ettiği derecedeki maaılı 
memuriyetlere ve bulundu~ları 
ücrette bir terfi müddeti kalma 
mış olanların da ücretlerinin 
tekabül ettiği derecenin bir de 
rece aşağııındaki maatlı me· 
muriyetlere nakilleri kabildir. 
Yalnız ücretli bir memurun ma• 
aılı bir vazifeye nakli için ev· 
velemizde o memurun muvakkat 
2 ııci meddeye göre alabileceği 
ilcret miktarınan tesbiti ve on· 
dan sonra hal<kında bu madde 
hfikmünün tatbiki IAzım geldiği 
g&z öoünde tutulmalıdır. 

Bilfarz (140) lira ücret alan 
ve yüksek mektep mezunu ol· 
mıyan bir müstahdemin maaıh 
bir memuriyete nakli arzu edilse 
be memur (140) lira ücreti dört 
sene filen almış ise 8 nci dere· 
cedeki (50) lira asli maaılı bir 
vazifeye naklen tayin olunabi· 
lir. Şayet bu müstahdem (140) 
lira ücrette henüz dar t ıene 

bulunmamış ise bu takdirde ken
diıinin 9 ncu dertceye ait 40 
lira asli maaılı bir memuriyete 
tayini mümkilndilr. 

Bunun akıine olarak meseli: 
50 lira aıli maaıh yüksek mek 
tep mezunu bir memur 9 dere· 
cede 3 sene bulunduktan ıonra 
ücretli bir vazifeye nakledilecek 
olursa bu mtmura 8 nci dere
ceye ait maaı tutarının iki ilst 
derecesinin tekabül ettiği (210) 
lira ve ıayet 8 nci derece ma· 
aşını üç ıene almamıt ise 50 
lira asli maaşın tutarının bir 
üst derecesinin tekabül . ettiği 
170 lıra ücretirı verilmeıi caiz
dir. 

Şu kadar ki, gerek ücretli 
vazifelerd: n maaşlı memuriyet· 
lere ve gerekse maa,lı memuri 
yetlerden ücretli vazifelere nak 
ledilen memurların esksi vazife· 
lerindki hizmet müddetleri ne 
oluua olsun geçtikleri maaşlı 

veya llcretli memuriyet derece· 
!erindeki terfi müddetlerinin 

mebdei nakledildikleri tarihtir. 
Bunların nakilden evvel bulun· 
dukları ücret veya maaı dere
celerinde geçirdikleri müddetler 
bir üst dereceye tayinlerinde 
yeniden hesaba katı mıyacaktar. 

Kanunun bu maddesinde üc· 
retli bir vazifeden maaşlı bir 
vazifeye ve yahut maatlı bir 
vazifeden ücretli bir vazifeye 
geçenlerin terfi müddetleri na· 
kil tarihinden baılar, denmiıse 
de kanunun terfi milddetinden 
bahseden 7 nci maddesiod 11 

yukarı dertceye terfi i(n en 
ar dört . eu bir d rt ede bw· 

renlerle açılırlar. bilir. 
7 - Halkodaları salonları 12 - Halkodası idare heyet-

Partimizin prensiplerine aykın leri en az 15 günde bir topla· 
olmıyan veya baıka siyaıal par- mr. Başlıca vazifeleri şunlardır: 
tililerle ilgili bulunmıyan biltün a} Bu talimatın 13 ncü mad· 
uluıal cemiyetlerin toplanmaları desinde saydan işlerin yapılma-
için açıktır. sını sağlıyacak ve dilzenliyecek 

8 - H,lkodaları toplantıla· kararlar ve tedbirler almak. 
randa bulunacaklar için özel b ) Hesapları tutmak, maı; 
yerler ayrılmaz. Yalnız Cümbur rafları murakabe ve tasdik et-
reisi ile B. M. M. Reisioe, Bat mek. 
vekile ve vazifeli bulundukları c ) Halkodasına ait bütün de-
yerlcrde vali, kaymakam ve mirbaş eşyanın defterini tut-
nahiye mildürü ile oranın en mak, ve bunların korunmasına 
büyilk komutanına yer hazırla- dikkat etmt-k. 
nır. ç ) 20 nci maddenin altıncı 

9 - Halkodaları çatııı altın- fıkrasında gösterilen çalışma 
da derin ıamimilik ve arkadaş- defterini tutmaktır. 
hk duyguları hüküm sürer. Bu 13 - Halkodalarından bek-
sebeple herkeıe aynı ıekilde lenen belli baılı itler ıunlard r: 
davranmak fikrine aykırı bir a ) Temiz bir toplantı ve ko· 
hareket dOıüncesi Halkodala· nu~ma yeri olmak (Çay, kahve 
randa yer bulamaz. Toplantıya limonata, ayran gibi şeyler içi· 
geç gelenler yer bulamazlarsa lebilir. Her türlü alkollü içki 
ayakta dururlar. yasaktır.) 

Bu esaslar ııkı ııkıya korun· b ) Bağla olduğu Parti teşki-
duktan başka her Halkodasınıo litıoın uygun gardüğü gazete 
bulunduğu yerin vaziyetine gö· ve dergileri bulunduracak bir 
re toplantılarda girip çıkmanın okuma merkezi haline gelmek. 
ve salonda yer almanın düzene c ) Halkı ilgilendiren faydalı 
kor.olması ve huzur ile düzenin mevzular üzerinde konuşmaların 
korunması için Halkodaları ida- yapılacağı bir muhit olmak. 
re heyetleri usul koyarlar, bu {bu konşmalar için halkodasının 
usulleri vaktinde berkeıe ilin 

bulunduğu yerdeki yurtdıı ılar-
ederlcr. dan istifade olunacağı gibi idre 
Halkodaları idare tarzı: 

lO _ Her Haıkodaıının 3_7 heyeti yakın halkevlerioden 
konferançdar davet edebilir). 

kitilik bir idare heyeti bulunur. 
idare heyeti azalarını aynı mik- ç) Halkodalarında belli gün· 
tarda yedeklerile beraber Halk lerde, halk türkllleri söyle:ıir. 
odası azası ıeçerler. lotihaplar ~uhitte saz ıairleri varsa onlar 
iki yılda bir yenilenir. dinlenir. Radyo varsa bundan, 

Azaların yeniden seçilmeleri olmadıiı takdiıde ıramofondan 
caizdir. idare heyetinde mün- istifade edilir. 
bal oldukça yedekleı den ençok d) Yerli raks (oyun) lar teı· 
rey alanlar gelirler. vik olunur. 

Reislik vazifesi kendi arala· e) Karagöz, kukla gibi oyun· 
rından seçtikleri bir aza tara- lardan ve bu odalar için yazıl · 
fından yapılır. Reisin vazifesi mıı piyeslerden istifade olunur. 
odanacı bağlı olduğu Parti idare f) Yerli mahsüllerdeo ve yer· 
heyetince, Parti teıkilitı olmı il mallardan zaman zaman er· 
yan yerde umumi mUfettitlerce giler yapılır. 
tasdik olunur. (Bu sergiler münasebetiyle 

11 - Halkodası reisi 13ünc0 yurttaşlara yerli mahsüllerimiz· 
maddede yazılı çalışma mevzu- Je, yerli mamulihmız bakkrnda 
larında aydınlanmıya lüzum gör- luıa ve faydalı malümat veril-
dükleri hususlar hakkında C. meaine dikkat olunur.) 

g) Güreş, cirit gibi oyunlar, 

luomuş ve bu kadar :müddet o 
derece maaşını filen almıı ol
mak ıarthr. Diye yazılı bulun· 
masına ve maaı kanununa g-öro 
ücretli bir vazifeden maaşh bir 
vazifeye naklolunanlaran nakle· 
dildikleri maatlı vazifeye ait 
maaşı o vazifede işe başladık· 
ları tarihi takip eden ay batın· 
dan itibaren almıya baılıyacak
larına göre ücretli bir vaıife· 
den maaşlı bir vazifeye fgeçen
lerin terfi müedetleri mebdeinin 
maaş almıya ; başladıkları ve 
maaşlı vazif ad en llcretli bir va· 
zifeye geçmiş olanlar için de 
bu mebdein ücretli vazifede ite 
mübaıeret ettikleri tarih olmaıı 
icap eder. 

- Sonu t1ar -

avr,Jık, binicilik, 2'İbi sporlu 
te§vik ve tertip olunur. 

b) Ulusal bayramlarla diğer 
töreoler bUtüıı imkaolardan far 
dalanarak coıkunlukla kutlanır. 

i) Mahallin fakir ve hLıstalara 
ile ilgilenir. 

14 - Kanuna tevfikan nikih 
merasimi yapıldıktan sonra par-
ti ve halkodası azaları düğün 
ve niıan törenlerini balkodasın
da ~erilebilir. Belıi ıartlar için
de halkodalarında yapılacak ni
ıan, düğün ve ıair toplantı ve 
eğlentilerde alkollü içkiler kul· 
lanılması yasaktır. 

Okuma odaları: 
15- Her halk odasının bir okuma 

odası bulunur. Bu okuma odası
na kitaplar u suretle temin 
oluour: 

a) Halkodası idare heyetinin 
bütçe takati nispetinde satıP 
alacağı kitaplardan, ( idare he-
yetlerinin kendilerine zamaD 
zaman C. H. P. genel sekreter"' 
liğince gönderilecek kitap liıte-

1 !erindeki kitaplardan tercibaD 
tedarik etmeleri muvafık olur.) 

b) G. H. Partisi genel sekre" 
liğinin göndf nccği kitaplardan, 

c) Teberril suretiyle, (teber
ru suretiyle verilecek kitapla-
rın okuma odasına okunmaları" 
na halkodası idare heyeti ka-
rar verir.) 

16 - Okuma odalarınd:ıki ki" 
ta pi ardan 'u suretlerle istifade 
olunur: 

a) Belli giln ve saatlerde açık 
bulundurulacak okuma odasın" 
daki kitaplardan istediğini okur. 

b) Belli günlerde yapılaca~ 
toplantılarda biri okur diğerlert 
dinler. Böylelikle ya bir kitap 
birkaç toplantıda bitirilir. Veya 
yalnız bir toplantıda her hangi 
bir kitaptan seçilmiş kısımlar 
okunur. 

c) istekli olanlar11 en çok 15 
gllntı gf!çmemek tartiyle, ema" 
net suretiyle kitap verilir. Kita
bı alan okur ve günOnde 
geri verir. 

(Bu suretle verilecek kitapla
rın kaybolmasından balkodası 
rei~i mesuldür. Kaybolmanın &
ne geçecek tedbirler alınmadığı 
takdirde bu fıkranın tatblkın"' 
dan vaz geçebilir.) 

17 - Halkevlerimiz gibi halk" 
odalarımız da Tilrk inkıllbl 
pren!iplerinin halk arasında ya" 
yılması, derinle~mesi ve kökleş" 
si için kurulm ş kurumlar ol" 
duğuna göre kütüpbAnelerde 
ve okuma odalarında bulundu
rulacak eserlerin de bu eıas• 
uyar mahiyette olmaları tabiidir· 

18 - Halkodalarıoda türk 
bat fleriyle yazılmıt eserlerden 
baılı a eser bulundrulmaz. MeV" 
cut kitapların adını ve mubar-
rirlerini bildiren li~teler be yıl 
ıonunda parti genel sekreterli
ğine gönderilir. . . 

19 - Her Halkodnsı birıtı 
haziran, diğeri de llkkiuun ar 
ları sonlarında olmak üzere ça· 
hımalarını gö ~terir birer rapor 
haz1rlıyarak bir örneğini bağh 
olduğu parti kademesine, bit 
örneğini de parti viliyet idar• 
heyetine gönderir. 

Parti teşkilitı olmıyan yer
lerde bu raporlar yalnız bir öroe1' 
olarak umumi müfettişliğe g&~: 
derilir. Parti vilayet idare reısı 
ve umumi müfettiş viliyet ve' 
ya bölgesi içiııdek i halkodalarJ"' 
nın bu raporlarını birleştirerek 
mütalaası ile birlikte C. H. p. 
genel sekreterliğine yoll rlar. 

20 -- Her hal kod :ısı ,u def' 
terleri tutmaya mecburdur. 

1 - Aza kayıt defteri, 
2 - H ap defteri, 
3 - Gelen giden cvrakıO 

kayıt defteri , 
4 - Demirbaş ena defteri· 
5 - Kütüphane kütüğü <?~" 

nun bir adı da kütüphane gırıf 
defteridir.) 

5 - Çalıtma defteri ( l 5 g6! 
içinde balkodasında ne yapıtdagı 
k ç ki i geldiği, her 15 günde 
bir idare heyeti toplantısıot9 
bu deftere kaydedilir. Ve lı 
uncu maddeye g6re verilece 
raporlara bu defterdeki m11lil
mat ı s olur.) 
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Celal İğriboz - Akala 

- 1 --
Cllmburiyet, her ıey r ibi Ege 1 

Paaıukculoğunu da tereddi etmiı 
bir vaziyette buldu. Haibuki 
.c\ydın oYaıında pamukçuluk ta
rihten eYvelki devirlere kadar 
Utanır. DDoya dokumacılık an· 
•tında mühim ve hususi bir 
llıevkii olan Ege pamukçuluitJ, 
•altanatın son devrinde bu mev· 
kiini kaybetmiı, ekene bir fey 
bırakmaz, satanın yüzünü gül· 
durmez, alanın da itine yaramaz 
bir bale dnımnıtü. 
Aydın pamukçulbğunun kal

kınması, Milli Şefimizin Baıve
killikleri zamanında 12 Nisan 
930 tarihli hükümet programı 
bın 31 hci maddesinin tatbik 
llıevkiine konulmasile başlu. 

811 program mucibince Ziraat 
Vekileti, Uç sene ıDren bir tet
~ikten ıonra en elverişli buldu
iu Büyük Mend ı eı kenarında 
o sene Nazilli pamuk istasyo 
bunun yerioi tesbit ve istimlak 
ettirmiş, fakat bu sırada i!taı
Yonun SaraykCSy kazasında ve· 
Ya Koçarlı Nahiyeıinde olması 
daha faydalı olacağı hakkıoda 
Yapılan müracaatlar inşaatı bir 
•z geciktirmis, likin tekrar edi
len etildler Nazillide yapılması 
lGzumunu tebarOz etlirdiiioden 
kat'i olarak faaliyete geçilmiştir. 

muıtur. Ve bu ıuretle de en 
ileri memleketlerde. muhtelif 
cinsler yan yana ve muhtelif 
tartlar altında ekilerek beı 
ıenede elde edilen neticeyi iki 
yılde elde etmiıtir. 

Celal f ğribozun raporu veki
letce kabul olunmuı ve 934 
den itibaren üretme faal iyeti 
başlamıştır. O ıene iata"yon 
200 dönüm, 935 de 300 d6a0m 
akala cinsi pamuk ekmiş 934 
de bunu 750 dönDme çıkardığı 
gibi 4500 d5nümlUk bir sahayı 
da ortak olarak köylülere ek· 
tirmiıtir. 

936 da 5000 dekarı geçen 
ekim sahası 937 de 60.000, 
938 de 170,000, 939 da da 
750,000 dekarı bulmuştur. 

936 yılında akala cinsi yalnız 
Nazilli sahasında ekilirken bu 
gün bütün Aydın vilayetiyle 
lzmir. Denizli. Muğla, Çanakka
le, AntolyR, Buraa, Bilec ık. Ko-
caeli viliyetleri, Sakarya mın
taksı ve Tarakyaya kadar ya
ydmrşbr. 

Tip teıbit edilmi,. tohum da 
ğıtılmış fakat köylünün benDz 
kulağı dolmuştu, halbuki bizim 
köylümüz gözüyle görmedikçe 
inanmaz. bu itibarla akala cin· 
si de ıerpme ekilir, eski usul 
~apalamrsa beklenen fayda 
ahanmazdı. işte Nazilli p1tmuk 
islib istasyonunun muvaffaki· 
yetinin ıırrı buradan başlar. 
istasyon tarlalarının öniioden 
her geçen çiftçi çevrilmiş ona 
ekit gösterilmif, çapa öğretil
miş, hasat zamanı da bu çe· 
ıit ekiı, çapa ve bu tohumun 
verimi belledilmif tir. 

O. Becerik 
-~ 

Ziraat Vekileti, ıılah istas
Yonunun Nazillide kurulmasına 
Uzun tetkikler sonunda rapor 
\'eren müteha11ıı merhum Celil 
lğribozu iıtaıyon mfitehassıs ve 
lllQdürlüğüne tayio etti . 932 yı· 
lında henüz bina ve teaisatıo 
ioıaab devam ederken Celil 
lğriboı 30 yerde varyete tec 
tübelerinia tatbiki!le baıladı. 
Buıırada ıstasyonun ne yeri, ne 
binası, ne tesisatı yoktu, mü
tcbasıııın arkadaşı ve muavini 
A\1ni Konakcıdan baıka yar
cLıncııı da yoktu. Buna rağmen 
heın inıaata nezaret ve hem de 

Çemberlaynin dev-

Çalııma devam ediyordu. 
933 de Nazillide iki odalı bir e'I 

iıtaıyon binaıı olarak kullanılı· 
Yor. 34 de bir kısım inıaatı bi
len istasyon binasına yerleıili
Yor. O sene istasyon binaıiyle 
Cıtcırhane ve ahır ertesi yılda 
~•ni 935 de anbarla bir cırcır
k aı:ıe dahD ilive olunarak yapı 

ı Dlıoı tamamlanıyor. 

Biz yine 933 yılına dönelim 
0 Yıl istasyon civarında 2 dö 
~?rıılük bir sabada t ecrübe e-
1flerine devam olunuyor. Alı -

1\an netice müsbettir. iklim ha-
"' fartlarına en uygun ve milli 
•~nayia elverişli uzun ely flı 
~p olara lt (Altala) cinsi üzerin· 

t duruluyor. 
Celili f ğraboz, Amerikada 

Panıuk· üzerinde çalıştığı dört 
~ıl boş durmamış ana yurda 
tn elverişli tip üzerinde daha 
0 

Zamanlar tetkike başlamış. 
A111erikada Teksasda ekilen 

"e ıslah edilmiı bir nevi olan 
(.\kala) cinıini, yılda enaz 600 
tl:ıilirnetreden fazla yağmur dü
~en Ege ve Trakya mıntakalan 
~hı en elverifli tip olarak bul· 
0ıtur. 

Aınerikadan dönüşünden son· 
.-, Adana pamuk ıslah istasyo · 
~Uoda Akala cinsi üzerinde 
~'Ptığı tecrübelerde muvaffakif tt.li neticeler vermit ve Celil 
tirıboz Nazillide işe ba,layınca 
il ~ole bu ins nzerindo dur· 

ri alem seyahati 
ÇemberJaynın Avam kamara

sında yapacağı teklifin iami ıu 
mealde olmalıdır: Moskova ta· 
rikiyle Danzigten Tokyoya! 

Danzig seoatoau, İngiliz Ja
pon konuımalarını dinliyor ve 
vaziyeti tadil ediyor. Ruzveltin 
teıebbüıleri demokratlard• ol
duğu gibi totaliter devletler 
arasında da ihtilatlar yapıyor. 
Japonlarla olan ticaret muahe-
desini fethetmesi Berlin Roma ve 
Tokyoda tiddetli tefsirlere yol 
açtı. Paris ~ Soir 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından: 

O smanbükü köyllnün gemi 
başı mevkiinde tarafları Osman 
çiftliği ve Murat ve Hasan tar
laları ve yeni ve tarik ile çev· 
rili 6 hektar 8925 M2 miktarın
daki tarla 304 tarihli tapu si· 
cillinde bu hudutlar ile yazılı 
isede bugün ıını rlarınıa ıarkan 
çay garben küçük kürketdcn 
gemici Mestan oğlu Mestan ti 
malen Murat ve Hasan oğlu 
Durmuı ve murtaza oğlu Ha· 
sao ve Ali tarlaları ceauben 
mestan ve menderes ile mah· 
dud olduğu küçük kürtler kö· 
yünden seit Ahmed oğla' Ah· 
med varisleri tarafından hudud
larıuın tashihi istenmittir. 

ilin tarihinden itibaren 1 S 
gün sonra maha Hine bu cihetin 
tahkiki için memur gl>nderile
cektir. 

Bu yerde mDlkiyet iddiasında 
ve hudud tashihinden dahi ala· 
kası olanların 1369 fit ıayııiyle 
tapu idareı.ine muracaata bil· 
dirilir. 175 

1 RADYO 
PAZAR 13/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLU~U 
1648 m. 182 Kca. 120 Kw. 

T. A Q. 19,74 m. 15195 
Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 946.S Kca 

12.30 Program 
12.35 TOrk müziği 
1 - BesteniğAr peşrevi. 
2 - Suphi Zıya - Saba ıar

lu · Semti dildare bu demler . 
3 - Haıim bey · Bestenigir 

ıarkı - kaçma mecburundan. 
4 - Mahmut Celalettin paşa 

Saba ıarkı • Firakın sinemi 
dağlar. 

S - Hafız Hüsnü - Besteni· 
gir ıarkı - çok sürmedi geçdi • 

6 - Aşık Mustafa .. Saba 
ıarkı • bir esmere güoOI verdim. 

13 00 Memleket ıaat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberlerı. 

13.15 Müzik (Küçilk Orkest
ra • Şef • Necip Aıkın) 

1 - Paul Lincke - Hiıabi marş 
2 - Eduard künneke - mai 

elbi!eli hemşireler operetiude 
marı - final 

3 - Jac Grit- çiceklerin gü
zelliği valıi 

4 - Rich Heuperger - şarl<da 
aüitinden • rakseden kızlar 

S - Ernst Sorge • köy evin
de ıııklar (V •Is) 

6 - Cari frick - ren kıyılrrın· 
da ben evimdeyim. 

7 - Alois p?.cberof gg · Vi· 
yana fsüiti 

a) Koçuk geçid resmi 
b) Operada balet müziği 
c) G rabenda gezinti 
d) Pıaterd~ atlı karınca 
14.15· 14 30 Müzik (danı mO-

zifi · PL ) 
18 30 Program 
18.35 M•izik (ıen oda müziği 

lbrabim ÔzgDr ve ateş böcek· 
leril) 

19.05 Çocuk saati 
19.35 Türk müıiği (fasal he-

yetiR) 

20 10 Neşeli plakhr - R. 
20.15 Müzik (operetler · Pi.) 
20.30 Memleket saat ayarı. 

ajanı ve meteoroloji haberleri • 
20.45 Türk müziği 
1 - Tanburi Cemil- Mahur 

şarkı • var iken zabnda böyle 
Hüsnü. 

2 - Latif ağa • Mahar ıar
kı - düıdüm yine bir şuhi si
temkAra 

3 - Latif ağa tanbur taksimi. 
4 - Muaa Süreyya • Mubur 

farkı - tacı bilsoUn hükmeder. 
S - Mu. Sü. - Mahur farkı 

hala kanayan kalbimi aık ateşi 
6 - Mu. So. • Mahur saz se· 

mai!'i. 

7 - Rakımın - Uuak farkı .. 
ailmem bir ırno • 

8 - Rakımın • halk ttırknın • . 
Ali dağıdır dağların hası. 

9 - Rakımın • Rumeli halk 
tllrknsn . Dağlar dağlar • 

10 - Rakımın • Rumeli halk 
türkUsil - Sabah olıun • 

11 - Rakımın - Rumeli halk 
türküsü - Çıkeyım gideyin be 
kuzum. 

21.30 Müzik (Car.band · Pl. ) 
22.45 Son ajans, ıpor haber

letl ve yırwki progr•ll\. 

PAZARTESi '14/8/939 

12.30 Program 
12.35 TOrk mDziii • Pi . 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik ( Tebaikova· 

kinin VI senfonisi • Pl . ) 
19.00 Program 
19.05 Mibik (oda müziği· Pi. ) 
19.30 Türk müziği (fasıl he-

yeti) 
2015 Konuıma (opera hak· 

kında - Cevat Memduh tarafın
dan') 

20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.50 Türk müziği 
1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Dr. Suphi • hicaz bes· 

te - bakdıkça hüsnü anına • 
3 - Hafız Yuı1uf - hicaz şar· 

kı • sevdayı ruhum aşk eline. 
4 - Ha. Yu. · ud taksimi . 
S - Yeıari Asım • hicaz ıar

kı • sazlar çalınır . 
6 - Bimen fen • Hüseyni far

kı - içtim suyunu fU çoılc:un 
derenin 

7 - Udi Ahmet - karcığar 
ıarkı • varken gönülde • 

8 - Udi Ah.· kar. tar. - bil
memki safa, neşe bu ömrOn. 

9 - Refjk Fersan • muhay
yer ıark1 - lıer güzel bağından. 

10 - Sadettin kaynak .. hD
ıeyni türkO - göreıinmi geldi. 

21.30 Konuşma (Doktorun sa-
ati) 

21.4S Neşeli plaklar • R . 
21.50 Müzik (bir solist - Pt ) 
22.00 Müzik (kilçük orkestra 

Şef: Necip aşkm ) 

1 - Willy engel - ber,.. er • aşk 
2 - Arnold meister • bohem· 

ya rapsodisi 
3 - Meıvadbe · !oreley ıar

lmu üzerine f antazi 
4 - Ropert vollıtedt • ıen 

kardeşler 

5 -- Scmidt gentoer • bana 
daima s<Syle (ağır vals) 

6 - Franz leh ar - eva ope · 
retioden potpuri 

7 - Siede · nahire ( inter
mezzo ) 

8 - Lumbye · .,ampanya 
(Galop) 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, eıham, tahvilat, kambi
yo .. nukut (fiyat) borsuı 

23 20 Müzik (Cazband • Pi. ) 
23.65-24 Yarınki program • 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

871 lira 38 kuruş keıif be· 
delli Kuyucak • Karacasu yo· 
luoda ah~ap mendres köprüsü · 
nün eıash tamiratı açık eksil· 
me uıuliyle eksiltmeye konul
muttur. 

Eksiltme 17 /8/939 perıembe 
günn ıaat 16 da vilAyet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait metraj, keşif ıartna• 
mc ve resimler nafia mildürlü
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 65 lira 35 
kuruıtur. 

lıtekliluin teminat mektupla· 
rı Aydın viliyetioden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret odası vesikalarıla yuka· 
rıda yazılı gün ve saatte vili· 
yet rncllmeninde hazır bulunma 
ları ilin olunur. 

136 29 2 8 13 

A y d ı n Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Yenipazar - Sultanhisar yolu 
uzerinde ahşap Meadres köprll· 
ıünlin 629 lira 35 kuruş keıif 
bedelli esaslı tamiratına ekaılt· 
me müddeti içinde talip çıkma
dıj'ıadan 'eksiltme mllddeti on 
gün uzatılmıttır. 

Eksiltme 24.8.939 perşembe 
gOoii aaat 16 da vilayet dılimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif metraj ıart· 
name ve sair evrak Nafıa mü• 
dDrlüğüode görülebilir. 

Mavakkat teminat 47 lira 20 
kuruştur. 

lsteL lilerin teminat mektupla
rı Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret oduı vHikalarile yukar· 
da yazılı gün ve saatta vilayet 
daimi encümeninde hazır bulun-
maları ilan olunur. 173 

Aydın vilayeti Daimi 
encümeninden : 

Söke - Bağarası yolunun 7 
inci kilometre!linde Mendres Ü• 

zerindeki ahşap köprünün 2185 
lira 72 kuruş keşif bedelli esas• 
lı tamirat. açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3118/939 perıembe 
gilnu ıaat 16 da ~vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak· 
tar. 

Bıı İfe ait keıif, metraj. tart· 
name vesair evrak Aydın Nafıa 
müdürlügiinde görülebilir. 

Muvakkat teminat mıktan 163 
Hra 93 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektupla · 
rı Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikalara ve 
ticaret odası vesikalarile yuka
rıda yazıh ırün ve saatta vila
yet daimi encümeninde hazır 
butunmaları ilin olunur. 

13 18 23 29 (174) 

Nazilli Belediyesinden 
14/9/939 perşembe giloü sa· 

at 16 da Nazilli belediye ihale 
encümeninde eksiltme komisyo
nu odasında 42318 lira 84 ku
ruş bedeli keşifl i Nafıa vekale
tince musaddak Nazilli kasabcı· 
ıı elektirik şebeke ve tranıfor
mator ve tesisatı 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapah 
zarf usu1ü ile eksiltmeye kon· 
muştur. Muvakkat te~inat mik
darı 3173 lira 91 kuruştur. Fen· 
ni ıartnameleri, Proje. keıif 
bülaıasile buna müteferri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazil· 
li belediyesinden alınabilir. is
teklilerin teklif mektupları ve 
en az 30000 liralık bu iıi ben· 
zer iı yaptığına dair nafıa ida· 
relerindtn almış olduğu vesika• 
lara istinaden ihale tarihinden 
8 gOn evvel alınmıt ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret o ıbsı ve
sikal11rını havi z~rflarım 14/9/939 
perşembe günil saat 15 şe ka
dar Nazilli beledive enciim•nioe 
mOracaat eylemeleri liıımdır. 

2 
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. ........ Abone şeraiti ...... .. 
i 

Yılhtı her yer için 6 lira. 
· Altı aylıtı 3 liradır. 

idare yeri: Aydında C. H . 
: 
: P. BaaımeYi. 
: 
! r•:.eteye all razılar için 
i J&ıı itleri müdürlüj'üae, ilin
i l:at aı:in ldar müdurlütüne 

• ~ 'lliirauai edilıuelldir. ........................................... , .. ············ 



lılara üjde 
ı me ha suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarhnın % 6 mikyaıi ma dere• 
celi menba suyunu Aydıoda da satılığa çıkarmııtır. 

Su, :ığzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 201 yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neıet 
Akkorun yauhanesi altında. (167) 

Ay 
bise 

Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek• 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz• 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
alsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- a 
mıza elbise yapılmaktadır. • 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli proYalarla mOı- • 
terilerimizi memnun etmek israrmdayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklaram 

K tdın ve erkek terzihanesi 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: Aydın 
-m~~J~~~~~~~~m~~~m 

• 
inşaat Usta Okulu ile Aydın 
Bölge Sanat okuluna alınacak 

talebenin kabul şartlarıdır 
Bölğe Sanat Oku/11 direhtörlüğiinden: 

1 - inşaat Usta okulu ile Aydın Bölğe Sanat okulnna 
her sece olduğu gibi bu sene de talebe alınacaktır. Viliyet 
merkezinde açılacak müsabaka sınavına girebilmek için aıa
ğıdaki şartları haiz olmak lazımdır. 

A ) Türk olmak. 

B ) 13 yaşından kOçük ve 17 yaıından büyük olmamak. 

C ) Eo az bP.ş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış olmak. 

Ç ) Sıhhat. sanat tabıiline elverişli olmak ( Sıhhat rapor-
ları kültür dairesinde mevcut numunesine uygun şekilde olup 
Aydın memleket hastanesi sıhhat heyetinden istihsal oluna
caktır. ) 

2 - Talipler bu ilin üzerine aşağıda yazılı evrak ve ve
sikalarla birlikte vilayet makamına bir dilekçe ile milrecaat 
ederek Kültür dairesinden kayt ve sıra numarısı alacaklardır. 

A ) Birinci maddede yazılı iki cins okuldan hangisine gir· 
mek istediğini dilekçesinde tasrih edecektir. 

B ) En az tam teşkilatlı ilk okul ıahadetaamesi veya ilk 
okulların fe ı.tkiodeki okullarda okumuı ise bu okuldan aldı
ğı tasdikname. 

C ) Nufus tezkeresi ( aslı veya ta5dikli sureti ). 
Ç ) Aşı raporu. 
D ) Üç tane 6/4,5 ebadında vu1kalık fotoğraf. 
Yukarıdaki tarif edilen evrak ve vesaiki noksan11z bir su

rette dilekçesine ekliyerek müracaat edenlerin kaytlarına 

25 temmuz 1939 salı günilnden itil:;aren başlanacaktır. 
3 - Seçme sınavlarrna 21 ağustos 1939 pazartesi günü 

Yedi Eyliil okulunda saat dokuzda başlanscak ve sınav - Beş 
sıoıfh ilk okullar müfredat proğramına göre· Türkçe, Arit
metık - Geometri, tabiat bilgisi • Eşya ve resim derslerinden 
yapılacaktır. İlan olunur. 5, 9, 13, 20 (152) 

Karacasu Belediyesinden 
1 - Karacasu kasab::ısının 

mevcut kacıaba dahili su tevzi· 
nh ebekesi projesine eklenmek 
üzere ~asaba kenarmdan itiba
ren 7 · 8 kilo metre mesafede 
bulunan biri dıgerine 100 · 150 
melra mesafedeki iki X pına · 
ra kodar bir su isale projesi 
tanzimi 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye lrnnulmuştur . 

2 - Projenin tanzimi ışı 
(l.000) lir \abmio edilmi tir. 

Bun nazaran talipler (75) lira 
depozite akçesi veya bu mıkdı· 
rı havi Banka mektubu verecek
lerdir. ihaleyi müteakip bu niı
bet % 15 şe ibliğ oluaacaktır. 

3 - Taiipler iıia ehli ve bu 
işi y pmağa meıun buluoduk
larma dair Nafia Vekiletince 
musaddak vesika ibraz edecek· 
lerdir. 

4 - Projeler bir asıl dö: t 
kopya olm;aı ve İçme s~l arı P· 
rojelcrinin tanzimine dair olan 
Talimıtn m oia tarifatıa t • 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bo droları 
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 .. 
=x ;;;;-; 

Köy nüfus defterleri 
hazırla mıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 

mamen uygun bulunması ve bu 
talimatta ıayılan evrakı milte
ferriayı havi olması farttır. 

S - T akarrur edecek bede .. 
linin % 20 "i işe bilfiil müba
ıerette, % 60 şı tekmil harita, 
resim ve raporlarının daireye 
tevdiinde ve bakiye ~. 20 sile 
temirıat akçe!i işin ait olduğu 
Veklletlerce kat'i tasdikinde 
verilecektir . 

6 - 22/ Agustos/ 939 Salı 
g\inU saat 16 da Karacasu Be
lediye diifesinde daimi encü
men buzurunda ihalesi yapıla· 
caktır. 

7 - Delliliye resmi, Muka· 
vele ve saire bil'umum masraf 
ve vergi talibine aittir. 

8 - Fazla malamat almak 
isteyenler Ka,acasu Belediyeıi
ne müracaat etmelidirler • 
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C. H. P. Basım evi 

l Aydın As. Sa tın Alma 
Komisyonundan: 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 

için 59.500 kilo sığır veya keçi 
veya koyun eti kapalı zafla ek
siltmeye koomu~tur. Hangisi u· 
cuz olursa o cins etin ihalesi 
yapılacaktır. Bu üç cins ele her 
talip tarafından bir ıarf içeri· 
sinde olmak üzere her ilçüne de 
ayn ayrı fiat teklif edilebilir. 
ihale 21/ Ağuıtos/939 pazartesi 
günü aaat 15 ta Aydında askeri 
ıabn alma domisyonunda yapı· 
lacaktır, 

Sığır etinin muhammen bedeli 
16362 lira 50 kuruştur. 

Keçi etinin 14875 liradır. Ko· 
yun ctinia 23800 liradır. Sıiır 

-
etinin ilk teminatı 1227 lira 20 
kuruştur. Keçi etinin 11·15 lir• 
62 huruştur. Koyun etinin 1685 
liradır. 

Şartnamesi Aydında ve Ku~· 
adasında askeri komisyonlaruı· 

da Ankara ve lzmir levazıtJl 
amirlikleri sahnalma komisyon· 
larında görölebilir. 

Talipleri teklif mektuplarıo• 
kanuni vesaiklerile birlikte ibO" 
leden bir saat evveline kadaJ' 
makbuz mukabilinde komisyon• 
verilmesi. 

4 9 14 19 (141) 

lmtıyaa ıahlbl ve Umum! Ne9rly•• 

Odilrtl : Elem M•ndre• 

BanJdıt-ı yer 

C H P Be.aılt'l•v1 


