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idare y ri 

Aydın 

C. H. P. 
Baaımovi 

Sayw ı 100 Para 

Milli Bankamız 
kurtuldu 

O. Becerik 
~y~ün şehre yayılan bir haber 
•d •n ticaret alemini olduğu 
j .. d~r bütün Aydınlıları da se.. ırd· b ı . 

u haber· 
~ ' 

T rakyada Ordu Manevraları 
l Kırmızı ve mavi taraf kıtaatı dün 

sabah harekete geçtiler 

Sıhhat vekilimiz 
Sivasta 

Sivas, 17 - Sıhhat ve İçti· 
mat Muavenet Vekili Doktor 

Hulfui Alataı Sivaıa gelmit ve 
merasimle karıılanmıştır • 

Muhterem Vekil, viliyet, parti 
Belediye ve Halkevini ziyaret 

~ıı Ydının kurduğu, Aydınlala· 
di llıalı, Aydın ticaret ve ikti-

. Yatının inkişafında büyük 
t tti g6rülen, en buhranlı ve 
~Qı~~ınanlarda Aydın ticaret 
~Ydtının nazımı ve dayancı olan 
l n Milli Bankasının: 

llıt~ ._ Tasfiyesi bila kaydüıart 

2 tuubahs olmadıi•· 
k.ıı - Eskisi gibi her türlü 
ttti~' hluamelcsioc devam cde-

3 
•ile ._ Kendi adı ve sermaye-
4 Çalışacağı. 

~-~ ._ Sermayesinin de 500 bin 
.,.. • çıkarılacağını. 
l\at• llıQjd 

1
• olarak kararlaştırıldığını 

ı •. e ıyordu. 
A l'lılf • 
"Yd 1 Aydın Bankasına karşı , 
dit bnlıların duyguları iki sene· 
~. , anıca vaziyetile yakın ali· 
dit. Z· endişeleri sebepsiz değil-
t~ ıra; Milli Aydın Bankası 
~~ .. ~'Yri milsait şartlar altında 
ııı,h tıı,ıu himaye ve yardımdan 
~Gtkunı olarak sırf Türkün, 
'~ııe i ll\llstahsil ve çiftçisinin328 
•t 'k ilde Ege bölgesi ticaret 
~tı~ tiaadiyahna hakim olan ya 
llıtk 1 

.. •errnaye ile mücadele et
llıilh ~ıere meydana getirdiği 

1 
)•lıı ır müe19ese ve Türkiyede 
lilt 12 türknn emek ve gayre
~tt~6cut bulmuş Akşehir Ti-
~ı llıQ B~nkasımn teşekkülünde
~*ıık •aıt şartlarla, Aydın Milli 
'*fıl, •sının kuruluşunda karşı
'••a 11 nıüşküller dikkate ah
~ıntk b~illi Aydm bankasının , 
~ b· ankıcılık tarihinde mü· 
llııu 1, ır rnevkii olduiu anlaşıl· 

~llı;~~ki milli Aydın bankaarnın 
~iliı llıaıını, Türk müstahsilinin 
~'il ~enlik ve istiklali yok 
~llkıtı ıktiıadi esarete karşı 
~i tt llıası, isyanı olarak telik-

llıek '~ d .\~d ı. azım ır. 
~ldu: •n milli bankası nasıl ku-

'tu Cııı! rk in ' ·ı• v · b "b .. ııı1 • cırcı ıgı , unun ı ra · 
•t t idare eden ( Fik paker ) 
'tt~ 111•tli yabancı müessese ve 
. bll'Ytlerin esiri olmuftU. 
1'ltd·kllıiieıseseler, Tiirk incirini 

l'u
1
t Itri fiyatla alıyorlar. 

llıtk, k_ llıilstabsili yiyecek ek: 
~~keg'Yecck bir arşın bez bul-
1~de1111 onun sırtından ve sa
r~Fııb milyonlarca kazanarak 
'~ k, 'Ve saadet içinde yaıayor· 
~G •alarını dolduruyorlardı. 

b''rı ıt,lısil, istihsaline lDzumu 
~ :~rayı bulmak için yine 
~'hi l' eıseıelerin ajanı olan 
)at Orlf tef c cile re baş vuru· 
~ ' lllll' . 1~lt~ lbı onlara veriyor aç 
!-tı k Salııtığı halde yine borç
b t~,:rlulamıyor. En nihayet 
t ~) d lbın tcmesiğini (tapu!u-
~l)t>t, \

1
°nlar adına tescil ettiri

~ tlıı f •lil borcu bitmiyor bu 
'f)lıt1~, 'ildi Uf ağına bedellik 

.1or. 

.SOtıu 2 lacı Sa yfada -

Kırklareli mıntakasında başlıyan şiddetli muharebeler 
akşama kadar devam etti 

Cumhurreisimiz manevra sahasını şereflendirdiler 
Edirne 17- Dlln ıabab ma· 

.nevra ıabaaına giden genel 
kurmay başkanı mareıal Fevzi 
Çakmak ve yüksek kumanda 
heyeti huzurunda kırmızt mavi 
taraf kıtaatı harekete geçmiş· 
ferdir. 

Kırklareli mıntakasındaki lu· 
taat arasında ıiddetli muhare· 
beler akşama kadar devam et
miştir. Bu muharebelerin daha 
uzun müddet devam edeceii 
anlatılmaktadır. 

Edirnenin şimali şarki mınta
kasındaki mubuebe inkişaf et· 
mektedir. 

Kıtaabn yüksek kudret ve 
kabiliyeti bilba11a kayda şa· 
yandır. 

Milli Şefimiz ismet İnönü öğ · 
le yemeğinden sonra yanların
da baş vekil ve vekiller olduğu 
halde manevra sahuıoı teşrif 

buyurmuşlardır, a a 

Edirne 17 - Cumhur reisi· 
miz lımet İnönfi yanfarmda baı 
vekil doktor Refik Saydam ol
duğu halde diln akşam manev· 
ra ıabasından Babaeıkiye av· 
det etmişl~r ve geceyi huıosi 

trenlerinde geçirmiılerdir. 

Reisi cumhur ismet lnönü bu 
aabah tekrar manevra sahasına 
gitmiıter ve saat 12,40 da yan· 

farında baş vekil doktor Refik 
Saydam, millt mtıdafaa vekili 

general Naci T1naz, Tarakya 
umumi mllfettişi general Kazım 
Dirik ve Riyaseti cumhur umu 
mi katibi Kemal Gedeleç oldu· 
ğu halde Edirneye gelmişlerdir. 

Milli Şefimiz ıe1ıir metbalin
de vali, belediye reisi mülki ve 
askeri erkin ile binlerce halk 
tarafında, karşılanmış ve iki 
mektepli tarafından birer buket 
takdim edilmiştir. Milli Şef 

Mısır askari heyeti 
hareket etti 

Heyet cumartesi İstanbula gelecek 
Kahire 17 - Ordu teşkili ta

mızı ve askeri usullerimizi tet
kik için memleketimizi ziyaret 
edecek olan M111r askeri heye· 
ti bu ılin Kahireden hareket 
etmiıtir. 

Heyet reısı, hareketinden 
eyvel anadolu ajansı muhabiri
ne beyanatta bulunarak; 

Türkiyeyi ziyaret etmekten 
duyduğum memnuniyeti tarif 
edemem. Biltüu Mısırın candan 
sevip takdir ettiği Türk ordu · 
suna Mısır selamını götürüyo· 
rum. 

Cumhur reisi ismet İnöniioe 
tazimlerimi sunmak şerefine na 
il olacağımdan dolayı çok bah· 
Uyarım demiştir. 

J 

Heyet, cumartesi sabahı Ça
nakkaleye muvasaletinde denize 
Masır ve T6rk kurdelilariyle 
bağlı bir çelenk atacak ve ıe· 
bitler abidesine konmak üzere 
bir çelenk bıracaktır. 

İstanbul 17 - Mısır topçu 
kumandanı Hüsnü paşanın riya 
setinde memleketimiıe gelmek· 
tc olan Mısır askeri heyeti cu • 
martcsi günü l~tanbula gelecek 
tir. Heyet kendilerine hususi 
daireler tabsiı edilmiş bulunan 
Perapalas otelinde ikamet ede
cektir. 

Heyet bir kaç gün sonra ec
nebi atetemiliterlerile birlikte 
Trakyaya giderek manevrala· 
rın ıon gününil ve resmi •geçi. 
di takip edecektir. a a 

Fransız hava kuvvetleri 
İngiliz adaları üzerinde harekat yapıyor 

Paris, 17 - Hava nezaretinin neşrettiği tebliğde, bu sabah 
Fransız tayyarelerinin lngiltere üzerinde ikinci bir manevra yap-
tıkları bildirilmektedir. · 

Bu sefer, lngilterenio cenup ve merkez şehirleri hedef ittihaz 
olunmuştur. Bu manevraya 7 bombardıman filosu ile hafif, ağır 
ve avcı tayyareli olmak iiıere 200 tayyare i9tirak etmiştir. 

3 - 4 dakika süren kısa bir 
tevakkuftan sonra saraçlar 
caddesini takiben şehrin içinden 
geçerek doğ,uca Karaağaca 
gitmişlerdir. 

Karaağaçta Meriç köprüsü 
baftnda z\raat kursu talebeleri 
ve Karaağaçta da kesif bir 
halk tarafından karşılanan cum 
bur reisimiz doğruca tirenlerine 
çekilerek tirendeki hususi sa
lonlannde Tarakya umumi mil· 
fettiıi general KAzım Diriği ve 
mebuslarımız• ve müteakiben de 
maarif vekili Hasan Ali Yilceli 
kabul etmişlerdir. . 

Baş vekil doktor Refik Say
dam da hazır olduğu kabul es
nasında umumi mOfettiş general 
Kazım Oirikten Trakyada ya· 
pılmakta olan işler ilzerinde 
izahat almıılar ve aldıkları iza· 
battan memnuniyetlerini gaster 
miılerdir. a a 

Askeri 
- t---

Tayyarelerin yan-
• • • 

maması ıçın yenı 

bir cihaz 
Londra 17 - Askeri tayyare 

lerin uçarken veya sukut halin· 
de ate§ almaması için bir cihaz . 
kullamlacaktır. 

Tayyare havada ateş aldığı 
veya yere düştügü zaman hu· 
susi bir rnakanizma bu cihazı 
harekete getirecektir. 

Uçma esnasında tayyarenin 
ateş alması ve vere inerken 
kapaklanması halinde cihaz 
otomatik olarak harekete ge· 
çecektir. a a 

Slovakya da 

Alman kıtatı tarafından 
işgal mi edilecek? 

Bratiılava, 17 - Emin bir 
menbadan öğrenildiğine göre 
pek yakında Slovakyaya bir Al
man askeri kumandan tayin e
dilecektir. 

Diğer taraftan kışlaların Al
man kıtaatına tahsis edilmek 
üzere tahliyeıi, Bratisfavanın 

Alman kıtaatı tarafındao iş~al 
edileceğini göstermektedir. 

etmit ve memleket hastanesinde 
uzun tetkiklude buluamuıtur. 

Belediye tarafından muhterem 
misafirimiz şerefine paıa fab

rikasında bir ziyafd verilmit 
ve öğleden sonra Halkevi tara
fından bir çay verilmiştir. 

Muhterem Vekil, Sivasta bir 
çocuk bakım evi açmağt vait 

buyurmuılar ve Akşam Sivas-
tan ayrılmışlardır. a. a. 

~ 

Yeni Çıkan Bank
notlarımız 

Ankara, 17 - Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Bankamızın 15 ikinci teşrin 
937 tarihinde tedavüle çıkardı· 

ğı yeni harfli banknotlardan 15/ 
8/939 tarihine kadar iki buçuk 

liralıklardan 7,501, 190, beı lira
hklardan 41,858,665, on lirahk-

lardan 28, 915,480, elli liralıklar
lardan 31,328,100, yilz liralık· 

lardan 31,454,300, beş yüz li
rahkfardan 6, 705,000, bin lira-

hklardan 11,130,000 lira ki cem
an 158,892,735 lira tedavüle çt· 

karılmış ve mukabilinde ayni 
miktar eıki harfli banknot te-

davlllden ka!dırılmıthr. 
~-· 

Polonyada çıkan 

Alman gazeteleri 
kapatılacak --

Varıova, 17 - Almanya da 

çıkan Leh gazetelerinin müte
madiyen kapatılması üzeıine 

L, bistanda çckan Alman gaze
teleri de yakında ayni muka· 

be leyi göreceklerdir. a. a. 
--~ 

Kızllay 
Piyangosu tehir 

edildi --
Şehrimiz kızılay kurumu la· 

rafından tertip edilen ve dün 
çekilmesi evvelce karar altına 

alınmıı olan efy& piyangosu, 
mülhakata gönderilen biletlerin 

satılıp satılmadığı haberi henüz 
gelmediğinden diin akşam ya-

pılan toplantı ile piyango keıi· 
desinin 31/aıustasa bırakılma-

sına karar verildiii 3ğrenilmi~
tir . • 

• 
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TOZ ; 2 

Barem Kanunu 
·zahnalnesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 
izabnamenin aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten mütevellit ıuçlur dolayııiyle işten el çektirilen 
memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, huıusi 
bir meslek biliisine ve ibtisaıa lüzum gösteren işler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-13 -

1 - Her ne meslekten olur· 
sa olsun bilumum mütckaidin· 
den muallimliğe ve mütekait 
tabip, eczacı, baytar, mühendis 
ve kondoktörlerden umumt ve 
millhak bütçeli dairelerle idarei 
hususiye ve belediye tababet 
eczacılık, baytarıık, mühendis
lik ve kondoktörlüklerine tayin 
olunanların tekaüt maaşları 
hakkında izahnamenin 18 nci 
maddesinin 900 sayılı kanuna 
müteallik (G) fıkrasında iah 
edlldiii şekilde muamele yapı
lacaktır. 

2 - 2921 sayılı kanunun 36 
ncı maddesi, inhisarlar idaresiy 
le devletin aidat vermek sure
tiyle iştirak ettiği sandıklara 
dahil bulunan (de\'let demiryol· 
ları, deniz yolları ve limanları 

gibi) diğer müe5seselerdeki da· 
imi ve müseccel hizmetlerde 
çalışan miltekaitlerin tekaüt 
maaşlarının tamamen kesilmesi
ni amir bulunduğundan, müte
kaitlerden bu kanunun şllmulü
ne giren müesseselerde daimi 
kadroya dahil mü eccel memur 
vaziyetinde olan ve müeHesele· 
rin tekaüt sandıklarına da gir· 
miş bulunanlarm mezkur idare 
ve müesseselerde aldıkları ma· 
aş veya ücret miktarı ne olursa 
olsun tekaüt maaşlarının tama· 
men kesilmesi iktiza eder. 

Ancak (1) numaralı fıktada 
mcvzuubahiı olup 900 sayılı ka· 
nunun ıumulilne giren mü.teka · 
itlerden yukarıda zikredilen mü
eıseaelerde istihdam olunanla· 
rın iıtihdamlorı tavzif şeklinde 
bulunmadıkça tekaüt maaşları· 
nın tamamen tesviyesi icabeder. 

• Madde 25 - İlga edilen hü
kümleri tesbit eden kanunun 
25 inci maddesine göre: 

1 - Devlet memurları maa
şatının tevhit ve teadülüne dair 
olan 18 mayıs 1929 tarihli ve 
1452 sayılı kanun ile bu kanu
nun bazı maddelerini değiıtiren 
1476, 2041, 3139, 3234 ve 3391 
sayılı kanunlar tamamen, 

2 - Teadül kanunu hüküm- . 
lerinin tahlisiye umum müdürlü
ğü memurlarına da tatbik olu
nacağma müteallik 1804 sayılı 
kanunun (1) inci maddesi, An
kara Yüksek Ziraat enstitüsü 
tedris heyeti kadrosunun 10 se· 
ne zarfında tedricen tatbik e
dileceğine dair 2291 sayılı ka
nunun 27 inci maddesi, teadül 
kanununa müzeyyel 2310 sayalı 
kanunu maaş ve temsil tahsi
satlarına ait hükümlerinden gay
ri hükümleri, 2658 sayılı me
murin kanununa ek kanununun 
2 inci maddesinin yeni kanunun 
11 inci maddesiyle temin edi· 
len ve İ!ten el çektirilen me· 
!J>Urların maa larma mliteallik 

bulunan hükmü, ceza ve tevkif 
evleri umum müdürlüğünün va· 
zife ve teşkilatı hakkındaki 
3500 sayılı kanunun bu teıkili· 
ta dahil bazı memuriyetlere 
yapılacak tayinlere müteallik 11 
ici maddesi hükmü ve 1939 ma· 
li yılı muvazenei umumiye kanu
nunun, Ankara Yüksek Ziraat 
enıtitlisüniln 1939 mali yılı için
de kullandacak tedris heyeti 
kadrosuna müteallik 19 uncu 
maddesi: 

3 - 1511, 1533, 1612, 1614, 
1617, 1624, 1834, 1911, 2006, 
2021, 2197, 2201, 2202, 2203, 
2225, 2287, 2293, 2368, 2393, 
2408, 2411, 2467' 2470, 2524, 
2527, 2529, 2530, 2531, 2541, 
2773, 2777, 2782, 2787, 2795, 
2797, 2800, 2825, 2849, 2865, 
2883, 2885, 2890, 2953, 2996, 
2997, 3007, 3012, 3013, 3017, 
3045, 3046, 3049, 3051, 3127, 
3154, 3184. 3201, 3203, 3223, 
3224, 3225, 3230, 3232, 3237, 
3252, 3312, 3314, 3326, 3361, 
3380, 3393, 3397, 3406, 3407, 
3408, 3409, 3412, 3429, 3452, 
3484, 3505, 3507, 3546, 3552, 
3568, 3571, 3604, 3608, 3611, 
3612, 3613, 3614, 3621, ve 3636 
sayıh kanunlara bağlı umumi 
muvazeneye ait kadro cetvelleri; 

4 - Diğer kanunların 3656 
ıayılı kanuna muhalif büküm
leri kaldırılnnıtır. 

Binaenaleyh yukarıda y~zılı 
bulunan hükümlerle umumi mu
vazeneye ait kadro cetvelleri ve 
1452 ıayıh teadül kanununa ait 
bilcümle tefsir ve kararlar ar· 
tık tatbik edilmlyccektir. 

Madde 26 - Kanunun, mah· 
fuz tuttuğu bükum~eri irae eden 
26 ıncı maddesine göre; 

1 - Riyaseti cümhur dairesi 
teşkil~tı hakkındaki 2180 sayılı 
kanunun, Riyaseti cümhur dai· 
resine bidayeti intisabmdan iti
baren on sene bilafasıla istih
dam edilen meınurlarıD liizu· 
munda her hangi başka bir me· 
muriyete nakilleri halinde Riya· 
seti cümhur dairesindeki derece
lerini muhafaza edeceklerine ta· 
llôk eden 13ilncü madde ile gene 
2180 sayılı kanunun 3011 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesiyle de· 
ğiştirilen ve · üç senelik terfi 
müddetini doldurup ta münhal 
olmadığından dolayı mafevk 
derecelere terfi edemiyenlerin 
terfilerine taalluk eden 14 ün
cü maddeleri, 

2 - Ankara Yillcsek ziraat 
enstitüsü hakkındaki 2291 sayılı 
kanunla bunun ek ve tadı lleri

nin asistan, doçent ve profe
sörlerin hizmete alım§ ve ter· 
fileri hakkındaki hükümlerj; 

3 - İstanbul üniverı;ilcsi hak
kındnki 2928 .~• ılı k nunun ve 

A'VDIN 

K&gcillilk konuımaları : 
, 

Köylünün giyim işi 
Bozdoğan (Huıusi) - Devlet 1 

ve HilkQmetimizin üzerinde derin 
bir hassasiyetle durduğu bu İfi 
sanıldığı kadar kolay ve basit 
değildir. 41,000 köyde baııyan 
14,000,000 köylüyü baıtan aşa· 
ğı giydirmek ve kuşandumak 
için giyindirme seferberliği ilan 
edip çalıımak icabeder. Bnou 
yapmak ise, epeyce gilç bir iı· 
tir. Bununla beraber hükumet, 
elinde bulundurduğu ıınai mü· 
esse5e ve fabrikaları bugün bu 
işle vazifelendirmiş bulunmakta
dır: 

Sllmerbank fabrikaları ve yer· 
li mallar pazarları k6ylü için 
uzuz ve sağlam elbise, ayakka· 
bı. iç çamaşır satmaktadır. Fa
kat, bu pazarlardan faydalanan 
yalnız bu pazarların bulunduk· 
ları yerlere yakın olan köyle· 
rimizdir. Öte tarafta, daha bin
lerce köy ve milyonlarca köylü 
bu nimetten istifade edememek
tedir. 

Bir çok yerlerde mahalli do
kuma tezgAblan, köylünün gi
yim )şini ridermekdedir. Fa· 
kat bu da yetmiyor • 

Bize kalırsa, giyim ve köy· 
llioUn diger ihtiyaçlarını karıı
lamak için geniı bir ıatıf orga· 
nizasyonu kurmalıyız. Köyün 
bakkalında rakı bulundurabilen 
ve satııa arzeden inhisarlar i· 
daresi gibi. Sümer Bank Yerli 
matlar pazara köylerde ajanhk-

bunun ek ve tadillerinin asistan, 
doçent ve profesörlerin hizmete 
alınış ve terfilerine dair hüküm
leri; 

lar tesis eylemeli ve ~köylünün 
ucuz ve temiz geyinmeıi rişine 

yardım eylemelidir. Bugiln köy
lü, tehirlerin eskiyen ive satıı 
pazarlarında ucuzca satılan ve 
sonradan onarılarak Utillenen 
şübheli felbiıeleri ucuz olduğu 
için geymekdedir. Ve pazar ve 
panayırlarda bunları ucuza ıa· 
tın aldığı için Igeyebilmekdedir. 

Bozdağan gayet verimli : bir 
yer olduğu ve köylnnlln iktisa
di ve mali ldurumu genel ola
rak iyi olduğu halde en · zengi· 
oi bile çok pejmürde geyinmek· 
de, içe acı verici bir halde do
laşmakda ve yaşamakdadır . 

Bizim kanaatımıza göre, yerli 
mallar pazarlarının hükümet ve 
devletin amme müesseselerinin 
yardımlariyle köylerde ( köylü 
için geyim • kuıam sahı ajan· 
lıklar1 ) teıkili milmkün ve bu· 
Dun bir an fSnce yapalm&11 za• 
ruridir. Daima el emeğinden da
b~ ucuza satılabilecek olan fab
rika mamulltı varken, yeniden 
uzun uğraımalara dalarak va
kit geçirmek, bir kayıbdır. 

Müsait olan kayleı imizde bu
nu yapamazsak, kaza merkezle
rinde yerli mallar pazarlarının 
satıı merkezlerini tesis etmek 
imkinı da yoktur denemez. Bu 
cihetleri alikadarların gözll önü· 
ne ıermekle bu iıin iyice etüd 
edilmesi ve bir an önce tatbik 
sabasına geçirilmesini dileriz. 

9 - Kültür bakanlığına bağlı 
Ertik okulları öğretmenleri hak
kında ki 3007 sayılı kanunun ve 
ilk ve orta tedrisat muallimle· 
rinin terfi ve tecziyelerine dair 
olan 1702 sayıla kan unla bunun 
ek ve zeyillerinin maaı ve ter-

Milli Bankamız 
kurtuldu 

Bat tarafı b!rlnct sahifede 

328 senesinde Aydın mibtah· 
sillerinden Nazmi Topçu otlu 
Aydın mebusu Kizım Nuri, 
Ahmet Sarı ve arkadaıları ÖD 

ayak olarak (Aydın incir müs• 
tahsilleri kooperatifi) ni kuru· 
yorlar. 

Bu teşekkül, arkasını ya• 
bancı bankaların kasalarına da• 
yayan ihracatcılarla mücaddeye 
baılıyor ve çok az bir zamanda 
muvaffak oluyor. Fakat, koo• 
peratifio rolü mahsulü kıymet· 
lendirme ve satma iıini tanzioı 
etmektir. Asıl da va milstabıili 
faizciden kurtarmaktır. Bunun 
içinde ~ yni sene Milli Aydın 
Bankası kurularak müstahsilin 
kredi ihtiyacı da temin olundu. 

Lakin saltanat . idaresinin li· 
kaydisi, karıısındaki rakiplerin 
yüksek mali kudretleri müca· 
deleyi gilçleştiriyor. Buna rağ· 
men fikir ve te~ebbüs yürüyor, 
inkiıaf ediyor. 
· Bu sırada Cumumi harp pat· 

hyor, kooperatifle beraber ban· 
kanın inkiıaf ı da tduruyor. 

Gerileme baılıyor, mütareke 
de ise isimlerinden batka mev• 
cudiyctleri kalmıyor. 

Cumhuriyet, Milli Aydın Ban• 
kasını bir lıebil içinde tek ki· 
tibinin maa,mı ödemekten aciz 
bir vaziyette buldu. 

Banka 926 da canlandı, o se· 
ne 313,000 lirayı bulan muame• 
lesi 928 de 3 milyonu aıtı. En 
buhranlı senelerde bu miktar 
bir buçuk milyondan aıağı düt• 
medi. Banka her yıl mile11cse 
ve hissedarlarına en yüksek 
kir dağıttığı gibi ertesi yılı 
kazanç devretti. 4 -- Müze ve raıathane teş· 

kitatı hakkındaki 2530 sayılı 
kanunun miitehassısların hizme
te alınış ve terfilerine dair hll
kUmleriyle bu kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 3459 
sayıla kanun hGkmu; 

filere dair olan hükllmleri hariç 1 
olmak üzere diğer hUkümleri, 
mahfuzdur. 

937 yılına 100 bin lira ser· 
maye 50 bin lira nizami ve 10 
bin lira fevkalade ihtiyat ak· 
çesile şirin ve güzel binaıito 

1 

girdi. 

5 - Cümhur başkanlığı flir· 
monik orkestrası teşkilat ve or
keıtra mcnsuplannın terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki 3045 sa· 
yılı kanunun orkestra mensup· 
larının hizmete alınış ve terfi· 
lerine dair hOkllmler; 

10 - 3656 sayılı yeni teadül 
kanunu; 2556 sayılı hakimler 
kanununda yazılı haller haricin
de hakimler ve milddeiumumi· 
lerle muavinleri ve bu sınıftan 
sayılanlar hakkında da tatbik 
olunur. 

11 - Devlet demiryollan ve 
limanlar işletme umum müdür
lüğü memur ve müstahdemleri· 
nin ücretleri fbakkındaki 2847 
ve 3173 sayılı kanunlann bü-

6 - Posta, telgraf ve tele
fon idaresi teşkilatı hakkındaki 
2822 sayılı k"lnunun 3080 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesiyle de· 
ğiıtirilen ve hat baş bakıcı, bıt 
müvezii ve hat bakıcı ve lmU· 
veızilerin kadro cedveline da· 
hil olmayıp hususi bir sınıf te~
kil eylediklerine dair olan 28 
nci maddesi; 

• kümleri mahfuz olup muvakkat 
teminatları da halen tatbik edil
mekte olan esaslara göre veri· 
lir. 

7 - 3201 sayılı emniyet ·teş 

kilitı kanununun orta mektep 
mezunlariylc ordu ve jandarma 
erbaslığından ayrılmış olan ve
ya orta tahsilini bitirmemiş ol
duğu halde yabancı dil bilen 
ilk mektep mezunlarının polis· 
liğe alınacağına müteallik 24 
ncü ve emniyet tefkilitında ba
zı vazifelere meslek haricinden 
her hangi bir zatın tayinine 
cevaıc veren 47 nci maddeıi; 

8 - Bilyük millet meclisi 
memurları hakkındaki 3552 sa· 
yılı kanunun büyük millet mec• 
lisi memurlarıyla mecliı finzibat 
memurlarının ve ıtenoğrafların ı 
terfilerine müteallik 5 6 ve 7 
nci marldelcri; 

Şu kadar ki [hizmete alınışta 
tahsil dereceleri esasına göre 
verilecek ücretler yeni teadül 
kanunundaki miktarları ve bi-
rinci dereceye verileo azami 
ücret miktarı da kezalik yeni 
kanundaki azami haddi geçe· 
mez. 

Sanatkar ve İ§çilerin hizmete 
alınışında 2847 ve 3173 sayılı 
kanunluın bükümleri "tatbik o-
lunur. · 

- Sonu var -

......... Abone ıeraiti ......... : 
i • 
• Yılhjı her yer için 6 lira. : l Altı aybtı 3 liradır. ~ 
: idare yeri: Aydmda C. H. i 
ı . 
f P. Baaımevi. i 
• ı 

~ gazeteye ait yazalar için i 
i yazı itleri müdürlütüue, ilan- f 
f tar için idare müdürlüiüne ~ 
: 'nÜracut edilmelidir. f . . .......................................... ········ 

Bu yıl Aydın incir müstahsil
leri kooperatifi ittihadının tas· 

' 

fiye edilerek yeni kanun muci· 
bioce teıekkOl eden incir ve 

İ üzüm birliğioe devri bankaya 
1 bir duraklık getirdi. Çiiokil ser
i mayesioin Ynzde 94 dü ittiha
l dın elinde bulunvyordu. 
t Bir buçuk sene evvel iktisat 

Vekaleti Milli Aydın bankaıınıP 
hisse senetlerinin hakiki fiatile 
sabo alınmasını bildirdi. 

O zamandanberi banka iıini 
kesti, yıllık muamelesi de yarını 
milyon liraya dilıtiiğü halde 

• yine mevcudiyetini korudu. Yi! ne kazanç devretmekte devam 
i etti. 
1 Bankanın İş Bankaıına, İzmir 
1 Ahali bankaıına devri üzerinde 
i müzakereler oldu. Fakat Aydın
ı hlar eserlerinin mevcudiyetini 
J muhafaza etaaesindt- ısrar etti-

ler. Bu hususta müdür Akil 
Erdalın hizmeti inkar edilemez. 
Nihayet hiBSe senetlerine sahip 
olan birlik idare meclisi, Ban-

i
. kanın olduğu gibi muhafaza•• 

kararını verdi. 
iktisat Vekileti de sermaye· 

1 
sinin 500 bin liraya çıkarılması 
nı kabul etti. Aydınhları asıl 

l 
sevindiren bu ikinci karar ol
muştur. 

J 
Banka gelen müşterisini keıı .. 

di elile diğer bankalara g6ıı .. 
: derdiği v~ prezante ettiği , iki 
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[RADYO 
CUMA 18/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÔU 

1 Edebiyat ve Kültür 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

k 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 
tı. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

12,30 Pıoırram 
12.35 Türk müziği 

. 13.00 Memleket saat ayarı, 
'Janı ve meteofoloji haberleri. 

13.15-14 Müzik (Karışık prog· 
r,nı - Pi.) 

19.00 Program 

Tenkirler: 

" Aşık Ömeri,, ye 
dair ... 

Söke Halkevi neşriyatına ön· 
ayak olan vt ( lımail Gün) ta
rafandaa kaleme alınan bu eser 
muhitimizin neşriyat sahaıı için· 
de teılim edilir bir kıymet 
taıımaktadır. 

Villyetimizia diyebilirim ki 

19.0S Müzik (Dans müziği· Pi.) . 
1930 Türk müıiğ (fasıl heyeti) 
20.15 Konuıma ( Haftalık s-

1 
Por ıerviıi) 
. 20.30 Memleket saat ayarı, '

'J•nı ve meteoroloji haberleri . 
20.SO Türk müziği 

zengin ve eski bir edebiyat al
bümü vardır. Fakat bu albüm, 
üzerinde gösterilmiyen k.ııkanç
lık dolayısilc olacak, zedelen
miş, albümü dolduran simalar 
adesei rllyetimizde silik ve hat-

1 - Latif ağa - Hicaz şarkı 
Niçin fepta seher ben zarı zarım 

2 - Bedriye Hoşgör • hicaz 
t•rkı • milmteziç aıkınla • 
k 3 - Latif ağa - hicazkir ıar· 

1 • yoktur zaman gel • 
4 - Ndiıc - hicazkar ıarkı 

•everim her güzeli. 
k 5 - Oıman Nihat - hicaz-

d
lr farkı - şu zaif göysüm için· 
e·. 

h· 6 - Osman Nihat • kürdili 
ıcazkir 9arkı - kaç yıl yüreğim. 
7 - Selahattio Pınar - hi

taıkır farkı - Ne gelen var. 

k 8 - Musa Süreyya • htcaz
ir ıarkı - Gün doğmayacak . 

9 - Muhayyer şarkı • Niçin 
lllahaıuz bakarsın öyle . 

b 10 - Bedriye Hoşgör - Mu· 
'Yyer şarkı • Bahara bak . 
21.30 Konuıma 
21.45 Neşeli plaklar - R . 

h 21.SO Müzik ( Ri;•aseti Cum
Ur Bandosu • Şef: İhsan Kün
~er) 

1 - Meyerbeer - Marş 
2 - A. Tbomas - hemlet o

Ptrasından orpbelie aryası Clar-
11tlte Si. B. için. 

3 - Bellini - Norma opera· 
•ıııan uvertütil 

4 - Oskar. Strauss • Valı 
rGYası (fantezi) 

S - Gounod - Faust opera
•ınıa b l t' a e '. 
J> 22.40 Müzik (opera aryaları 

1.) 

23.()() Son ajans haberleri, zi
r•at, esham, tahvilat, kambiyo 
ııukut (fiyat) borsası 

23.20 Müzik (Caıband - Pi. ) 
~.SS-24 Yarınki program . 

Z IWLIL 

•tııedir uf ak tefek iıkonto ve 
'le havale iıinden baıka bir 
~baınele yapmadığı halde yine 
~•Yasada en çok nazım rolünü 
"Pınaktan geri durmadı. 

tı Bu gün Milli Aydın bankası· 
"'" cilzdanındaki en muteber 
tel 'Q sağlam ıahsiyellerin im-
~~t~r.ıoı taııyan senedatın ihtiva 
b 1i1 r.kam Ziraat ve Oımanlı 
İç~nlcalannın ticari muamelesi 
t·~ll Aydın piyaaaıına tahsis et
l~dltri paranın yekUnllnden faz-

ır. 

ta;?nıburiyetia yühselttiği bu 
Cu rıh yine Aydınlılara bırakan 
ht 111 uriyet bilkümeline Aydın· 
su~dı:r •.ilkran ve minnetleri son-

ta biç görünmemeğe başlıyan 
lemalar, aki!ler yaratmıştır. 

(Aydan fH Tarihi ), bugün ve 
yarın için müelliflerini bize tak
dirle, minnetle şüphesiz andıra
caktır. 

Her bakımdan iyi tasnif edil
miı olan bu tarih, içtimai haya
tımızdaki inişli çıkıtlı ıeyirlcri 
de göıtermeıi itibarile, görüı 
adeıemizde aittikçe siliklik ka
zanan mazimizi teabit ve ka
rakterize cdebilmiıt ir. 

Bununla beraber ( Aydın İli ) 
nde yetiıen ıair, nasir ve aı:k· 

l lart; hülisa, içtimai hayatı
mıza zahir olan ıahsiyetleri 
ayrı ve müstakil etndler halin

i de gelecek nesle armağan ede
~ bilmek meselesi içim\ıi sıkan 
t meıelelerden ve hatti mesuli
' yetlerden olmaktadır. 

1 
Bu itibarla ( Aşık Ömeri ) 

yalnız Söke Halkevi için değil 

İ memleket ve bilba11a muhit 
gençliği için değerli bir kazanç-

• ı tır. 

1 

(Atlk Ömer) ve (Atık Ömeri} 
gibi isimleri birbirine çok yakan 
iki aııkı, yekdiğerinden ayırt 

t ettiren izahatla baıhyan müellif, 
hissediliyor ki isim iktibasnıdan 
okuyucuyu kolayca menedebil· 
mek için azimi mOıkülit karıı • 
sında kalmııtır. 

Hatti onun bu münastbetlo 
karşısında kaldığı müıkilithr 

ki müellifin, geniş bir yolda ia-
' tediği gibi ayak atabilmesine 

engel olmuıtur. Bu itibarla mü· 
ellif, haklı ve fakat belki far
kında olmayarak bize (A.şık Ö· 
meriyi) tanıtamamış onu bize 
ısındıramamıotır. 

Yalnız doğum ve ölüm tarih· 
lerile yaşadığı muhitten babı~
dilen Ômeri, ye ait baıka biç 
bir hususi batıra ve vakıa kale· 
me alınmamıştır. 

Zannediyoruz ki bilhassa bu 
nevi şairler, yaşadıkları zaman 
içinde mllbim roller ifa ederler 
onlar bu münasebetle karakte
ristik hatıralar ve bidiselerle 

\ bulunduklara cemiyetin arzu ve 
! temayüllerine tcrcllman olurlar 

1 

veya olmağa çalııma yolunda 
yarı bir mazhariyet iktisap e
derler. 

1 Biz kitapta, Ömerinin, bulun
l duğu devirde, eriştiği tek bir 
f mazhariyet göremiyoruz •. 

1 
Kitaptaki ıiirler gibel seçil· 

, miş ve baaitten milrekkebe doğ· 
ru bir istikraa tabi tutulmuştur. 

0. Becerik Fakat gönUI iıtedi ki; her bent· : 
i 

JawA • • ,.. .._+ 4 * • hA + • t •_,. 6 + + A A ................... ~~ 
YOLLAR .. 

Yarimi kaybettim göz g6re göre, 
Onu benden alıp, kaçırdı yollar! 
Ufuğa bakarken yaılı ıözlerle, 
Kalbime bir keder ıırdırdı yollar! 

Hayatım bir zehir, gündllzilm gece .. 
ismini ananm bep hece hece •• 
Ben onu kaybettim iıte böylece ... 
BiltOo benliğimi dağıttı yollar! 

Yarimi bilseniz bir Afet idi, 
Başıma bu gelen fellket idi, 
"Kerem" deo alınan bir 0Aıh" gibi, 
Oau benden alıp kaçırdı yotlart ..• 

Hal6k Uğur 
y ••• ""'* ......... W' •••• ..,.,.,,,.,. ••• ., ....... Y"W•••w:•••• 

E M i N E 
Son yıldız bir defa daha ürperir, 
O yolcu bir 11rta varıveriucel 
Yeıeren otlann !çiğleri erir, 
TtUler tepeleri sarıverince! 

Sana bir muamma olan o bağda 
G&neıin renkleri ne kadar tatlı? 
f çlere ıerinlik dolan o bağda 
Bir kız var galiba Emine adht 

Duyduğum o seste içli bir g6oltıa 
Acıları varmıf iyice dinle. 
O sesin sahibi belki de bir giln 
Salkımlar koparır bağdan seninle.. l 

İzmir erkek lisesi Lütfi Güney ~ 
'vv-r~•~•-•'V•-·-·-·-··~·-•~•-F-+-•-~-.--~-~ ~·.-.•~•·•~Y"f•••~•••• 

····~·········~····~ 

Köy Hasreti 
İçime basretiq derdi çökünce 
Yaram ağrır, kanı sızarmış gibi 
Gardüğüm düılerle şafak ıökOnce 
Orlarında ufku kazırmıı gibi 

Ne ba!lret olacak ve ne de derdi 
Şimdi ıu saatte tarlamı sürsem. 
içim 9Uphesizki rahat ederdi 

~ GOneıi köyümde doğmuı görürsem •• 

l iz. erkek lisesi Ltıtf Q Güney 
'9111' •• .-=-r..., ........ "' ............ • ... .... • ..,.,_..~.-· .......... ,., ..... ~ ......... """ ............................ ~-·-·-·-·-' 

' • A • +. .._.. • +..A.4' • • • ıAA+ • • .a;. 

Bundan Sonra 
Yürüyecek tafakla bakım11z tarlalarda 
Önüm sıra ıRbanım evlekler açmak için. 
Çatlarken granitler soğuktan karıı yarda 
Koıacağım tarlama ben tohum ıaçmak içio! 

iz. erkek liıui Lütfü Güney 
.., .... " .... ~· . .,...., ........... 

~-----
den ıonra değilse bile m6him ve 
orijinal olan bentler, mllellifia 
halk lisanı ile onu izah ve bir 
diğeriyle mukayese ederek Öme
ride bulunan muhtelif ruh bub· 
ranlarını bizlere g6ıterebilmesi 

ile neticelensin! •. 
Susuz bir çölde gibiyiz.. Bir 

menba buluyoruz.. Menba gUr 
ve coıkun .• Fakat ne yazık ki 
bize kilçllk bir dellkten damla· 
lr halinde ıu veriyor .• 

Bizi ve susuzluğumuzu tatmin 
edecek olan &111 menba, yerin 
altından bize görünmeden ve 
isteğimize cevap veremeden sü
zülüp ~idiyor.. Telef oluyor .• 
Bize yaramıyor •. 

Kitabın ıon kııımları kendi· 
ıioi Halkevi neıriyatından ayı· 
rıp liıe kitabı olmata doğrn 

~ .......... .-...~.""' 
gidiyor .. 

Bence, Halkevleri neıriyatı 

arasında yer alan bu kitap, u· 
mumi manayı tazammun etse 

çok daha iyi olurdu. Demek iı

terim ki mllellif, tetkiki kolay
laıtırmak maksadile halk ede· 
biyatını; 

1 - Dini 
2 - l.;idini 

olarak ayırmağa lüzum görme· 
ıeydi de halk edebiyatının umu· 

mi, orijinal ve tek manaıını hü
liıa olarak ele alsaydı •• 

Bununla beraber muhit için 
değerli bir kazanç olduğunu iti
raf ettiğimiz ( Aıık Ômeri) em
sali arasında da ilstOnltık glSs
termektedir. 

Enver Demi1'a9 

YOZ ı 9 

Aydın vilayet daimi 
· encümeninden 

Söke - Aydın yolunuu 17X 
500 kilometresinde morah çayı 

üzerinde 3333 lira 75 kuruı ke 
tif bedelli ahıap köprü tamiratı 
açık ekıiltme uıuliylc cktailtme

ye konmuıtur. 
Eksiltme 24/8/939 perıembe 

ıünü Hat 16 da aydan viliyeti 
daimi enctlmen salonunda yapı• 

lıcaktır. 

Bu ite ait resim keşif ve 
ıartnamelar aydın nafia müd6r 
IOğünde rörlllebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
250,03 liradır. lıteklilcrin mu· 
vakkat teminatlar1 ticaret oda· 

ıı veıikaları ve bu it için ar 
dıo viliyetinden alacakları eh· 

liyet vesikalarile birlikte yuka· 
rıda yazılı gün ve saatte vili
yet daimi encilmeninde hazır 
buluDmalara ilan olunur. 

155 6 11 18 22 

ilin 
Aydın vilayeti Daimi 

encümeninden : 
Söke • Bağarası yolunun 7 

inci kilometre,inde Mendreı il· 
zerindeki ahşap köprllnUn 2185 
lira 72 kuruş keıif bedelli eıaı

lı tamirat• açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 31/8/939 perıembe 
gilnu ıaat 16 da :viliyet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu ite ait keşif, metraj, .ıart· 
name vesair evrak Aydın Nafıa 
mildürlügllnde görfilebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 163 
lira 93 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektupla
rı Aydın vilayetinden bu iş için 

alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret odası vesikalarile yuka-

rıda yazılı ıün ve aaatta vila
yet daimi encilmeninde hazır 

bulunmaları ilin olunur. 
13 18 23 29 (174) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Aydın • Çine yolunun 9+ 000 
uncu kilometresindeki mendres 

üzerinde 4968 lira 38 kuruş ke 
şif bedelli ahşap köprö tamira
tı açık eksiltme uıoliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 perşembe 
ğün6 saat 16 da aydın viliyeti 
daimi encümen salonunda ya· 
pılacaktır. 

Bu ite ait keıif, metraj, şart .. 
name ve resimler nıtfia mlldür· 
lüğünde gCSrlllebilir. 

Muvakkat teminat 372 lira 
62 kuruıtur. 

lıteklilerin muvakkat teminat 
ları ticaret odası vesikaları ve 
bu it için aydın Yiliyetinden 

alacakları ehliyet vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı glln ve 

ıaatte 'illyet daimi encllme
ninde haıır bulunmaları ilin 

olunur. 
154 6 11 18 22 
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··jde 
koça Jı menba s y s t şına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mccliıi, Koçarlın:n 0 0 6 mikya ı ma dere
celi menba suyunu Aydıoda da satılığa çıkarmıştır. 

Su, ağzı miibürlü damacanalarla satdmaktodır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir d macan tıın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

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

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neeet 
Akkorun yazıhanesi altındıı. (167) 

urd açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerr hi kadın hastahklan ve rc:;ntken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne ba,lamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahas ıı doktorlarımız tarafından her 
türlü erkek kı..dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Karacasu Belediyesinden 
1 - Karacasu kasabasının 

mevcut kasaba debili su tevzi
atı şebekesi projesine eklenmek 

Uzcre ka aba kenarmdao itib;::
ren 7- 8 kilo metre mesafede 

bulunan biri digerinc 100 - 150 
metra mesafedeki iki X pına· 

ra kadar bir su isale projesi 
tanzimi 20 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Projenin tanzimi ışı 

(1. 000) lira tahmin edilmiştir. 

Buna nazaran talipler (75) lira 
depozite akçesi veya bu mikda-

rı havi Banka mektubu verecek~ 
lcrdir. İhaleyi müteakip bu nis-

bet a 0 15 şe ibliğ olunacaktır. 
3 - Talipler işin ehli ve bu 

işi yapmağa mezun buluoduk-

Jarma dnir Nafia Vekaletince 

musaddak vesika ibraz edecek
lerdir. 

4 - Projeler bir asıl dört 
kopya olması ve içme suları p-

ro jeler\nin tanzimine dair olan 
Talimatnamenin tarifatına te

mamen uygun bulunması ve bu 
l limalta sayılan evrakı müte
ferriayı havi olması şarttır. 

5 - Takarrur edecek bede
linin 00 20 si işe bilfiil müba-

şerette, O(ı 60 ŞI tekmil harita, 
resim ve raporlarının daireye 

tevdiinde ve bakiye ~o 20 sile 
teminat kçesi işin ait olduğu 

Vekiilctlerce. kat'i tasdikinde 
verilecektir . 

6 - 22/ Agustos/ 939 Salı 
gilnü saat 16 da Karacasu Be-

lediye dairesinde daimi encQ
mcn huzurunda ihale i yapıla-

Aydın tapu sicil 
mtıhafızlığından: 

Çeştepe köyünün acı kuyu 
mevkiinde tarafları doğusu ka· 

dir oğlu ibrabimden tahıin ulu 
türke ğeçen otlak ile köy me· 

rası ve kiremit ocağı batısı çi
ne yolu kuzeyi kısmen kadir 

oğlu ibrahimden tabsin ulu tür
ke geçen otlak taı lalar ve kıs· 

meo çeştepe köyü yolu güneyi 
mera ve azmaktan eski yaz yo-

lunu gören girinti ile çevrili 7 
hektar miktarındaki otlak tarla 

araplı mehn.:et oğlu ibrahimden 
haricen sabo almak suretilc hü-

dayi peştemalcının 40 !lenedir 

tasarrufunda iken 928 yılında 

aımeıile verasetiııio yalnız bir 

oğlu rtşada münhasır olduğu 

ibraz olunan ilmühaber münde
ricatından anlaşılmıştır. 

Senetsiz tasarrufat ahkamına 
tevfikan gazete ile ilin tari

hi~den itibaren 17 gün sonra 
mahalline ciheti tasarrufunun 
tahkiki için memur yollanacak· 

tar. Bu yerde bir hakkı mülki

yet iddiasında olanlar varsa 
o flÜD yerinde bulunacak olan 

memura veyahut 1370 fiş sayı

sile tapu idaresine müracaatı 
bildirilir. 179 

caktır. 

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

8 - Fazla mnlümat almak 
isteyenler Karacasu Belediyesi
ne müracaat etmelidirler. 

156 8, 13, 18, 

1den6 u araya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

-
ş F R 

Ehliyet vesikaları iyi teclit ediJmi olarak tab edilmiştir 

Fiyatı Kuruştur. 

Oku alebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ııcuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus def terleri 
hazır lanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

J 

Aydın Belediye Reis· j 
liğinden : 

1 - Belediyenin :mülkiyetin· 
de bulunan Cumhuriyet mahal· 
lesinde 320 ada 5 parsel numa
ralı ve 135 metre murabbaı ar
sanın mülkiyeti açık artırma au
rctile sabhğa çıkarılmııbr . 

Nazilli belediyesinden 
Nazilli belediyesince şehrin 

1/2000 mikyaslı imar haritası 
mevcut. Aşağı Nazilli kısmının 

1/1000 mikyasla tesviye müüha

nili haritasile meskün ve gayri 
mcıkün 120 hektarlık sahasının 
1/500 mikyaslı hali hazır kadas· 
tro ve haritalarının alamı işi 

tayin edilen günde saat 15 şe 
kadar Nazilli belediye reiıliğine 
verilmesi veyahut posta ile bu 
saatten evvel gönderilmiş bulun
ması lazımdır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi 40 kuruştur . 

3 - ihale bedeli taksitle Ö· 
denecektir . 

4 - lsteklılerin ıartnameyi 
görmek ilzre yazı itleri müdür
lüğünü ve artırmaya iştirak et· 
mek üzre 410 kurut muvakat 
teminat makbuzlarile birlikte 
4 Eyliil 939 Pazartesi gilnil sa
at 11 de belediye daimi encü
menine muracaatları ilin olunur. 

178 18. 23. 28. 2 

2490 No. kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf uıulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Bu işin 

bedeli ketfi 3000 liradır muvak
kat teminati 225 liradır. Eksilt-

me 21/8/939 pazartesi günü 
uat 16 da N zilli belediye 
binasında belediye enclimeoi 
t rafından yap caktır. Teklifler 

Postada olacak gecikmeler 

kabul edilmez. İsteklilerin bu 

işe benzer iş yaptıklarına dair 
almıf oldukları vesikalara isli· 
naden ihale tarihinden 8 gün 

evvel alınmıt ehliyet ve 939 
yılına ait ticaret odası vesikala 
rıoı teklif mektuplarına koyma· 
lan lazımdır. 

5 10 15 18 (150) 

lıtıtlyu aııhlbl ve Umıam1 Netrlyat 
Mild!lrll ı Etero Mendr .. 

Huıldı ı yer 
( ti P Kaaıwol 


