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Milli Şef İsmet İnönü Mebuslarımız 
lialkla temaslar yaparak memleket • • •• 

ihtiyaçlarını tetkik ediyorlar Manevraları takıp ettıkten sonra dun 
Dan Ortaklar Tarım Kooperatifi umumi 

heyet toplantısında bulundular 
Vilayetimizde bulunan meb- : 

llalarımız Adnan Mt:ndres, Müm- 1 
taz :kaynak, Nuri Göktepe ve 

Bundan sonra mebuslarımız 
partiyi ziyaret ederek ortakla· 
rı terketmitlerdir. 

akşam halkın candan sevgi tezahürleri 
arasında Kırklarelini şereflendirdiler 

doktor Şakir Şener, Parti Vi
llyet idare beye ti reiai Etem 

"1endreı dün Ortaklarda top
ltıatııını yapan Tarım Satış ko· 
0Peratifi umumi heyeti içtima-
1•da bulunmuılardır. 

kooperatifin yıllık raporunen 
llallzakere ve reye arzı esnasın 

da ortaya ahlan bazı mütalaa 
te t~nkitler mebuılaramızı ya· 

lrından alikatl~r etmit ve bun· 
lır hakkında not almıtlardır. 
ı.. içtima baılarken mebusumuz 
"lthntaz Kaynak kendisi ve me· 

blla arkadaıları namına ıöz 
•larak " Sizin bu toplantınızı 
atrenince aranızda bulunmak 
liıere reldik. Bu yeıil yurt kö· 
telerinde çoluk çocuğunuzla ne 
t•dar gayretle ç•hıtığınızı ya· 
inen biliyoruz. Sizin nasırlı 

:llerinize, yanık yüzlerinize ifti · 
•rla bakıyoruz. Sizler hazerde 

~Urdu zengini ettiriyor, seferde 
01111 mildafaa ediyorsunuz. Bu 
:O~lantınız münasebetiyle dert
trınizi dinlemek ve onları öğ· 

tennıiı olmak vazifemizdir,, de
lbittir. 

kooperatif müzakerelerinin 
~ı&, kooperatif haricinde kalan 
~cir milıtabıilinin kooperatife 
•lail milatahsile nazaran malını 
~ba iyi fiyatla ıattıi'ı ve eline 
d ha fazla para geçmekte ol
tıiu iddiaııada toplanıyordu. 
Birlik idare masrflrının yük

'tlcliği ileri aOrüldü. Birliğin 
lıailtedavil sermayeye sahip bu-

l1111nıaması yüzündan ödemekte 
~lduğu faizlerin çokluğundan ve 

11 Yllzden kooperatif ortakla-

tıllııa kooperatif dıtı kalan müs· 
ttbıiller yüzünden zarar gör
illekte olduklarından tikiyetler 
l'apıldı. 

1 
kooperatif umumi heyeti top

'lltııından ıonra, bu mevzular 
"e balkın dilekleri etrafında 
lbtbuılarımız uzun izahlarda 
b . 
k ulunmuılar ve yapılması m6m-
k 6n olan dilekler Ozerinde ali
l •dar olacaklarını taylemiş 
trdir. 

b tapu itleri, köy salması, köy 

1
11dut ibtilifları, evkaf meaele-
erj, arazi tevzii ve aair bir 

:olr nıahalli ve umumi meseleler 
~llaaı olunan mevzular idi. 
l trelc mebuslar ve gerek top· 
'•bda bulunan halk bir arada 
lbe111leket iılerini görllımenin 
;trdiği haz ve memnuniyetle 
'iılnuılardar. 

Toplantıda ziraat bankası 

müdilrü Şevki, iktisat vekaleti 

mümessili Mennan, kooperatifler 
konlrölörü lbıan, Birlik idare 

mecliıi reiıi doktor Sabri Akın, 

Germencik nahiye mOdürü de 

hazır bulunmuılar ve icap eden 
izahata vermişlerdir. 

İıittiğimize göre bu hafta için· 

de mebuslarımız toplu bir halde 

bütlln kazaları dolaıarak bu 
suretle halkla temaslarına de
vam edeceklerdir. 

Kırklareli 19 - Dün saat 14 
de Edirneden ayrılarak manev· 
ra sahasını yakından ta 'ı ip e
den cumhurreiıimiz f smet lnönü 
saat 19,20 geçe refakatlerinde 
bat vekil doktor Refik saydam 
milli müdafaa vekili general 
Naci Tınaz, nafia vekili gene
ral Ali Fuat Cebesoy, Tarakya 
umumi müfettişi general Kazım 
Dirik ve riyaseti cumhur umu
mi kltibi Kemal Gedefeç oldu
ğu halde Kırklerelini şereflen· 
dirmitlerdir. Sabahtan beri Kırk 
lar eli halkı milli Şeflerine ka-

Valimizin gazetemize beyanatları 

Köy kalkınması 
Ve vilayetin yolları üzerinde 

esaslı tedbirler alınıyor 
Elengüllü ılıcası sıhhi ve modern bir şe

kilde ıslah ve inşa edilecek 
Valimizin Söke kazaıile Ko

çarlı ve germencik nahiyelerin· 
de yaptıkları tetkik gezisi hak
kında dllnkü Aydında çıkan ya
zı üzerine muhterem valimizi 
dün makamlarında ziyaret ede· 
rek intibalarını öğrenmek iste· 
dim. Gazetemize kartı alika ve 
sempatiıini her vakit izhar bu
yuran ıayın valimiz, son gezi
leri hakkında aıağıdaki beya
natı lütfetmitlerdir: 

" Kaylülerle, halkla temasa 
geçip onların ihtiyaçlarını tet· 
kik etmek, şikayetleri varsa ya· 
kından kendilerinden dinlemek, 
kay yollarına bakmak, kay ih-

. tiyaçlarıoı anlamak, yapılacak 
· yollar llzerinde milıahedeye müs

tenit tetkikat yapmak ve Ger· 
mencik nahiyesi içerisinde bu· 
lunan havası ıifabahıaıı dolayı· 
sile gerek viliyetimiz gerek ci
var viliyetler halkından bir çok 
kimseleri oraya celbetmekte bu· 
lunan Eleng8llü mevkiindeki 

1 
ılıcaları görmek maksadile bir 
tetkik gezisi yapıldı." 

.. Bu seyahatimizde Koçarb
dan itibaren yol &zerinde bulu
nan bir çok köyleri kördtlk .. 
Bıyıklı lıöyOnde o mıntakanın 
pazarı olması basebile de et-

. raftan gelen köylülerle tamasta 
bulunduk. Her birinin ibtiyaçlan 
üzerinde g6r6ıtnk. Halkın ge· 

· rek emniyet, aıayıı ve gerekse 
bu senenin feyizli bereketli 
mabsul . yOıUnden memnun ve 

cumhuriyet hiil<iimetine karıı 
çok milteıekkir ve minnettar 
olduklarını, eaaı itibariyle bir 
tikAyetleri olmdığını, yalnız mek
tep ibtiyaçlan çok bulunduğunu, 
bazı k&ylerde köy bütçelerinin 
müıaadeıi nisbetinde başlamıı 

oldukları mektebleri benftz ik
mal edemediklerinden hükumet· 
ten yardım istediklerini, biltçe- ' 
lerine mevzu nakdi tahsiıat ve 
amelei mükellefe suretiyle çalı· , 

şarak köy yollarını ve lr&yle
rine gelen sularına ait yolları 
fenni ıekilde yapmak teşebbll· 
sllnde olduklarını, mücadele dok
tor ve sıhhat memurlarının mu
ayyen zamanlarda köylerine 

uğradıklarını, aralarında ve hay
vanlarında şayanı ehemmiyet 
bir hastalık bulunmadığını 
söylediler.,, 

- Sonu 2 lnc:I Sayfada 

Gazeteci 
- .. ~-· -

Slovakyada 

Bir Alman kumandanlığı 
kuruldu _ ....... 

Pariı 19 - Pragdan Ekıel
siyor gazetesine bildiriliyor. 

Slovakyaaın merkezi olan 
Bratiılavada bir Alman kuman
danlığı kurulmuı ve yllzbio ki
şilik Slovak orduıu Almıtnyanm 
emı ine verilmiştir. a.a. 

vuşmak için sabırsızhkla bek· 
lemekte idi. Belediye, cumhur 
reisimizin teşriflerinden balkı 
haberdar etmek için şehir du
dOğünün çaldarılması gibi ted
birler almııtı. 

Öğleye kadar işaret \'erilme· 
miş olmakla beraber bütiln halk 
dükkinlarını kapamış ve Edirne 
yolu Ozeriode toplanmıştı. 
Akşam 6zeri a:ı siiren fakat 

oldukça tiddetli yağan yağmu· 
ra rağmon halk yollard" yağ .. 
mur altında milli şeflerini bek· 
!emişlerdir. 

Cumhurreiıimiz on binlerce 
halkın alktşlan ara11nda 

otomobillerinden inerek parti, 
belediye ve halkevi reislerinin 

ellerini sıkmış ve elleriyle bal
kı selamladıktan sonra 150 a • 

dım badar halkla beraber yan 
yana yaya yUrOmOıler ve sonra 

otomobillerine binerek ~ehir 
içinde bir gezinti yapmıılardır. 

Cumhurreisimiz Kırklareli ia
tasyonuna gelen hususi trenle-

rine çekilmişler ve yemeği va· 
gonlarında yemiılerdir. 

Dahiliye vekileti 
memurlariyle 

ve hususi idarelerin Belediye • 
yenı 

barem hazırlığı 
Dahiliye Vekaleti yeni berem 

kanunu mucibince idare memur
larımızın derece ve kadro deği
şikliklerine ait listeyi hazula
mı,tır. idare memurlarımızın 
eylül maaşlarını yeni bareme 
göre alabilmelerini temin içia 
liste önllmilzdeki günlerde vili· 
yet ve kaymakamlıklara gönde
rilecektir. 

Vekalet kaymakamların yeni 
bareme uymalarında kıdemlerini 
göz önüne almış ve yeni kad· 

ro liıtesini ona g6re hazı rla· 
mııtır. Vekilet, yeni vaziyette 
kaymakamlıklar için 40 lira as-

Salih Akbaşı 
kaybettik 

Belediye meclisi azasından 
matbaamız muhasibi Salih 
Akbaı müptela olduğu şeker 
hastalığından kurtulamaya· 
rak evvelki gün bulunduğu 
Ortaklardaki bahçesinde ha· 
yata gözlerini kıpam11tır. 

Bir miiddet Belediye reis 
vekilliği ve Belediye daimi 
encümen azalığı yapmıı ve 
iyi ahlikile kendisini herke· 
se sevdirmiı olan bu düriiıt 
ve çalııkan arkadaıı kaybet· 
mekle müteessir olan gaze
temiz ve idare heyeti, mer
humun keder gören ailesine 
taziyelerini sunar, merhuma 
rebmet diler. 

1 
li maath, 181, 50 lira asli ma

aşh 114, 60 lira ·asli maaıh 75 
ve 70 lira nsli maaşlı 8 adet 
kadro vermiştir. Nahiye mftdür· 
leri için de gene kıdem gaı a
nüne alınarak 20 liralık 681, 25 
liralık 153, 30 lirahk 60, 35 li· 
ralık 7 nahiye mttdilr6 kadrosu 
verilmiştir. 22 liralık nahiye mil· 
dürleri yeni kadroda baklumük
tesepleri b•ki kalmak nzere 20 
liraya indirilmiştir. 30 ve 35 li· 
ralık nahiye müdiirleri kadroıu
nun mühim bir k11mı mülkiye 
ve hukuk mezunu olan nahiye 
müdürlerine ve geri kalan kıs· 
mı da 25 lira maaş alan nabi· 
ye müdürlerinin kıdemlilerine 

Devamı 2 lacl aahlfede 

1 
Romada dört saat 

ı süren bir mülakat 
1 Roma 19 - Alman hüküme· 

ti tarafından tahsis edilen bir 
tayyare ile buraya gelen Kont 
Çaki, bericiye naıırı Kont Ci· 
yano da ha&ar olduğu halde 
Musolini ile dört saat silren bir 
mülakat yapmııtır. Kont Çaki 
ihtimal bu akşam Romadan ay .. 
rılacaktır. a.ı. 

Paris 19 - P6tiparizyen ga· 
zetesinin yazdığına gCSre Kont 
Çaki Hitler tarafından kendisi
ne verilen mektubu Musoliaiye 
vermiştir. 

Mektupta Hitler, Danzigi Nu· 
renberg nutkundan evvel Al .. 
manyaya ilhak etmek fikrinde 

· olduğunu bildirmiıth. a .a. 



Barem Kanunu 
izah namesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduiu 
izahnamenin aynen neırine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten miitevcllit ıuçlur dolayııiyle İften el çektirilen 
memurun, ilcretJilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri, husuıi 
bir meslek bilgisine ve ibtisaıa lüzum gösteren itler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-15 -
B - Yeni kanunun 1 inci 

maddesiyle maaf derecelerinin 

( 15 ) e indirilmesinden r dolayı 
yeni kadrolarda eıki maaş asıl· 
larına nazaran evelkinden az 
veya çok asli maaşla derecelere 

ithal olunan memurların gerek 
evelki ve gerekse yeni derece
lerinde geçen ve terfie esas olan 

hizmet müddetleri etki maaı 
asıllarına en yakın olan üst ma
aş derecesinde geçmiş sayılacak 
ve bunlardan yeni kadroda asli 
maaşları yllkselmiş olanların 
maaıları yeni dahil oldukları 

• 
derece llzerinden verilecektir. 

Meseli: (A) fıkrasındaki mi· 
salde olduğu gibi maaıı 16 li
radan 15 liraya indirilen bir 
memurun 16 ve 15 lira maaıta 
sreçen hizmet müddeti 20 lira 
maaş derecesinde geçmiş sayı· 

lacağı gibi, maaıı 55 liradan 60 
lira ya çıkarılan bir memurun 
da 55 lira maaşta geçen hizmet 
mUddeti 60 lira maaş derece· 
sinde geçmiş gibi hesap edile· 
cek ve bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren bu son me· 
mura 60 lira asli fmaaf üzerin
den maaş verilecektir. ( Ağus • 
toı 1939 ayında 55 Ura maafın 
emsali hasılı olan 165 lira üze
rinden ve eylül 1939 •ymdan 
itibaren de 60 lira maaım tu
tarı olan 170 lira üzerinden ve
rilecektir. ) 

C - Gerek 1452 sayılı ka
nuna bağlı kadro cetvelinin ilk 
tatbiki dolayısiyle maaı miktar· 
ları azalanlardan halen bu rva· 
ziycti muhafaza edenlerin ve 
gerekse yeni kanuna bağlı kad· 
ro cetveline g6re maaş miktar
ları indirilenlerin tekaüt maaş· 
larıoın hesabında evelce aldık
ları maaş miktarları esas tutu
lacaktır . 

Meseli: 1929 bütçesine gelin
ceye kadar bundan evelki büt· 1 
çelere merbut kadrolar mucibin.. 1 
ce maaıı at1lisi ( 110) lira olan 
bir memur 1452 sayılı teadül 
kanuniyle (3) ~Dncn derecenin 
maaıı olan (100) lirayı ithal e
dilmiş ve halen bu vaziyeti mu
hafaza etmekte bulunmu§ olsa, 
bu (100) [ lira maaı evelce al· 
makta olduüu (110) lira maaşı 
asliden noksan :bulunduğundan 
(110) lira maaıı asli bir hakkı 
müktesep olarak mezkur memu
run tekaüt maaşının [hesabında 
mahfuz bulundurulacaktır. Ke· 
zalik 1452 1ayıh teadül kanu
nuna istinaden (22) lira maaş 
alan bir · memur :yeni teşkilat 
kadrolarının tatbikinde (13) ün
cü derecenin maaıı olan (20) 
liraya ithal edilse, bu memurun 
tekaüt :maaıınm hesabında da 
evelce aldığı (22) lira maaş esas 
tntulacaktır .• 

D - Yeni teadül kanununa 
bağlı teşkilit kadrolariyle ma· 
aşları yükselen memurlardan 
vaziyetleri (B) fıkrasının tDmulil 
haricinde kalanlara, yeni kanu· 
nun 7 inci maddesinin yukarı 
dereceye terfi için en az dört 
sene bir derecede bulunmuı ve 
bu kadar müddet o derece ma· 
aşını filen almış olmak şart ol: 
duğu ve yüksek mektepten me· 
zun olanlar için bu müddetin 
üç sene bulunduğu tarzındaki 

hükümlerine ve leşkilit kanun· 
lariyle bulunduğu memuriyet 
derecesi yükıelen memurlarm 
bu vaziyetleri terfi mahiyetinde 
addedilmemek lizım geldiği 

hakkındaki 814 sayılı Büyük 
Millet Mecliıi umumi heyeti ka
rarının 7 inci fıkrasının da yeni 
kanunun meriyeti tarihinden iti
baren htikilmden sakit olmuı 
bulunmasına göre eski derece
lerinde bir terfi müddeti bulu
nup bu kadar miiddet o derece 
maaşını filen almadıkça kendi
lerine yükselen dereceler maaş· 
larının verilmemesi icabeder. 

Meseli: yeni kanun meriyete 
girmezden evci 90 lira asli ma· 
aş almakta olan bir umum mü· 
dOrün maafı yeni kadroda 100 
liraya çıkarılmış olsa bu memu· 
murun vaziyeti ( B) fıkraımın 
şumulU sahaıı haricinde kalmak 
ta bulunduğundan bu memura 
ancak 90 lira maaşta bir terfi 
müddeti bulunmuş ve filen 90 
lira ilzerinden bu kadar müddet 
maaı almıt iıe yeni kadro ile 
kabul edilen 100 lira asli maaı 
verilebilecek ve eski maaşta 
bir terfi müddeti bulunmamıısa 
kendisine bu milddeti doldurun· 
caya kadar 90 lira üzerinden 
ve ancak müddeti doldurduktan 
sonra 100 lira üzerinden maaı 
verilebilecektir. 
2 inci mu'llakkat madde: 

Bu kanunun meriyete girdiği 
8 temmuz 1939 tarihinde umu
mi muvazeneye dahil ( D ) ve 
(E) cetvellcrile tayin edilen kad
rolarda müstahdem bulunanlarla 
(izahnamenin 19 uncu madde
sinde sayılan ve bu kanun hll· 
kilmlerine tabi bulunmıyanlar 
hariç) mülhak bütçelerden (Dev-
let demiryolları idaresiyle, inbi· 
sarlar idareıi memurları hariç) 
ve buıusi idarelerle belediye· 
lerden ücret alan memurların 
aşağıdaki hükümler dairesinde 
girecekleri ücret dereceleri ve 
alacakları ücret miktarları teı
bit olunacaktır. 

A - 8 temmuz 1939 tarihin
de ücretle müstahdem olan me• 
murların ( ücretleri miktarı ne 
olursa olsun ) girecekleri Ocret 
derecesini ve alacakları ücret 
miktarını teıbit ederken göz 
önünde bulundurulması icabeden 
esaslar şunllrdır. 

Sonu var -

A lHN 

Nngo,k mektupları : 
~ ....... ,. ,,..,,,,..,.,,. 

Nevyork dünya 
sergisinde 

Amerikalıların yaptığı cam küre ve 
ihram şahser bir sanat harikasıdır 

-3-

DUnyayı içine alan 1939 Nev- l 
york dünya serrisinin neresini 
gezmeli. a eresini ıörmeli diye ! 
dü~llnmeğ'e, ince ince hesaplar ll 
yapmağa uzun uzun proıramlar 
çizmeğe llizum yok. 

Rast gele yollarda dolaşırken 
önUnilze çıkan her eser ıizi ıa· • 
atlerce meıgul edebilecek batlı 
başına bir tetkik mevzuudur. 

Biz Türk pavyonunu ~ezdik
ten burasının intizam ve mü· 
kemmeliyetine iftiharla ıahit 
olduktan ve lokantasında nefis 
TOrk yemeklerini yedikten son
ra vaktimizi gezmeğe tahsis 
ettik. 

Tribün; 1939 Nevyork dünya 
sergisinin şaheser bir sanat 
barikaııdır. 

Amerikan zevki, ıanat tek· 
niği ve zeki kudretile meyda
na ietirilen bu muazzam ve 
muhteıem eıer, Türk ıiteıinin 
yakioinde ve ıergi sahasının 
tam merkezinde kurulmuı cam
dan bir küre ile bir ihramdan 
ibarettir. Daha Nevyork sergisi 
ioıa halinde iken bütün dilnya 

gazeteleri ve mecmuaları bu iki 
sanat harikasından uzun uzun 
babır.etmiıler. aUtunlarla yazılar 
yazmıtlar, fotoğr.1flar neşret
mişlerdi. 

Milyonlarca insanı buraya cez
beden ve bizi de sürükleyen 
miknabs kudretin başında işte 
bu "Tribün,, küre geliyor. 

12 Beton direk uzerine otur
tulan kOrenin irtifaı 70 metre· 
dir. Bu 70 metre yüksekliğinde 
koıkocaman yuvarlağın cam gibi 
pıril pml parhyan direklerin 
llıtllne nasıl durdurulduğunu 
dilfünmek bile insanı hayretler 
içinde bırakabilir. 

Bununla beraber kürenin hiç 
bir yere istinad etmeden hava-

Yazan : Hulusi Aydınojlu 

da ve muallakta duruyormuş 
hissini veren tuhaf bir görünü
şD var. 

Yüzlerce insan karınca gibi 
kaynaıarak sabahtan akıama 
ve gece yarııından sonralara!ka
dar bunun içine girip çıkıyor
lar. Duhuliyesi bizim para ile 
50 kuruıtur. Asıl serii duhuli
yesi 250 kuruştur. 

Bizim lzmir enternasyonal 
fuarının beş kurut duhuliyesine 
mukabil Nevyork dünya sergi · 
sinin duhuliyesi 50 misli fazla. 

Biletlerimizi alarak bir mer· 
divene yaklaştık. Merdiven bir 
kiti alacak kadardır. Herkes bu 
merdivenin basamaklarına sıra 
ile diziliyor ve elektrik cereya· 
nile hareket ediyor, yürümeie 
hacet kalmadan 70 metre yu· 
karı çıkıyorsunuz. 

Üzerine bastığımız müteharrik 
merdiven bizi de kürrenia orta· 
larına doğru götOrdn. 

Binlerce halk sıra ile bu da
irenin bütün etrafını işgal etmiş 
Bunun üıtilnde yine insanlarla 
dolu bir daire daha var. 

Kürre o kadar büyilk ki bi
zim ilstümüıdeki dairenin kırk 
metre yukarısında bulutlu bir 
ıema var ki orası gökyüzünü 
temsil ediyor. 

Bulutların araımdan beliren in· 
san grupları dörder sıra üzerine 
ve altışar grup halinde, asker 
gibi yü"llyorlar. Şarkı söylüyor
lar, biz bu sesleri g-ayet vazih 
işidiyoruz. 

Bunlar grup grup bize doğru 
ya~lafıyorlar ve kayboluyorlar. 
Bir aralık bavo karardı, gece 
oldu, gökte yıldızlar belirdi. Şa 
fak sökilyor. Yine o gruplar 
şarkı söyliyerek bize doğru yak
laşıyorlar. Nihayet ıabah ... 

- Sonu var -

Dahiliye Vekaleti memurlariyle Be
lediye ve Hususi idarelerin • 

yenı 

barem hazırlığı 
Ba~tarafı 1 icl tayfada 

verilmiştir. 25 lira maaştan 30 
ve 35 liralık kadroya alınan 
nahiye mildürleri 1 eylCıl 939 
tarihinden itibaren kendilerine 
verilen yeni maaşlarını otoma· 
tikman alamıyacaklar ve terfi· 
leri tayinlerindeki usule göre 
yapıldıktan sonra alabilecekler· 
dir. 

Eski kadroda 372 adet olan 
10 liralık nüfus katipleri yeni 
haremde nüfus .;.emuru olarak 
göstcrilmittir. Bunlar eskisi gi· 
bi maatlarını almakta devam 
edeceklerdir. Vilivetlerin tili 
memurlarından 16 lira aıli ma
aş alanlar 15 liarahk kadrolara 
ve: 17,S Jira asli maaş alanlar 
da 20 liralık kadrolara alınmı~
lardır. 

Belediye ve hu~usi muhasebe 
memurlarının vaziyeti 

Diğer tarafları Dahiliye Ve· 
kileti hususi idareler ve bele· 
diyelerle bunlara bağlı müesse· 
selerin teıkilit kadrolarını yeni 
bareme göre nasıl yapacaklarını 
gösterir bir talimatname hazır
lamaktadır. Bu idareler 1 tet
riniaani 939 tarihine kadar kad
rolarını talimatnamey-e uyar bir 
şekilde hazırlayarak Dahiliye 
Vekaletine gönderecekler ve 
yeni kadrolar vilayetçe muame· 
lesi ve tetkiki tekemmül ettiril· 
dikten sonra icra Vekillerinin 
taıdikine arzolunacaktır. 

İlk defa olarak lzmir beledi
yesi yeni bareme göre kadrosu
nu hazırlıyarak Dahiliye Veka
letine yollanuşhr. 

Valimizin 

Gazetimize beyanatları - -
Bat tarali blrl11cl uhlfed• 

" Her köyde köylünün ihtiyaç" 
larını bir an evvel temin içio 
ne suretle çalııacakları hak· 
kında lizımgelen direktifler ve· 
rildi. ,, 

11 Mendresin geçtiği ovaya 
miilasık olan bu köylerde bal .. 
kın mllhim şikiyetlerinden birisi 
de Mendres nehrinin ekser se· 
nelerde tuğyan dolayısiyle ova" 
yı istila eden suların kıılık 
mahsullerine verdiği zarar ve 
ziyana ait olup bir an evvel 
bu zaman zaman gelen ve bir 
afet şeklini alan tuğyanın 6nii· 
ne geçilmesi iıtirbamından iba
rettir. 

Bu hususta köylülere hüku· 
metin son zamanlarda almıt ol .. 
duğu tedbirler anlatılmış ve 
nihayet iki seneye kadar Mend· 
res nehrininh tuğyanına mani 
olacak esaslı tedbirleri ibti\f• 
eden ameliyabn bu cjvara ka
dar· geleceği izah ~dilmiı ve 
bataklıkları kurutma kanalları 
da açılmakta olduğu söylenil" 
miıtir. Halk, hnkrımetin bu ted" 
birlerinden dolayı çok minnet
tar ve müteşekkir olduklarını 
söyliyerek sevi ıı mitlerdir .• ,, 

0 ElengUllü ıl ıcası bulundujU 
mevki itibariye çok gUzel ,e 
ferahlı bir yerdir. 

Bu günkii medeni ihtiyaçlar• 
g&re tertip ve tanzim edilirse, 
Aydın viliyetioin bir kllçilk 
mikyasta Yalova kaplıcaları 
olabilecek haldedir. 

Fakat halihazır vaziyeti çolr 
iptidaidir. Burada senelere tak
sim suretile ve asri medeni ih
tiyaçlara tekabül edecek şekil
de tesisat yapılması hem iderei 
huıusiyenin menfaatine ve hen> 
de her gün kaplıcaya vilayet 
dahilinden ve civar vilayetler
den gelen yüzlerce halkın sıb
hatlarını koruma noktasından 
çok mühim ve uygun bir key
fiyet olacaktır. 

Vak tile bu ılıcanın ıslahı için 
bir proje yapıldığını öğrendiın· 
Bu projeyi buldurup tetkik ede· 
ceğim. Projenin hlbiki için li· 
zımgelen parayı, bir çok müb" 
rem, zaruri ve icil ihtiyaçlar 
karıııında idarei husuıiyeden 
derhcl temin etmek imkinıoı 
bulamazsak bu işi, uzun seneler 
taksitlere bağlamak suretile bit 
müteahhide devir ve ihale et-
mek cihetini tetkik edeceğiz. 

Hülisa bu memleket için çok 
mühim ve lüzumlu bir ııbbat 
kaynağı olacağı anlatılan bu 
müessesenin herhalde ıslahı az .. 
mi katisindeyiz. n 

Etengüllü ılıcasından çok fa)'" 
dalanmış, oranın bugllnlln ihti-
yaçlarına cevap verecek bir şe· 
kilde imar ve ihyası hususund• 
bu sütunlarda bir çok yazılar 
yazmış bir Aydmh sıfatilc, bu 
çok mühim iıi de ele aldığındaP 
dolayı valimize teşekkürler ecle· 
rek yanlarından ayrıldım . 

• Gazeteci 
~--

Muallim vekili ve 
muavinleri 

Maarif Vekileti 18 yaşmı ik" 
mal etmemiş olanların muallidl 
vekili ve· muallim muavini ola· 
mıyacaklarını kararlaştırmıştır. 



k 

Beklenilmiyen şeyler! 
Dün Sümerbankta memur bu

huıın bir arkadaı anlattı o da 
fUdur: 

Geçen hafta pazar günü sa .. 
llıerbank baıma fabrikası me
llıurlarından 16 ki,ilik bir grup, 
fabrikaya ait olup istiap hacmi 
16 kiıi olan bir küçük bir otomo· 
~ili~ Kara~asuya doğru bir gezi 
ertap etmıılerdir. 

Gezi, gençler için temiz ga
!eler ve neticesi iyi planlar 
ıbt\va etmektedir. Karacasuyun 
rtıubitimizde güzelliği müsellem 
Yaylalarında gezilecek ve (Gey
re) nin meıbur hanbeleri tet
~ik edilerek fotoğrafJar ve ha· 
ıralar ahnacakbr. 

T Baylece bir pazar, fabrikanın 
ftrk ıanayiindeld yeniliklerini 

llıüjdeleyen ve batta haykıran 
llıakinelerinin gürültüsünden bir 
lcıç saat uzak kahnıcaktır. 
. Sabah erkenden fabrikaya 

aıt olan 16 kişilik otomobilde 
~er alan genç memurlar, bir 
I aç ıaat ıonra Karacasuya u
•touılar ve çizdikleri plan mu-
cibince yaylalarda yine Karaca-
s 1 

1 

U u yurddaşlarla baş baıa saatler 

darı olan gençlerin, yollarından 
ahkonulma11 içio, kıymetli ve 

ciddi zabıtamızın tavıit edilme· 

si çocukça bir hareket değilmi· 

dir? 
Otomobile alınmamaktan do-

ian iğbirar gençlerin şevklerini 

k1racak kadar onları yolundan 

alıkoyacak kadu, ve yine on· 
lan çizdikleri batta hareket 

programının dıııoda dolaıtara

cak kadar ileri gitmemiş olma
lıydı . 

Bu satırlarla müsebbibi tak · 

bih değil yalnız tayip ederim. 

Bir az geniş düşünceli biraz 
daha olgun bir dimağ sahibi 

olmağa çahşalım . Bunlar bekle
mediğimiz, istemediğimiz, dile· 

mcdiğimiz ve batta duymak 
bile arzu etmediğimiz ıeylerdir. 

Envel' Demiray 
- ·~-

İmtihan - --
Komisyonunda buluna

cak mümeyyizler 
llcçirmitler ve meşhur ( Geyre ) 
hırabeluiode tetkiklerde bulu· 
ll•rak notlar ve fotoğraflar al-
nıışlardır. Maarif Vekileti, mekteplerde 

Program mucibince ;ıkşam tetkil olunan imtihan komiıyon-
Uıeri Karacaaulularla vedalaşan · larına ihtisas sahibi muallimle-
iençler, otomobile binerken hac· rin tayin edilmediklerini gör· 
illi iıtiabiıi 16 kitilik olan Sil- mllş ve teıkilitına bir tamim 
flltrbank otomobiline Karacasu- yaparak imtihan komisyonlarına 
dan bir kişinin daha alınmasını seçilecek muallimlerin ders ıüm-
"~ kendisinin Nazilliye kadar resinde ihtisası olan muallim· 
rıtmesi IAzımgeldiğini bildirmiş- lerden seçilmesi lüzumunu bil-
trdir. dirmiştir. 

Bunun üzer ine gençler, oto- ı -==--------------
llıobile bir küçük çocuğun bile 
•lıoması imkanı olmadığını bil-
dire k ·t· . 

Aydin vilayet daimi 
encümeninden re ı ızar ctmıılerdir. 

k Bir hayli ısrara itizarla mu- Açık eksiltmeye konulan 871 
abele eden Sümerbankla me- li ra 38 kuruş ke~if bedelli ku-

rtıurlar son bir vedadan sonra 
r0ıa ~ıkmışlardır. Çiftlik deni
dtrı koye yaklaşınca Çiftlik jan-
arması otomobilin yolunu kes

~i~ ve içeridekileri indirerek 
k aracasudan tdilen telefonla 

endilerinin sarhoş oldukların· 
dan yola devam etmelerine mü
•aadc edilmiyeceğini bild rmiıtir. 

Sarhoş olmadıkları doktor ra
l>.orlariyle tcsebb6t eden gençler 
çıftlik karakolunda bir saat ka . 
d,r alakonulmuılar uzun çarele-

' re ve ricalara baş vurmak, ge· 
~te vakti sağa sola dert anlatmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Öğrendiğime göre sebep, Ka

'•casuda Sümerbank otomobili
~e ilti~ak. etmek isteyen zabn, 
eldeoılmıyen bir azizliğidir. 
Vaka basit, fakat vaziyet 

~dır. Temiz -~-aye!erini_n piş· 

yucak • karacasu yolunda ah· 
şap mendres köprüsllnün esaslı 

tamiratına talip çıkmadığından 

eksiltme müddeti on gün uza· 
tılmıştır. 

Eksiltm~ 31/8/939 perıembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacıak· 

tır. 

Bu işe metraj, keıif, şartna · 

me ve resimler nafıa nıüdürlü· 
ğiln de görülebilir. 

' Muvakkat teminat 65 lira 35 
kuruştur. 

lıteklilerio teminat mektupla
rı Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret adası veı.ikalarile yukar
da yazılı giln ve saatta vilayet 
encllmeninde hazır bulunmaları 

ilin olunur . 183 

Aydın posta telgraf ve telefon 
dürlüğünden : 

•• mu-

Muhammen bedel 
Lira K. 

.\ ydın - İstasyon 80 00 
Germencik - lıtasyon 20 00 
İncirliova • istasyon 30 00 
Ortaklar • istasyon 20 00 
Koçarlı - İncirliova 30 00 

Açılan 

Lira 

60 
19 
29 

pey. 
K. 
00 
50 
50 

On beş günlük ilin müddeti içinde talip zuhur etmemesine 
~t. açılan peyin haddi layik görülmemesine mebni yukarıda isim· 
dtrı yazılı sürücülükler 18/8/939 tarihinden itibaren on gün müd · 
i~:tlt uzatılmıştır. ihaleleri 28/8/939 pazartesi güuii saat 16 da 

' kılanacaktır ilin olunur. 20 26 182 

AYDIN 

Faşizmin Balkan
larda entrikalafı 

Danzigde vaziyet biraz sa· 
kinleıirken, mihver devletlerinin 
bir an bile gözden ırak etme· 
dikleri Balkanlara bir nazır 
atfedelim. 
Şu günlerde Roma Bulgariı· 

tanla pek metgul olmaktadır. 

1 ..... _R A_o_v_o_I 
PAZAR 20/8/939 

ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUeu 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A Q. 19,74 m. 15195 
Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 946S Kcı. Ttirkiyenin Bulg.ıristao bak· 
kında en kUçük bir fena niyet 
beslediğini sanmak pek müba- 12,30 Program 
latsizlik olur. Fakat Tnrkiye f 12.35 TOrk mOziği 
bilmez değildir ki komşusu Ege 1 Okuyan : Mustafa çağlar . 
denizi üzerinde bir mahreç iste Çalanlar : Ruşen kam, Reşat 
mektedir. Trakya üzerinden ge 1 Erer, Vecihe Daryaf. 
çecek bir Bulgar geçidi Yuna- t 13.00 Memleket saat ayarı, 
nistanla Türkiyeyi biribirinden ajanı ve meteoroloji haberleri . 
ayıracaktır. Halbuki Türk Yu f 12.15 Müzik (!küçük orkestra 
nan milıterek hududu Tilrkiye ıef: Necip aşkın) 
ile Yunistan arasındaki a 5keri ~ 14.15-14.30 Müzik (dans mü-
ittifakın istinat ettiği müdafaa t ziği - PJ. ) 
potansiyelinin başlıca unsurla- 18.30 Program 
randan biridir. 18.35 Müzik (dans mü7.iği -pi.) 

Diğer taraftan Ankara, harp 19.0S Çocuk saati 
halinde Bulgaristanıa bitaraf kal 19.35 Türk müziği: (fasıl be-

ması Türkiyeye karşı menfi bir yeti) 
vaziyet almak demek olacaiı 20.10 Neşeli plaklar - R. 
fikrindedir. Çünki bu bitarafJık 20.15 Müzik (valsler) 

. kolayca Sofyayı iştah açıcı va· 20.30 Memleket ıaat ayarı, 
itlerle kandarmağa çalııan mih· ajans ve meteoroloji haberleri. 
ver devletlerine kar şı bir mü - 20.45 Türk müziği: 
zaharete tebeddül edebilir. Okuyanlar: Redife neydik, 58· 

Bununla beraber bulgar dev- di hoıses . 
let adımları bu telafh rivay .. t · Çalanlar: Reıat Erer , Refik 
ler karıısıoda pek ihtiyath dav Fersan, Kemal Niyazi Seyhun, 
ranmaktadarlar. Makedon yada Zühtü Bardak oğlu . 
italyanların çevirdikleri entrika· ' 21.30 Müzik (caıband - Pl.) 
lar onları kaybettikleri toprak· ' 22.45.23.00 Son ajan haber-
ları tekrar fethetmel eri için le ı i ve yarınki program. 
kendilerine uzanan elden kork- 1 PAZARTESi 21.8.939 
maya davet etmektedir. 12 30 Program 

ltalya, ancak tek gözle uyu· 12.35 Türk müziği (Pl,) 
yan Makedonya lmuhtariyetcili- · 13 00 Memleket saat ayarı, 
ğini uyandırmak için :·gayret ajans ve meteoroloji haberleri. 
sarfetmektedir. 13.15-14.00 Müzik ( dvorak'ın 
Romanın ajanları Arnavutlu- Violonscl konsertosu - Pi. ) 

ğa komşu olan sıp makedonyaaı 19·00 Program 
halkını, hududun öte yanındaki 19.05 Müzik (dans müziği· pl.) 
hemşerilerioin italyan hakimi- 19.30 Tuı k Milziği : ince saz 
yeti alttna geçelideoberi saadet ' faslı (Safiye TokaylD iştirikile) 
içinde yüzdüklerine inandırmaya 1 20.15 Konuşma 
çalı,ıyorlar: işıizlik kalmamıf, l 20.30 Memleket saat ayarı, 
istedikleri kadar kazanıyorlar- 1 ajans ve meteoroloji haberleri. 
mıı, bulgar mektepleri ve kili- ! 20.50 Türk müziği: 
seleri inıa edilecekmiş, v. s... , Okuyan: Müzeyyen Sen ar 

İtalyanın himayesini kabul et- J Çalanlar: Vecibe Daryal, Cev-
tikleri takdirde bu gün bütün det Kozan, Kemal Niyazi Sey-

l 
hun,_. 

haklarından mahrum edilmiş 
olan sırp makedonyasının bul· f 21.30 Konuşma 
gar ahalisi de blltün bu nimet 21.45 Neşeli plaklar - R. 
lere kavuıacaklardır. ı 21 .50 Müzik (Melodiler· Pl. ) ' 

Makedonya Balkanların en 22 00 Müzik (Küçük orkeatra 
zengin Olkesidir. Makedonyanın Şef· Necip Aşkın ) 
en bllyiik kısmına sahip olan J 23.00 Son ajanı haberleri, zi-
Yugoslavya buradan senede alh l raat, esham ve tabviiat, kambi-

·ı d' d t yo-nukut (fiyat) borsa11 
mı yar ınar vari at temin eder. 
Mabsullrri tütün, afyon, bakır, { 23.20 Müzik (cazband - Pi. ) 
gümilş ve pirinçdir, Yunan Ma- 1 23.55.24 00 Yarınki program. 

kedonyasında ayrıca demir, an
timuau ve bioksit de vardır. 

Sonra Romahlaran takip et
miş oldukları eski şark yolu 
Makedonyadan geçer. Ve şimdi 
binlerce ltalyan işçisi bu yolu 
düzeltmekle meıguldürler. 

Kuvvetli bir temsil politikas•
na hedef olan Yogoslavya Ma
kedonyalıları İtalyan işgalini 
ehveniıer telakki edebilirlermiş. 
Buna mukabil, şikayeti olmayan 
Bulgar Makeeonyası halin, ltal 
yanların kendi memleketlerinde 
yaşıyan 600 bin slavı nasıl in· 
safıızca italyanlaştırmış olduk
larını görmektedirler. 

Bulgaristan' a gelince, Berlin' -
io Ukranya hususundaki siyAse
tini aynen Makedonya' da tatbik 

eden italyanlaran manevraların· 1 
dan Yugoılavya kadar onun da f 

endiıe etmesi için sebeb vardır. 1 
Onun içindir ki mihverin Bul- 1 

sraristan hakkındaki zafer nara- ı 
lara henüz mevsimsizdir. B. Kö· 
seivanof'uo Londra ve Pari• ıe· \ 
yahatinden yeniden bahsedilmek· 
tedir. Ve balen yirmi bet bul· 1 
gar mebusunun Moskova'yı zi- 1 
yaretiyle :tezahür eden sovyet l 
bulgar yakınlaşması da • mihve-
rin matlubuna kaydedilecek bir 1 
hidiıe değildir'. 

Mihvere tabi olmanın neye 
mal olacağı artık Avrupa'nın 

her yanında anlaşılmağa baş

lamıştır. 

Edith Bricon 
La Republidue 

YOZ ı s 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

enümeninden 
2600 lira muhammen kıymet· 

li 400 adet ilk okul ıırası için 
verilen bedel layık hat görül · 
mediğinden 31/8/939 tarihli 
perşembe glinii ihale edilmek 
üzere on gün müddetle tehir 
edilmiştir. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
akçalarıyla ıözü geçen vilayet 
encümenine müracaatları ilAn 
olunur. 186 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

15.90 metre mikip eski çine 
köprüsllne 7.488 metre mikap 
çine mendres köprüsüne ve 
8+ 640 metre mikap lkaracasu 
mendres köprüsüne teslim edil
mek şartile 1313 lira 15 kuruş 
keşif bedelli 32.028 metre mj· 
kap kereste açık e i.< · 
ıiltme ile eksiltmeye çıkarıt
mıştır. 

Eksiltme 7 /9/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapı1acaktır. 

Keşif eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi Aydın nafia 
mOdilrlüğünde görülebilir. 

Muvakkat temidat miktarı 98 
lira 49 kuruştur. isteklilerin 
muvakkat teminatları ve ticaret 
oda11 vesikalarile yukar~a yazı· 
h gOn ve saatta villyet daimi 
encllmcninde hazır bulunmaları 

ilin olunur. 
185 20 24 29 5 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Ek ıiltmeye konulan iş: 
Aydın viliyeti hududu içindeki 
ahşap köprülerin inıa ve tamir· 
leri için karacasu veya Bozdo· 
ğan ormanlarından imal edilmek 
ıartiyle 5970 lira 52 kuruş ke· 
şif bedelli 133. 73 metre mikip 
azman ve 101.16 metre miklp 
döıemelik kereste imali işidir. 

2 - Bu işe ait ş artname ve 
evrak ıunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliyle ek 
siltme fattn&mesi 

B - Mukavele projesi 
C - Keıif hülba cetveli 
D - Hususi ıartname 
isteyenler bu evrakı nafia 

müdtırlnğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 7 /9/939 per· 

şenbe günü saat 16 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır 

4 - Eksiltme kap .ılı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin (447) lira 79 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve Aydın viliyetioden 
bu iı için ihaleden 8 gün evvel 
ehliyeti fenniye vesikası almak 
iltere m1racaat etmesi ve tica· 
ret odası vesikası lazımdır. 

6 - Teklif mektupla rı yuka
rıda ilçüncü maddede yazılı aa
attao bir saat evveline kadar 
vilayet daimi enc6menine geti
rilerek komisyon reisine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın milhür ~umu 
ile iyice kapatılmış lolması li • 
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

184 20 24 29 5 



ydın ılara müjde 
koça lı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da ıablığa çıkarmıştır. 

Su, ağzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak gelirtilmektedir. Tem:z su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisıılinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıktan ve 'fontken servisleri ikmal edilerek 
nçılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütaha5sıs doktorluımız tarafından her 
türlll erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği hbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

• 
inşaat Usta Okulu ile Aydın 
Bölge Sanat okuluna alınacak 

talebenin kabul şartlarıdır 
Bölğe Sanat Ohulu direktörlüğünden: 

1 - İnşaat Usta okulu ile Aydın Bölğc Sanat okuluna 
her sene olduğu gibi bu sene de talebe alın caktır. Vilayet 
merkezinde açılacak müsabaka smavına girebilmek için aıa
ğıdaki şartları haiz olmak lazımdır. 

A ) Türk olmak. 

B ) 13 yaşından küçük ve 17 yaıından büyük olmamak. 

C ) En az b~ş sınıfh bir ilk okuldan diploma almış olmak. 

Ç ) Sıhhatı sanat tahsiline elveritli olmak ( Sıhhat rapor· 
l arı kültür dairesinde mevcut numunesine uygun şekilde olup 
Aydın memleket hastanesi sıhhat heyetinden istihsal oluna· 
caktır.) 

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

A ) Birinci maddede yazılı iki cins okuldan bangisjne gir
mek i tediğini dilekçesinde tasrih edecektir. 

B ) En az tam teşkilatlı ilk okul ıahadetoamesi veya ilk 
okulların fe .- kindeki okullarda okumuş ise bu okuldan aldı
ğı tasdikname. 

C ) Nüfus tezkeresi ( aslı veya tasdikli sureti ). 
Ç ) Atı raporu. 
D ) Üç tane 6/4,5 ebadında vesikalık fotoğraf. 
Yukarıdaki tarif edilen evrak ve vesaiki noksansız bir su-

rette dilekçesine ekliyerek müracaat edenlerin kaytlarına 

25 temmuz 1939 salı gününden itibaren başlanacaktır. 
3 - Seçme sınavlarına 21 ağustos 1939 pazartesi günü 

Yedi Eylül okulunda saat dokuzda başlanacak ve sınav - Beş 
sınıflı ilk okullar müfredat proğramına göre - Türkçe, Arit
metik • Geometri, tabiat bilgisi • E~ya ve resim derslerinden 
y~pılacaktır. ilin olunur. 5, 9, 13, 20 (152) 

Dalama muhtarlığından: 
Dalama ve Karahayıt şehir 

planı müteahhidi Aydının Koz-

dibi m balleıinde 12 numaralı 

hanede mukim izzettin Özden 

oğlu işini uzun müddet ~erk ! 
etmiş olduğundan on gün zarfın· ! 
dn işe başlamadığı takdirde 
mukavelenin feshedileceği ilaa f 
olunur. • ı 

19 21 23 (180) 1 

411 

41 

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. 
o t ZA 

Okul talebelerine 
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 ucuzluk isf egen/er matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
_, -

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi 

Aydın belediye 
reisliğinden 

Aydın Belediye 
fiğinden: 

• re ıs- ilin 
1 - Belediye alektrik fab

rikası makinelerinde kullınılmak 
üzere açık eksitme suretile 
1060 numaralı 200 teneke ma· 
kine yağı satın alınacaktır. 

2 - Beher tenekenin mu
hammen bedeli 270 kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek vaya örneğini almak 
üzere bf'lediyeye müracaatarı 

Ye eksiltmeye ittirik etmek 
üzere 4050 kuruşluk muvakkat 
temind makbuzlarile birlikte 
28/8/939 Pazartesi günü saat 
1 l de beleye daimi encümende 
hazır bulunmıları ilin olunur. 

9 15 20 25 (t6S) 

1 - Belediye itfaiyesi için 
t çık eksiltme ıuretile bir tonluk 
kamyonet şasesi satın alına
caktır. 

. 2 - Markası F ort, modeli 
939 senesi 91 Y. olacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1700 
türk lirasıdır. 

4 - istekliler şartnamesini 
belediyede görebilir veya sure
tini parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin 127 buçuk lira muvak
kat teminat makbuılarile bir
likte 28/8/939 pazartesi günü 
saat 11 de belediye daimi en· 
cümenine müracaatları ilin o-
hınur. 9 15 20 25 (164) 

Aydın posta telgraf 
müdürlüğünden: 

20 Lira muhammen bedelle 

Köşk istasyon posta ıürilcülükü 

11/8/939 tarihinden itibaren on 

beı gün muddetle ekıiltmeye 

konulmuştur. 26/8/939 Cumer
tesi günü saat 11 de Aydıo 

P. T. T .. Müdürlüğü binasında 
ihalesi yapılacaktır. İlin olunur. 

12 16 21 24 (172) 
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