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B_an~sı r81arı takip ediyorlar Cumhuriyet hükiimeti adına Ticaret 
Aydm için hayati Vekilimiz tarafından merasimle açıldı 

hır "!.":..~zudrır Askerlerimizin muvaffakiyetleri fevkaladedir 
Milli Aydın Bankasının ibkası 

Ve faaliyet sahasıoın genişletil· 
nıesi hakkında incir, üzün ve 
Tarım Sabş kooperatifleri birli 
ii idare meclisince" verilen ka
rarın Aydmda ne kadar büyük 
bir memlıuniyet uyandırdığım 
izaha lüzum görmüyoruz. 

incir müstabsillerici muraba
lıacıların ve bilhassa yabancı 
Unsurların ihtikarmdan kurtar
llıak gibi yüksek ve tamamen 
llıilli bir maksatla kurulmuş ve 
otuz yılhk faaliyet hayatında 
rastladığı çok buhranlı devirlere 
rağmen memlekete ve muhite 
faydalı hizmetlerde bulunmuş 
olan bu müessesenin herhangi 
bir sebeple faaliyetini tatil ede
rek ortadan kalkması ihtimalleri 
gerek mustnh illeri ve gerekıe 
banka ile iş yapan tüccar ve 
esnafı hakh bir endişeye sevk 
etoıiş bulunuyordu. 

Malü n oldğu üzere Mılli Ay
dın B .. nkasmın diğer mali mü
tsıcselerimizle mukayesesine 
İoıkao o'mıyan hususi bir vazi· 
Yeti vardır. 

Bir kerre Banka Osoanlı İm
Paratorluğunun en buhranla de
\'irlerinde Aydının sinesinden 
doğmuş ve tamamen milli bir 
sermaye ile kurulmuştu. 

Saniyen o zamaolar Türkiye
de henüz ismi bile bahis mev
ıuu olmayan kooperatifçilik zih
niyeti bankanm esas bünyesi
ni teşkil ediyordu. 

Devletten Asla himaye gör
lbiyen bu müessese muvaffak 
oloıak için bir çok kuvvetli ra
kiplerle şiddetli mücadeleler 
Yapmak mecburiyetinde kaldı. 
Onu yıkmak ve dağıtmak için 
Yapılan bütün gayretlerin boşa 
gittiği, ve yıldan yıla sermaye· 
•İoi arttırarak kuvvetlendiği 
Rörülüyordu. 

Milli m1cadele devirlerinde 
Ayd1Dın düşman istila kuvvet · 
leri tarafmdan işgali Bankanın 
faaliyeti için bir tevakkuf dev· 
residir. Bu münasebetle serma· 
Yesioin milhim bir kısmını kay
beden Milli Aydın Bankasının 
İstirdattan sonra kendioi derle· 
Yip toplayıncaya kadar alelade 
bir dükkan içinde çok n.ıüteva
~iane çalıştığı günleri unutma· 
Yan Aydınlılar bu müesseseye 
karşı kalbde ve gönülden bir 
lhulıabbetle bağlıdırlar. 

Edirne, 21 - Dün ıabah 1 oda11nda Baıvekil ve vekillerle 
Kırklarelinden ayrılan Reisicllm· beraber profes6r Eğli tarafından 
bur ismet lnönii refakatlerinde yapılan ıehir imar haritası Oze-
Başvekil Dr. Refik Saydam ve rinde tetkikat yamıılar ve teb-
diğer hükümet erkinı olduğu rin mllstakbel iman llzerinde 
otomobillerle manevra sabasına Nafia Vekilile g6rlitmlltler ve 
teırif etmiş ve iki tarafın ha- vekile timdiden direktifler ver· 
rekatı hakkında Mareşal Fevzi miılerdir. 
Çakmak ve kumandanlardan Cumhurreisimiz tehrin su 
izahat aldıktan sonra Edirneyi meseleıile de meıgul olmuılar 
f ereflendirmişlerdir. ve yardım vadinde bulunmut· 

Cümhurreisimiz şehir medha· lardır. 
tinde umumi müfettişlik müşa- Müteakiben halkın candan 
viri, vali ve belediye reisi ta· tezabllrab, yaıa varol sedaları 
rafından karıılanmıı ve Kıyık· araıında Karaağaca giderek 
d k. öçmen mahallesi öniladen vagonlarına çekilmitlerdir. a ı g b • . . • 
geçerek şehre girmişler ve doi- Cum urreııımızın . yar~n ma-
ruca Belediyeye gelmişlerdir. nevra sahasına ~eırıflerı kuv-

Milli Şefimiz Belediye riyaset · vetle muhtemeldir. a.a. 
- @\ 

Mebuslarımız 

Halkla temas etmek için 
toplu bir halde kaza ve 

nahiyelere gidecekler --
Mebuslarımızın evvelki gün 

Ortaklarda müntehipleriyle ilk 
tetkik teması yaptaklaranı yaz
mıştık. Mebuılanmzın bütün 
kaza ve nahiyelerle baı1 köyler-
de de tetkik gezileri yapacak 
ları, parti vilayet idare. bey.eti 
başkanlığından aıağıdakı tamım· 
le parti ve halkevi baıkanhkla 
rına bildirmiıtir. 

Bu b afta içinde Mebuılarımıı 
kazaları ziyarete·-çıkacaklardır· 
Bu arada bazı Nabiye ve köy· 
lere de, uğramak suretile Parti 
teşkilatı, Halkevleri ve halkla 
temasa ~çeceklerdir. 

Hangi gün ve takriben hangi 
saatlarda nerede bulunacakla· 
rını ayrıca telgrafla bildirece
ğim. Buna göre ıimdiden Ha-
kiimet reisleri, Umumi meclis 
azaları, Belediye, Parti, Halk 
evi ve sair cemiyet ve iktisadi 

, müesseselere malumat vermenizi 
ve halkın mümkün mertebe ko-

1 lay ve toplu olarak görüşmele
' rini temin etmenizi rica ederim. 

Mebuslarımıza. Parti, kaza ve 
Halkevleri. reisliklerine yazıl · 
mııtır. Bilgi olarak Vilayet ma· 
kamına da arzedilmiıtir. 

kası Aydın muhitinde hatırı sa· 
yılır, kuvvetli ve itibarlı bir mil
essese halini aldı. 

Bütün dünya iktisadiyabnı 
altilıt eden ve beynelmilel f6b-

1 ret yaymış bir çok mali mtles
seseleri iflasa sllrükleyen928·930 
buhranında Milli Aydın Banka
sınan Aydın tüccar ve esnafına 
yaptığı yardımlar unutulmıyacak 
kadar büyük ve kıymetlidir. 

Bütün bu kaydettiğimiz iyi, gü
zel ve faydah bareketlerile mem· 
lekette sağlam bir ticaret ahla-

Orta Tedrisat 

Muallimliği imtihanında 
kazananlar 

Haziran içinde Gazi terbiye 
enstitüsünde ilk mektep mual· 
limleri arasında yapılan orta 
mektep muallimliği 8. !kur1u 
imtihanında muvaftak olanlar 
belli olmuıtur. lmtabanda muvaf 
fak olanlardea A. ehliyetname
si almak isteyenlerin imtihanla .. 
rı 21 eyliU perpmbe gOnO, as· 
li talebe oİarak enatitilye gir
mek isteyenlerin imtihanları da 
25 eylül pazartesi gllntl yapıla
cahhr. 

Maarif vekileti B kursunu 
kaldırmıttır. Buna mukabil ens
titüye asli talebe olarak rire
cekler için ayrıca birde ıözlll 
imtihan usulü ihdas olunmuıtur. 
B kurau'ldan mezun olan mu· 
allimlerimizin isimler ini r yazıyo· 
ruz : 

TBrkçe muallimliği: 
Aydından Gökıel, Ferit Tuaçay 

Tarih coğrafya muallimhii: 
Aydından Niyazi Aytaç 

Mab•matik muallimliği: 
Aydından Çetintilrk, Necmettin 
Bilgi, Ekrem Dura 

Fizik kimya muallimliği: 
Aydından HOınD Karakurum 

sermayeıi tezyid edilmek ıure
tile yeniden faaliyete geçirilmesi 
hakkında incir, Üzllm ve Tarım 
kooperatifler birliği idare mec · 
liıince verilmit olan karar1n çok 
muhterem Ticaret Vekilimiz B. 
Cezmi Erçin tarafından tasdik 
ve tasvip edileceğini biitlln Ay
dan balkı kuvvetle inanmakta 
ve neticeyi sabırsızlıkla bekle
mektedir. 

Bahusus o zamanlar Aydında 
halka, esnafa ve müstahsile yar
d,nı edecek biç bir mali mües
•tse yoktu. Milli Aydın Bankası 
tıliltevazi halile kudretinin yet
tiği kadar çalaşarak memleke· 
tin kredi ihtiyacını karşılıyordu. 
. Nihayet cümhuriyet hükfırne
tınin balkettiği iktisadi kalkın
ıaı, sayesinde Milli Aydan Ban· ı 

kının teessüsüne hizmet eden Milli 
Aydın Bankasının kanuni sebep-
lerle dört sene gibi uzun sllren 
bir tevakkuf devresinden sonra 

Bu itibarla, muhterem vekili· 
miz B. [Cezmi Erçin, koopera· 
tifler birliği idare meclisinin 
verdiği karar1 tasdik etm~kle 
Aydınhlara bir bayram ıevinci 
bahıetmif olacaktır. 

Asaf Gölcb~I 

lzmir-9acu lzmir enternasyo
nal fuarı Pazar akıamı ıaat 
18 de bllyllk meraıimle açıldı. 
lzmirin bu bDyDk bayrauıı mll
naaebetile ıebir bayraklarla do
nanmıı, Pazar tatili olmasına 
rağmen b&tBn halk sabahın er· 
ken sa~tlerinden itibaren cad· 
deleri doldurmağa baılamııtı. 
Saat 17 ye doğru fuar kapıla
rında keıif bir ziyaretçi kala· 
balığı göze çarpıyordu. Bilbaııa 
açalma meraıiminih yapılacatı 
9 Eylfıl kapısının CSnü fevkallde 
kalabahktı. Burada tel örgtl
lerle davetlilerin ve balkıa du· 
racağı yerler aynlmııtı. Açılma 
meraıimi eıaaıında irat edile
cek nutuklann btıt6n tebre in
tlfArı için tertibat ahnmıı me• 
rasim mahalline de bir çok ho
parlörler konulaauttu. 
Açılma meraıiminde vali Bay 

Etem Aykut, mllıtabkem mevki 
komutanı tOm general Rasim 
Aktuğ ve diğer komutanlar, 
Franaa, Sovyet Raıya, Yunanlı· 
tan, Romanya, ltalya ve Polon
ya biikümetlerinin Ankara se
firleri, İngiliz, Yunan, Belçika 
lran, S. Rusya İstanbul konıoloı 
ları, Belediye reiıi Behçet Uz 
İzmir parti mtıfettiıi Galip Bah· 
tiyar Gaker, mebuslar, daire 
müdilrleri •İliyet umumi mecliıi 
ve ıehir meclisi azalaı ı, banka
lar mOdOrleri ve gazeteciler 
bulunmutlardar. 

Fuana açılma meraıimiae it· 
tirak eden zevat bayanlanyle 
beraber 9 eylul kapısı önBnde 
yer almıtlarda. Fuann kap111 
Uzerinde T&rk bayrakları ara• 
sında bu tene fuara ittirik e
den İngiltere, Sovyet Rusya, 
Franaa, Yunaaiıtan, Romanya, 
Polonya, Almanya, ltalya, Bel
çika, Filiıtin ve kardeı lraa 
bayrakları dalgalanıyordu. 

Saat 18 de aıkeri mllzikanın 

çaldıiı iıtiklil marıiyle meraıi· 
me baılandı. saygı ile dinlenen 
milli marıımızdan aonraa bit•· 
bet kiirsllsllae çıkan fuar ko· 
miteıi ve belediye reisi doktor 
Behçet Uz gayet giz el bir au• 
tuk ı6yledi. 

Doktor Behçet Uzun ıık aık 
alkıtlarla keıilen nutkandaa 
ıonra ticaret vekimiz B. Cezmi 
Erçin tarafından çok mDbim 
bir nutuk irad olundu. 

BOyOk bir gayretin ve yara· 
tıcı bir inıa kudretinin eseri 
olan "9" ncu lzmir Enternasyo· 
nal Fuvannı açmak vazlfeıinl 
pek muhterem baıvekilim bana 
tevdi buyurdular. 

Bu ıerefli vazifeyi sevinçle 
ifa ederken, fuann bu gllnldl 
mllteklmil bale relmealndea 
bOyllk biueıi olan ıayretli ve 

1 - Soau 2 inci Sayfada -
·~~~~~~~~~ 

1 Milli Aydın Ban-
kası hakkında 

ı Şehrimiz ticaret odası 
vilayete bir dilek verdi 

Milli Aydın Bankuının vazi• 
yeti hakkınca lzmir incir, llzlm 
ve tarım ıatıı kooperatifleri 
birliji idare meclisince ittihaz 
edilen kararın yllksek ticaret 

. vekiletince · tasdikine delllet 
buyrulması bakkıada ıebrimiz 
ticaret odaıının viliyet maka-
mına bir dilek mektubu Yer• 
diiini öğrendik. 

Villyetimizin iktisadi ve İç· 

timai kalkınma11nda kıymetli 
yard•m ve alikalannı eıirgemi
yen sayın valimiz 8. Sabri 
Çatağın bu mlleıaeaemizia ye• 
niden faaliyete geçmeıi için 
allkadar makamlar nezdinde 
delilette bulanacaklarını •• bu 
iti silratle neticeleadireceklerini 
ümit ederiz. 

f"AJC:·iı:·p: .. A;dın Viii·;;·id;~~1 
Heyeti Başkanlığından: 

Yenilenmesi kararlaıtırılan Yenipazar Belediye Meclisi 
azi 1eçimi için 15/8/939 tarihinde yapılan yoklamada •ı•· 
ğıda adları yazılı arkadaıların aııl ve yedek azilıklara Parti 
namzedi olarak tesbit olundukları ıayın seçicilerts arıolunur. 

A.tıl azdlıklara: Yedek azilılclara: 
1 - Ömer Karaaiaç 14 - Ahmet Eroilu 
2 - Şilkrll Vural 15 - Ali Uılu 
3 - Ziihtli GOng6r 16 - Mustafa Ekici 
4 - Kizım Aydoğdu 17 - Enver Kelleroğlu 
S - Mansur Madran 18 - Nuri Sobuca 
6 - Sllleyman Çelebi 19 - Mutafa Kırkık 
7 - Alim Kolcu 20 - Kimil Uysal 
8 - lbrabim F1rat 21 - Sllleymaa BiD16l 
9 - Hasan Akman 22 - Ali Çakır 

10 - SIUeyman Altınkaya 23 - Mustafa Oailbal 
11 - Tevfik Kazandere 24 - Abdi Y6r&k 
12 - Şevket Dirik 25 - lbrabim Ôdemit 
13 - Kimil TOrkmen 26 - Muıtafa Aydoğdu 

..... wq ................. ..,.~ 



Y0Zı 2 

Barem Kanunu 
izah namesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında hazırlamış olduğu 
izahnamenirı aynen neşrine devam ediyoruz. Bu kısımda vazife 
ve memuriyetten mlltevellit suçlur dolay.ıiyle işten el çektirilen 
memurun, Ocretlilerin girecekleri vazifeler, terfi tekilleri, huıusi 
bir meslek bili'İsine ve ibtiaasa IOzum gösteren İ§ler hakkında 
hükümler bulacaksınız. 

-16 -
1 - Ücretle çalışan memur

ların bidayeten maaılı devlet 
memuriyetine alınırlarken tab
ıil derecelerine göre kanunun 
ve bu izabnamenin 3 ncü mad
deleri mucibince girebilecekleri 
maaı dereceleri ne ise ilk önce 
bu maaı dereceleri tesbit edi· 
lecektir. 

müddetinden fazla kalan kıs
mın ücret derecelerinin tesbitin 
de nazarı itibare ahnmaaı ve 
fakat bu hizmetlerin, memurla
rın girecekleri ncret dereceıin· 
de yeniden geçirecekleri terfi 
müddetinden indirilmesi lizım· 
dır.~) 
Maaştan ücrete geçme farkı 

3 - Yukarıdaki izahata gö
re bulunacak maaı derecelerine 
kanunun ve bu izahnamenin 12 
inci maddesindeki hüküm dai· 
f'esinde maaıtan ücrete geçme 
farkı olarak bir derece daha 
zammedilecektir. Bu ıuretle tes
bit edilecek ilcret dereceleri, 
halen ücretle çalııan müstah
demlerin ücret dereceleri ola
caktır. Bu hükmO iki misalle 
de izah edelim. 

Meseli: Kanunun meriyeti ta
rihinde (150) lira ücret alan ve 
orta mektep mezunu olup 3 se
ne dört ay maaılı vaya ücret
li hizmet bulunan bir müıtah-

1 

demin tahsil vaziyetine göre bi
da yeten 14' üncü derece maaşı 
ile memuriyete girebileceğine 
ve her üç senede bir derece 
terfi edebileceğine nazaran, 12 
ıenede dört derece terfi ettiği-

·o N . • 
Memlekette huğ- lzmir enternasyonal fuarı 

day satışları -
1 . K ~Af- k h' Cumhuriyet hükumeti adına Ticaret 
zmır, onya, yon ara ısar, d 

Kayseri, Denizli ve Çankırı şe- Vekilimiz arafından m~rasimle açıl 1 
birlerinde piyasaya ge!en buğ- • 
daylar istihlike kafi gelmedi- Ba, tarafı birinci tahlfede başarmağa çalışan lzmir Enter-
ğinden bu yerlerde ve bundan çalııkan arkadaşımız belediye nasyonal Fuarını, muvaffak ol• 
sonra ihtiyaç hasıl olacak yer- reisi doktor Behçet Uza ve ken muş bu yegane müessesemizi, 
lerde toprak mahsulleri ofisinin disine yardımlarını esirgemeyen alınması lizımgelen tedbirlerin 
bazı esaslar dahilinde buğday me~ai arkadaşlarına hauaten ve yardımların takviyesiyle ve 
ıatmaıı fcra Vekilleri Heyetin· teıekkür ve takdirlerimi arze- daha sistemli ve şümullü bir ça-
ce kabul edilmiştir. Bu esaslara derim. lışma sayesinde gayesine daha 
nazaran orta Anadolu mıntaka- Fuara resmen iştirak eden, fazla yaklaştırmak emelindeyiı. 
ıındaki ıehir ve kasabaların İngiltere, Fransa, Sovyet Rus- Arkadaşlarım; 
ekmek ihtiyaçlarının temini için ya, Almanya, ftalya, kardet Sinesinde, çe~itli tarihi ser-
mahallinde ofis mübayaa teşki- lran, Romanya, Yunanistan, vetleri taşıyan bu güzel toprak-
litı olan yerl~rde ofisin mahalli Polonya, Belçika ve Filistin !arla, bu güzel ~ök ve deniı, 
mübayaa fiyatı ile ve mübayaa hükiimetlari mümenillerini bür· bizatihi iç ve dış turizm hare-
teşkilitı olmıyan yerlerde de metle selamlar ve glisterdikleri ketlerine fail bir merkez olabi· 
teslim mahalline kadar ihtiyar nezaket ve alakadan dolayı lir. İzmire, bir halk bayramı 

kendilerine teşekkür ederken manzarasını veren Fuar, iıarel edilecek nakliye masraftarınm 
ilivesi suretiyle elde edilecek 
fiyatla, lzmirde balen mer'i ek· 

mek narkına esas teşkil eden 
piyasa fiyatı üzerinden yumuşak 
buğdayların kilosanuo 5,875 ku
ruş, sert buğdayların kilosunun 

5,625 kuruş üzerinden Ofis de
polarmda teslim şartiyle, fzmir 
hinterlandına dahil yerlerden 
yeiine mObayaa merkezi bulu· 

nan Denizlide mahalli mübayaa 
fiyatından aşağı düımemek kay· 
diyle Denizli • lzmir sevk mas
rafının fzmir için tesbit oluna· 
cak bedelden tenzili suretiyle 
bnlunacak fiyatla ve hinterlan
dın diğer yerlerinde ise fzmir· 
den tanzim satışı yapılacak ma
halle kadar olan !jevk masraf· 

memleketlerinin iktisat ve kül- ettiğim turizm hareketlerini tak-
tür kuvellerioi bizlere zevkle viye eden en mühim amildir. 
teınaşa eylemek fırsatını ver- fzmir için ayrı bir refah ve 
diklerinden dolayı da ayrıca inkişaf unsuru telakki ettiğimiz 
haz ve bahtiyarhk duyidmuzu bu hareketlerin çok titiz bir 
da söylemek isterim. şekilde istediği konforu temin 

Fuara iştirak eden ve eserin edecek vesaiti, bilhassa ikamet 
güzelleşmesine çalışan yerli ve ve istirahat şartlarını en mii-
yabancı firmal rla, resmi yarı tekimil şekilde derhal ve sil· 
resmi bütün teşekküllerimizio ratle haztrlamak ta bir zaru-
gayretleri takdirlere liyiktir. rettir. 
Bu mllnaıebetle hepsini ve bu- İzmir Belediyesi ve fuarı için, 
rada hazır bulunmak zabmatini bu ihtiyacı biran evvel halledil-
ihtiyar eden vatandaşları, mu· mesi lizımgelen bir mesele ola-
ha bbetle selamlarım. rak telakki ve muktezasına da 

Aziz vatanda~1arım; tevessül edildiğini öğreomekle 
Esere inanmak, onu yaratmak memnun oldum. 

kadar mühimdir. lzmir enternaı Vatandaılarım, 
yonal Fuarı yalnız gün geç- Cumhuriyetin büyük eseri o· 
tikçe daha kuvvetle artan, mem- lan sanayiimiz, gerek devlet 

larınıa ilivesi suretiyle elde edi- leketimizin ikti adi inkişafıoın sermayesinin ve gerek hususi 
lecek fiyatla satılacaktır. her sene, bize toplu şekilde iza- sermayenin elinde inkişaf ve 

hını yapmakla ayni zamanda, tekamülil günden güne artmak· 
şuurlu ve heyecanlı bir ioşa ve tadır. Bütün tadil ve iliveleriy-
imar hareketinin nümunelerioi le biria'ci beş yıllık (sanayi pli· 
de göstermek suretiyle, Cumhu· oınm tahakkuku ikmal edilmek 

- - -- · 
Nişanlanmalar 

Ziraatçi arkadaşlarımızdan, 
emekli binbaşı merhum B. Rüş-

2 - Ücretli memurların bu 
kanuna tabi dairelerle 3659 ıa 
yılı kanunun 1 nci maddeıine 
dahil müesseselerde ve hu•usi 
mekteolerin tayin ve mürakabe 
ıi Maarif .vekaletine ait bulu
nan muallimliklerinde bunlardan 
baıka bankalar sigorta tirketle
ri, emniyet ıandığı gibi mali ve 
fabrikalar gibi ıınai müessese· 
lerde ücret ve maaşla geçen 
hizmet müddetleri mecmuu (yük 
sek tahsil görenlerin her iki ve 
görmiyenlerin her üç senede bir 
defa terfi edebilecekleri nazarı 
itibare alınarak) heıap oluna· 
cak 1 sayılı bent mucibince teı 
bit edilen maaş derecelerine 
bu hesap neticeıinde elde olu· 
nan .maaş dereceleri eklenecek
tir. Kanundaki sınai müessese 
tabiriyle 1055 sayılı teıviki sa
nayi kar:uoun l nci maddesin· 
deki "daimi veya muayyen za· 
manlarda içinde makina ve a- 1 

letler ve tezgiblar ianesiyle 
her hangi bir madde veya kud • 
retin evsaf veya eşkili kıımen 

~eya tamamen değiıtirilip kıy· 
metlendirilmek suretiyle toplu 
imalit vücude getirilen ve bu 
maksada tabsiı edilen yerler 
bu kanuna göre ıınai müe11ese 
addolunur, tarifi bu maddenin 
tatbikinde de eıas ittihaz edi· 
lecektir. 

ni kabul ederek maaşını (10) 
uncu derece addetmek ve bu 
mlistahdeme maaıh memuriyet 
derecesinin bir (üıt derecesine 
ait maaş tutarı ücret olarak 
verileceğinden, kendisinin (9) 
uncu dereceye ait maaşın tuta-

1 
tU Tenkeria oğlu Arif Ten kerle 

1 
emekli subaylarımızdan B. Hü

~seyin Avninin kızı Sacide Arık
! sanın ve şehrimiz .ziraat bankası 
memurlarından Celal Ergünle 
emekli mal müdilrü N. Akgünün 
kızı Muzaffer Akgünün aile dost
ları buzurile nişanlan icra edil
miştir. 

riyetio yapıcı ve yaratıcı ham- üzeredir. 
lelerine öroekler ilive etmekte- Sanayide, yalnız i!tihsal ço· 
dir. ğaltmak değil, en iyi kalite ve 

·Daha üç sene evel , ruhları en ucuz fiat esasının tahakkuk 
kasvetle saran, yangın harabe· ettirmesini de istihdaf eylemek· 

Ücretti memurlann hizmet 
müddetinin hesabında izahna-
menin 19 ocu maddesinde sa· 
yılan ve bu kanuna şiimuln ha· 
ri inde kalan hizmetlerde geçen 
müddetler naraı a alınmıyacak
tır. (Maaşlı veya ücretli memu · 
riyete intisap ederken yüksek 
mektep mezunu olmadığı halde 
bu kanunun meriyeti tarihinden 
evvel yüksek tahsillerini ikmal 
etmit bulunanların kanunun me 
riyeti tarihinde yüksek tahsilli 
olmaları hasebiyle hizmet müd· 
detleri ilk vazifeye girdikleri 
tarihten itibaren iki ıenede bir 
defa terfi cıasına göre heaap 
edilecektir. 

Tahsil vaziyetlerine göre iİ· 

rebileceklcri maaf derecesinden 
daha a,ağı bir derece maat ile 
memuriy~te intisap etmit [olan-
ların bu derecelerde geçen biz· 
met müddetlerinin, tahsillerine 
nazaran alınacakları maat de
reccıinden itibaren geçmiı sa
yılması, maaşlı veya ücretli va
zifeler de geçen hizmet mfid· 
detl rinin hesnbınd bir· terfi 

rı olan (120) lira ücretli dere
ceye konulması icabeder. Hiz· 
met müdetinden artan bir sene 
dört ayın da (120) lira ücret 
derecesinde geçmiş !ayılması za
ruridir . 

Kezalik kanunun meriyeti ta
rihinde 200 lira ücretle çalışan 
ve 6 sene 8 ay maaşlı veya üc· 
retli hizmeti olup mezkur ta· 
rihte 3 yıllık yüksek bir mektep 
mezunu bulunan bir müstahde· 1 

mio, tahsil vaziyetine göre bi
dayeten 11 inci derece maaşile 
memuriyete girebileceğine ve 
her iki senede bir defa terfi 
edebileceğine nazaran 6 senede 
3 derece terfi ettiğini kabul e
derek maaşını 8 inci dereceye 
çıkarmak ve bu müstahdeme 
keza maaılı memuriyet derece· 
sinin bir üst dereceıine ait ma-

' aı tutarı ücret olarak verilece
ğinden, kendisinin 7 inci dere- · 
ceye ait maqın tutarı olan 170 
lira ücretli dereceye konulması 

icap eder. Hizmet müddetinden 
artan 8 ayın da 170 lira ücret 
derecesinde geçmiı sayılması 

zaruridir. 
"Her iki misalde gösterilen 

müstahdemlerin tesbit edilen üc .. 1 

ret derecelerile balen cı 1 dıkla n ' 
ilcretler. rasındaki fark bak-

Nişanlılara saadetlP-r dileriz. 

kında yapılacak muamele aşa
ğıdaki 8 fıkrasında izah edile
cektir.,, 

Ancak bu esaslara göre ücret 
derecesi tesbit edilirken alahi· 
leceği maaş miktarının taayyün 
edeceği de tabıi olan ücretli bir 
memurun daha evvel maaşlı bir 
vazifede bulunduğu ve bu va· 
zifede bulunurken aldığı maaşın 
alması lazımgeleceği tesbit edi · 
lecek maaştan fazla olduğu an· 
l aşıldığı takdirde 1452 numaralı 
tevhit ve teadül kanunundan 
evvel memuriyette bulunaıılarıo 
aldıkları maaşları ve bu maaş· 
!arın mevcut derecelere tekabül 
etmemeıi halinde buna en ya
kın üst derece maaşını veya 
bazı kayıtlar ve şartlar tahtın· 
da evvelce bulundukları memu-
riyat derecesini hakkı müktesep 
olaıak tanıyan muvakkat 9 ncu 
madde delAletile alması lazım 
geldiği tesbit olunan maaşın 
evelce alınan maaş miktarma 
veya ona en yakın üst derece 
maaşına çıkarılması ve verilecek 
ücretin de bu esasa göre tesbiti 
icap eder. 

• Sonu v r -

teriyle dolu bu muazzam saha, teyiz. Bu suretle memleket sa· 
buiÜD, reok, ışık ve yeşillikler nayii bir taraftan iokişaf ve 
ortasında yükselen çeşitli teıi- tekamül seyrin, takip ederken 

diğer tar aftan sınai mamulitı-
ıatiyle kurtuluş hamlelerimizin mızın hükumeti umumi bayat 
sembolü olan aziz İznıirin cigw er· k 

ucuzlu davasını kolaylaştıraca lerini taze bir bava • ile şişir-
şekilde yaksek evsafta be ucuz 

mektedir. l 
daha olmasına da teminine çalışı • 

Her gün daha güzeli, maktadır. 
mütekimili istemekteki arzula- U k l l •abrıoı•ı 

t zun ra am ar a .. .. 
rımıza hudut .. 'olmadığı için, ı.-

suiistimal etmemek için ıun• 
mir Enternasyonal Fuarını, es- işaret etmek isterim: Teşviki 
tetik ve mimari bakımından, 

sanayiden istifade eden endüst" 
kültür bakımından, ik h sadi ba · ri şubelerinin 1928 deki imalat 
kımdan, her sene, bir sene ev- kıymeti, 55 milyon lira iken, 
velkinden çok daha üstün gör- 00 ene sonra bu mikt r, 266 
mek temennisi samimiyetle içi- milyon lira gibi büyük bir kır 
mizde yaşamaktadır. met seviyesine varmıştır. 

Mevzua verdiğimiz kıymet Büyük mikyastaki bu endüstri 
büyüktür. Fuar ve sergi teşeb- istibsalatı, memleket ihtiyaçla· 
büsatını, memleketin heyeti u· rıoı tatmin eder ve daima yük· 
mumiyesine şamil bir memleket elirken, memleketid idbalitı da 
davası şeklinde ve bir umumi mütemadiyen artarak, nihayet 
müessese halinde telakki ediyo- 1938 de, büvük cihan buhranı· 
ruz. Sergi ve F uarlara ait hattı nın memleketimizde tesirioİ 
hareketimizi ve prensibimizi, göstermiye başladığı seneden 
bunların, mahalli heves ve ar evvelki ithal seviyesini yani 
7.u)ara göre yekdiğeriyle irtibatı 1930 seviyesini geçmiş bulunuyor• 
o\mıyan dağınık ve mevzii te- Bu hadise, istihsal, ithal ve 
zahürler halinde bırakılmıyarak, istihlak bakımlarından şaya.01 

muayyen bir iktisadi politikanın dikkattir. Halkımızın istiblii1' 
icabatı daireıinde tanzim edil- kabiliyetine ve memleketin ci" 
meleri suretinde ifade edebili hazlanma hareketinin kuvvetine 
rim. delalet ettiği kadar, ithal k•· 

Bu suretle lnnladığımız mana bHiyetinin inkişaf eylemesinin 
ile, isteklerimizi kendi hududunu ihraç mallnrımıun dış pazarlar· 
nşnc k derecede bir gayretle d !!ÜrUml\ ve tışı imk nl rı"' 
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Nevyork dünya 
sergisinde VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Amerikalıların yaptığı cam küre ve 

ihram şahser bir sanat harikasıdır 
Y cı.ıcın: Jamesi W geli//e Headlam 

Tere11111e 11den : M. Nedim Müren 
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Bu halk heyecanına karşı Bis

hlarck bir sempati duymuyordu. 
Baolangıçta bu dokalarla ahali
•ini kanunt mctbularına karşı 
iden mücerret asi olarak te
likki etmiştir. Hila onlara ec
nebi nazariyle bakıyor ve talep
lerini Prusya menafii noktai 
nazarından tetkik ediyordu. 
Hem sempatisi ve hem de man· 
tiğı onu Danimarka tarafını 
İltizama ıevketti. 

hararetle tahrik eden yegane 
nokta dokalılcları Prusya lehin
de kazanmak ümidi idi. Fakat 
bu da kiiçilk bir ihtimal dahi
linde idi. Bu itibarla kendisi ı 
Frankfordda kaldığı milddetce ( 
sulhu muhafazaya çalışmış ve ı 
nazır olduktan sonra da bu si
yasette devam etmi7tir. Alman 
de vletlerinio çoğu Holsteinde 
Federal bir siyaset takibini is
tiyorlardı . Bismarck buna mani 
olmağa çalışarak İngiliz tavas
ıutiyle meselenin halline teşeb
büş eden Lord Russal' e hare
retle yardım etti. Mamafi ı. ay
rctleri boşa çıkıyordu çünki Al· 
maoyanın zaif bulunduğunu zan
neden Danimarka bükümeti kız-

-4-

Kürrtnin içinde ceryau eden 
bu fevkalade hadiseleri biz de 
bulunduğumuz yerde döne döne 
seyrederken bir kapıya yaklaş· 
tık ve dışarıya çıktık ... 

Bunun yanında 360 metre ir· 
tifaında ve ehram şeklinde ya
pılmış bir obalsk varki alemin
yon, çimento ve cam mürekke
batından yapılmış. Biz oradan 
köprüler vasıtasile yere indik. 

Yazan : Hulusi Agdınoğlu 

Bir aralık Nevyorkun pano· 
rama11nı yrtksek bir yerden gör· 
mek hevesine kapıldık. On mil
yon insanı sinesinde barındıran 
bu muazzam şehri bütün tefer 
ruatile ayaklarımızın altına se-
rilmiş görmek hakikaten emsal
siz bir zevk olacaktı. 

1857 de " Dllnİmark~lDın ida
lllesi bizim menfaatimizedir. Di
Ye yazıyordu. Fakat Danimarka 
•on yüz sene zarfında olduğu 
ribi ancak ayaletler tarafından 
kendi bildiği gibi idare edildi
ii takdirde yaşayabilirdi. Başka 
bir mektubunda '1Holsteinlilcrin 
d6klerinin idareleri altında ıa
•detle yaşamalarını istemekliği
rniz için bir sebep yoktur zira 
bu takdirde arbk Prusya ile 
alakadar olamıyacaklardsr. Bazı 
ıerait tahtında onların alikala 
rı bizim için faydalı olabilir. 
Prusyanın büyük bir ihtilile 
hareket etmesi lizımdır 11 diyor
du. Bismrck dokahklarsn tiki· 
Yetleri Danimarka ile Almanya· 
Yı yine bir harbe sürüklediği 

takdirde bütün zararların Prus
Yanın üzerine yıkılecağım bili· 
Yordu. Prusya sahilleri Dani
ınarka filosunun hücjmlarına a
çıktır. Hep muvaffakiyetle bite 
cek olursa netice Diyetle Fe
deral kanunu esasinin kuvvvet· 
lenmesinden ibaret olacaklar. 
Harpte muvaffak olunmadığı 
takdirde bütün felaket ve itti· 
hamlar Prusyanın üzerine yıkı
lacaktır. 

ı dırıcı faaliyetlerine devam et
mekteydiler. 30 mart 1863 de 
Holsteini monarşiden tamamen 
ayıran yeni bir kanunu eıa1i· ' 
ilin edildi . f 

Holstein eyaletlerinin bu hu- 1 
ıuıda fikirleri alınmamıştı bu i 

Altmıı milyon ziyaretciyi A
merikaya celbederek milyarlar 
kazanan bu trilyon ve ehramın 
mucidi Drigos isminde Ameri· 
kalı bir mühendis ile arkadaıı
dır. Kürre ve ehramın inıasına 
bizim para ile 250 milyon lira 
sarf edilmiı ve planlarını yapan 
bu iki mühendiıe de iki buçuk 
milyon dolar verilmif ... lıte Nev· 
york dünya sergisinin diğer dün
ya sergilerinden üstünlüğünü 
temin eden yegine kudret bu 
iki ıanat harikasıdır. 

"Emperyal isting,, in daraçası 
bize bu fırsatı verdi. " Emper
y;.l isting •• Nevyorkun en yUk
sek binası imiı Tam 102 katlı. 
Vaşington Türk sefaret katibi 
B. Zekiinio deliletile bu maz
hariyete kavuştuk. Bindiğimiz 
asansör bir kaç dakika sonra 
bizi en lht kata çıkardı. Nev· 
york şehri biltün heybet ve aza
metile ayaklarmızın altında ... 
kartımızda düyanın en bnynk 
asma köpr6ıü ... Broklin ile 1740 
da Fransızların Amerikalılara 
hediye ettikleri hürriyet heyke· 
lini göruyoruz .. 

Davayı ele almak için onu 

ilan artmasına yardım noktasın· 
dan da ehemmiyeti büyüktür. 
Filhakika, ihraç mevsimine gir
rneğe hazırlandığımız şu gün
lerde umumiyetle stoksuz bir 
halde yeni mahsul senesine gir
limizin bir manası da budur. 

Muhterem vatandaşlarım; 
Bütün bir senenin büyük yor

gunluklarla geçen çalışmaların· 
dan sonra elde edilmeğe başlı
Yan büyük ihraç maddelerimizin 
lllev~imine artık bu güulerde 
girmiş bulunacağız. Evele111irde 
tunu söylemek isterim ki, büyük 
ihraç mallarımızın mühim bir 
luımı, miktar itibarile, ya ge
çen sene seviyesinde, - ki yüksek 
bir miktar senesi idi - veyahut 

geçen senenin çok üstündedir. 
Bütnn mabsuılerimizde, kalite 
~akımJDdan görülen üstünlük 
ıse, umumiyetle bu seneki mah-
sul vaziyetimizin bariz vasfını 
teıkil etmekte ve istibsalitımı· 
ıın daha mükemmel olması için, 
her sene halk ve hükumetin 
sarfettiği gayretin ve memle
ketin bu sah da kuvetleneu ham
lelerinin bir ifadesini zatmda 
l•ıımaktadır. 

Miktarı ve bilhaua kalitegi 
her sene Ukıelen ve ccrniyc-

.. 
Amerika elektrik ve otomobil 

memleketidir. Bütün nakil vası · 
taları elektrikle müteharriktir. 

Bütüa yollar vızıl vızıl işle 
yen, sağa, ıola kofuşan otomo
billerle doludur. Caddelerde bir 
taraftan öbür tarafa geçmek için 
oldukca maharet göstermek ve 
canbaıhk yapmak lazımdır. 

Bir tarafı Hodsou, diğer tarafı 
Haeo olmak ilzere Hodson neh
ri ıehyri iki parçaya bölmüş 
Nevyork ıebri bu Hodson ile 
Als ıusu arasında bir ada gibi 
katm1ş ... 

Rokfeller sokağı, en yllksek 
ve en muhteşem binatarle dolu. 
1939 Nevyork dünya sergisi 
şehrin şimali Ş1'rki cihetine dü
şüyor., Park Oveno milyarderle 
rin sokağıdır. 

itibarla himaye için diyete mn- 1 
racaat bulundular. Federasyon 
kan unu böyle bir hadisede ka- 1 
nunu esasiye göre idareye mec· 
bur etmek için mütecaviz hü- ı 
kümdarın arazisini işgal ulibi
yetini bahsediyordu. Milli Al- ı 
man partisi daha ileri giderek ' 
Schleıwig ve Holıtein mesele
lerini birbirine karsıtırıp Dani- . 
marka ile bir harp çıkarmak 
arzusundaydı. Bismarck buna 
karşı olan itiraz1arını izah için 
Oldenburg düküne bir mektup 
yazdı: Bu vaziyet İngiltere üze- ' 
rinde eo fena tesiri yapacaktı . 
Hol!'teinde federal bir l•iyaset
ten başka hiç bir ıeye teıebbüı 
edilmemesi üzerinde ısrar edi- * 

si imkiolarını hazırlamak bu • muhabbetiyle en yüksek bağlılık 
giln üzerinde ehemmiyetle dur· hislerimizi, tazimlerimizle birlik· 
duğumuz baıbc• lmevzulardır. te huzurunuzda tekrar etmek 
Memleketimiz için, hayati bir benim için hususi bir bahtiyar-

yordu. 1 
mahiyet arzeden bu mevzular lıktır. 

- Sonu var - 1 
üzerindeki alika ve dikkatimi· 
zin ehemmiyetini burada bir 

timizio geniş halk kütlelerinin ~ kere daha tekrar etmeği bir 
hayat ve maişet imkanlarının vazife bilirim. 
istioatgibı olan bu yüyük ihraç Aziz arkadaılarım, 
maddelerimizin, müstahsil küt· Dünyanın ber halde huzur 

f 

Cumhuriyet hükumetinin batın• 

da bulunan muhterem Baıvekl· 
Hmiz Refik Saydamın Fuara gös-
terdiği çok değerli alakadan 

dolayı k~ndılerine şükranlarımı 

arzetmeği bir vazife bilirim. 

Atatilrkün muazzez hatıraıı 
lemiıin maliyet fiatı'. ve maişet 

1 
ve sükunu batretini çektiği fU 

şartlarını koruyacak bir fıat ~ ıırada, milletleri ıulh içinde 
seviyesi dahilinde sabşlarım em- f iş birliği yaparken gösteren fu· önünde eğilerek, azi1 milletimi· 
niyet altına almak hususundaki 1 varın manzarasında derin bir ze refah ve saadet temennileri 
hassasiyetimiz büyüktür. inıirab menbaı buluyorum. Fu- içinde, 9 uncu İzmir Enternaa-

Mallarımızın, bazı memleket- var yurtda sulh cihanda ıulh yonal fuarını açıyorum. 
lere ihracında maruz kaldıj'ı dilslurumuzun tam bir tezahll- • 
müıkilitı toplu bir halde berta· 1 rüdür. 
raf etmek için, girittiğimiz te- j Biz fuvarın küçük mikyasta . 
ıebbüslerin teferruatı üzerinde da olsa, tebarüz ettirdiği sulh 
durmağa hal ve mevkiio müaa- izinde, iş birliği idealine, sami-
adesizligini takdir buyurursu- i miyetle inananlardan ve bu ih
nuz. Kısaca arzedeyim ki: Mü- ı tiyacı hakikaten duyanhrdanız. 
b . delelerimizin mühim bir kıs- Ümit ve temenni edertz ki 
mının dayandığı takas usulünün l kaybedenler kadar kazananla· 
daha müsait ıerait altında ce· i rın da ayni derecede zararh 
reyanını temin etmek, ithalatı 1 oldnklarını acı bir tekilde göa-
ıorlaşbran prim yüksekliğine teren harbi umumi tecrübesioi 
mani olacak ,ekilde ihracatla tekrar inıanlığa yaşatmamak 
ithalat arasındaki ahenksizli· için, milletlerin aklı selimi kifa-
ğin önilne geçmek iç fiyatları· yet edecek ve sulh idealiki i•-
mızla dış pazar fiyatlerı ~arasın lebe çalacaktır. 
daki muvazenesizliği bertaraf ı Aziz arkadaılanm; 
edecek tedbirlerin müessiriyeti- Ruhlanmıza inşirah çereceği-
ni teınio etmek ve nihayet muh ne şüphe etmediğim bu gllzel 
telif memleketlerle olan ticari eseri açarken, milli birlik ve 
mübadelelerimizin daha S?"eDİf milli kudretimizin aziz timHli 
prensiplerinden mfilhtm olacak olan Reiıicumhurumuz, Milli Şef 
tanda ~ilrntle harekete g çtne· lam l ln6oü'ne, içjmiıin blHDıı 

Şehrimizde bulunan ticaret 
vekili B. Cezmi Erçin, · dün öğ· 

leden sonra tarım ıatıı koope
ratifleri birliği u mndürü 8. 
Mubibi kabul ederek Dzüm ve 
incir piyasa vaziyeti hakkında 

kendisindeD malumat almııtır. 

~---

Tashih 
Ga:zetemizin 16 ağustos 939 

tarihli 1ayısında (Seyahatten 
niçin kaçarız) başlığı vo E. D. 
rumuziyle çıkan yazınuı üçüncü 
sütununun son satırlarında para 
grafların birind~ (Alsancak is
tasyonundan şikayet defteri 
btedik vermediler) cümlesinde
ki Alsancak istasyonu basma
hane istasyonu olilcaktır tashih 
ccler öıDr dileri7.. 

1 

'YOZ 1. 
RADYO 1 

SALI 21/8/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12,30 Pıogram 
12.35 Türk müziği: yeni bes-

tekirların : yeni eserlerinden 
mllrekkep program . 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji babuleri. 
13.15 14 00 Müzik ( karııık · 

program • P\. ) 
19.00 Program 

. 19.05 Müzik (oda mü?.iği ·pi.) 
19 30 Türk müziği:. fuıl he

yeti 
20.1 S Konu,ma 
20 30 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.SO Tiirk :müziği ( Ankara 

Radyoıu küme ses ve saz heyeti) 
21.30 Konuşma 
21.4S N eseli plaklar .. R . 
21.SO Müzik !( bir operanın 

takdimi - Hatil Bedi Yönetken) 
23 00 Son ajens haberleri, zi

raat, esham ve tahvilat, kam-
biyo nukut borsası (fiyatt) 

23.20 Müzik (cazbaııd - Pi.) 
23.SS 24 00 Yarınki program 

Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - 1 S Milimetrelik 250 a· 
det eaati ile keza 15 milimet· 
relik 280 adet kolye ve tefer• 
ruatları kapalı zarf uslile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Saatlerin muhamm'n be· 
deh 4125 ve kolyelerin 2100 
liradtr. 

3 - Saatlerin muvakkat te
minatı 309 lira 38 kuruş, kol· 
yelerin 175 lira 50 kuruştur. 

istekliler fenni ve eksiltme 
ıartnamelerini parasız Aydın 
belediyesinden alabilirler. 

5 - ihalesi 28 eyli'ıl 939 per· 
şenbe gilnü saat 16,30 da Ay
dın belediyesi daimi encümenin
de yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iıtiralı ede• 
ceklerin muvakkat teminatları· 
nı hevi teklif mektuplarını iha
le saatlerinden bir saat evvelı· 
ne kadar belediye riyasetine 
vermeleri lazımdır. Postada vu· 
kubulacak gecikmeler nazarı 

dikkate alınmaz. 
22 27 1 6 (188) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Söke - Aydm yolunun 17X 
500 kilometresinde morah çayı 
üzerinde 3333 lira 75 kuruş ke 
ıif bedelli ahşap köprü tamiratı 
açık eksiltme usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 perşembe 
gOnU saat 16 da aydın vilayeti 
daimi encümen ıalonunda yar,ı
lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
9artnamelar aydın nafia mlldilr 
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
250,03 liradır. isteklilerin mu· 
vakkat teminatları ticaret oda· 
sı veJikaları ve bu it için ay· 
dıu viliyetinden alacakları eh· 
liyet vesikalarile birlikte yuka· 
rıda yazılı gün ve saatte vili
yet daimi encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
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Aydınlılara müj e 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarlının 0 0 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydında da satıhğa çıkarmıştır. 

Su, ağzı mühürln damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, 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 Neşet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık Yurdu 

Aydında Haıan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabuliine başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tllrlO erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esnslnr ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

~s~ 

m 
Dl • • 

HALK 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muay•D• ıüai 

Pazartesi 

Salı 

Çartamba 

" 

Saat 

s - 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkada ımumı adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat B yraktar 
<Cilt haatalıkları mutahaaa111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göı haatahkları mutahu111ı) 

~ Pertembe 4 - S Doktor Muhsin 
(iç haatalıkları mutabaasııı) 

(+] 

• S - 6 Doktor Şe ... ket Kırbat 
<intani haatahklar mut~haaaııı} 

~] Cumartesi 2~3 
3 - 4 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halli Gözaydın [il .. 

m.zsessa~E 

•• aaata ,ııta 

6Ay 
Vade ile elbise 

Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 

41 Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em-
salsiz kumaşlariyle ve 6 ny vade ile bilumum memurları
mıza elbise yapılmaktadır. 

En QlUtena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş· 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızm bu fırsattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 

K•dın ve erkek terzihaneı.i 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu cad~esi: Aydın 
a:ı••B•ID!JC:!ıfll!!l~•~ınaşı ~ ı 1 jjl !'""1,r.ıı ıu...._,-

6 nu~araya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

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

Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı Ku uşt r. 

e 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi Kuruştur 

Top an alan okullara tenzilat yapılır 

r 1 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

evı 
• 

Baskı, 
ler· 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kô.ğıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

e e 
ı 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 

Aydın 37 Alay Sa. Al. 
ı<omisyonundan : 
Aydın birlia"inin ihtiyacı olan 

96000 kilo yulaf veya arpaya 
verilen fiat pahalı görüldüğün· 
den eksiltmesi 4 eylul 939 pa· 
2artesi günü saat 15 de Aydın 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Yulafın muhammen 
bedeli 5280 lira arpanm . mu
hammen bedeli 4320 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Taliplerin mezkur 
günde kanuni vesaiklerile bir
likte komisyona gelmelari ilin 
olunur. 187 

laıtl}'az ıııhlbl ve Umum1 Nt:şrlyat 
MGdürll : Elem Mendrea 

Rııınldıiı yer 
C H P RHıu:ewl 

C. H. P. Basım evi 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Aydm - Çine yolunun 9 000 

uncu kilometresindeki mendres 

üzerinde 4968 lira 38 kuruş ke 
şif bedelli ahşap köprö tamira

tı açık eksiltme usoliyle eksilt
meye koııulmu tur. 

Eksiltme 24/8/939 perşembe 

günü saat 16 da aydın vilayeti 
daimi encümen salonunda ya
pılacaktır. 

Bu işe ait keşif, metraj, şart · 
name ve resimler cafia müdür· 
lüğüııde görülebili . 

Muvakkat teminat 372 lira 
62 kuruştur. 

İsteklilerin mnvakk t teminat 

ları ticaret odası vesikaları ve 
bu iş için aydın vilayetinden 
alacakları ehliyet vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve 

aatte vilayet daimi eııcüme

niode hazır bulunrnalan ilan 
olunur. 
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Abone şerniti ........ : 
Yıllığı her yer için 6 lira. i 
Altı nylığı 3 lir dır. : 
ldare yeri: Aydında C. H. ~ 

P. Basım evi. i 
gazet ye ait yıııulıır içi ı f 

ynzı işlcı i müdürlü ·'Üne, ılao· ~ 
lar için idare müdürlüğüne i 
'DÜracaııt cdilruelidir. f .... ., .............................. ········ 


