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SİYAS·i VAZİYET Mebusları mızın 
. 

Bozdoğanda Y aptıkJarı Temaslar 
Mahalli ihtiyaçlar hakkında 

tetkiklerine devam etmekte o · 
lan mebuılarımız B. B. Adnan 
Mendreı, Nuri G&ktepe, MOm
·taı Kaynak ve doktor Şakir 
Şener ile viliyet parti idara 
heyeti reiıi 8. Etem Mendreıin 
cumartesi ilünü Pirlebeyli sula · 
ına kanalınln açılma merasimin· 
de bulunduktan sonra Boıdoğa· 
ııa Rittiklerini gazetemizin pazar 
nibhaıında yazmııtık. 

Geceyi Bozdoğanda Jgeçiren 
nıebuılarımız, pazar ıaba'hı 
Halkevinde toplanan memurlar, 
cemiyetler, halk mtimessilleri 
ve halkla memleket meseleleri 
etraf111 da uzun görilımeler yap· 
nııılar ve Bozdoğanlıların dilek· 
lerini dinlemitlerdir. 

incir kooperatifi itleri, orman 
itleri, ticaret ve cOrllm meıbut 
kanunları, kay işleri, umumi 
•ıhhat Jıleri, Akçayın yapbğı 
t.hribat, Kavakdere yolu, Amas 
Y• kftprtiıU, arazi tahriri, bina 
Ve arazi Yergileri, belediye iı· 
leri b:lhasıa yapılan konuımıla 
rıo mevzuunu teşkil etmiıtir. 

Ôtleden sonra Direcik ve 
Donduran köylillerile de temas 
eden mebuılarımıza, bu iki kay 
halkı sulama ve ziraat itlerin· 
den bahıetmiılerdir. 

Yenipazarda : 
Bozdoğandaki tetkik ve te-

__ ııı: 

maılarını bitirtikten sonra Ye
nipazara miltevecciben hareket 
eden mebuslarımızı, Yenipazar 
nahiye mildllrü, parti ve bele• 
diye reisleri, belediye doktoru 
Direcikte karşılayarak hep be· 
raber Yenipaıara geldiler. 

Burada da ayni sa~imiyet 
bavaıı içinde halkla temaslar 
yapıldı. Y enipa'larlılar mebuı · 
larımızdan, mendres köprilsü
ntin beton arme yapılmasını, 
Yeni pazarın tam teıkilith : bir 
nahiye haline getirilmesini, na· 
biyeoin mektep ve halkeYi bi· 
naıına olan ihtiyacını, Naldöken 
yolunun yaptııılmaaını rica et · 
tiler. 
Akıam Yenipazardan Aydına 

avdet eden mebuılar1mız; yolda 
Dalamaya da uğrayarak vaktin 
geç olma1ına ramen nahiyenin 
umumi vaziyeti ve ihtiyaçlan 
hakkında allkıdulardan ve 
temaı imkinını buldukları halk 
mllmessillerinden mal6mat •e 
izahat aldılar. 

Mebuslanmızın yapm•kta ol~ 
duğu bu temaslar evvetce de 
yazdığımız gibi halk nzeriade 
derin bir alika ve memnuniyet 
uyandırmııtır. 

Mebuslarımız dün öğleden e
ve) hep beraber Çineye gitmit· 
ler ve halkla temaslarda bulu-
narak akıam avdet etmiılerdir. 

:s::sz - -
Mısır askeri heyeti 

Ankaraya gitti 
Ankara 28 - lstanbuJda bu

lunmakta olan Mısır askeri be
Ycti bu gön ıaat 9,10 da ekıp· 
reae bailanan huıusi bir vagon 
la şehrimize gelmiş ve merasim
le karıılanmııtar. 

Bir askeri kıta ihtiram resmi 
tıi ifa etmit mozika Mısır, Tnrk 
nıillt marılarını çalmıştır. 

Heyet reisi tilmgeneral Hüs· 
nü Ezzeydi, genel kurmay bar 
kanı Mareşal Fevzi Çakmağı 
nınteakiben asbafkan orgeneral 
Aıım GündüzG, hariciye vekili 
Şükrn Saraçoğlu, milli mü da· 
faa vekili general Naci Tınazı 
tiyitet etmiş ve Ankara valisi· 
ile kart bırakmıttır. 

Ankara, 28 - Bu sabah ıeh
rinıize gelen M111r askeri heyeti 
saat 12,10 da Uluı meydanın-

daki zafer abidesine askeri me· 
raıimle çelenk koymuıtur. · · 

Mliteakiben heyet reisi tüm 
general Hllınll Elzeydi askeri 
kıtayı teftit etmi,tir. Muzika 
Mr11r ve TOrk milli martlarını 
çalmıthr. 

Saat 1S de M1111 askeri hey
eti reisi Hilsnll Elzeydi paşa 
maiyeti ve mihmandarlarile et
noğrafya müzesine gieerek E
bedi Şef AtatOrkün muvakkat 
kabrini ziyaret etmiş ve bir çe-
lenk koymu,tur. · · .. 

M11ır a1kert heyeti reiıi ma · 
iyeti ve mlbmandarlarile · bera· 
ber gaz maskesi fabrikasını •e 
çubuk barajını gezmiıtir. · 

Aktam heyet ıerefine şehir 
lokantasında genel kurmay as 
batkanı orgeneral A11m Gtındllz 
tarafından bir ziyafet verilmiıtir. 

C. H. P. Vilayet İdare Heyeti 
Başkanlığından : 

Bugiln saat 21 de Halkevi tera~·esinde 
mebuslarımız Agdınlılarla temas ederek 
dileklerini dinliyecekler ve hasbthal ya· 
Pacaklardır. 811 toplantıya biltiln Aydın
lılar davetlidir. 

Gerginliğini muhafaza ·ediyor 
Avrupanin he~ tarafında harp hazırlıkları yapılıyor 

. 
Ankara 28 - Bu ınn saat 

12 deu 19 za kadar alınan ha· 
berlere göre vaziyet -: 

Alman - Leh hududunda bir 
alman müfrezesi Leh hudut 
postasına ateı açmıı ve Leh 
poatasıda mukabele etmiıtir. 

Almanlardan birinin arkadat· 
ları tarafından götilrnldnğil gö
rillmUttOr. Bunun yaralanmış 
olduğu tahmin edilmektedir. 

INGILTEREDE: 
İngiliz kabinesi bu gBn ıaat 

12 de toplanmıt 've 12,50 rye 
kadar mOzakerede bulunmuıtur. 

Kabine Hitlere verilecek ce · 
vahın metnini tasdik etm1ıtir. 

Hariciye nazırı Lort Halifaks 
ve Berliiı sefiri Hlndersolİ · bat 
vekil Çemberlaynın nezdinde 
bir saattaa 'fazla kılmtthr. 

Sefir Hendersonun tayyare 
ile Berline hareket ettiği ıöy · 
lenmektedir. İngiliz parlemen· 
tosu yarın için f evkalide içti
maa davet edilmiıtir. 

FRANSADA: 
Resmi gazete iki kararname 

neıretmiftf r. 
1 - Hükumete matbuatı ve 

her nevi neşriyatı kontrol et· 

Vekiller Heyeti
. nin içtimaı · 

Ankara, 28 - Vekiller bey· 
yeti bugün saat 16 da batve
kilet dairesinde batvekil Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde 
toplanmıt ve ıaat 19 a kadar 
müzakerelerde bulunmuıtur. 
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.. Erzurum 
Şimendüfer hattı Ilıcaya 

vardı 
Erzurum 28 - Erzurum• lS 

kilometre mesafede bulunan 
Ilıcaya ilk trenin gelmeıi mü· 
nasebetiyle . yapılan meraıime 
b6t6n Erzurumlular . iştirak et
mişlerdir. Dalla sabah erkenden 
halk otomobil, araba veİair 
vesaitle · Ilıcaya gitmek Dzere 
yola dökülmüşlerdi. Halkı gö! 
tilrmek için Erzurum dan Ilıca· 
ya kadar olan dar hatlara Uç 
tren tahrik edilmişti. · 

Tam saat 13 de vali ve ku
mandanın bindiği ilk tren (hal· 
kın coşkun alkıtları arasında 
istasyona girdi. 

Bir çok kurbanlar kesildi. Ey 
lülOn befinde ilk tren Erzurum• 
girecektir. 

Mebuslarımız · 
Şerefine bir ziyafet verildi 

Şehrimizde bulunan mebusla· 
rımız ıerefine düıı akıam Parti 
tarafından bir akşam yemeği 
verilmiıtir. 

Y em,kte valimiz Ye alay 
komutanı ile parti ily6nku· 
rul ve ilçe yönkurul aza
ları ve balkevi idare heyeti a
ınlttı d" hulunnmtlardır. 

mek için icap eden tetkilltı ( 
yapmak ve tedbiri ittihaz etmek 
için selihiyet verilmektedir. 

2 - Neşredilecek matbualar 
desenler, yazılar, radyo neıri· 
yatı ve filimleri, senaryoları 
kontrol etmek ve ihracını men
netmek. 

Sovyet Ruıyada : 
Fevkallde olarak içtimaa 

çığr1lan Sovyet bftyllk meclisi 
bu glla &ğleyin toplanmııtır. 

Mecliıin ruznamesinde mec· 
buri askerlik kanununun tasdiki 
ve So•yet • Alman paktının 
tasdiki vardır. 

Ankara, 28 - Dan srece ya
rııından bugtin ıaat 12ye kadar 
alınan haberlere göre yaziyet: 

Dlln saat 18·den itibaren Po · 
lonya ile Almanya ara11ndaki 

Varıova yolu üzerindeki hudut 
noktası Almanlar tarafından ka· 
patılmııtır. 

Polonya ile telefon muhabe
resi tamamen kesilmiıtir. 

ALMANYADA: 
Alman demir yolları idaresi, 

enternaıyoual yolcu ve efya 
trenlerinin itliyemiyeceğiai Ho· 
landa timendifer idaresine bil
dirmi,tir. 

Bükreı, 28 - Polonya hllkü· 
meti tarafından Romanyaya mil 
racaat edilerek bir harp zuhu· 
runda tamamen bitarafhğtnı mu 
hafaza edeceği cevabını aldığ'ı 
hakkındaki haber kat'i surette 
yalandır. 

Romanya hftkumetine b&yle 
bir mUracaat olmadığı gibi b&yle 
bir cevap da verilmemiıtir. 

Sulama kanalının açılma merasi
minde söylenen nutuklar 

Pazar günkll nüshamızda temel atma merasiminin yapı\dıgını 
yazdığımız Pirlebeyli sulama kanalının bu t&reninde mebuslarımız· 
la vali ve parti ilyönkurul baıkanımız tarafından söylenen nutuk· 
ların metinlerini aynen dere ediyoruz. 

Valiuin sögler1i ulaımasıdır. İıte o refah ve ıa· 
Arkadaılar adete bizi bu kanallar götüre• 
Mı iletim izin şerefini temıil e· cektir. e 

den ıu ay yıldızlı bavrağın al- Yeıil dağların ihata ettiği bu 
tında ıize bitap ediyorum. · zOmrlld ovadan bu ıayede ıe-

Burada böyle bir hitapta bu- nede bir kaç mahsul alınacak· 
lunacağımı tahmin etmediğim- br. Şimdiye kadar size zarar 
dea hazırbklı değilim. Size müf- veren Mendereı, bundan sonra 
redat ilzerinde malumat vere• bu kanallarla rtfah ve huzur 
miyeceğim. 
· Ancak bu merasimin kıymeti 
çok bUyllktnr. Ôlç6lmiyecek de
recede bOyilktür. Şu kazmalarla 
topraklarınız boyunca uzanup 
gidec~k bir çukur açacağız. Bu 
çukurlan vaktile Türk hudutla
rında siper olarak kazıyorduk. 
Bu günkü rejim bu günkü iler
leme hakiki siperleri memleket 
içerlerine nakletmiıtir. Yurdun 
her tarafında yükselen fabrika 
bacalara, vatanımızı bir baıtan 
bir bata bağlayan ve saran de· 
miryol ağları gibi iktisadi, me· 
dent ~aııtalarla her glin dev 
adımlarile ilerleyen ve kuvvet
lenen memleketimizin her yeri 
artık dtiımana karıı bir kaledir. 
Bu giin de memlekete refah ve 
saadet ıetirecek olan bir me
deniyet ıiperini daha vticude 
getirmek ilzere bulunuyoruz ve 
bu sulama kanallarını kazıyoruz. 

Büyllk Atamız köyltıye (Köylil 
efendimizdir) demiıti. Hakikaten 
yurdumuzun 18 milyon nüfustan 
15 milyonunu köylü teıkil eder. 
K&yllintln kalkınma1ı, milletin 
kalkınmaııdır. Milletin kalkın
maıı demek refah ve nadet 

getirecektir. 
Arkadaılar; 
Bugiin açmak için ilk kazm"· 

yı vurduğumuz bu kanal, cum· 
huriyet hilkBmetinin Meoderea 
ha nasında baıladığı muazzam 
ıulama itlerinin bir parçaııdır. 
Hükümet bu itler için milyon
lar t•hsiı etmiıtir. 
Yakın bir itide açılarak ıiz· 

lerin iıtifadenize arz olunacak 
bu kanalla 60 bin dönOm top· 
rak sulanacaktır. Oadan ıonra 
yeni açılacak kanallarla bu hav .. 
za tamamen sulanacaktır. 

Bu kanallar fakrusefaleti kal· 
dıracaktır. Bizi zengin yapa• 
caktır. 

Ovalanndan bal, dağlarından 
yag akan bu vadide fakruse
f alet olamaz. 

Cumhuriyet rejiminin bize tel
kin ettiği faaliyet ve hizmetle 
bUtün balkın refahına çalışıyo· 
ruz, balkın saadetini garmekle 
meauduz. 

Büyük atanın nurlu yolun.da 
yllrilyeo, Milli Şefin izinde da· 
ima yllrllyeceiiz, durmadan yil· 
rllyeceğiz ve ilerliyeceiiz. 

l..>•VMlll 2 IDtl 11htt •• t. 



TO&ı ı 

Barem Kanunu 
izah namesi 

Maliye vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye vekaletinin barem kanunu hakkında haıırlamıı olduğu 
lıabnameniıı aynen neırine devam ediyoruz. Bu kııımda •aıife 
ve memuriyetten mlitevellit ıuçlur dolayııiyle iıten el çektirilen 
memurun, ficretlilerin girecekleri vazifeler, terfi ıekilleri huıuıt 
bir me1lek bilfiıine ve ibtisaıa lüzum gösteren itler b~ldnnda 
bOkümler bulacaksınız. 

- 22-
3 sayılı cedvelde yazılı olan 

memuriyetler meYkuf tutuldu· 
iondan 939 mali yılı içiude bu 
kadrolara memur tayini caiz 
değildır. 

940 mali yılı ile müteakip 
yıllarda mevkuf tutulacak me· 
muriyetler ise yine taalluk et
tikleri muvazeneyi umumiye ka 
nununa bağlı L işaretli cedvel· 
de ıösterilecektir. 

12 nci mufJakkat madde 

Kanun ve izahaamenin 23 
DCÜ maddelerinde zikrolunduğu 

veçhile mlllbak blltçeli idareler 
le huıuıi idareler ve belediye· 
lerde İ bu kanun bükilmlerinc 
tabi iseler de kanonun 12 ııci 
muvakkat maddesi bu idarele · 
rİD balen meri olan teıkilit 
kadrolarnını yeni kanuıı bilkOm · 
lerine ıöre tadil edılinceye ka 
dar tatbikine devam olunm111 
kabul edilmiş bulunmakta ve 
mDlhak bütçeli idarelerin yeni 
kanun hükilmleri dairesinde 
tanzim edilecek teıkillt kadro
larınında en geç 1 teırini sani 
939 tarihine kadar bllyük mil· 
let meclisine ıunulmaıı icap 
etmektedir. 

Huıuıi idarelerle belediyele· 
rin rene 3656 sayılı kanun hü
kümleri daireainde tanzim edi · 
lecek teıkilit kadrolarının da 
kezalik en geç bir 1 teırini 
sani 939 tarihine kadar icra 
vekilleri heyetine takdim edil · 
mesi lizımdır. Bu "dairelerin bu 
gilokü kadrolarında yapılacak 
tayin ve terfi muameleleri de 
yeai kanunun eıasları dairesin
de icra edilecektir. 
. icra vekilleri heyetince vari · 
dallara milsait ~öriilmiyen bele
diyeler tanzim edecekleri teşki· 
lit kadrolarında kanunun 23 
ncil maddesine mibteniden 15 
iaci derecenin donunda memu· 
riyet ihdas edebileceklerdir. 
13iincii mııvakkat madde: 

Kanunun ve bu izahnamenin 
12 inci maddeleri, 3656 ıayılı 
kanunun meriyet mevkiine gir
diği tarihten ıonra ücretli va
zifelere ilk alınacak memurların 
tayin ve terfi ıekillerini irae 
etmekte; muvakkat 2 inci mad· 
de de 8 temmuz 1939 tarihinde 
ücretli vazifelerde çalışanlar hak· 
kında yapılacak muameleyi göı· 
termekte ve izahnamenin 9ancu 
muvakkat maddesi dahi, 1 ey· 
101 1929 tarihinden önce maaılı 
devlet memuriyetinde bulunmuş 
olanlardan 3656 sayıla kanunun 
meriyeti tarihinden ıonra yeni
den maaıh memuriyetlere alı· 
nacakların tabi tutulacakları mu
ameleyi izah eylemektedir. 

8 temmuz 1939 tarihinden e
v el ücretle istihdam edilmiı ve 
fakat kaauoun neşri tarihinde 

vazife batında bulunmamıı olan 
lardan ( 2 iaci muvakkat mad· 
denin ( D) fıkrasına dahil olan· 
lar hariç) 8 temmuz tarihinden 
ıonra tekrar ücretli veya maaıb 
bir vazifeye tayin edileceklerin 
gJrebilecekleri maaı veya Dcret 
dereceleri iıe bu muvakkat 13 
Oocil maddede yazılıdır. 

Bu madde hükmllne göre; 
8 temmuz 1939 tarihinden e· 

vel Ocretle istihdam edilmiı ve 
fakat 3656 sayılı kanqnun me· 
riyet me•kiine girdiği tarihte 
vazife baıında bulunmamıı olan· 
ların 8 temmuz 1939 tarihinden 
sonra alınabilecekleri maaılı ve 
ya Ocretli dereceler, 3656 ıayılı 
kanun biikilmlerine ve tahsil va· 
ziyetlerile geçmiı hizmet müd
detlerine göre tayin edilecektir. 

Naıılki 8 Temmuz 1939 tari· 
hinde ilcret alan bir memurun 
muvakkat (2) inci madde mu· 
cibince girebileceii ücret dere· 
cesine tesbit ediyorsak; yeniden 
ücretli bir vazifeye tayin ede
ceğimiz evelce llcrat almış bir 
kimsenin de aynı eaaı dairesin
de ve fakat yllksek tahıil gör· 
miyenlerin 4 senede bir •e yük
ıek tahsil görenlerin de üç ıe· 
nede bir terfi edebileceklerine 
göre alacakl•rı ücret derecesine 
tayin etmekliğimiz icabeder. O 
zatın bu suretle bulunacak üc
ret derecesiyle tayin olunması 
caizdir. Şu kadarki yukarıda i· 
zah edilen tekilde bulunacak 
derecenin ilcret mıktan, o de· 
receye tayin edilecek kimsenin 
evelce ıon olarak aldıiı ücret 
miktarından fazla ise, bu tak· 
dirde kendisinin yeniden tesbit 
edilen derece ücretiyle detil; 
en son aldığı ücret mıktarile 
tayini yapılabilir. Şayet bu zat 
maaıh bir kadroya tayin edil
mek isteniliyorsa, tesbit edilecek 
ücret derecesinin bir aıaiııında· 
ki derece maaıilc tayini kabil· 
dir. 

14. üncü muuakkat madde: 
3656 Sayılı kanunun (15) in

ci maddesi, ücretlilerden Anka· 
rada bulunaıılara almakta ol
dukları ücret dereceıinin bir de
rece dunundaki maaflı memur· 
lara verilmekte olan muvakkat 
tazminabn maıılılar hakkındaki 
umumi hükümler dairesinde te· 
diyesini amirdir. Yalnız 3656 ıa• 
yılı kanun, 1939 malt ydı bllt• 
çeıi çıktıktan ıonra kabul buy
rulmuş olduğundan, ücretlilerin 
muvakkat tazminatı için bütçe
de ayrıca tertip açdmamııbr. 

Binaenaleyh ilcretli memurla· 
ra verilecek muvakkat tazminat 
1939 mali yıb içinde ücretlile
rinin taaluk ettiği tertipten te
diye edilecektir. 

1940 Mali yılında ise bu ci-

AYDll't IATI ı '1' 

PIRLEBEYLI · Hükümetin 
Sulama kanalının açılma • 

merası. Satacağı Damızlık 
Hayvanlar minde söylenen nutuklar 

Baı tarafı blrhlcl eahlfede 

Mebıuumu% B. Mümtoı 
Kagnak'ın sözleri: 

Biz bu btıyllk iıln baılangı• 
cında ve ıizln aranızda bulun
duğumuzdan çok memnunuz. 

Bundan otuz sene evvel ıenç 
bir mlltefekkir ııfatile buralar• 
dan reçmiıtim. Aydından Saray· 
k6ye igitmiıtim. O zaman bu 
gCSrd6iilnüz r yeşil 9erit yoktu. 
O zaman buraları çöldil. Bu ye
til ıerit cumhuriyet hOkümeti
mizia ıabeserlerinden biri deiil· 
midir, bu manzara sizin faaliyc· 
tinizi refahınızı ifade etmiyor 
mu ? Her itin ıeyrine bakın .. 
Yıldan yıla yilkıelmeler var yıl
dan yıla bOytik iıler baıarılayor, 
ikti1adiyatamızda ziraatimizde 
velhaııl her itimizde dev adım· 
larla ilerliyoruz. Bu toali içinde 
ne kadar bahtiyar ve ne kadar 
talili gCSrlinllyoraunuı:. Şimdi eı· 
ki zamanda Aydında geçmlı bir 
hatırayı burada kı11ca anlat· 
mak iıterim. 

O zamanlar Aydında bizden 
olmıyaa dubaracı feıatç1 adam· 
lar vardı. Şimdi ouJar buralar· 
dan fitmiılerdir. Onlardan bi· 
rili bir gBn bana dediki, bu 
ovalar kuraklıktan yanıyor ba
taklıklar hayatı zehirliyor, ıu· 
suzloktan çorak oluyor. Bu ıu
lar boıu boıuna akıyor, neden 
bunlardan istifade eclilmiyor. 
Neden bataklıklar kurutulmu• 
yor, İfle o zamanın imparator
luk idareıile bugOnlin mesut 
cumhuriyet idaresinin farkı, bu· 
güa onlardan birisi gelıe de bu 

zümrDd bağızarı bu hayat ve 
servet fııkıran külistanı görse 
cumhuriyet idaremizin bilyllk 
fayizli eserlerine hayra'l kal-

mazmı. Şimdi burada ilk kaz· 
mayı vururken çok duygulandım 
şimdi ıelıinler, ıörsünler .• Eser 
meyclandıdır bizi bu yoldan alı
koyacak bir kuvvet yoktur, 

Türk milleti her şeye kadir
dir, tlirk milleti her iıte olduğu 
gibi bu işte de medeni tarihimiz
de yarattığı harikalarını yaratı· 
yor ve yaratmağa devam ede· 
cektir, bu mtıbim ıulama kana
lının temel atmasında vali beyi 
ve bilyllk kUçiik cilmlenizi kut
lular cümlenize daha büyllk mu
vaff akiyetler dilerim. 

bet blıtçelerinin tanziminde na· 
zan itibara ahnacatından, Uc
retli memurlara 1/6/1940 tari· 
hinden itibarea verilmesi llzım 
ıelen muvakkat tazminat büt
çelerdeki tertibi mabıuıundan 
verilecektir. 

7 S. inci muoakkat madde: 
Bu madde ile konulan hllktlm 

3656 sayılı kanunun neşrinden 
evel yurtda yllksek tabıilini bi
tirdikten aonra ecaabi memle
kette de aynı ta hıili yapmıı ve
ya yapmakta bulunmuı olanla· 
rın ilk terfi mOddetlcrinin ikin· 
ci tabıil müddeti kadar kısaltı
lacağına ve ancak ikinci tahsil 
mflddeti ne olursa olıun ilk ter
fi mnddetinin Oç seneden fazla, 
k11altılamıyıcatına mütedairdir. 

- Sonu fJar -
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Mebusumuz Adnan Mend· Damızlık evsafını haiz olup 
resin sözleri : yirmi beı ve daha yukarı mik· 

Sayın arkadıılar, tarda kısrakh köy ve e1haaı 

1 

Bu kanalın açılıtında timdi ve ılga sahiplerine baralardan 
ilk kazmayı vurmuı olmanın satılacak damızlık hayvanlar 
beyecanile ıizlere bitabetmek hakkında Ziraat Vekaleti vill• 
için huzurunuzdayım . yellere bir tamim göndermitdir. 

Bundan Uç yıl evel Milli Şef Hayvan nealinin isllbı için pek 
Nazilliyi şereflendirdi. Bütün faydalı ıördüğllmüz bu tamimi 
gaileleri ve. o kadar milbim iı· aynen aıağıya yaııyoruz : 
leri ara11nda memleketin iıtih· ı · - Memleket atlarının 1.ıli· 
sal kudretini artıracak tedbir- hı için vekilet ve viliyet malı 
lerin neler olabileceğini mahal- aygırlarla ahali kıaraklarının 
linde çiftçi ve halk araıında telkibi için baralardan yetişen 
bizzat tetkik ve tesbit etmek a-enç aygırlar vekalet depoları· 
için ıelmiıti. Hepinizle ayrı na ıevk ve hususi mubasebele· 
ayrı görüıtü. Anladı, dinledi ve re aatılmakla beraber damızlık 
yapacağım dedi. evsafını haiz 25 bat ve daha 

O senelerde Tilrkiyenin pa- yukan miktarda k11raklı köy 
muk iıtilııali 150 bin balye ve etbasa ait ılgılar için aıagı• 
raddeainde idi. Milli Şef yakın daki esaslar dahilinde reforme 
bir atide Türkiye SOO bin bal- aygır ıatılar. Aygırlar harada 
ye pamuk istihsal etmelidir. teılim edilirler. 
buyurdular, bu gayenin tabak- A • 25 kısrakla ılgılar 250 L. 
kuku vesair mabıullerimizin de B • 50 ., N 200 L. 
bu ölçilde arttırılması için ıu C • 75 " " 150 L. 
ıiyaaetinin ehemmiyetle takibi D · 100 " " 100 L. 
IOzumu Ozerinde durdular. 2 - Her algı tabibi haralar• 

Bunun neticeıi olarak bugün da yeti,en reforme aygırlarda11 
buraya 60 bin döııüm arazi bir veya bir kaçını ıatın almak 
ıuluyacak olan bu kanalın işe istediği takdh de keyfiyeti 

11 

Al· 
batlama meraıimi için ıeldik. tı Ay Evvel,, vekalete bir di· 

lekçe ile elinde bulunan kısrak, 
BugUne kadar yapılanlar ve 

bu kanal ile birlik Mendreıden tay adedini ve bulundukları 
yerleri bildirir. 

bir milyon küsür dönllm yer ıu· 
lanmaıı be11p edilmektedir. 3 - llgı sahiplerinin "Altı 

Ay Evvel,, Aygar satın alınmak 
Bu kadar geniı bir araziyi su- llzere vereceği iıtidaya müıte-
lamağa Mendres nehrinin suyu nidfn ılgıların bulundutu ma· 
yetiımez. onun için bu nehrin halle vekületçe müteha&1ıs g6n· 
kış suları lııldıda yapılacak nerilerek algılar tetkik ettirilir. 
bir baraj ile biriktirilmek icap Ve algıda bulunan yerli aygır· 
ediyor. Bu baraj yapılmaktadır. larla kısrak, tay ve iki yqın~ 

Çok yakın bir zamanda dan yukarı erkek taylar teıbit 
Mendresin menbaından denize edilir. Ilgaya aygır verildikten 
dökOldOğU yere kadar bu ha va· sonra ılgıda bulunupta evsafı 
lide bir milyon dön6mden fazla matlubeyi haiz olmıyan aygır 

· · ı d b ve erkek taylar talimatname· 
arazının ıu an ığını ve u yer- sine tevfikan ibıa edilir. 
lerin cennete döndlliü ve çok 4 - llgı sahiplerine ıatıla· 
çalaıkan çiftçimizin ıeniş bir re- cak aygırların ırkları Ziraat 
faba kavU.ftuğuou görmekle vekaletince tayin edilir. 
bahtiyar olacağız. Çünkü Milli 5 Devlet haralarıodan aygır 
Şefin her başladıiı iti başardı· bulunduran ıl~ılarda sıfatları 
ğını yalnız biz Türkler değil; ziraat vekiletinin tayin edece-
bütün dünya bilir. ği fen memurları nezaretinde 

Su işleri bununla bitmıyor. ve vereceği direktifler dairesin-
Anadolunun ber köıeıi bu ni· de yaptırılır. -==-----=-=-=--=-=--=-;.-;-
met e ıusamııtır. _ ~ .... ~_.. ............. - • ...;. 

Yurdun herbucağıada ıuda· : YURD YAVRULAR/NA: 

Kıt yaklaşıyor. Yoksul kar· 
vııı dev adımlarile yürümekte· ' 
dir. Bu rllzel vesile ile IU siyaseti . 
sayeıinde bir kat daha ıen ve , deılerinizi kışın ıouktaa, baı· 
mOreffe olacak aziz Tilrkiyenin la olmaktan kurtarmak için 
bir kaç ıene gibi kısa bir za- eski ELBİSE, AYAKKABI, 
man içinde arzedeceii mcıut : çamaştrlarınızı Çocuk Eıirge· 
manıarayı göz önOne ıetirelim. ' me Kurumuna vermenizi Ku· 

Bu Ye bu gibi kanalların : rum sayğıyle diler. 
memlekete ve hepinize bayırla •.., •••• ..., ....... ..,...., , ,. ...... "' "' ,,.., 
olmaamı diliyerek cllmlenizi ve 
hepinizi candan kutlarım. 
A%izabat ocak baş/canı l!mail 

Hakkının aözleri 
Sayın vekillerimiz, sayın ar· 

kadaılari 
Tarihe ıöz attığımız zaman 

d6n burada Karapınar kırında 
aıiret çadırları g6rürdük.. Bu 
atın iıe medeni milletin en mü· 
teklmil kuyveti olan mühendis
lerin çadırlarını görüyoruz. 

Yine dUa burada o •tiret ıti· 
rlUerlnin boğazlarındaki çan tı
kırtılarını işitirdik, bugiln ~urada 
bereketli mahsul getirecek olan 
~u le ulda çalış•b nıclclerlıı 

kazma ıeılerini itiliyoruz. 
Dün buralarda aşiret ıilrille· 

rine musallat olan h11tahktan, 
bakımsızlıktan, allkasızlıktao 
helik olan hayvanların leılerine 
Uıüıeıı kargalarıo ıeslerioi du· 
yardık. Bu gün ıu yetil ovaları 
kaplayan köylerde batta yol 
kahvelerinde radyo sesi duyu• 
yoruz. 

KöylU arkadaılarımın hisle· 
rine tercüman olarak cnmhuri .. 
yet hnkümetine ne suretle te" 
şekktır edeceğimizi yazacak k•· 
lem, söyliyecek söz bulamıyoruz. 
Siz bize tercOman olun ıayın 
vıkillerimb! ... 
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Yasanı Jameıi Vlgcliffe H•adlam 
Tercellld ed•n: M. Nelim Müren 

- 82-
Almanyada patlamıı olan tid· 

detli ve aıatı yakan llıtilllcı ! 
olan bu hareketten muğber ol· 1 
nıuılardı. Pruıyanıo 1849 daki 

1 

gibi bu hareketin baıına geçe- } 
cek yerde buna muhalefet ede- · 
Ceiini öğrenmeleri kendilerine 
bir az teselli verdi. Son daki
ka ya kadar birbirinin baımı bu· 
luııan iki bOyilk devlet timdi 
ııkı sıkıya müttehiddiler. 

Bu dava diyette iki garti al. 
raıında tetkik olundu. Prens 
talebini diyete arzetti ve onu 
himaye edenltr, dukalıklara ha
lefiyet meselesi münakaıalı bu· 
lunduiu cihetle, laakiki hakim 
tayin edilinceye kadar federal 
bir ordu taraf1ndan itıal edil· 
nıelerioi teklif ettiler. Buna kar
i• Avusturya ile Prusya evvelce 
lcararlaıtırılmış olan Holıtein 
iııalinin derhal if aıını teklif 
ettiler. 

Bu iıgal yapddıtı takdirde 
bu bilvasıta Clıriıtioan idaruini 
tanımamak demek olacaktı. Zi· 
ra bu onun b6kumetine rafmen 
idare edilecekti. Bu buıuı reye 
kondu. 
Biımark Auıuıtenburg pren· 

sinin Prusya kral ailesi Ozerin
deki kuvvetli nüfuzundan bil
yllk bir ·hayrete düıtü. Prens 
veliaht prencess'in samimi dos · 
tu idi ve kral ile veliaht pren· 
Cet onun taleplerini büınil te· 
llkki ediyorlardı. Haksız bir id· 
diada bulunan bu adam iddia· 
•ıaı ortaya atar atmaz Berline 
gelmişti. Kendiline londra mu· 
kaveleıine bağlı bulunduğundan 
dolayı çok teessilr duyduğunu 
fakat bu müşkülün balledile!,i · 
leccti zannını açıkça izhar eden 
kraldan çok dostane bir kabul 
görmilıtli . Bismarck başka bir 

yol tuttu. 
Prenıe, yeni kralı kanunu e

sasiyi imza etmemesi için iknaa 
çalııtığını ıöyledi. Prens Biı
marckı milteessir edecek ıekil· 
de bunun faydasız olduiunu izah 
etti. Prens taleplerinde ısrar e
decekti.1 

Londra muahedesi herkes ri
bi kralın da boşuna gitmiyordu. 
Bunu feshetmenin doğru olmı· 
yacağı hakkındaki Bismarckın 
mutalaaıına iıtirake mecburdu 
fakat Prusyanın diyetteki rey· 
de kaybetmeıi halinde ekseri
yetin karar1na uymak arzusun
daydı. Hatta neticenin böyle 
olacağını bile zanoetmekteydi. 
Bismarck akıi bir reyi f eder as· 
yondan tamamen çekilmek için 
kifi bir ıebep telakki edebilir
di. Pruıya kaybettiji takdirde 
mani olmak istediği bir Avrupa 
harbine girmeğ'e Alman konfe· 
derasyonunun tek azası olarak 
varuımaya mecbur olacaktı. 

Bunu yapmaktansa diğer ta• 
rafla birlikte harbe ıirmeyi ter 
cib eClerdi. "Danimarka Alman 
devletleria'den daha iyi bir mllt· 
tefiktir,, diyordu. Her iki parti 
Fraakfordda olduğu kadar Prus 
ya aaraymda da mücadele edi· 
yordu Vincke krala uzun ve 
müessir bir mektup yazdı. Scb
leinltı evelce oldtğu gibi kra
liçeden himaye g6rerek tekrar 
meydanı çıktı. Veliaht bili ln
filterede bulunuyordu. Fakat 
hem kendisi ve hem de kar111 
prens tarafına mütemayildiler. 

Saraydaki muhasım teıirltrle 
Bismarckın ne kadar bağlandı
ğını kendisinin Roon'a yazmıt 
olduvu bir mektubundan ani•· 
ya biliriz: 

- Sonu uar -

1 RADYO 
SALI 29/8/939 

ANKARA RADY.OSU 
DALGA UZUNLUtU 

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

Ket. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 946S Kcı. 

13.30 Provam 
12 35 Türk mllziği:: 
Okuyan: Milzeyyen Senar 

ÇalanlH: Cevdet Kozan, Ke-
tııal Niyazi Seyhun, Vecihe Dar· 
Yal 

1 - Hicazkir peırevi 
2 - Udi Mehmed hicazkir 

farkı (Seni caadaa aeverim) 
3 - Hacı Arif bey bicazklr 

farkı (Riyasız çefmi ahuyu se• 
Verdim) 

4 - Lemi hicazkir şarkı 
(Son aıkımı canlandıran) 

S - Halk türkOıO (bir bah
çevao) 

6 - Kemal Niyazi Seyhun • 
hicazkar saz semaisi 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans •e meteoroloji haberleri. 

13.15 14.00 Müzik (kanıık p· 
roıram • Pi.) 

19.00 Program 
19.0S' Müzik (Pi ) 
19.30 Tilrk mllıiii (faııl be· 

yeti) 
20. lS Konuıma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.SO Türk mBziği (Klasik p

rogram • Ankara Radyotu kll· 
me ıeı ve ıaz heyeti 

21.30 Konuıma 
21.45 Neıeli plaklar - R. 
21.50 MOzik (opera aryaları) 
22 30 Müzik (dans mUziği-pl.) 
23.00 Soa ajans haberleri, zi· 

raat, eıham ve tah•ilat, kambi
yo-nukut bo11a11 (fiat) 

23.20 Müzik (cazband • Pl.) 
23.55·24.00 Yarınki program 

lmUyaı Hhlbl •• Umumi Ne9rlyat 
llttdilrD ı F.tım Menlireı 
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~ H r "Ul•e•I 

&1DIR 
n e xa r al' -== Z' !° 

HiKAYE NAiM ÔZEL 

Ayşe Eminenin oğlu 

Haaan diinyaya g6zlerini aç· 
btı gilndenberl babaıını bilmi · 
yordu. Beı yaıına kadar ona 
hiç bir kimıe, babasının kim ol· 
dutunu, nerede bulunduğunu 
ıormamııtı. Kendi de bunu dO
tllnmftt değildi. Milıfik ihtiyar 
Ayfe nine bir annenin çocuğuna 
gCSstereceği sıcak kucağı Hata
na göıtermiı, içden gelen sevgi 
ile onu bağrına basmııtı. Hasan 
Ayıe Emineyi kendi anaıı bili· 
yordu. Ona o kadar dOıknnd6ki 
bir an yanında görmese, veya
hut bir iı için Ane nine bir 
yere gidecek olsa, baılıyor ağ · 
lamıya, hırçınlık yaparak ken• 
dini yerden yere atıyordu. Bir 
gDn Ha1an annesine : 

- Ana, benim babam yok· 
mu ? Diye sordu. 

f btiyarcık bu ıorgu ile yilre· 
iinin birdenbire titrediğini bis 
etti. Fersiz siyah gözlerinde ha· 
fif bir pırıltı peyda oldu. Fakat 
bu ini helecan, ve gönül titreyiıi 
Ayıe nineyi ağlatmııh. Baba
ıının kim olduğunu öğrenmek 
iıtiyen Haıana nasıl cevap ve
receğini o anda keıtirememiıti. 
Sadece bir şey ıöylemek için, 
parlak koyu keıtane renği ba· 
kıtlarını yDzünden ayırmıyan 
Hasana: 

- Baban askere gitti evla
dım.. Eiyebildi. 

ı-

O gUnden sonra Haıan as
kerde bulunan babaıının haya· 
tinde canlandırdıtı çehresinin 
hasretini çekmete bıılam1ştı. Ba· 
basına karşı içinde bilmediği, 
anlıyamadığı bir biı vardı. Ayıe 
nine Hasanı daha ziyade sev· 
meğe baılamıfb. Onun her iı· 
tediğini yapıyordu. 

Akıamlara hava ııcak oldu
ğu için evlerinin önOnden akan 
dere kenarına gidiyorlar, Hasan 
annesinin dizine batını koyup, 
babaıından hasretle bahsedi
yordu. Ayte nineain babası 
için uydurduğu masalları derin 
bir zevkle dinliyordu. Sonra 
babasının asker oluşu uf acık 
g&nlOnüde garip bir gurur bi11i 
dolduruyordu. Babası geldiği ıa· 
man boynuna nasıl atlıyacağını 
onunla nasıl oynıyacağını mu
bayeleıinin dar çerçeveıi için· 
ıüsleyip derme çatma kelime
lerle tatlı tatlı anlatıyordu. Bu 
tatlı hulyalar onda babasına 
bir glln evvel kavuşmak arzusu• 
nu uyandırıyordu. Ayşe nine 
Hasanın, dalgın dalgın dinledi
ğini ve onun yarım dilile baba
sından bahsettiğini seyrederken 
içinin ferahladığ1D1 hissediyor
du, damaflarında aynı kanı ta
şıyaolann birbirine karıı duy· 
dukları sevgiyi Hasanda g6rmOı 
ol uyurdu. 

Gazino ve Lokantalarda biranın 
şişesi 22 kuruşa satılacak 

Aydın Belediye Reisliğinden: 
Kalıv~, Gazino, Lokanta ve Meyhane gibi umuma mahsus 

yerlerde 50 santilitrelik bir şiıe biraaın azami ( 22) kuruıa 
satılabileceği ilin olunur. 207 

fAydın asliye hukuk ha
kimliğinden: , 

939/164 
Aydının kalfa köy8nden Ay· 

dın adliyeıi eıki ıtıvari müba
tiri hakin karısı emine tufan 
tarafından kocası kalfa k6yde 
oturmakta iken tagayyüp eden 
samıunlu hakkı aleyhine açılan 
boşanma davasında: müddeialeyh 
hahkıya cvelce mRhkemeye gel-
mesi için illnen tebliıat yapıl
dığı halde mahkemeye gelme-
diği ve vekilde göndermediği 
anlaşılmıı olduğundan giyap ka• 
rarı tehliğine karar verilmit ve 
muhakeme 8/9/939 cuma aaat 
dokuza bırakılmıı olduğundan 
mumaileyh hakkı yevmi mezk6r· 
da da mahkemeye gelmediii 
takdirde gıyabında muhakeme-
ye devam edileceği ilAnen teb-
liğ olunur. (202) 

Aydın Posta Telgraf 
Müdürlüğünden: 

Kötk iıtaıyoa arası posta ıü· 
rücillilğll 19 liraya pey alhna 
alınmış iıede bu bedel haddi 
layık iÖrUlmediğinden eksiltme· 
nin 26/8/939 tarihiodtn itiba
ren on gün müddetle uzatılma• 
sına karar verilmiıtir. 

4191939 Cumarteıi günil saat 
19 da ihalesi icra luhaacakhr 
il&1a olunur. 29 'J 20f 

Aydın vakıflar idaresin
den: 

Kemer mahallesinde fabrika 
caddesinde bacı kahveci vehbi 
karısı ililıDm solu ve arkaıı yol 
önü kısmen yol ve kıımen de 

, karabağlı bacı mehmet karısı 
fatoıa lıane ve avluıu duvarile 
mahdut bir oda bir hayatı ve 
avluyu müştemil kemer camii 
vakfından bir bap hanenin mnl
kiyeti peıin para ile satılacak· 
tır. ihalesi 19/9/939 ıalı gilnU 
ıaat 10da Aydın vakıflar idare· 
sinde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 175 liradır. Taliplerle faz 
la maliimat almak istiyenlerin 
yüzde yedi buçuk muvakkat te· 
miuatlarile birlikte vakıflar ida-
resine müracaatları. 205 

29. 5, 12, 17 

Aydın f nhisarlar Baş· 
müdürlüğünden : 

Bu ıene Çamaltı tuzlasında 
tuz 11yrılmasına eylf.d 939 bida
yetinde baılanacaktır. Kinunu· 
evvel nihayetine kadar devam 
edecek olan ııyırma ve bOyük 
yıiın itleri için fazla miktarda 
ameleye ihtiyaç vardır. 

lı kötilrll olduğundan ifçinin 
çalııma kabiliyetine göre 100 
200 kuruş arasında yevmiye 
Dcret alınabilir. 
Çalıımak iıtiyenlerin lzmirde 

Çamaltı tuzla mDdDrlUtUne mO· 
ra\'.11 ti arı. 203 

ftıa • = 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
1 - Elo lltmeye konulan lı: 

Aydın villyetl hududu içindeki 
ahıap klSprOlerin inıa ve tamir· 
leri için karacaeu veya Bozdo· 
ian ormanlarından imal edilmek 
ıartiyle 5970 lira 52 kuruş ke· 
tif bedelli 133. 73 metre miklp 
azman ve 101 .16 metre mikip 
döıemelik kereste imali itidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak ıunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliyle ek 
ıiltme ıartnameıi 

8 - Mukavele projesi 
C - Keıif hüllsa cetveli 
D - Huıusi ıartname 
lıteyenler bu evrakı nafia 

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

ıenbe günü saat 16 da viliyet 
daimi encümeninde yapılacaktır 

4 - Eksiltme kap" lı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye • girebilmek 
için isteklilerin (447) lira 79 
kuruıluk muvakkat teminat 
vermesi ve Aydın viliyetindeo 
bu iı için ihaleden 8 gün evvel 
ehliyeti fenniye vesikası almak 
&zere m1racaat etmeıi ve tica· 
ret odası vesikası lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka· 
nda DçOacü maddede yazılı sa. 
attan bir saat evveline kadar 
villyet daimi encümenine geti· 
rilerek komisyon reisine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek mektup
lann nihayet üçllocn maddede 
yazılı saate kadar gelmiı olma· 
sı ve dıı zarfın miihür [mumu 
ile iyice kapatılmıf lolması li· 
zımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 
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Aydın Belediye Reis
liğinden : 

1 - Belediyenin ;mnlkiyetin· 
de bulunan Cümhuriyet mahal
lesinde 320 ada S parsel numa· 
ralı ve 135 metre murabbaı ar
sanın mülkiyeti açık arbrma ıu· 
retile satılığa çıkarılmıttır . 

2 - Muhammen bedeli met• 
resi 40 kuruştur . 

3 - ihale bedeli taksitle Ö• 
denecektir . 

4 - lıteklilerin tartnameyi 
görmek üzre yazı itleri m6dllr· 
IOğiln8 ve artırmaya iıtirak et-
mek Dzre 410 kuruş muvakat 
teminat makbuzlarile birlikte 
4 EyHil 939 Pazarteı1i gilnll sa
at 11 de belediye daimi encU
menine muracaatları ilin olunur. 

178 18. 23. 28. 2 

Aydın vilayeti Daimi 
encümeninden : 

S5ke • Bağarası yolunun 7 
inci kilometreainde Mendreı ü• 
zerindeki ahıap köprilniln 2185 
lira 72 kuruş keıif bedelli esas· 
lı tamiratı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 31/8/939 perıemhe 
gilnu ıaat 16 da viliyet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tsr. 

Bu iıe ait keıif, metraj, ıart· 
name vesair evrak Aydın Nafıa 
müdilrltıgünde g6rlllebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 163 
Ura 93 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektupla· 
rı Aydın viliyetinden bu iı için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret odası veıikalarile yuka
rıda yazılı riln ve saatta vili
yet daimi encOmeninde hazır 
buhınmaları ilin olunur. 

l:i 18 23 29 (174) 



Aydınlılara müjde 
koçarlı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlının % 6 mikyası ma dere· 
celi menba suyunu Aydında da ıatıhğa çıkarmııtır. 

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

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

Deposu : Aydında Hava koruma ittiaalinde Avukat Bay Neıet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

Sağlık açıldı 

Aydında Haıaa efendi mahallesinde sailık yurdu, ıimdillk 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken aerviıleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabuUine baılamııtır. 

Vurtda birinci ıınıf mntahassıs doktorlsrımız tarafından her 
tiirUl erkek klldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daireıinde takip edilmektetir. 

....... •a• Aa ••AA • 
• • 6Ay 1 
41 Vade ile elbise 1 
•Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz: 
ı Terzihanemde Sllmerbank yerli mallarının hemen en em- g 

ıalıiı kumaılariyle ve 6 ay vade ile bil<imum memurlan- .. 
41 mıza elbiıe yapılmaktadır. • 
• En muteni biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı- • 
41 tenlerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
nmarun. 

HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Muayene fÜDi 

Pazartesi 

Salı 

Çarıamba 

... 

Cumarteıi 

.. 

Saat 

J - 4 

4 - s 

2 - J ' - .. 
4 - s 

s - 6 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkadqımııın aaı 

Operatör MedeDl Boyu 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
<Cilt haatahkları mutaha11111) 

Operatör Nuri Erkan [t 
Doktor Şevket G6zaçan il 

(Olı haatahklar1 mutaha11111) El 

Doktor Muhıin 
Clç butalıkları asutallas•ı•ı) 

Doktor Şevket Kırbq 
(1 taal haıtahklar aıutalaasıııı) 

Doktor Nafiı Yaıgu 
Doktor Halll G6raydıa . 

• 

AYDUI IATI ı •ı; 

.A606$AA'Al6At•••AetAA06*AAltAAAA~Oe•tat• 

1 
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 edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
q WE AL WWW xwmsm s uı::c:z 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tan,si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 
• 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif bogda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz . 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Bun": mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

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

= -~••7"•~~--·--·---··-------............. -
Aydın Belediye 

Reisliğinden: 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 1 

mtldllrlUğiinde görillebilir. 
Muvakkat temidat miktarı 98 

lira 49 kuruttur. lıteklileria 
muvakkat teminatları ve ticaret 1 - Belediye temizlik hay· 

vanları için 15296 kilo arpa ile 
2920 kilo ıaman açık eksiltme 
suretiyle ıabn abnacaktır. 

2 - Arpanın muhammen be
deli kiloıu 4 ve samanın 1,25 
kuruıtur. 

3 - lıteklilerin ıartnameyi 
görmek üzere yazı itleri mildür· 
IOğtlne ve eksiltmeye iıtirik 
etmek üzere muhammen bede· 
lin yllzde yedibuçuğu tutarında 
muvakkat teminat makbuılarile 
birhkte 4 eylnl 939 pazartesi 
günll saat 16 da belediye daimi 
enclimenine mOracaatlırı illn 
olunur. · t 9 24 29 l (181) 

15.90 metre miklp eıki çioe 

köpriiıüne 7 .488 metre mikap 

çine mendreı köpriisüne ve 

8+640 metre mikip karacaıu 

meadres köprtiıüne teslim edil

mt k ıartile 1313 lira 15 kuruş 
keıif bedelli 32.028 metre mi· 

kip kereste •çık ek· 

ıiltme ile eksiltmeye çıkarıl· 
mııtar. 

Ekıiltme 719/939 perşembe 

ıtıali ıaat 16 da villyet daimi 

eoctlmenindc yapılacaktır. 
Ketif eksiltme ıar.tnamesi ve 

mukavele ptojtıi Aydın rıafla 

odatı vesikalarile yukarda yazı-

lı ılln ve ıaatta viliyet daimi 
encilmeninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

185 ·20 24 29 s 

........ Abone ıeraiti •••.•••. i 
Y11lıj'ı her yer için 6 Ura. ! 
Alb ayhtı 3 liradır. f 
idare yeri: Ayclnıda C. H. j 

P. Buım ... ı. ! 
raaeteye alt yazalar lçİD ! 

yuı itleri müdürlOfüoe, ilin- ! 
lar için idare mfldilrlütüne ! 
niJraeaat edllmelldb. i ................. · ........................... -..... 


