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VALiMiZiN 
Şehrin imar işleri üzerinde mühim 

ve kıymetli beyanatları 
. Geçenlerde viliyetin umumi 
1tleri Uzerinde düş6ncelerini bil· 
direo valimiz, buglin biltün Ay· 
dınhları iıgal eden şehrin imar 
Projesinin tatbiki hususundaki 
lll6talaalar1n1 baıka bir glln 
•6yleyeceklerini vadetmişlerdi. 

Valimizin evelki gün beledi
~tye gelerek belediye reisimizle 
u itler üzerinde tetkikat yap

tı1darını öğrenince makamların· 
da ziyaret ederek vaitlerini ha
tırlattım. 
.• - Şehrin imar projesi, para 
lfı.. dediler ve ili ve ettiler. 

- Bugün belediyeye gittim, 
belediye işleri üzerinde beledi
Ye reisile görüıtüm, belediye 
blltçesinin varidat ve masraf 
~ııınılarını biriikte tetkik ettik. 
• U sene içinde bütçede .şehrin 
'Dıarına tahıiı edilen paranın 
Pelc cilzi olduğuou gördüm. 
Aydın milli mücadeleden ta-

111•ınile yanmıt bir halde çıkan 
•e cumhuriyet devrinde yeni
de11 kurulan Jbir şehir olması 
lıaıcbile ıokakları, bulvarları 
•ı çok bir pllna göre açılmıt 
ve tanzim edilmit olmakla be· 
.,.•ber, ıehrin a!'ıl imar plinı 
ltçen sene yaptırılmış ve bu 
•ene içinde tasdik edilerek gel
llıiıtir. 

Bu plina göre bugün mevcut 
llıeydan ve caddelerde tadilit 
~'Pnıak zarureti vardır. Buoun 
•çin de, bazı binaların istimlaki 
~~retile park civarında geniş 
ır 11ıeydan açılm2Sı iktiza et

tiği gibi, parkm da tadil ve 
ltvai edilerek mo·dern bir şekle 
•okulması lizımgelecektir. 
b Aydın iataıyonundan çıkınca 
llkunıete doğru çıkan Bulvarı 

~•len arnavut kaldırımı halin · 
b tdir. Şirin Aydmın bu güzel 
l tllvarını parktan itibaren baş· 
~Yan geniı bir meydanla bera-
tr b6kiımete kadar parke dö

telllek ıuretilc yapılması en 
•ıh d6tilncclerimizdendir. 
Bu itle beraber halen Aydı·· 

b!11 Bulvarı üzerinde haftada 
ır defa kurulmakta olan paz.

;• da yeni yaptırılacak bi · 
e .. kaldırmaiı çok ehemmiyetli 
iornıekteyiz. 

fiilin mevkii imar planında 
f~•terilmiıtir. Orada bulunan 
ır kaç arsayı istimlik etmek 

~\lr~tile belediye bilin yerini 
lıırlayacaktır. Buraya kurula· 

:•le bil, Aydıaın ibtiyacile mü· 

0
j11•sip ve modern bir ıekilde 
•caktır. 

Q ~u .iıler bili11iniz para işidir. 
e edıyeler bankaıı istikraz 

lbllddetini on beı seneye iblii 
~ıniş olmaa.ı hasebiyle eski 

rçlarımızın taksit müddeti 
111•~ıı olacağından, bankadan 
Ytıııden 30 Bin liralık bir istik· 
"'1 yapmak imkinı vardır; Bu 

mesele ilzerinde belediye tetki
kat yapmaktadar. 

Yeni imir planın da Aydın 
istasyon binasının bu gllnktı 
hastahane civarına naklolunarak 

Valimiz 8. Sabri Çıtak 

Aydına liyik mükemmel ve mo 
dern bir iıtasyon bin Hının 'ya· 
pılması, yurdun ber tarafında 
yilkıelen medeniyet eıerlerile 
milletin minnet ve ınkranını 
kazanan mtınakale vekilimiz sa· 
yın Ali Çetinkayadan rica ede-
ceğiz •. " 

Valimizin beyanatları bura
da bitmiıti.. Fakat benim zih· 
nimi iıgal eden bir mesele var
dı. Bir zamanlar İstanbul gaze
telerini şimdiki !{ibi mühim me
seleler iıgal etmediğinden üze
rinde israrla neşriyat yaptıkları 
Beyazıt havuzu ve tramvay 
kavsi gibi Aydınlıların hepimi
zin alakadar olduğumuz cezaevi 
yerine temaı etmek istediın. 

- Yeni imar planında ceza 
evinin yerinin değiştirildiği an
laşılıyor. Bu hususta da umumi 
efkarı tenvir buyurmanızı rica 
edeceğim. 

- Evet dediler, yeni imar 
plinı bugün yapılmakta · olan 
umumi ceza evinin mevkiini 
değiıtirmiştir. Oaun yerinde 
killtür mahallesi olacağından iler
de bu binanın tadilatla liseye 
kalbedilmesi ve ceza evinin de 
imar plinında gösterildiii üzere 
bllkiimet civarında eski rum 
mahallesine yapılması iktiza e
decektir. Tabiatile adliye sara· 
yı da pliuına tevfikan orada 
yapılacaktır.,, 

Ilıca da yapılma11 tasavvur 
olunan tesisat hakkında da ma
lrımat istedim. 

- imar işİerimiz arasında 
şehrin yam batında ılıca deni· 
len yerin, asri tasisat yapılarak 
bir yüzme havuzu yapılmak, 
etrafınıda gllıel bir park hali
ne ıokularak Aydınlılann ve 
civar halkının sıhhi ihtiyaçları
na cevap verecek şekle konul
ma11 diltilnlllmekte ve bunun 
Ozerhıde çalışmak tayız." 

Kıymetli vakitlerinden çok 

Milli Şef İnönü B~luda . 
Bolulular Reisi cumhurumuzu coşkun 
- tezahüratla karşıladılar 

axn•·• 

Yarım 
Milyon sermayeli 
yeni bir takas şir

keti kuruldu 
Bolu 5 - Aukara civarında 1 köyünden Boluyu 1ereflendirmit 

bir geziye çıkmıı olan reisicum 1 ler ve ıehir methaUnde asker 
bor ismet lnönü Aya1, Beypa. ve jandarma müfrezeleri tara· Ankara 5 - Tiirkiye ziraat 
zarı ve mudurnuya uğrayarak fından ıelimlanmışlardır. Halk bankaıı, it bankası ve etiban· 
Aram köy6ne gelmişler ve Bo· milli ıefi cotkuo tezahüratla kın ittirakiyle lıtanbulda 500 
lu valisi tarafından istikbal alkışlamışlardır. _ bin lira sermayeli bir takaı li-
edilmiılerdir. Milli Şefin Boluya Bolu baştan başa bayraklar· mited ıirketi teıkil olunmuıtur. 
geleceğini haber alan halk yol- la ve fenerlerle süslenmiştir. Şirket bu günden itibaren 
tara dökülmii•lerdir. R · · b · B l v cısı cum urumuz geceyı 0 u• lstaobulda ziraat bankaıı fobe• 

Milli Sef ismet İnönü Aram da geçireceklerdir. 
. - - __ __ ıinde ayrılan bususf dairede 

Çunkinge yapllan 
hava taarruzu 

Alman konsoloshanesi tamamen 
harap oldu 

Londra 5 - Japon tayyare 
lerinin Çunkinge yaptıkları ta· 
arruzda 20 kadar hava torpili 
kooıoloslar mahallesine isabet 
ederek İngiliz konsoloshanesi 
ağ1r zayiata uğramışsada insan 
ca zayiat yoktur. Fransız kon· 

ıoloıbaneıinde · zayiat yoktur. 

Sekiz çinli ağır ıurette yara
lanmııtar. Alman konsoloshane
si tamamen harap olmuıtur. 

iki Japon tayyareıi düıUriU-
mtııtür. a.a. 

-------;;;o,"°"!'!"!~~~~--~·.~~~~~~~------

lngiliz donanmasının 
Manevrasına Fransız Amiralı 

davet edildi 
Londra 5 - Fransa bahriyesi 

genelkurmay başkanı, İngiliz 
amıralhk dairesi tarafında f n
giliz donanmaııoın yapacaiı 
manevrala davet cdilmiıtir. 

kırahnın yanında lngiliz donan· 
masının manevralarına davet 
edilmesi ilk defa vaki olmakta
tadır. 

Manevre Carıanba wüoü ya· 
pılacaktır. Yabancı bir amirahn İngiliz 

~----~~==:::::::===~·==~~~~~~~-

Bir Mısır heyeti 
lrana gidiyor 

Kahire 5 - Bu sabah Tah
rana hareket eden Mısır heyeti, 
mısır ile İran arattndaki mOna· 
ıebetlerio taviyesi bakkı11da 
kıral Farukun Şebintaha bir 
mektubunu hamildir. 

aldığım valimize son sualhİıide 
sordum : 

- Paşa yaylasını, ihya et
mek buıusuda tasavvurunuzoda 
Aydın okurlarınıza bildirmemize 
müsaadenizi dileyeceğim. 

- Paıa yaylisı, bu memle
ket için ııhbt ve medeni bir 
ihtiyaca cevap veren güzel bir 
yerdir. Şehrin 20 kilometre me 
ıafesinde ve 1200 metre irtifaın· 
da olan bu mahalle kadar ıe· 
birden açılmıf bir yol vardır. 

Bu yol berinde halen ısla
hat yapılmakta, virajları tashih 
edilmekte, yol biraz daha ge· 
niıledilmektedir. 

Güzerglh zeytin ve çam 
ağaçlariyle müzeyyen ormanlar 
içerisinden geçer. 

Y ayll da bot ve çok soğuk 

1 
sular vardır. 

1 Japon .. italan - Alman 
ittifakı tahakkuk etmedi 

Berlin S - Pek yakında Al
man, İtalyan askeri ittifakına 
dahil olacağı hakkında İtalya, 
Japon menbalarından verilen 
haberler ne dUn ne de bugün 
Alman matbuatında yer alma-
mııtır. a.a. 

Aydında ııcaklar 34-38 dere· 
ceye çıkdığı ıırada, Pqa yay· 
li11nda caketaiı gezmek mOm· 
klln olamaz. 

Yaylanın bir çok noktaların
dan Aydın, S6ke ovaları ve 
Ege denizi g6r61Ur. 

Aydın halkı sıcak mevıimler
de Ôdemitin Bozdağ yayliıile 
diğer bir takım yavlllara ıit
mek zaruretini artık duymıya· 
caklardır. Paşa yaylisıada önü-
mllzdeki sene yapılmasını ta· 
eavvur ettiğimiz bazı tesisat 
bntiin bu ihtiyaçları karşılıya

cak bir halde olacakhr. 
Kıymetli ve sayın valimize 

lütuf buyurdukları bu kıymetli 
beyanatlarından dolayı teıek· 
kiirlerimi ttkrarlıyarak yaola
rıadaa ayrıldım. 

i,e baılamııtır. 
Şirkete ait kararname bu 

gllnkll resmi gazetede intiıar 

etmiıtir. a • 
~· 

İzmirdeki 
lngiliz bahriyelileri Ya
manlar kampını gezdiler 

•••• 
lzmir S - Limanımızda bu

lunmakta olan Malaya zırbhsı 

subaylarından bir kısmı verem 

mUcadele cemiyetinin Yaman
lardaki kapına çıkmıılar ve o· 
rada yemek yemiılerdir. Misa
firlerimiz kanmpın yerini ve mü

kemmeliyetini çor takdir etmiş-
lerdir. a.a. 

Sovyet 
--;:-.:;.....--

Amerika ticaret 
anlaşması bir sene 

temdit edildi 
Moskova S - Amerika Bir

leıik devletiyle Sovyet Rusya 
arasında meriyette bulunan ti-

caret anlaşması, So•yet Rusya 
ticaret komiseri ile Amerika 
büldimetinin Moskova maılahat 
iÜzarı ara11nda teati 
mektuplarla bir sene 
afustoı 940 tarihine 
uzatılmııt1r. 

olunan 
yani 6 

kadar 

Halkevi 
Sinemasının ilk 
tecrübesi yapıldı 

Halkevi ıinema11nın ilk tec· 

rubesi dün gece Halkevi tem· 
ıil salonunda ve bir heyet bu· 
zuıunda yapıldı. 

Haber aldığımıza gCSre ıe

aenin en ılizel filmlerinde olan 
Brodvaymelodi filmi gösterilmek 

suretiyle bu tecrübe Halkevi 
taraçasında tekrarlanacaktır. 
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sebetile •• •• um n Lozangü 
.................. Emm.mml!I• 

B. Hikmet Şölenin verdiği konferans 
-5-

Büyiik ve tarihi anlatmanın 
en kıymetli ve en mllhim kısım
larını burada hep beraber mn
talaa etmek doğru olurdu. Fa
kat ıözilm uzamııtır. Onun için 
bazı milhim ecnebi kaynakların· 
dan kilçük parçalar alarak sö· 
zOmü bağlamak daha muvafık 
olacak. 

O zaman, yani ıulhun imza· 
ıını müteakip Fransız parlamen
tosunun hariciye encilmeninde 
Fransız hariciye nazırı şöyle 
demişti: 

[ Müzakere, bir taraftan ye · , 
nilmiş Yunanistanın etrafında 
toplanan ve Almanyayı , Avus
turyayı, Osmanlı imparatorlu· 
ğunu yenmiı devletlerle, diğer 
tarafta yenmiş vaziyette ve yal· 
nız olarak Türkiye arasında ce· 
reyan etmiı Ye tilrk murahhası, 
ıartlarmı sekiz devlete kabul 
ettirmiştir. ] 

Fransız :hariciye encümeni 
mazbata muharriri de ş&yle de
mişti: 

[ Hiç bir müttefiki olmıyao ve 
hiç bir devlet tarafından iltizam 
edilmiyen Türkiye, zamanımızın 
en büyiik diplomaaı muvaffaki· 
yetini kazanmıştır. J 

O zamanki Amerikalı gazete· 
cilerin fU cümlesini de naklede · 
yim: 

[ Lord Gürzonun hiç bir ıert 
ıözü yokturki, ismet paşa ona, 
ayni ve hatta daha üstün bir 
ıiddetle cevap vermemiş olsun ]. 

Şimdi de, Lozan tarihini ya
zan bir lsviçreliden fU cümleyi 
alıyorum : 

[Bilylik devletlerin murahhas· 
lar1, komisyonlarda çalışan fen
ni mnıavirler, tekliflerini türk 
heyetinin beğenebileceği bir ıek 
le koymak için hummalı bir fa· 
aliyetlc çahııyorlardt. Nihayet 
beğendirilecek bir formül bul · 
duldan zaman gölde, gülerek 
kilrek çekmekle vakit geçiren 
büyük adamı çağırmak için bir· 
birlerile mOıabakaya giriıiyor· 
lardı. ] 

Şimdi Lozan konferansının ne· 
ticeıini, bir kaç satır içinde, aııl 

onun kahramamnın ağzından, 

Milli Şef lımet İnönünden din· 
liyelim : 

[ Mütecanis, yeknesak bir va· 
tan.. Bunun dahilinde harice 
karşı gayri tabii kuyuttan ve 
hüküm et içinde hükümet ifade 
eden dahili imtiyazattan miiber
ra bir vaziyet ve gayri tabii 
mükellefiyeti maliyeden azade 
bir bal.. Hak müdafaası mut
lak .. Menabii mebzul ve serbest 
bir vatan .• Bu vatanın adı Tür· 
kiyedir. 

O Türkiyeyi bu muahedeler 
ifade ve tavzih etmektedir. 

-Türkiye Lozanda, büyük ve kavi 
bir devlet, büyük ve kavi bir 
millet addolunmuştur. 

Bu memleketin menabiinin ne 
kadar kuvvetli, ne kadar meb
zul olduğunu bizden daha iyi, 
blltüo dünya öirendi. J 

ismet paıanın beyanatı ne 
kadar beligdir. 

Arkadaşlar 
En kat'i zaferlerle bitmiı mu· 

harebclerde bile bir muahede
nin, bir tarafa bütUn ristedikle
rini getirmİf olduğunu görmek 
mümkün değildir. 

Yalnız Lozan zaferidir ki, bir 
tarafın, bütün kuvvetli devlet· 
lere karıı istediklerini kabul 
ettirmeıile neticelenmiş tir. 

Türk milleti iıtiklalini, bütün 
bir cihana karşı yalnız kendi 
kudretine güvenerek kurtardı. 

İnönü, S•karya, Dumlupınar 
bunun bir ıafbası, Lozan öbür 
safhasıdır. Her iki aafha birle· 
ıerek, millet tam ve kati istik
lalini buldu. 

Türk milletinin ne büyük ta
liidirki, bu büyük zafer le:rio, 
harp ve sulh zaferlerinin büyük 
kahramanı buğün Ebedi Şeften 
ıonra, onun başındadır. 

Harp meydanlarının kahrama 
nı ıulb kooferanılarının da kah· 
ramanı oldu ve ondan sonra, 
Türk mılletinin büyük kalkın
masında, Atatllrkten sonra en 
büyük rolü oynadı .. 

Ne mutlu Türküm diyene ! .. 
-SON-
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RADYO 1 

PAZAR 6/8/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

13.30 Program. 
13.35 Türk müziği (Fasıl he· 

yeti). 
13.00 Memleket saat ayarı 

ajanı ve meteoroji haberleri. 
13 15 Müzilı (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aık1n ). 
1 - Raffaela Valente· Uzak 

bir meml~ketten serenad. 
- 2 Fritz Recktenwald· Viya

na milzikleri. 
3 - Jesef Lanner· Balo dans

ları. 

4 - Rio Gebhardt • Noktor
DO niruıi. 

5 - Hanz Mainzer - Viyana 
polkası. 

6 - Franz Lehar • Libellen
taz operetinden potpuri. 

14.15 - 14.30 Müzik ( Dans 
müziği • Pl. ) 

18.30 Progr m. 
. 18 35 Mürik (Şen oda müziği 
lbrtthim Özgür ve ateı böcekleri 

19.05 Çocuk saati. 
19 35 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti). 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Müzik ( Piano soloları 

Pi.) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
20.45 Türk müziği. 
1 - Hnzzam peırevi. 
2 - Mahmut Celalettin pa· 

şa - Hüzzam ıarkı - Değildi 
böyle evvel. • 

Soıııı 3 a ,,tii 1&)'f•tia 

. ' 

Ba em Kanunu 
izah namesi 

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik ıekliai 
göıterir izahaamenia hazırlığını bitirmiıti. lzabname baıtırılacak 
ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır. _Bütün devlet memurlarım alakadar eden izıbnameyi aynen 
aşagıya koyuyoruz : 

-3-

Bu fıkra mucibince 9 uncu 
dereceye alınabilecek olanlar1n 
ihti1aslarının hususi kanunların
da yazılı ıekilde tasdik edilmit 
olup olmadığının Maarif Veki· 
!etinden tahkiki icabeder. 

Yabarıcı ~dil bilenler 

H - Bu maddenin (H) iıa· 
retli fıkrasında yabancı dillere 
vakıf olanlara temin edilecek 
ilstlinlllkler hakkında bilkilmler 
mevcut olup bu hilkUmlere gö
re (15, 14, 13, 12, 11 ve 10) 
uncu dereceye r1Prebilecekler 
arasında mesleklere ·göre icra 
Vekilleri heyetince teıbit edile· 
cek dillerden birine ve (9) un
cu dereceye alınabilecekler ara
sında bu dillerden ikisine hak
kiyle vakıf olduklarını gene le· 
ra Vekilleri heyeti karariyle 
teıkil edilecek komisyon buzu· 
runda imtihanla isbat edenler 
tahsil derecelerine g<Sre girmek 
hakkını haiz olduklar. derecenin 
bir üıt derecesine alınabilirler. 

I mtihan vaziyeti 

Maddenin sarahatı, ilk defa 
devlet memuriyetine girecekle· 
rin bu hllkilmden istifade ede
bilmeleri için yabancı !dillerden 
bir veya ikisine vakıf oldukla· 
rını komisyon huzurunda imti· 
hanla iıpatı zaruri kılmaktadır. 
Ancak maddede bu imtihanın 
memuriyete tayinden evci yapıl· 
ması lazım geldiğine dair sara
hat olmadıği gibi teıkil edile· 
cek imtihan komisyonlarının da
ima müctemi ve faal bir halde 
bulunuyamıyacakları göz önün
de tutulunca tayin muamelele
rinin imtihanlardan sonra yapıl
ması cihetine gidilmeıinin kad
ro boşluklarının zamanında dol· 1 

durulması gibi idari bakımdan 
mahzurlar tevlit edeceği de aıi· 
kirdır. Bu sebeble yabancı dil· 

lerden bir veya ikisine vakıf 
olduklarını ileri sUrmek ıuretiy· 

le memuriyete talip olanların 
komisyonun ilk içtimasında im· 
tibana sevk ve muvaffak olduk· 
lan takdirde tayinleri icra edil-

mek üzere tahsil derecelerine 
göre girmek hakkını haiz oJ .. 
duklan dereceye alınmaları ca
izdir. Bu suretle tayin edilmiı 

dan mühim bir kısmının teşki
lihnda evelce değitiklikler vu
kabulmuı olduğundan, bu okul
lardan daha önce mezun olan
ların tabıil durumlarının ayrı
ca salibiyetli makamlara teabit 
ettirilmesi iktiza eder. 

Ecnebi memleketlerdeki ya
bancı mekteplerden mezun olan
lardan maaılı memuriyetlere ilk 
defa gireceklerin tahsillerine 
g&re lalınabilecekleri dereceyi 
tayın edebilmek için, ellerindeki 
vesikalaran maarif vekiletince 
tetkik edilmeıi ve mezun olduk
ları mektebin Tnrkiye' deki han
gi okula muadil "bulunduğunun 
tayin olunması lazım gelir •. Bun
lar . Maarif veklletince muade . 
leti kabul olunan okul mezun
larının girebilecekleri derecele
re alınabilirler , 

Yedek subay okulundan 
çıkanlar 

Yedek subay okulundan ne· 
şet :edenlerden maaşlı mülki 
memuriyetlere alınacaklar, ye
dek subay ·okuluna girmezden 
evci haiz oldukları tahsil dere· 
cesine göre rirebileceklari ma· 
aş derecelerine tayin edilebilir
ler. Bunların yedek subay oku· 
lunda geçirdikleri altı •ylık 
mesleki tahsil, ihtiyat subayh
ğında ibraz ettikleri riltbe ma· 
aşlarını ancak bu sınıfta istih
dam edildikleri müddetçe al· 
malarına bak vermekte olup 
1076 ıayıh ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askeri memurları kanu
nunun, 3701 ıayılı kanunun 1 inci 
maddesiyle değiıtirilen 3 üncü 
maddesi mucibince bunlardan 
muvazzaf sınıfa nakillerf icra 
edilenlerin dahi harp okulunda 
tahsilleri ikmal ettirilmelite bu· 
lunmasına mebni bu kimselerin 
yedek subaylıkta aldıkları rlit- ' 
be maaşları mülki memuriyet· 
lere tayinlerinde kendilerini ma· 
aş derecesi bakımından bir bak 1 

babıetmez. 
Madde 4 - Bu madde hük· 

mllne göre ilk defa maaılı dev· 
let memuriyetine alınacaklardan 
tahsil vaziy .: tlerine göre 3 üncü 
maddenin muhtelif fıkralarında 

g8ıterllen dereceterden her hail' 
gi birine girebilecek olanlarıO 
kadrosu açık yer bulunmaaı••1 

hesabiyle bu derecelerden daha 
aıağı bir derece ile tayinleri 
yapıldığı takdirde, bunların me" 
mur oldukları daire kadroıuııd• 
bidayeten girebilecekleri dere" 
celerde ilk açık vukuuoda ter· 
cihan o dereceye tayin olunm•· 
ları icabeder. 

Madde metninde bulunan da
ire tabirini tatbikatta memuruo 
müstahdem bulunduğu "ıubeİ 
idariye,, yi değil, merkezde vekl" 
Jetleri veya müstakil mlldüriyoti 
umumiyetleri taıralarda da yine 
Yekllet veya mOstakil müdilrİ .. 
yeti umumiyelere bağlı teıkilitı 
kol halinde ifade eden bir tabir 
olarak imal etmek Te bu tak" 
dirde meseli; tabıil vaziyetine 
göre 10 uncu dereceye girmek 
hakkını haiz olan bir kimse 10 
nucu derecede mGnhal bulunma" 
maıındao dolayı maliye vekile• 
ti mubasebei umumiye mOdUri• 
yeti muha1ebe1inde 11 inci de
receye tayin edilmişae bu me
murun maliye vekiletinin yalnız 
muhasebei umumiyeainde değil, 
diier şubelerinde de 10 uncu 
dereceden açılacak bir memuri· 
yete tercihan tayin edilmeıi 
lazımdır. Bu suretle tayinin lı
tanbul defterdarlığında yapıldığı 
farzdedilecek olursa gene bu 
esasa göre hareket edilmeıi, 
yani memur defterdarlığın han
gi fubesinc almmış olursa olsuD 
diğer şubelerde kendisinin ta .. 
yin edilmek hakkını haiz ~oldu
ğu bir memuriyet münhal oldu· 
ğu takdirde tercihan o memu'" 
riyete tayin olunması icap eder. 

Bu ,ekilde tayin edilmit olan 
memurların adedi birden ziya
de oldutu tardirde baklarınd• 
kıdemlerine ve ehliyetlerine gö 
re muamele yapılır. 

Sonradan yabancı dil öl· 
rerıenler 

Madde S - Devlet memurı" 
yetine bidayetcn alınırken ya• 
bancı bir dil bilmedikleri halde 
memuriyete girdikten ıonra öğ· 
renenlerden veya memuriyete 
ilk intisabında yabancı bir dil 
bildiği için 3 ilncfi maddenin H 
fıkruı mucibince girebilecekleri 
derecenin bir üst dercceıine ta
yin olunup bilahare bir dil da
ha öğrenenlerden; bu dillere 
hakkiyle vakıf oldukları le· 
ra Vekilleri heyeti karariyle 
muayyen yerlerde teşkil edile· 
cek komisyonlar huzurunda ya" 
pılacak imtihanla sabit olanlara 
bu busuı için tanzim edilecek 
nizamname ile tespit olunacak 
niıbetlerde ve bir defaya mab 
sus olmak üzere nakdi mükifat 
verilebilecektir. 

- Sonu var -

olanlardan her hangi sebeple 
olursa olıun komisyonun ilk iç· 

timaında imtihana iıtirik etmi· 
yenler bu madde hükmünden 
istifade edemezler • 

- H. Şölener'e saygılarımla 

Bir damla göz yaıı.. Ateşin bir çay.·. 
Gönülden gönüle dökülmektedir. 
Ve sonra, muazzam ıanlı bir saray · 
Meş'um bir rilzglrla ıökülmektedir. Yabancı memleketlerde 

okuyanlar 

Yukardaki (C, D, E ve F) 
fıkralarında yazılı okullar, bu 
günkü teıkilitları itibariyle 
3656 sayılı teadül kanununun 
teıbit ettiği tahsil şartlarına 
tckabnl etmektedir. Bu okullar· 

.. 
Etrafım ıssız, meçhul bir alem •. 
A• zunıza, seraeri bir pervanedir. 
Enginde baıı boı yüzen düıilncem 
Bilmem ki, yarala hayal mi nedir? .. 

Necip PehlifJan ~ 
lıtanbul Erkek Öğretmen Okulu f 

...,.~ ~~+ • .r-,..,. 
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iş hayvanlarında 
tırnak bakımı 

kuvvetlerinden istifade etmek 
İçin kullandığ'ımız tek ve çift 
tırnaklı blitBn hayvanların en 
kıymetli azası tırnaklardır. 

Çünki; tekmil bir vDcut ağır
lıiını ayaklar taşır. Yürürken 
Yere kuvvetle çarpan ayak1ar· 
dır. Bir arabayı çekmede, bir 
•uvariyi veya yükü taıımada, 
bir tarlayı sürmede velhasıl bü
tOn hizmetlerde, zor hep ayak· 
lara yüklenir. Sakat, hastalıkla 
•eya kırık ayakla bir hayvanın 
biç bir iıe yaramıyacağını her 
kea bilir. Onun için canları 
bize emanet edilen hayvanları· 
llıızın yem ve timarlarına iyi 
baktığımız kadar ayaklarını te
tııiz tutmah, aakat etmekten 
korumalıdır ki, onlarda bize iy! 
it rarıOnler. 

O halde, ayak nedir ve ne· 
teıi mlihimdir, evveli kısaca bir 
Yapısını gözden geçirelim, son
tada bakımını ele alalım. 
.. Ayaklar, bacakların yere de
len ıon kısuı•larıdır ve üzerle· 
~ili bir tirnak mahfaza arter. 
. u kalın ve ıağlam mahfazanın 
•çiade ayağın asıl canlı ve duy· 
R'Ulu ku11mları vardır. 

Bunlar kemikler, oynaklar, 
lcılcırdaklar, kemik ve et bağ· 
1•rı, damarlar, sinirler, ve canlı 
deriden ibaret olup pek ziyade 
~ttitlidir, her birininde ayrı, 
'Yrı vazife ve ehemmiyetleri 
'ardır. Ayağın bu canlı kısım-
1•11111 tırnak korur. Vilcudiln 
rere basııı ve yUrüyüıü tırnak 
~le olur. Ve bir ayağa bakılınca 
~le defa tırnak göze çarpar. 

Unun ıçıa ayak denildiği 
1•nıan batıra gelen yal • 
Qıı tırnak olur ve öyle de 
0 lll'llıdır. Bu ıöylediklerimizden 
•bla dıyor ki; hayvan tırnakları 
tıplcı bir kundura gibi hatti 
Çok daha mühim işler görüyor. 
~ıtyvan bealiyenler pek iyi bi· 
ırler ki, bir tırnağın kasnak 
taban, maya denilen yerleri 
~ardır. Bunlar ayrı, ayrı parça · 
b~r~ır. Amma hayvan ayağında 
trıhirini sıkı, sıkıya kenetlenmiı 

:ele bir parça olmuılardır. Bnn· 
•rıo hepsini de tırnak anası 
doğurur ve büyüktür. Hayvan 
klic:udunu nasıl kıllı bir deri 
.•~lıyorsa hroak da ayağın de· 

'
1••dir. 

d Y •lnız kılıızdır, serttir, için
e damar ve sinir yoktur. 0-:un için cansız ve duygusuz

ı:,~'" Fakat üzerine çarpmalar1, 
ır tarafa sıkışma acısını 

' 1t.ndaki canlı uzuvlara bulaıh
"•r. 
)'le Ü.(crinde bulunan küçük de-
1 lcrden içten dııa doğru bir 
~ •ııar, yani tırnak da terler. 
k *but bunun aksine brnak 
le tndisine lizım olan suyu bu 
d llçtıcnk deliklerle dışarıdan 
• alır. Bu sular brnağı yumu· :•k tutar, bunun liçin tırnağın 
ıerinde bulunan cilih bir zar 

•uyu muhafaza eder ve Ltırnağı 
Ç•buk kurutmaz. 

Tırnağın esnekliği de vardır, 
Yan· a geııişler ve daralır. Tırnak 

makanizması denilen bu geniı· 
leme ve daralma tırnağın iki 
kıkırdağı ve bir de maya yas
tığı yardımiyle olur. Ayak yere 
basbğl zaman ökceler lvilcut 
aaubj'ı alt.oda yayılır, açıbr, 
yerden kalktığı zaman iıe 
bu kısımlar kapanır ve eski 
teklini alır. Sağlam ayaklar için 
bu söylediğimiz genişleme ve 
daralma pek zi}'ade llzımdır. 

Çünkn ya yılma sırasında ma
ya yere dokunur. Baııı emni· 
yetli olur. Kaymaların önüne 
geçilir. Kanan dolaıması kolar 
laıır. 

Bacakların yere çarpmasında· 
ki zorluk azahr. Ağrılı sarsın
tılardan korunulur. 

Tırnaklarlrın yapııı ve hali 
ilzerinde bu kadarcık durduk
tan sonra timdi de onların ko· 
runma ve bakımı kusususunda 
nelere dikkat etmek icabettiii
ni anlatalım. 

Tırnak bakımı denilince, yu· 
karda saydığımız birçok ıeylerin 
bulunmasına hizmet etmek an
latılır. 

Mer'aya b1rakılan nalsız hay
vanların ve tayların brnaklar1 
•tındığı kadar z1rh baımdanda 
•tağıya doğru o kadar tırnak 
uzar ve uzunluk bozulmaz. Bun
ların eğer basıı ları düzgün ise 
aşınmada düzgün olur, yapıla· 
cak bir it yoktur. Çayırda ge
ziş tırnaklara bir fenahk yap· 
maz. Daima yumuşak yere do
kunan maya geniıler, ayak 
makanizmaıı yerinde olur. Şa· 
yet ahırlarla mer'a arasındaki 
yollar bozuk ve taıh olupta tır 
naklar için bir zarar veriyorsa 
brnakların kırılmaması ıçın 
kasnık dış kenarlannı törpüle
yerek yuvarlak yapmalıdır. E
ğer ayaklarda bir çarpıklık var-
,. o zaman sık, ıık bakmalı, 
•tınmayan tırnak lar~fını törpüli 
yerek düzeltmeli ve tıpkı nal· 
lamıya hazırlamıı gibi hareket 
etmelidir. 

- Sonu var -

ilin 
Aydın vilayet daimi 

cncüme ninden 
Söke - Aydın yolunun 17X 

SOO kilometresinde morali çayı 
üzerinde 3333 lira 75 kurut ke 
,tif bedelli aiı,ap köprü tamiratı 
açık eksiltme uıuliyle ekıiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 lperşembo 
gUnü saat 16 da aydlD viliyeti 
daimi encümen salonunda yapı
lacaktır. 

Bu iıe ait resim kctif ve 
ıartnamelar ayd1n nafia mlldOr 
lüğünde g6rülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
250,03 liradır. isteklilerin mu· 
vakkat teminatları ticaret oda· 
ıı ve1ikalan ve bu it için ay· 
dın viliyetinden alacakları Ceh· 
liyet vesikalarile birlikte yuka
rıda yazılı gün ve saatte vili
yet daimi encilmenindc haz.r 
buluamaları ilin olunur. 

155 6 11 18 22 

Almanyanın vaziyeti 
On beş Mart kuvvet darbesi tesirini 

göstermeğe başladı 
Alnıanyanın ne düşündüklerini bilmiyorux, işgale 
muhalif olan bunu Şansölyeye anlatmıya cesaret 
edecek midir ? A vrupanın mukaderatı bir kaç 

adamın ceseretine bağlı bulunmaktadır 

Almanya lS martta yaptığı 
kuvvet darbesinin hiasetmiye • 
ve tabii ölçmiye- haıhyor. ÇUn· 
kil her hareket bir takım mu
kabeleler doğurur. Bir insanın 
sıhbatıhusuıunda da va%iyet 
ayni değil midir? Kendini ifrat
lara kapbranlar evveli bundan 
yalnız baz duyarlar; fakat so
nunda ayyaş veya frengili bir 
hastalık neticesinde ölürler. 

1938 İlk teşrinin bir inci günü 
Şans6liye Hitler filen Çekoslovak
yaya h€ikimdi. Bu memleket 
Almanya ite iktisaden mutabık 
kalmadıkça yaııyamazdı. Stra
jik bakımdan memleketin mü
dafaası imkinsızdı. Bunun deli
li de şudur ki çekoılovaklar, 
geçen kış, almanların biri mem
leketi baıtan başa kateden, 
~teki de Avusturyayı Silezyaya 
bağlayan iki otostard inşa etme
lerine boyun eğmişlerdi. Alman 
lntalarınıo, mesafeyi uzatma
mak için, bunlardan istifade 
etmelerini de kabul etmişlerdi, 
Almanya CilçOyii kaybetmemek 
ıartiyle her şeye kadirdi. 

Slovakya ile Karpat Ukran
yan1n Çeklerden ayrılması da 
Münib anlaşmaıının çiğnenmesi
ne hacet kalmadan husule ge
lebilirdi. Slovakya kendisinden 
ayrılınca, Çekistan her yandan 
çevrilmiş olacak, ve ister iste
mez Almanyaya boyun eğecek
ti. Fakat şiddetten hoılanan 
Almanya, tabii meylini takip 
etti. Ôlçilsilzliik ihtirasma ve 
aşikar bir tahakküm zevkine 
karşı koyamadı. Filen sahip 
olduğu ıeye aıikir surette de 
malik olmak istedi. Niçin Han· 
gi tahrip, tahakküm arzusiyle 
Hangi köleleştirmek ihtiyaciyle? 
Hangi itkence hırsiyle? 

Hiç sebepsiz 15 mart kuvvet 
darbesini yaph. Blitün Avrupa 
cinayet ve - daha fenası .. si· 
yasi hata diye haykırdı. Alman
ya güldü. Siyasi bata mı ? San· 
ki Şanaöliye Hitlerin hata et· 
mesi milmkUttmOş gibi! O za
mana kadar biç hata iıleme
mişti. Asli iılemiyeceği de ıa
oıhyordu. 

Fakat burada ? Bir Alman 
hekiminin enjeksiyonlarla kuv
vetlendirmeye çalıf tığı bir has
tadan bir iıtiliyı milmkiln kıla· 
cak imzayı koparmak için ihti
yar B. Hacha ile dış bakan1Dın 
Berlinde btıtün bir gece tethit 
etmesi, Pragı bombardıman e
deceğini ı6yliyerek tehdit etme
si icap etti. 

Fiihrer bu işte ne mi kaza
nıyordu ? Hiç bir şey. Çünkil 
çek fırkaları ilk tqrindenberi 
iciz bir vaziyette bulunuyorlar• 
dı. Hatti kendisi bundan za-
rarlı çıktı. Çünkü Habsburglar 
zamanında olduğu gibi bapiıa-
nelerini berhava etmiye veya 
icap ederse birlikte berhava ol
tnıya azmetmif, sonuna kadar 

Yazan : Piger Dominik 

mukavemet edecek ve pasif 
hizmetleriyle garoizonların ma
neviyabm kıran 7 milyon Çeki 
nezaret altında tutmak için bil· 
tün jandarmalarını seferber et• 
mesi icap etmiıtir. Almanyaya 
karıı dünyanın 15 marttan ev
vel oldukça zayıf olan, bugün 
artık hiç mevcut olmıyan itima
dından hiç babı etmiyorum. 
Gerçi Şana6liye Hitlcr böylelik
le orta Avrupanın mutlak hi
kimi olduğuou ispat etmek iı· 
tiyordu. O an içia Avrupaya 
bir korku geçirtildi. Ya . ıonra. 

Danzig'de bugün Almanya 
bir duvarla karıılaımaktadır. Ni
çin? Daha ziyade 15 mart dar
besi yüzünden. Türkiye, aynı 
zamanda Yunanistan bu kadar 
açıkça F ranıız • İngiliz tarafına 
geçtilerse, Romanya Almanya
'nın tahakkümünden kurtuldu 
ise, Macariitan homurdanıyorsa 
Yugoslavya ne Roma'ya, ne 
de Berlin'e hiç bir taviı.de bu· 
lunmadıyıa, bizzat Bulgariıtan 

bile tereddütte ise, Polonya bu 
kadar izimkar davranıyorsa, 

hiç fÜphe etmiyelim, bütün bun
lar, Arnavutluk darbesinin ta
kip etmit olduğu 15 mart dar
besi yüzünden olmuştur. 

Bugilnlerde İngiliz naz1rı B. 
Hudıon'fa B. Wobltar arasında· 
ki mOllkatta neler konuıulmuı 
olduğunu bilmiyoruı, fakat B. 
Hudson, matbuata verdiği be· 
yanatta, plinında Almınyanın 

tlviz olarak Çekeslovakya'nın 
tahliyesi metrut olduğunu söyle· 
mittir. 8. Wobltat anlaşılan bu 
tartı iıitince hiddetleomif. Her 
halde, alman tebliği bundan 
bahsetmekten çekindi. Çünkil 
Hudıoo·uo tekliflerini neıretmek 
alman milletine - büyük ekse
riyetinin Münib anlatmasını taı· 
vip etmiı olduğu - ingiliıleria, 
aradan alta ay geçmeden çek 
iıtiklilini taahhüt etmiı olan 
almanların anlaımayı çiyoeye· 
rek memleketi iıgal etmeyi cil· 
ret etmit olmalarından bir ıey 
anlamadıklarını gCSstermek ola
caktı. 

Böylece, Hitler'in keyfini tat
min için yaptığı lS mart dar
besi tesirlerini göstermekte de
vam ediyor. Hudson • Wohltat 
bidiıesi bu hususta bize parlak 
bir delil vermiştir. Avrupa bir 
milletin mutlak iktidar peıinde 
koımasına tahammül edemez. 
1938 eylôlDnde almanlar millet· 
lerin kendılerini idare ~tmek 
hakları üzerinde ısrar ediyor
dı. Martta birdenbire hayat ıa· 
hHı diye tutturdular. Komıulan 
da ayni yolda onları takip etti. 

Ve iıte Danzig meselesi bu
glln bu sabada ortaya çıkmıı 
bulunuyor. ~B. Hudıon dürüst 
bir şekilde B. Wobltat'a Al· 
manya'nın hatasını gcS.termek 
istemiştir. Gerçekten bllyUk bir 
adam hatasına kabul etmesin? 

RADYO 1 
8aftarafı 2 inci 1a1fada 

3 - Tatyoı - Hlizzam ıar• 
kı • Suyi katanede. 

4 - Arif bey .. Scılb farkı 
Meftuo olalı. 

5 - Arif bey - Seglh ıarkı 
Olmaz illç. 

6 - Hnzzam aaz semaiıi. 
7 - Artaki .. Eviç ıarkı .. 

Aık1nla harap olduiumu. 
8 - Bimen Şen .. Ferahnak 

ıarkı .. Ruhumda bahar açb. 
9 - Eviç tüt kil - Şahane 

gözler ıabane. 
10 - Eviç türkü - Elveda 

dost deli gönül. 
21.30 Müzik (Cazband .. Pl.) 
22.25 23 Son ajanı, spor ha

bt!rleri ve yarınki program. 
P AZARTESI 7 /8/939 

12 30 Program. 
12.35 Türk müziği · Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Milzik ( Beethovenin 

Do minör piano konıertosu op. 
37. Pi.) 

19.00 Proğram. 
19.05 Müzik ( Danı müziği 

.. PJ.) 
19.30 Türk müziği ( loce saz 

fasla). 
20.15 Konuıma (milli musiki

lere dair - iskan dioav musikisi 
- Halil Bedi Y6netken ). 

20.30 Memleket saat ayarı, 
ajana ve meteoroloji haberleri. 

20.SO Tllrk müziği ( ıaz eıer 
leri ve ıarkılar.) 

1 - Numan ağanın • Şevk· 
efza peırevi. 

2 - Sait dede .. Şevkefza saz 
semaisi. 

3 - Kemani Riıa - Tabir pu· 
selik peşrevi. 

4 - Sebuhun - Hicazkir sir· 
toau. 

S - Arif beyin - Mabayyer 
farkı • Huınar1 yok. 

6 - Arif beyin - Muhayyer 
ıarkı - iltimas etmeğe. 

7 - Muhayyer kürdi şarkı -
Efem timdi eller ıözllne. 

8 - Muhayyer ıarkı .. Evle
rimin &nü bandır. 

9 - Halk türküsü .. Esmer bu 
gün ağlamıı. 

10 - Halk türkilıll • Karan
fil oylum oylum. 

21.30 Konuşma ( Doktorun 
saati ). . 

21.45 Neıeli pliklar • R. 
21.SO Mllıik (Opera aryaları 

• Pi. ) 
22.00 Müzik (KOçük Orkeıtra

Şef : Necip aşkın ). 
1 - Emile W aldteefel • iki 

kere iki ( Vals ). 
3 - Drigo-Arlekenin milyon

lan No.4 
4 - Haos Löhr - Memleket

ten memlekete - muhtelif mem 
leketlerin melodileri Qzerine 
rapsodi. 

5 - Micheli - ltalya ıarkıla
rı • Portpuri. 

23.00 S<'n ajans haberleri, zi
raat, eıham, tahvilat, kambiyo· 
nukut borsası ( fiyat ). 

23.20 Müzik ( Cazbant • Pl.) 
23.55· 24 Yarınki program. 

Almanların bu hususta ne dü
tllndüklerini bilmiyoruz. işgale 
muhalif olan Bercbtesgaden de 
aöylemiye ve Şansöliye'ye an
latmıya ceıaret edecek midir? 
Avrupa'nın mukadderatı birkaç 
adamlD ceı1aretine bağlı duruyor. 



ispanyada 
hali İtalyan gö- 1 

nüllüsü var mı 

Londra S - Avam kamara
ıında, lıpanyadaki Alman ve 

İtalyan kıtalarının çekilip çe· 
kilmediği hakkında sorulan bir 
ıuale hariciye müşteşarı Batli; 

Sarih rakamlar beyan edemi 
yeceğim. Şunu söyliye bilirim ki 
hariciye nazırı Lord Halifaks, 
ltayan ve Alman kıtalarıoın 
büylik bir kısmının geri çekil 

mit olmaıındaa çok memnudur. 

Sağlık 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Yenipazar - Sultanhlaar yo· 
lundaki obşap bUvllk mendreı 
köprllslln6n (629) lira 35 kurut 
ketif bedelli esaslı tamiratı 
açık eksiltme usuliyle eksiltme• 
ye konulmuştur. . 

Eksiltme 10/8/939 perşembe 
gilnn ıaat 16 da viliyet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait keşif, metraj, şart 
name ve sair eYrak aydın na· 
fia müdürlüğünde gör01ebilir. 

Muvakkat teminat 47 lira 20 
kuruştur. . 

lıteklilerin teminat mektup· 
ları, aydın vilayetinden bu 
iş için alacakları ehliyet vesi· 
kaları ve ticaret odası vesika· 
lariyle yukarıda yazılı gün ve 
saatte viliyet enci1meninde ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

,121 22 27 1 6 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve .-ontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulllne batlamıttır. 

Yurtda birinci sınıf mOtahassıı doktorluımız tarafından ber 
t6rl0 erkek k•dın ameliyattan ve rontken muayeneleri yapılmakta 
•e tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daireıinde takip edilmektetir. 

Vilayet daimi encümeninden 
Tutarı Adet Cinsi Muhammen bedele 
2600 400 iki kişilik okul sırası 6 lira 50 K. 

Viliyet ilk okul için dartytız adet okul sırası 1718/939 tarihli 
perşembe gilnli saat on albda viliyet daimi encümeninde ihale 
edilmek tizere yirmi glln milddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin % 15 teminat akçelerile sözn geçen gün ve saatte 
2490 sayılı kanun mucibibince lazım olan vesikalarile birlikte 
vilayet daimi endlmeninde bulunmaları. 

Fazla malümat almak istiyenlerin her gün maarif müdürlüğilne 
ve viliyet daimi encümen kalemine mOracaatlan. 
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1 HALKEVI R 
İ Bakım Evi Muayene Saatlan ı· 

M•a7eae flal Saat Doktor arkadatımmn aclı (+) 

• 1 
1 • 1 
1 • 11 

Pazarteıi 

Sah 

Çarıamba 

" 

• 

Cımıa 

Camarteıi 

J - 4 

4 - 5 

2-J 
J - 4 

4 - s 

s-' 
4 - s 

2-3 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatalıkları mutabuam) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçao 

(Gaı hastalıkları mutaha11111) 1 
Doktor Mulısha ltl 
<iç baıtahkları mutahau•ıı) lfl 

Doktor ŞeTket Kırbq 
datanl haatahklar mutahaa1111) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadıa baıtalıklar1 mutaba11111) 

aYI 

" . 

• 1 • 

• • 1 
fJ 

1 • 

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 edilmif olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tan., si 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 igi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 1 

20.0, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur S 
~ C. H. P. Basımevi J - .~·~!..~., .............................. ~ 

Aydın defterdarlığın
dan 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

ları ticaret odaaı vesikaları "' 
bu iş içio aydın viliyetindeo 
alacakları ehliyet ves;kalluile 

birlikte yukarıda yazılı rBn ve 
saatte •iliyet daimi enenme" 
ninde hazır bulunmaları ilio 
olunur. 

Tilrk parasının kıymetini ko· 
ruma hakkındaki 12 sayıh ka • 
ra!'nameye ek ve 51511939 ta
rih ve 2/8679 sayılı kararname· 

ye mtızeyyel 22/5/1939 tarih ve 
2/11041 sayılı kararnamenin 1 
nci maddesi bükilmlerine tevfi
kan milvaredatına serbest dö-

viz verdiğimiz memleketler liı· 
tesine Kanadanın ilAve edildiği 
ilin olunur. 153 

tmtlyas ı•hlbl •• Umumt Netrlyat 
MlldGrll ı ~tem MeuıilrH 

Baeılc!ıiı yer 

C H r Baw.ı~d 

Aydın • Çine yolunun 9 t-000 
uncu kilometresindeki mendreı 
üzerinde 4968 lira 38 kuruş ke 
şif bedelli ahıap köprö tamira· 
tı açık eksiltme usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 24/8/939 perıembe 
glln6 saat 16 da aydın villyeti 
daimi encOmen salonunda ya· 
pılacaktır. 

Bu ite ait keıif,, metraj, şart· 
name ve resimler nafia mOdür
lüj'llnde g3rUlebilir. 

Muvakkat teminat 372 lira 
62 kuruştur. 

İsteklilerin muvnkkat tcrninat 
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r··· .... Abone teraiti ........ : 
f Yılhtı her yer için 6 lira. f 
i Aiti ayhfı 3 liradır. i 
i idare yeri: Ardında C. H. ~ 
i P. Buımnl. ! . . 
i ıaıeteye alt 7aıılu içiD ! 
i yaıı itleri müdürlüj6ne, tlln· i 
! lar için idare müdnrliJtüu• 1 
! ıaGracaat edilmelidir. ~ 
:.... .............. .-;. .............................. . 


