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Milli Şefimiz İsmet İnönü . Daimi encümen toplandı 
b • • d k• k• k h Sivri sineklerle mücadele için hela 
oolu ve havalısın e ı tet 1 seya at- çukurlarına mazot dökülecek 

}erinden Ankaraya döndüler 
Boluda çiftçi ve esnaf mümessillerini kabul buyuran büyük 
şef avdette Gerede ve Kızılcahamamda halk mümes

sillerinin maruzatlarını dinlediler 
Bolu 7 - Hususi muhabiri· 

lllizden : 
lit iıleri üzerinde tetkikatta ı 
bulunmuşlar ve dileklerini din· 

burumuıa açıkça ifade etmiş· 
lerdir. a. a. 

Ankara 7 - Bolu ve hava
lisiode bir tetkik gezisine çık· 
mı~ olan cumhur reisimiz ismet 
fnönli bu sabah saat 10 da Bo· 
ludan hareketle Gerede ve Kı · 
zılcahamama uğrayarak saat 
18,25 de Ankaraya gelmiştir. 

Bolunun misafiri bulunan cum 
bur reisimiz ismet İnönü öğle · 
den evvel belediye, parti, halk 
evini ziyare-t etmiş ve yeni ya
Pıhnakta olan belediye otelini 
itzmiştir. 

Öğleden sonra Bolu kaplıca
larına gitmişler ve kereste fab
rikalarını gezmişlerdir. 

Cumhur reisimiz, fabrikacıla· 
tın ihtiyaçları ve kereste ima-

lemişlerdir. Mılli Şef İsmet ln· 
öoll, Bolu orta mektebini gez. 
mitler ve buradan hükumet 
konağına gelerek Akçakoca, 
Gerede ve Düzce kazalarından 
gelen heyetlerle çiftçi ve esnaf 
beyetlerici kabul ederek iÖrüş
müşler ve dileklerini dinlemiş

lerdir. 
Heyetler dileklerini Reisicum-

Reisi cumhurumuz Gerede ve 
Kızılcahamamda Halk mümeı
sillerillerile temaslar yaparak 
dilekleri dinlemişlerdir. 
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Nlogollarla Mançul8rl İspanyada 
Arasında şiddetli kara ve 

muharebeleri oluyor 
hava 

l BGEo 

1 56 Suikastçı idam 
edildi ----Japon Mançuko kıtaahnın !bütün taarruzları Madrit, 6 _ iki gOn evvel 

topçu ve nıitralyöz ateşile akim bırakıl mıf Talave yolunda öldürülen Mad-

Moskova 7 - Tas ajanıın· tayyare kaybetmişlerdir. İki Mo- rit muhafız kıtaatı kumandanı-
d uın katillerinin muhakem~si ne· •n : gol tayyaresi üslerine dönme-

Mogolistan Sovyet kıtaatı mişlerdir. ticesinde 56 kişi kurtuna dizil-
26 temmuzdan 5 ağustosa ka- 30 Temmuz günü iki Japon miştir. Emniyet dairesi, siyasi 
dar Japon Maoço kıtaatı ,ile filoıunun yaptığı taarruzda Sov- cioayetler ika etmek üzere Bar-
tnütemadi surette müsademe yet Mogol tayyareleri filonun ıelonda teşkil edilen gizli ce-
h kumandan tayyarelerini düşür- miyet hakkında tetkikata bat· 
alinde bulunmaktadır. 
Japon Manço kıtaatının bü· müşler ve filo kumandanlarını laıııııtar. 

tün taarruzları topçu ve mitral· esir almışlardır. 31 Temmuzda . ~~ 
müteaddit hava muharebesi ol- B } • 

Y
8
öz ateşile akim bıraktırılmıştır. U garıstan 
u müddet zarfıoda bir çok muş beş Japon avcı tayyaresi 

bbava muharebeleri olmuştur. Bir düşürülmüştür. Bir Sovyet tay- Almanyadan demir alıyor 
ava hücumu esnasında Sovyet yaresi üssüne dönmemiştir. ! Sofya 6 - Bulgaristan bü-
~ogol tayyareleri biç bir zayi· 6 ağustosta saat 8 de Sovyet 1 kOmeti Almanyaya sekiz buçuk 
'ta ugrv amadan bet Japon tay- Mogol tayyareleri Japon tayya· 1 ·1 ki k d . l l 

1 
mı yon mar ı emıryo u. ma • 

Ytrcsi tahrip etmişlerdir. Ja- re meydanını bombarduman zemeıi sipariş vermiştir. 
Pontar 29 Temmuz günü yap· etmiş 8 tayyare tı:ıhrip etmit- 1 ~· 
h~Iarı bir hava taarruzunda 32 · lerdir. • 8 D v 

- • 
1 

anzig aşovanın 

l\'Iereşal Simig"' linin nutku notasına müs~et cevap 

1 

verdı 
Varşuva 6 - Danzig ayanı, 

Londra mahfillerinde müsait görüldü '. Varıovanın verdiği notaya müı· 
1 

bet cevap vermiştir. 
Londra 7 - Londra ıiyasi mahfilleri Polo"lya orduları baş ku- D p 1 ~•ndanı Mareşal Simiğlinin nutkundaki mutediline lisandan sita· ' anziade 0 onya gilmrük 

Yışle bahsetmektedirler. ıl müfettiılcrinin hukukuna hllrmet 
Mezkür mahfillerde nutkun meydan okuyucu makiyette olma· edilecektir. Pek yakında bu 

:•ğı söyleomekte ve Polonyanın tarzı hareketi bir kere daha hususta resmi bir tebliğ nefre· 
•hain edilmektedir. j dilecektir. 
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Japon Harbiye Nazırı 
Başvekil ile iki saat görüştü 

Tokyo, 7 - Japon Harbiye Nazırı dün akıam Baıvekili z\ya· 
het ederek aaat 22 den 24 e kadar iki saat görilımDştür. İyi ha· ,;r alan mahfıllcrde ı&ylendiğine göre Harbiye Nazırı Baıvekile 
di Vrupanıu bugllnkll vaziyeti kartııında ordunun hi11iyatını bil-

t1aı, •• bu balliıte bazı t•niyelerde l:naluamuıtur. 

Doğum -
Genç hlkimlerimizden 8. 

Fahri Tanjunun bir kızı dün· 
yaya retmiştir. 

Yavruya uzun ıimOr ve 
ıııkh gOnler diler ana ve ba· 
bayı tebrik ederiz. 

Belediye daimi encümeni dün 
sabah belediye reisi B. Etem 
Meodresin reisliği altında top
toplanmışhr. 

Encümen bu toplantısında be· 
lediye teobib ve yasaklarına 
aykırı hareketleri görülen bazı 
esnaf ve şoförleri muhtelif pa· 
ra cezalariyle cezalandırdıktan 
ve belediyenin dahili muamele-
sine ait evrakı tetkik ve kara• 
ra bağladıktan sonra bir çok 
hastalııdarın sirayet vasıtasıolan 
kara sinek, sivri sinek ve ta
tarcıklarla yapılacak mücadele 
hakkında bir müddettenberi ya
pılmakla olan tetkikler üzerin· 
de konuıutmuştur. 

Muallim 
- ·--

Mekteplerine parasız 
talebe ahnacak 

Geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da mualıim mekteplerine 
kadro boıluğu nisbetinde para· 

sız yatıla talebe alınacaktır. Mü· 
racaat edeceklerin yaıı muallim 
mekteplerinin birinci sınıfları 

için 17-21 olacaktır. Alınacak 
talebe sınıfını pek iyi ve iyi 

derecede bitirmiş olanlar ara· 
sından seçilecektir. Liselerin i
kinci ve üçüncü sınıflarından 

muallim mekteplerinin muadil 
sınıflarına ieçmek iıtiyenler ve· 
rildikleri mekteplerde mealek 

dersinden imtihana tibi tutu
lacaklardır. 

Muallimler meclisi 1 eylülde 
toplanarak müraccat eden ta-

lebenin vaziyetini tetkik edecek 
ve liseler muallim mepteplcri 

meslek kısmı vilayet merkezinde 
lisesi bulunan orta mektepler 
diğer orta mektepler namzet 
seçeceklerdir. Muallim mektep· 
lerins seçilecek talebe bir teah· 
hüt sededi &yaparak mektep 
idaresine verecektir. Teahbüt 
senedi alıumadıkça talebe mek
tebe ahnmiyacaktır. 

~ 

Dr. Münif Erman 
Avrupaya gidiyor 

Memleket hastanesi kadın 
hastalıkları mütabassısı Doktor 
Münif Erman bugün sabah tre• 
nile Avrupaya müteveccihen 
ıehrimizden ayrılmııtar. 

Doktor Münif Erman Avru
pada bir sene kalarak ihtisa11nı 
ilerletecek ve tekrar Aydına 

dönerek hastanemizdeki vuife. 
ıine devam edecektir. 

Doktora muvaffakıyetler ve 
lıayarlı yolculuklar dilerlı. 

Alakadarlardan aldığımız ma
lümata göre bu mücadeleden 
kısa bir zamanda faydalı ne
ticeler elde edebilmek için her 
evde bela ve lağım çukurlarına 
dökDlmek üıere iki kilo mazot 
veya yarım kilo siyah asitfinik 
bulundurulacaktır. betediye sıhat 
ve zabıta memurları her hafta 
evleri dolaıarak kendi gözleri 
3oünde bu mayileri heli çukur· 
larına ve lağımlara döktürecek
lerdir, Belediyenin tayin ettiği 
miktarda mazot veya siyah a· 
sit fenik bulundurmıyan ev sa
hipleri Belediye abkimı cezaiye 
kanununa göre cezalandırılacak• 
lardır. 

Halkavi 
Sinemasının son 
tecrübesi yapıldı 

....... 
Halkevimiz tarafından getiri· 

len sinema makinasıoın dün ge
ce halkevi taraçasında son tec
rübesi yapılmıştır. 

Sinemada Bıodvay Melodi adlı 
diğer bir film gösterilmiştir. 

Bu tecrübe valimiz B. Sabri 
Çıtak ile Mebusumuz Adnan 
Mendre ve kalabahk bir- da
vetli huzurunda yapılmıştır. Ma· 
kina gerek sesi ve gerek resim 
tekniği itibarıyle gayet güzel· 
dir ve her tarafından beğenil
miıtir. Haber aldığımıza göre 
bu filim bu akşam da umuma 
ıösterilecelıLtir. 

Bu makinayı getirtmekle bal· 
kevimiz çok f aydab bir İf daha 
görmüş oluyor. 

Makine taııuabildiği ve hu
susi motörle de çalışabildıği için 
köylere de göLurülecektır. Bu 
suretle köylerimizde köylüleri· 
mize, çiftçiıığe, sağhj'a aat fay-
dalı filmler gösterHerek bilgi· 
leri arttırılacağı gibi kültür ya-
yımı bakımından d.a büyük is· 
tifadeler temin edecektir. 

Netekim dün ıece gazler ve 
maskeler hakkınba çok faydalı 
bir irıad filmi gösterilmiı ve sey
redenlere bugunun eo korkunç 
silibı olan gazlerin vücuttaki 
tcahribatı ile koruyucu maakeler 
hakkında umumi bir fıkir ve· 
rilmiştir. 

Hastahanemize bir 
kulak mütahasısı 

geliyor 
Memleket hastahanemiz kad

rosuna bir kulak, boğaz haı• 
talıkları mütehas~ısı ilave edil· 
mit ve bu vaıifeye kulak mfi· 
tehass:aı Nihat Ôktem tayla 
edilmittir. 
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Barem Kanunu 
izah namesi 
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zanmıı ve valilikte de bir terfi 
mQddeti bulunmuı olduğuna glJ· 
re· 80 lira olması icabeder . 

iş hayvanlarında 
tırnak bakımı Maliye Ve~iletinin hazırladığı izah

nameyı aynen neşrediyoruz 

G - Yeni kanunun 13 QocU 
maddesinde yazılı ihtiıas mevki· 
leri hariç olmak il.zere artık fef• 
kalide mahiyette siyasi sebep· 
lere veya idari zaruretlere ,e 
yahut mesleki ihti asl ra mebııi 
İcra Vekilleri heyeti karariyle 
6 ınnı dereceye kadar bidayeteo 
memur tayini caiz değildir. 
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Maliye Vekileti, yeni dcvlat baremi kanununun tatbik <11ekl' · 

H yvanların ualsız çalı tırıl· 
maları hiç doğru değildir. Çtın
ki tırnaklar fazla zora dayana· 
maz, fazla aşınır. Yük aşınan 
kısımlara yakın canlı kısımları 
ezer, kanatır. Bazan ufak taı· 
lar ka nağın ken arlarmı kırar 
ve pa ı ç latır· Dikkat edilmezse 
knsnak ile taban birbirinden 
ayrılır. 

Buralardan içeri giren toz 
toprak liümeleri canlı deriyi 
sıkıştırır ve iltihaplandırır ve 
Dibayet çeıitli fenalıklara yol 
açar. Zora dayanamıyan bazı 
ökçelerin kasnakları içeri doğ· 
ru bükülür. May yı içine alır, 

11luşt1nr. Bu suretle tırnağın 
içinde canlı kısımlar ezilir ve 
buralara kan oturur. Nıhayet 
hayvan topal olur. Onun için· 
dir ki, hizmet hayvanlarını nal· 
sız çalıştırmAmak lizımdır. As· 
landa nal tırnaklar için zarsrlı 
bir şeydir. Fakat yukarıda say· 
dığımız bir ıürü fenalıkların 
öniloe geçmek için kullanılması 
lazımdır. Bundan doğacak za
rarları elden geldiği kadar a· 
zaltmak için her şeyden evvel 
naUamayı fenni olarak yaptır
mak, sonra da hrnakları koru· 
mak icap eder. 

Yukarıda brnağ.ın tırnak ana 
sı tarafından, uzadığını söyle
miştik. Bu uzama kararlamadan 
bir ayda bir parmak kalınlığı 
kadardır. Nallı bir tırnak hiç 
bir zaman bu kadar •tınamıya
cağından iki nallama araıında· 
ki zaman uzad•kça, tırnak lda 
uzayarak büyür gider. Halbuki 
bu zararlı bir hadisedir. Çünki 
bu ıuretle tırnak boru 2ibi bir 
bal alır. Basıı şekli değışir. Bi· 
lek düzgünlüğü bozulur. Maya 
yüksekte kalarak yere basamaz 
ve ökçeler açılamaz. Bunun 
için maya kurur, küçülür, ökçe· 
ler kıvrılır, canlı deri ııkııır, 
kan rahatça dolaıamaz, nihayet 
tırnak darabr, basış ve yürüme 
bozulur. Hayvan tırnak kakar. 
TökezlerJ ve topallar. Bu gibi 
fenalıkların önüne geçmek için 
(nal aşınsıo, aşınmasın) .mutlak 
en az dört ve en çok altı haf
tada bir nalı ıökmeli tırnağın 
uzayan k111mlarını kesip düzelt
meli ve tekrar naUamaladır. 

Ayakları her zaman fenni 
olarak yontmalıdır. Bu hususta 
en büyük İf nalbantlara düter. 
Biz burada onların vazifelerini 
anlatacak değiliz. Y aJnız kııaca 

ten nal ile tırn k arasına sidik 
ile kar1tık gübr~, çamur, saman 

a t . . b . b y ını 
g s erır ıza ~am~nıa azırlığnn bitirmişti. lzahname bastırılacak 

taı parçaları dolar. Bunlar ya· 
mayı çürütür. Yahutta bu yer
lerde kuruyup sıkışarak taban 
eziklerine sebep olur. Ayağın 
nefeı almasına engel olur. Tır
nağın bu parçalarını hiç bir ıu 
retle teınizlemek imkanları elde 
edilemez. 

ve en kısa bır zamanda bütün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır ... Bütün devlet memurlarını alakadar eden izabname i a 
aşagıya koyuyoruz : Y ynen 
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Tırnakları her gün muayene 
etmeli, nalıu oynayup oynama-
dığını, v mıhlardan düşen olup 
olmadıgını ve perçinlerin iyi 
olup olmadığına bakmalıdır. Sa
zan farkına varılmlldan nal düş-
müf, perçinler açılmış olabilir. 
Nalsız h;ayvanm çalıştınlmaıı 
doğru değildir. Açıtmıt perçio· 
lerde topuk çalmağa ve siirç-
melere ıebebiyet verirler. Böyle 
bir fenalık olunca hemen önü 
ne geçmeli ve hayvanı ondan 
sonra iıe yollamalıdır. Her it· 
ten dönen hayvanıa tırnakları 
temizleomeli, maya boııuktarı 
açılmah ve dizlerden aıağı bü
tua ayaklar bol ıu ile brçala-
narak yıkanmalı, sonra d deri 
kııımlan iyice kurulanmalıdır. 

Bazı hususi memuriyetler 
Madde 6 - Umumi müfet

tiılik, vekillik ve elçiliklerle 
riyaseti cumhur dairesi memur· 
luklarına, hukuk müşav.rlikleri
ne, kalemi mahsu müdürlükle
ride; teadül kanunu hükümleri
ne tabi tutulmaksızın alınacak 
memurlarla; fevkalade mahiyet· 
te siyasi eebcplerle veya idari 
zaruretlere veyahut mesleki ib
tisaslara mebni (B, C) serilerin· 
deki her dereceye icra vekilleri 
heyeti karariyle bidayetten ta
yin edilecek memurlar için 1452 
sayılı kanunun 1 inci maddesi
sin 4 üncü fıkrasile kabul edi
len istisnai büküm yeni kanu· 
nun 6 ıncı ınadde!'iylc değiştir
miıtir. 

6 ıncı madde hükmüne göre: 

Bu suretle ayakları temizlenen 
bayvanıo çekileceği ahırlar da j 
temiz olmalı, hayvanın duracağı 
yerlerde sıdik ve gübre birık· 1 
tirmemeli, daima kuru olmalı· 
dır. Taban veya mayanın yuka- j 
rıda saydığımız fena · şeyler le 
bulaşması mayayı kızdırır veya 
çürütür. Kuru şeyler ise bu yer
leri ezebilir. Hatta daha da ılerj 

A - Devlet memurluğuna ilk 
defa alınacak olanlardan, 

B - Evvelce devlet memuri
yetinde bulunduğu balde bili· 
hare ayrılmıı · ve en az 5 sene· 
yi mü,temiren memurluk hari· 
cinde geçirmiş olanlardan; umu
mi müfettişlik, riyaseti cum· 
hur dairesi meoıurlau, hususi 
kalem müdürlükleri, müteı cim· 
likler, elçilikler, v•lilikler ve 
hukuk müşavirliklerine tayin e· 
dilenluio menıelerine ve · tah
sallerine bakılınak .. 14 ın ve ka· 
nunun 3 ilncn maddesindeki ka
yıtlara tabi tutulmaksızın gire· 
celderi karodaki derece maaşi· 
le tayinlerinin yapılması caizdir. 

giderek önüne geçilemiyecek 
haatalılilar yapabıhr. Tırnağın 
üzerindeki ince deliklerle içten 
ve dıttan su alarak bir yumu· 
ıak~ık. kazandığı_n~ yukarıda söy· 
lemııtık. Ayak ıçuı pek ziyade 
lizım olan eanekhğin devamı bu ı 
rutubetin kuruyup gıtmesınio 
önüne geçmek ite olur. ı 

Tırnağın kasnak kısmı üzerin 
deki cılilı zar az çok bu işi l 
g6rür ve onu kolay kolay ıusuz 
bırakmaz. Ama tırnak ıle ma-
yada böyle bir zar olmadığın· 
dan bunlar daha çabuk ve ko-
lay kururlar. Onun için buoları 
sık sık yağlamahdır. Yağlar hem 
tırnakları çabuk kurutmaz, yu· 
muıak tutar, hemde maya oluk 
larıoa pislikler girerse oralara 
yerletemez, kayar gider. 

Kullanılacak yağlı maddenin 
bir çok çeşitleri vardır. Elimiz· 
de fenni ayak merhemleri bu
lunmazsa mavzer yağı, bu işe 
pek elverişlidir. Mamafıh içine 
bir ~z mi~rop öldüren katılmıı 
zcytı°: yagı! pamuk yağı gibi 
nebatı yaglarla seyrek olmak 
üzere katranda yine faydalı 
olarak kullanılabilir. 

Dr. Burhan Oldem 

C - Dairesinin bağlı bulun
duğu vekalete tibi alelümum 
teşkilat haricinde diğer bir ve· 

kalet teıkilitıoa dahil yukarıda 
sayılı memuri)etlerden birine 
ilk defa olarak tayin edilecek 
her hangi bir derecedeki devlet 
memurlarının da keza kanunun 
3 üncü maddesindeki ka yıllara 
tibi tutulmaksızın kadrodaki 
maaşlariyle tayinlerinin icrası 
mllmkündür. Maddenin bu esasa 
taalluk edt n hükmüne g6re, me· 
ıela; bir maliye memurunun va
liliğe, gene bir maliye memu
runun maliye vekaleti kalemi 
mahsus müdürlüğü hariç olmak 
üzere diğer vekaletler kalemi 
mahsuı müdürlüğüne getirilmesi 
caiz ise de Dahiliye vekileti 
memurlarından birinin valiliğe 

ve dahiliye hukuk müşavirliğine 

getirilmeri tecviz edilemez. 
D - Bu sure •lc tayin edilen 

memurların bulundukları memu
riyetlerde muayyen terfi mild· 
detlerini doldurduktan sonra 
ayni vazifelerin yük ek derece
lerine terfıleri yapılabilir. 

E - Yukarıki fıkralara göre 
yapılacak tayin ve terfiler, adı 
geçen vazifelerin fılen ifasiyle 
mukayyet olduğundan, bu mad. 
de hükmüne dayanılarak vali
liğe getirilmit olan bir zatın, 
mesela : Dahiliye vekiletioin 
merkeze ait vazifelerinden bi
rinde istihdamı yoluna gidilemez. 

Müktest!p Irak ~agılmıgan 
oaziget 

F - Bu hükümlere istinaden 
menşelerine ve tahsillericıe i'Öre 
girebilecekleri maaılı memurluk 
derecelerinin fevkinde bir derece• 
ye istisnaen tayin edilenlerle ayni 
vezifelerde terfi müddetlerini 
doldurduklarından dolay; terfi 
edenlerin bulundukları bu dere
celer, tekaütlüklerinin hesaban
da ve diğer memuriyetlere na
kil ve tahvillerinde müktesep 
bak sayılmaz. Bunların nakil 
ve tahvillerinde •e tekaütlük· 
lerinde tahsil vaziyetlerine ve 
evvelce hizmetleri mesbuk de
gilse istisoaen tayin edildikleri 
vazifede geçen hizmet müddet· 
lerine göre ve evvelce memu .. 
ıriyette bulunmuşlarta İ!tiınaen 
tayin edildikleri vazifelerde ge· 
çen biımet müddetlerinin evel
ce memuriyette bulundukları 
sırada ibraz ettikleri dereceye 
yapacağı tesir göz önüne alın· 

mak suretiyle iktisap etmeleri 
lizım gelen derece maafları 
eaastır. Bu eıasa göre tahsili 
lise derecesinde olan ve bu ka
nununun neşrinden ıonra ilk 
defa devlet memuriyetine 90 
lira maaşlı valiliğe girip ıonra• 
dan 100 liraya çıktığı ve hiz
met müddeti de 28 seneye ba
liğ olduğu farzolunao bir me· 
murun tekaütlüğünde ve başka 
memuriyete nakil ve tahviiinde 
ktndisi için hakkı müktesep 
teşkil etmesi lazım gelen maaş 
miktarı (100) lira değil, tahsili 
lise derecesinde olanlar için 
dört senede bir terfi esası ka· 
bul edilmit olduğuna ~öre, (60) 
lira olmak lazım gelir. 

Şu kadar ki, 1452 ayılı te· 
adül kanununun meriyeti zam•· 
nında bu sebep ve zaruretlere 
iıtinaden hakkı milkte ep teşkil 
etmemek şartiyle 6 ıncı dere• 
ceye kadar İcra Vekilleri heyeti 
karariyJe tayin edilmit olan me• 
murlardan halen bu vazifelerde 
müstahdem buhınanlara bu gDo 
verilmekte olan maaşlar ile mu· 
vakkat tazminatların, ayni vazi• 
felerde kaldıkları müddetçe şa
b11larına milnba ır olmak şar 
tiyle tediyesine devam oluna· 
cakhr. 

Terfi müddetleri 
MADDE: 7 - 1452 sayılı te· 

adili kanununun 8 inci madde
siyle; yükıek mektep mezuou 
olmayanlar içiu en a2 üç ve 

yüksek mektep meıunl rı içio 
de en az iki sene olarak kabul 
edilen terfi müddeti yeni ka
nunun 7 inci madde iyle birer 
!lene artbnlmıştır. 

Badema yukar. dereceye ter" 
fi için en az dört sene bir de-
recede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaıını filerı 
almıı olmak şarttır. YOkıelı 
bir mektepten mezun olanlar 
için bu müddet üç sene olarak 
kAbul edilmi tir. Şu kadar ki, 
müddetini ikinal etmeden mün· 
hal bulunan mafevk derecede 
bir memuriyete terfian tayini 
icabedenler bu memuriyete ta~ 
yin edilebilirse de aıgar i teı .. 
fi müddetlerinin hitamına ka• 
dar eski derece maaşlarını ahr• 
lar. 

Bilfarz (10) uncu derecede 
bulunan ve yükıek mektep me" 
zun olmıyan bir memurun heuüı 
dört sene o derece hizmet et" 
den ve maaııaı filen almadaıı 
bir derece Eevkindeki 9 uncd 
derecede münhal bir memuriye
te terfian tayini lazım gelse, 
bu memurun 9 UbCU dereceye 
terfi yapılabilir. Ancak 10 uncas 
derecedeki hizmet müddeti dört 
ıene oluncaya kadar kendısJoO 
9 uncu derece 10 uncu derece 
maaıının verilmesi ve 1 O uocıı 
derecede maaıını filen dart 1eııe 
aldıktan sonra da yeniden bir 
mucip almaksızın otomatikmad 
9 uncu darece maaşının tedi" 
yesi lizım gelir. 

ılSyliyelim ki hruak yontuıunda 
bilek dilzgüolüiOnü bozmamalı 
tırnağı nala uydurmak gibi bi; 
hataya dilıerek hiç bir zaman 
kOçtıltmemeli ve katiyen mayayı 
kesmemelidir. Birde mecbur ol
madıkça alaturka nal kullanma
malıdır. Çünki memleketimizin 
bir çok · yerlerinde ve hemen 
ekıeriyetle kullanılma11 adet 
haline girmiı bu . nalın ıayııız 
zararları vardır. 

!" • .. ~ •· ~'"" 
• 1 

Buna mukabil . eski teadül ka· 
nununun müıait hükümlerinden 
istifade ederek yirmi senelik 
memuriyet bayatı zarfında 70 
lira maaıa nail olan ve bu ka
nunun neşrinden ~onra da 100 

Teselıüllü derece ıırası takip 
elmiyen memuriyetlerde her da· 
ire teıkitit ve memurin kanunu 
ahkimma göre bir memurun a
zami üç derece mafevk memU" 
riyete terfian tayinine ve b&J 
suretle üç derece mafevk bit 

Bunların bir çolı.larını baraka
lım amma bir kerre bnton ta-

• paı,ı kapatır. Oıtaııodaki dıltk• 

Otelci, Lokantacı, Hamamcı ve 
Berberlerin Nazarı Dikkatine 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

r t ym.u'!1a . ma~suı. müeaseaeler Belediyeden tasdikli fiyat 
11 eberıoı müıterılerıa görebileceği yerlere asmağa kanunen 

mec. ur olduklarından Otelci, Lokantacı (afçı ve kebapçılar 
dahıl~ Ha~amcı ve Berberlerin 18 Ağustos 939 tarihine ka
da~ ~ıyat .lııtelerioi Belediyeye tevdi ederek tasdik ettirme· 
lerı ılin olunur. 158 

lira maaıla valiliğe tayin edilip 
dört sene valilikte bulunduktan 
ıoora ta b' ilen baıka bir memu. 
riyete tayin edilmek istenilen 
ve tahsili de lise derecesinde 
olan bir memura kanunen veril-
mesi llzım gelen maaş miktarı 
70 llralak maaıa evolc~ bak k 

memuriyete tayin olunaDlar• 
ikinci ve bir terfi milddetioİ 
doldurduktan sonra da üçOocO 
derece mafevk maaıının veril" 
mesine cevaz veren teadül k•" 
nununun 8 inci maddeıinin 4 ve 
5 inci fıkraları yerine kaim o
lan yeni kanunun 7 inci mad
desinin 4 ilncll fıkraıiyle bet 
ne suretle olursa olıun bir dr' 
reccden fazla terfi uaıı kaldı" 
rılmı9tır. Binaenaleyh 

Sonu !- Gne<I ıtfl • 
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Barem kanunu 
izah namesi 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu Bqtarafı 2 inci eayfada 

A - Artık teselsfillü derece 
ıarası takip eden veya etmiyen 
bilümum kadrolarda her ne su
retle olursa olsun bir dertce
den fazla terfi caiz değildir. 
( Ancak 1452 sayılı teadül ka
nununun m~riyeti zamanında 

teselsülü derece ıırası takip et
miyen 2 veya 3 derece mafevk 
maaşh bir memuriyete terfian 
tayin edilenlerden, henüz eski 
dnecelerinde bir terfi müddeti 
bulunmamış olmalarından veya 
bu müddeti doldurmuş oldukları 
halde 1108 sayılı maaı kanu
nunun 1 inci maddesine istiua
den terfilerini takip eden ay 
iptidaıını beklcdikleriodea do
layı kanunun meı iyet mevkiine 
girdiği tarihte iki derece ma
fevk maaıını alamamış olanlara 
( kanun bir dereceden fazla 
terfii menettiği ve bunların ter
fileri ise daha evvel tekemmül 
etmiı bulunduğu için ) kanunun 
neıri tarihinden sonra da evel
ce terfilerinin yapıldığı iki de
rece mafevk maaılarınm veril
mesi iktiza eder.) 

Yaıan: Jamesi Wgclif/e Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 
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Sonralan Almanyada kendi
lerine karşı kuvvetli bir nefrete 
sehep teı1:ı.il eden bu hürriyet 
arzusu lngiltereye karşı bir hu
sumet tevlidi için de kullanıl
ouştır . Almanyada oturanlar 
Avrupa işlerine karşı haddinden 
fazla lAkayıt kalan lngiliz mil
letini hemen hemen daima Al
ınan olan bir kaç muharririn 
fikirleriyle karıştırıyorlardı. Bu 
hadiseden sonra uzun seneler 
Biımarckla veliaht arasındaki 
hlllnascbet çok ıoğuk devam 
ttti ve bu soğukluk sonraları 
Scbleswig • Holstieu meselesi 
Ozerinde veliabtın tayin etmiş 
olduğu hRttı hareketle tezayfit 
etti. 

Hadi at gö terdi ki Bismarck 
idare ettiği memleketi iyi bili· 
Yordu. Matbuat emirnameleri 
tıınamen kanuni olmamakla be
raber 'iddetle tatb•k edilmiş
lerdir. Bir çok gazeteler ikaz 
tdilmit ve bir çokları da kapa· 
tılmııb. Ekıeriyet derhal lisanı
nı değiştirmiı ve hükumete kar
tı kullanılan hasmane sözler 
lllutedilleımişti. Ayni şartlar 
altında lngiltrede daima küfıir. 
le dolu risaleler intişar etmiştir. 

Fakat Prusya poliıi böyle bir 
teıebbüsü önlemek için çok ça
buk davranmııtır. Kral arizaları 
lt•bulden imtina etti. Dahiliye 
nezaretinin bir emriyle ıehir 
llıeclialerınin siyasi meseleleri 
llltizakereleri menolundu. Bu em
ri dinlemiyen bir belediye reisi 
derhal azlolundu. Umumi mitinğ
ler menedildi. Bu hdbirler mu
vaffakiyetle neticelendi. Mem· 
Ouniyetıiı.lik .kalmak ve batta 
•rtmakla beraber kargaşalık ve 
•okak kavgaları göriılmedi. Ef
lsirı umumıyeye karıı koymak 
için bllyllk cesarete ihtiyaç var· 
dı, fakat ceıaretle, parlcmento 
iıindeki kadar cezaııı: kalarak 
buna meydan okunabilirdi. lngi
liıler, bu sıralarda, balkın niçin 
\ttrgileri tediyedı:n imtina et· 
llıtdiklcrini sormuılardı. Buna 
tevap vermek kolaydır : Bunun ı 
için hiç bir kanuni mazeret bu
luoınazdı, %İra bütçe tahminleri 
lllecliıten geçinciye kadar na
tırlar millet parasından on pa· 

"• bile sarfedemezlerse de ver· 
tileri tophyabilirlerdi. Vergiler 
senelik değildi. Bir kere vaze
dildikten ıonra bunu ilra eden 
bir kanun kabul edilmedıkçe, 
devam ederdi. Hakikatte vazi· 
Yet de şöyle idi : 

Nazırlar sarfa mezun olma
lllalrla beraber para toplamağa 
lhtc:bur idiler. Buna memleke· 
tin çok müreffeh bulunduğunu 
da illve etmeliyiz. Varidat mü
teınadiyfln artıyardu. Sıkınb 
Yoktu. HenUı başlamakta olan 
•oıyaliıl tahrikit hükümete kar 
tı değil ıoıyeteyc kartı idi. 
Lıııalle liberal liderlerden zi. 
Yade Biımarck'ı !eviyordu. A· 
çıkça, muakkiplerlu, kendi ta· 

biriyle, zavallı burjuvalara kar
şı mücadelede monarıiyi tut
malarını tavdye ediyordu. ~Ka
nunu esasi ınllcadelesindeki bir 
nokta müıteın• olmak şarttiy
le memleket iyi idare edilmek
teydi. Düşünme ve çahfma ıer· 
bestisine bundan başka bir mil· 
dahele vaki olmamıştı. 

Mamafi Ammenin hissiyatı 

bunların uzun ıürmiyeceği mer
kezindeydi. Liberaller Pstikbalin 
kendilerine ait olduğuna ina
nıyorlardı. İntikamı bizzat za
man alacaktı. Nihayet kırabn 
ölümüne kadar beklemeğe mec
bur idiler ve kırat da aJaiı 
yukarı yetmiıiııdeydi . Siyasi zor• 
luklar onun ııhhatını fazlasiy
le ihlal etmiıti. 

O gittikten sonra Veliahtla 
birlikte kanunu esasi dava11 da 
muzaffer olacaktı. 

istikbal bundan ne kadar 
farkh olacaktı! 

Mücadele seneden seneye de 
vam edip gitmiıti. Her sene 
weclis toplanmış, bütçe öniine 
getirilmiş ve mecliı her sene bunu 
reddetmişti. Hükumetin almıt 

olduğu tedbirleri, borçları ka
bul etmemiş ve kraldan nazır
larını az.letmeaini iatemitti. 

Mamafih inikadlar çok kııa 

sUrmüştü. 1864 inikadı ıadece 
bir hafta devam etmişti. 

Her ıene Biımarkın parlemen 
toya karşı istihkarı artmış ve 
onların kendisine karıı olan 
külli nefreti tezayüt etmiıti. 
halk mümessillerini tutmakta 
devam ediyordu. Şehirler bali 
krala sadakat arizalanoı ver· 
mekten imtina etmekteydiler. 
Mamafih seneden aeneye hüku· 
met itimat kazanıyordu. Kati 
neticenin hükumetin harici iı· 
lerdeki muvaffakiyetine daya· 
nacağı kolayca anlaıılıyordu. 
Şimdi bunlara geçelim: 

- Sonu uar -

B - Şu kadar ki, bundan 
sonra 7 ioci ve daha yukarı 
dereceden 60, 70, 80, 90, 100, 
125 v 150 lira asli maaşlı me
muriyetlerden birine aşağıdaki 
derecede kadroya göre memu· 
tiyet olmadığı veya ehil memur 
bulunmadığı takdirde iki dere
ce aıağadaki memurların terfi
an tayini mümkündür. Ancak 
suretle iki derece yukandaki 
nıemuriyele tayio olunanlara 
eski derecelerinde bir terfi müd
deti dolduruncaya kadar o de
rece maaşının ve bir terfi 
müddetince de bundan ıonra 
tayin edildikleri derece maaıı· 
nıa itası icabeder. 

Bir misal 
Bu hükmü bir miıalle de izah 

edelim; 
Her hangi bir derece kadro

sunda 7 inci dereceden ıonra 
6 ıncı derece bir kadro bulua• 
duğu halde bu deracedeki me· 
mur S ioci dereceye terfi ede-

ı cek ehliyette bulunmazsa; bu 
kadroda 7 inci dereceyi işgal 

Sivri sineklerle ne için mücadele edilir 

SiVRİ SİNEK 

insan neslini azaltır, Sıtma mikrobu nakledebilir. 

Çift ıinek sıtma mevsiminde 24 milyar yuva yapar. 

KARA SINEı<. 

Verem, Tifo, Dizeuteri va buna mlimuail b.aıtalıkları 

nakleder. 

TATARCIK 

dank, üç gün humması ·gibi hastalıkları nakleder. 

bunlar ile mücadele yukrldaki hastalıklardan l<or\Qnmak için 

ilk yavrutarıaı bıraktıkları su birkintilerile bela çukurlarına 

Mazot, Aaitfinik dök6n6ı evlerinizin pençerelerine kapıla

tel kafe1 

eden bir memurn 6 ıocı derece
yi atlıyarak 5 inci dereceye ter
fian tayini caizdir. Bu takdirde 
mezkilr memura 7 inci derece mi
aş1nı bir terfi müddeti filen al
mamış ise bu müddeti doldurunca
ya kadar 7 inci derece maaşının 
ve terfi müddetini ikmal ettiği 
tarihi takip eden ay iptidasın
dan itibaren de bir terfi müd
detince 6 ıncı derece maaşının 
verilmesi ve bundan sonra ter· 
fian tayin olunduğu S inci de
rece maaıının itası lizım gelir. 

Ancak bu memura her dere
ce de terfi müddetini doldurduğu 
zaman bir derece mafevk ma
" şın tediye edilebilmesi için ye
niden mucip alınmaıına lüzum 
olmadığı gibi, bu memur terfian 
tayia . edildiği iki derece mafevk 
maaıh memuriyetin unvanını 
( da ha dun derece maaşını al
dığı müddetçe de ) taşır. Yal
nız iki derece terfiin aradaki 
derecede kadroya sıöre memu
riyet olmamasından veya me
muriyet mevcut olduğu halde 
o derecede ~ehil memur bulun
mamaıından dolayı tecviz edil
miş olmasına göre iki derece 
terfii bu sebeplerden birine iı. 
tioat eden memurun bat l!i a da
ireye nakil ve tahvilinde ken
disi için terfi ettirildiği değil, 
maaımı almağa başlamış olduğu 
derecenin hakkı müktesep teş
kil etmesi icabeder. 

Bir de aradaki derecede kad
roya göre memuriyet olup olma
dığını ve memuriyet olduğu hal
de o derecede ehil memur bu
lunup bulunmadığım vekaletler 
değil, veklletlere ait müdüri
yetler kadrosunun vaziyetine 
göre halletmek icabeder. Ancak 
bu suretle her hangi bir müdü
riyette aradaki derecede memu· 
riyet olmadığl veya memuriyet 
olup ta o derecede ehil memur 
bulunmadığı takdirde (daha a· 
ıağa dereceden terfi yapılması 
münhal olan memuriyetlere ehil 
memur getirmeyi temin için tec
YİZ edılmiı olduğuna göre ) iki 
derece yukarıya terfi ettirilecek 
memurun behemehal o müdüri
yet memurlarından olması icab
etmeyip vekaletin diğer müdil· 
riyetleri memurlarından her ban 
gi biriıiuio iki derece terfi ıu· 
retiyle münhal olan o memuri· 
yete ,getiriknesi de caizdir. 

O.ha aşalı derece ile 
memur tayini 

C - 1938 mall .vılı bidayeti· 
~~ kadar, 1931 mali bütçe ka
eununun 19 ncu maddesine is
tinaden ve bu tarihten ıonra 
da meclisi alice ittihaz buyu· 
ıulmuf olan 590 ıayıla kararın 
1 nci fıkra11 mucibince, ukarı 
derecedeki vazifeler , şab 
karşılık ge>sterilmek suretiyle 
daha aşağı derecelerden memur 
tayin edilmekte idi. Yeni kanu
nun 7 nci maddeıioin 7 nci 
fıkrasiyle; 6 ncı ve daha aşağı 
derecelerdtki, y4ni 70, 60, 50, 
40, 35, 30, 25, 20 ve 15 lira 
aıli maaşh meBAu iyetlere ·bu 
dereceler karşıhk gCSsterilmek 
şartiyle daha aıağı derece ile 
memur ta)'İDİoe cevaz verilmiı 
oldutuı;adan badema bu mema-

1 RADYO] 

SALI 8/8/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 
1 - Hüseyni peırevi. 
2 - Nuri Halil Poyraz . Hü

seyni ıarkı - Artık yetişir. 
3 - Aüseyni şarkı. • Sevdi

ğim cemalin çünki göremem. 
4 - Kanun taksimi. 
13.00 Memleket tsaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji ha }.)erleri. 
13.15-14 Müzik (Karıfık prog
ram - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 Müzik (Oda müziği - Pi.) 
19.30 Türk müziği (Fasıl he· 

yeti) 
20.15 Konuıma 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
~0.50 Türk müziği (Müıterck, 

ıolo taganniler ve oyun hava· 
ları) 

1 21.30 Konuşma (Verem bak· 

1 

kında - Doktor .. : Muhit Tümer· 
kan tarafından) 

21.45 Neşeli plaklar • R. 
21.50 Müzik (Senfonik pl:ık· 

lar) 
22.30 Müzik (Kabare vesaire 

• Pi.'.) 
23.00 Son ajans 'haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kam
biyo - nukut (fiyat) borsası 

23.20 Müzik (Cazband • Pi.) 
23.55 24 Yarın ki program. 

riyetlerde yüksek bir derece ma
aıı karıılık rösterilmek auretiy 
le daha aşağı derece ile memur 
tayini mumkürdür. Bu suretle 
tayin edilen memurlar; karşılık 
gösterilen derecenin değil tayin 
edildikleri ve maaşını alacakla· 
rı dereceye ait memuriyet Un
vanını taşırlar. Karıılık gösteri-
len dence kendilerine hiç bir 
hak bahşetmez. 

D - 1452 sayılı teadül ka
nununun 8 inci maddesine göre 
(A) serisine terfi edebilmek için 
en az 15 sene devlet hizmetin• 
de bulunmak ve yükıek bir 
mektepten mezun olmak ıart
tır. Yeni kanun ile (A) ıeriıl 
ve bu seriye terfi edebilmek 
için ] 5 sene 'hizmet kaydı kal· 
dırılmış bulunmaktadır. Bu ta· 
limatoamenio 6 ıncı maddesinin 
muhtelif fıkralarında izah edi· 
len ıekilde umumi müfettiılik· 
lere, Riyaseti ~Cümbur dairesi 
memurluklarına, hususi kalem 
mildurlüklerine, mütercimliklere, 
elçiliklere, valiliklere ve hukuk 
müıa vir liklerine tayin edilenler 
m\iıteana olmak üzere bundan 
sonra S linci ve daha yukarı 
derecelerdeki memuriyetlere ter• 
fian tayin edilecek memurların 
muhakkak yüksek bir mektcb
ten mezun Glmaları icabetmek· 
tedir. Yüksek mektep mezunu 
olmıyanların 6 nıcı dereceden 
yukarıya terfi ettirilmeleri 
mümkün değildir. (jBu kanunun 
meriyeti tarihinde ı-devlet hiz· 
metinde müıtahdem olup yük· 
sek mektep mezunu .olmıyaula· 
rın vaziyeti talimatnamenin mu· 
vakkat S inci maddesinde izah 
edilmiıtir. ) 

- Sonu var -
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Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 

cerrahi kadın haıtalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 

çılmıı. Hasta kabuUine baılamııtır. 
Yurtda birinci sınıf mntahassıs doktorlarımız tarafından her 

tllrUl erkek katdın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 
~--' ;;;;::;;:a_ 

K 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

MaayeD• filo 

Pazarteıi 

Salı 

Çarıamba 

" 

" 

Cuma 

Cumartesi 

" 

ilin 

Saat 

3 - 4 

4 - 5 

2-J 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

4-5 

2 - 3 
3 - 4 

Karacasu Belediyesinden 
1 - Karacasu kasabasmın 

mevcut kasaba dahili su tevzi

atı ıebekeıi projesine e~lenmek 
üzere kasaba kenarından itiba

ren 7· 8 kilo metre me,afede 

bulunan biri digerioe 100 · 150 
metra mesafedeki iki X pına

ra kadar bir su isale projesi 

tanzimi 20 gün müddetle açlk 

eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Projenin tanzin>i ııı 

(1.000) lira tahmin edılmittir. 

Buna nazaran talipltr (75) lira 

depozite akçesi veya bu mikda· 

ra hu i Banka mektubu verecek

lerdir. ihaleyi müteakip bu niı

bet % 15 şe lbliğ olunacaktır. 

3 - Talipler itin ehli ve bu 

iti yapmağa mezun bulunduk

larına dair Nafia Vekiletince 

muıaddak veaika ibraz edecek· 
lerdir. 

4 - Projeler b\r asıl d&rt 

kopya olmuı ve içme ıuları p· 
rojelerinin tanzimine dair olan 
T Jiaı.tıııuıtDİD tarifatıaa te. 

Doktor arkadatımuuo adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
<Cilt hHt hklırı mutaha11111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(GlJı hHtalıkları mutahıuııı) 

Doktor Mubıin 
dt butaltkları mutabaaaıaı) 

Doktor Şevket Kırbq 
<l•taal ha1tahklar mutaha11111) 

Doktor Mllaif Erman 
(ltadıa baatahkları mutaba11111) • .~ 

Doktor Nafiz Y azgaa ~ 
Doktor Halli Gaıaydın (~ 

mamen uygun bulunması ve bu 

talimatta sayılan evrakı müte

ferriayı havi olması şarttır, 

S - Takarror edecek bede

linin ~o 20 ı;İ işe bilfıil müba

ıerette, % 60 şı tekmil harita , 
resim ve raporlarmın daireye 

tevdiinde ve bakiye % 20 sile 

teminat akçe~i işin ait olduğu 

Vekiletlerce kat'i tasdikinde 
verilecektir . 

6 - 22/ Agustoı/ 939 Sah 
günii ıaat 16 da Karacasu Be

lediye dairesinde dai!"i encii

men huzurunda ihalesi yapıla• 

caktar. 

7 - Dellaliye resmi, Muka· 

ve ıaıre bU'omum masraf 

ve vergi talibine aittir . 

8 - Fazla malOmat almak 
isteyenler' Karacasu Belediyesi· 

ne mOracaat etmelidirler • 

156 8, 13. 18. 

,.,,tlyu Hhlbl •• Umuwt Nepl1at 

MOdOrU•ı Ettm MendrH 

Baeıldıjı .,., 
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• 1 

AYDIN SAYI: 601 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi·· ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 
•l"7VtZZ WSRZ7' 0 a;=ys IE r r FTii Zi7ZC 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 2 Kuruştur. 
-™ 

Okul talebelerine 
Bas11nevin1izde Okul talebeleri için hüviyet kart)an hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

. 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
a ; -=:v:=;-. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

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

P. T. T ,,mum 
müdürlüğünded: l Aydın vilayet daimi ı 

encümeninden 
871 lira 38 kuruş keşif be· 

delli Kuyucak • Karacasu yo · 

lunda ahşap mendreı köprüsü · 
nün eıaslı tamiratı açık eksil· 

rı Aydın vilayetinden bu iş içiP 

alacakları cbliy~t vesikaları ve 
ticaret odası vesikalarıla yuka• 

rıda yazılı gün ve aaatte vilA• 

yet encilmeninde hazır bulunııı• 
ları ilin olunur. 

Muhammen bedel 
Ortaklar iataıyonu 20 L. 
locirliova " 30 " 
Koçarlı • İncirliova 30 11 

Germencik istasyonu 20 11 

Aydın istasyonu 80 " 
Muhammen bedelleri yuka· 

rıda yazılı poda ıiirücillukleri 
3/8/939 tarihinden itibaren on 
bet iÜD milddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

18/8/939 Cuma günü saat 
16 da Aydın P . T. T. MlldürlO 
gil binasında ihaleleri yapıla· 
caktır. lıao olunur. 

14~ 3 8 12 16 

me uıuliyle eksiltmeye konul· 
muıtur. 

Eksiltme 17 /8/939 perşembe 
gDnn ıaat 16 da villyet daimi 
encflmeni salonunda yapılacak· 
tır. 

Bu ite ait metraj, keşif ıartna• 
m~ ve resimler nafia mOdilrlü· 
tünde ıörülebilir. 

Muvakkat teminat 6S lira 35 
kuruıtur. 

lıtıklilerin teminat m ktuplı• 

136 29 2 8 13 

z_ rl 

. ........ Abone ıeraili --· 
i ı 
i Y ıllıjı her yer için 6 lira. 1 
f Altı aylıj'ı 3 liradır. j 
İ idare yeri: Aydındı C. H. j 
; P. Buımnl. ı 

f ıaıeteye alt yaıdar l~ID l 
i yaıı itleri mGdOrlilfOne, lll.a• 1 
l lar için idare mücHlrl6fGae i 
i 'DÜra"6' edilmelidir. l .................................... ""~ .... 


