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Ferahlatıcı rakamlar 
-·-O. Bceerik 

Rejimin başlıca davası şu· 
du:-. Milli iktisadı genişletmek, 
halkı refah ve saadete gö
türen yolda adım ve hamle
lerimizi hızlandırmak. 

İddiamız bu uğurdaki ça
lışmalarımızın daima artan 
miıvaff akiyetle yürüdüğü ve 

i 

gayeye yaklaşbğımızdır. 
• Den1i bütçe, düz~ öde-
me ••. 

Pre~sibimizin muvaffakıyeti 
:bunun eiı ' 1:>ariz delilidir. Bii· 
' ün dünya g~izden iztirap 

;:· çeker, ·devletler bütçe açık· 

larını kapatmak için tedbirler 
qüşünürken cumhuriyet bü' 
çeleri Jıer yı~ ta~minin üs· 

. t ünde tahakkuk eder, ~ahak· 
kuk ta yüksek rakamlarla .. ' 
lrapanır. 
' Bunun bütün yurda şamil 
· alduğunu vilayetin 937 mali 
vaziyetini yazarak tebarüz 
ettirmek istiyoruz. 

1 

' 937 mali yılı vilayet büt- . 
· çesi 785224 lira idi. T ahak-
~uk 827400 lira, tahsilat ta 
815240 liradır. Bu, vilayetin 

l 

'937 bütçesinin 30000 lira faz-
la~ile kapandığını gösteriyor. 
~ 

İlbayın bu fazlalığı, kültür 
· aahasına tahisis etmek husu· 

:ı, 

sunda1'i düşünceleri, ilimizin a•• . 
muhtelif ilçe ve kamunlarında 
~aşlanan bir çok mekteplerin 
lamamtanmasını temin ede .. 

-cektir. ' 
i ' 

938 büdcesinin muhammen 
rakkamlarile tahakkuku bize 
939 da bir milyon liralık büd· 
~.eyi şimdiden müjdeliyor. 

Gelirin artması, halkın ikti
!ıadi genişliğini, vergilerini 
kolaylıkla ödediğini ve refaha 
doğru koştugunu tebarüz ettir
mektedir. 
• l 

Büdcemizle birlikte refah 
ve saadetimizde her yıl ar 

tacaktır. Nitekim 937 büdce-
. sinden vilayetin Aydın suyu-
na verdiği 10,000 lira yar
Cbm bu işin ele ahnmasıoa 

ve teşebbüslere başlanmasına 
· . başlıca amil ve saik olmuştur. 

Saadet ve refah yolundaki 
~µınleJerjD;tizin miyarım, fe
f!lh~!YICt _r~a,~arın ~eliga· 

· t~ata ı~r~r~ru~. 

Filistin ihtilili 
Bir müsademede 11 Arap öldü 3 yaralı var 

Kudüs 11 - Besnane civarında araplarla polis arasmda 
vukubulan müsademede 11 arap ölmüş, 3 yaralı arap polis 
tarafından tevkif edilmiştir. Hayfada eslii şekirde bir aiap 
öldürülmüştür. 

Silah taşıdığından dolayı idama mahkfun edilen bir ya· 
budinin cezası ali makemece müebbed kürek cezasına tahvil 
edi'miştir. filistine gelecek olan İngiliz takviye kıtalan iki 
üç haftaya kadar Kudüse vasıl olacaktır. Eskiden polis me
murluğu yapanlar hizmete alınmak suretile polis kuvveti 
tezyid edilmiştir. 
' 

Göynük Panayırı Manisa Belediye 
ı Göynük ( Bolu ) 11 _ /nti~ahı bitti . . 

G.. ..k panayırı · · açılmıştır. Manısa 11 - Beledıye ın-
oynu 'b b d b" · · 1 ·h Bu panayır vilayet dahilinde tı a ı ün ıtmıştır. ntı a-

açılan panayırların sonuncu- bata kadın ve erkek her kes 
sudur. Eskişehir Kocaeli vi- iştirak etmiş ve Halk reyle· 
liyetlerile hem hudud bulun- rini mütte~ikan C .. H: partisi 
mas1 dolayısile panayıra bu namzedlerıne vermışbr.. . 
vilayetlerin tüccarlarıda işti- Yakın zamanlarda ıntıha· 
rak etmiştir. Kışlık besi hay- ta bukadar yüksek nhbette 
vanlan üzerine hararetle mu· iştirak kaydedilmemiştir. 
amele olmaktadır. a.a. 

- +--

Ergani tahvillerinin 
on birinci heşidesi 
çekiliyor 

Ankara 11 - İka mi yeli ve 
yüzde beş faizli 933 ihraçlı 
Ergani tah villerinio on birinci 
keşidesi Cumhuriyet merkez 
bankasında 17 /10/938 günü 
maliye vekaleti ve banka 
mümessilleri huzurunda icra 
edilecektir. Keşidede herkes 
bulunabilir. a.a. -···-Polonya 

Münakalat nazırı 

Peşteye geldi 
Peşte 11 Polonya münakalat 

nazır muavini Macar bava 
nazınnın Varşovaya yaptığı 
ziyareti iaae için buraya gel· 
miştir. 

{ek m;;;;Hinin bir! 
Tekzibi 1 

Prag 11 - Resmi mehafil-

de Çeko~lovak murahbaslan· 
nın Alman - Çeko!ılovak gllm· 
rük muameleri hakkında bazı 
tedabir ittihazı hususunda 
!ekliflerde bulunmut olduğu
na dair bir İngiliz gazetsinin 
ver11;1it olduğu b~berin haya~ 
lattan ibaret olclujunu söy-

• _ j _ t J I Jl 1 · 
leme&teair . · 

Cumhuriyetciler hakim 
tepeleri geri aldılar 
Barselona 11-Milli müda

faa nezaretinin bir tebliğine 
nazaran cumhuriyetçi İspanya 
kıtaatı Fbre cephesinde kar 
yoli boğazmdaki hakim tepe· 
leri düşmandan geri almıştır. 

Japonlar Çin 
muvaf f a~igetini 
inkar ediyorlar 

Tokyo 11 - Çinlilerin ka
zanmış olduklarını iddia et
tikleri muvaffakiyetler hak
kında Tokyoda bir haber 
yoktur. Askeri makamat böy· 
le bir zaferden malümattar 
değildir. a.a. 
Şanghay 11 - Japon as

keti makamab namına söz 
söylemeğe selahiyettar bir 
zat Çinlilerin büyük bir 
muvaffakiyet kazandıklarını 
iddia ettikleri haberi üzerine 
sualler soran gazete muha· 
birlerine beyanatta bulun· 
maktan imtina etmiştir. 

'Kongreye davet 
C. H. P. Kurtuluş mahalle 

ccak başkanlığından: 
Ocağımızın yıllık kongresi 

bugün saat yirmide Kozdi
binde kahvede yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşlaran her halde gel• 

~ 

meleri rica olunur. 

Sultanhisarda 1 

İlkokul binası niçin 
yapılamıyor 

Sultanhisar ( Hususi ) 
Bundan altı ay önce köyü
müzde yapılması takarrür 
eden ilk okul binasının inşasına 
henüz ba~lanamamıştır. Köyü
müzün en büyük ihtiyaçlana
dan birini 1'arşılayacak olaıa 
bu işin uzun zaman ihmale 
uğraması çocuk babalarım 
müteessir etmekte ve ümit.! 
sizliğe düşürmektedir. 

Çok varlıksız köylerde bile 
okul binası yapmak için acle
ta biribirile yarış edercesi~e 
hummalı bir faaliyet · gö'Ze 
çarparken Sultanhisar gibi 
olaukça varidatlı bir nahiye 
merkezinde modern bir illi 
okul binasımn yapılamam••• 
çocuklarımızın sıhhati ve millt 
kültür hesabına endişe ile 
kaydedilecek bir meseledir. 
Daha ziyade geciktirilmeğe 
tahammülü olmıyan bu işe 

azami ehemmiyet vermelerini 
alakadarlardan rica ederiz. -···-Ziraat bankasında 
1'ayin 

\ 

Haber aldığımıza göre şelı-
rimiz Ziraat Bankası krdiler 
şefi Ali Sağın orduya teyj.n 

" edilmesi üzerine ondan inhi-
lal eden Ziraat Bankası kre-
diler şefliğine 8. Kazım Ki
mi! tayin edilmiştir. 

Her iki arkadaş yeni vazif~~
rinde muvaffakiyetler dilerii. 

• 

Mahrukat kanununu~ 
tatbiki hazırlıkları 
Ekonomi bakanlığı, yurtta 

taşkömürü kullanılmasını tet
vik etmek ve bazı esaslkrla 
taşkömürü kullanılmasını mec
buri kılmak üzere kabul edil-
miş olan makrukat kanunu
nun tatbiki etrarındaki hazır
lıklara devam olunmaktadır. 
Bakanhk, bu kanunun tatbik 
şeklini gösterir bir de nizam
name projesi hazırlamakfadır. 

Halkevi başkanlığından 
Halkevimizde 11111938 gü

nünden itibaren Almanca ya
bancı dil 'derslerine başlan~-• . 
caktır. 

isteklilerin her gün halkevi 
bürosuna müracaat ederek 

•,<Yarını ~·~~et~elar~ il~ 
olunur • . , 
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Vasıtasız vergilerin tahsili 
Tebligat ve zaman müruru için ne gibi 

hükümler esas tutulacak 
Hükümetin kaü şeklini vermiş olduğu vautasız vergiler 

kanunu projesi, meriyetteki vergi kanunlariyle muhtelif hü
~ümler ihha eden tebligat ve müddetleri, zaman müruru 
tahakkuk ve tahsil, sırları ifşa edenler, vazifelerini yapmıyan 
memurlar, defterler ve sair hususlar hakkında yeni hüküm
ler koymuştur. 

Projede yazılı tebliğlerde, 
itiraz ve temy;z müddetleri
ııin hesabında hukuk muha
kemeleri usulü kanununda 

' kabul edilen hükümler ceryan 
edecektir. Projede yazılı di
ğer müddetlerin son günü, 
resmi bir tatil gününe tesa
düf ederse, müddet, tatili 
takip eden günün akşamına 
kadar uzatılacaktır. 

ZAMAN MÜRURU, TA
HAKKUK VE T AHSIL : 

Verginin tarhı icap eden 
mali yılın sonundan itibaren 
her hangi bir sebeple olursa 
olsun hakiki tahakkuklarda 
iç ve hükmi tahakkuklarda 
dört yıl içinde tarh edilmiyen 
:.e tarh edilip te katileştiği 
mali yılı takip eden mali yıl
dan itibaren beş sene içinde 
tahsil o.lunmıyan vergiler za
man müruruna uğrayacaktır. 
Ruhsat tezkereleri ve vergi 
karneleri harçları da bu hü
kümlere tabidir. 

Yabancı memleketlerde bu
lunan mükellefler için tahsil 
müruru zamanı · on senedir. 
Verginin taallük ettiği mali 
yılın sonuna kadar tahakkuk 
ettirilmiyen hayvanlar vergisi 
tahakkuk zaman müruruna 
uğrayacaktır. 

Maliye vekili göreceği fev
kalade lüzu'm ve zaruretler 
dolayısile, tahsili vacip bir 
hale gelmiş olan vergileri, 
taksite bağlamak salahiyeti
ni haiz olac"kt r. Bu takdir· 
de tahkkuk edilmiş vergi 
borcu mikdarı-r ca bir banlia 
teminat mektubu alınması, 

gecikme gunleri için faiz is- · 
tenmesi mecb.ıri olacaktır. 

Vergi tarhı husJsunda va
zifesi olanlarla hesap müte· 
hassısları resen takdir heyet
leri itiraz ve ten,yiz komis 
yon reis ve az-ıl ~ rı yaptıkla

n vazife dolayısile öğrendik
leri sırlan ifşa ed1. miyecek
lerdir. 

Aksine hareket edenler 
ceza kanununun 198 inci 
maddesine göre ceza göreetk 
lerdir. Bunlardan suçları tek
rarlananlar, bir daha maliye 
hizmetinde! kullananılmıyacak
"}ard r. ,,. , , 

1
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Verilen va2:i.~ele~~ yapmıyan 
memurlarla hesa'p mütehas
sısları takdir heyetl ı:: ri reisi 
Te azahrı hakkında inzibati 
cezalar tatbik olunacak, ay-

rıca haklarınd memurlar mu
hakemat kanununa tabi ol
maksızın takibat yaplacak
tır. 

Yanma, su basmak gibi 
mücbir sebepler yüzünden mah
volan sigortasız ticarethane
leri buna takaddüm eden 
takvim yılına göre tahakkuk 
ettirilmiş olan vergileri ile 
hadisenin vuku tarihine ka
dar olan vergilerden henüz 
tahsil edilmemiş bulunanlar, 
mahallin en büyük maliye 
memurunun tahriri emriyle 
terkin olunacaklardır. 

Kara, deniz nakliye vasıta
ları için belediyeler ve liman 
idareleri seyrüsefer ruhsati
yesi veya plan verirken bu 
vasıtaları işletenlerin vergi 
karnelerini ayıracaktır. Vergi 
karnesi olmıyanlara vergi kar
nesi gösterinceye kadar ruh
satiye ve plan verilmeyecek
tir. Bu şekilde hareket etmi
yen memurlar haklarında in
zibati cezalar tatbik edile
cektir. 

DEFTERLER: 
Mükellefler, vasıtasız ver

giler kanununu projesi hü
kümlerine göre tutacakları 

defterleri, - ikinci nüshalar
dan terekküp eden ve yıl so
nunda ciltlenmiş olan kopya 
defterleri hariç - türkçe tut-

mıya ve ticari yılı gir-
mezden veya yeniden 
işe başlamazdan evvel bağlı 
bulundukları mal müdürlüğü-
ne veya varidat tahakkuk 
şubesi şefliğine tasdik ettir
miye ve bunlara geçirilecek 
kayıtlara ait müsbet evrakı 
tahakkuk zaman müruru müd-
detince saklamıya, istendiği 
zaman da ibraz eylemiye 
mecbur olacaklardır. 

Df terlerini, gelecek yıllar
da da kullanmak istiyenle:-, 
her ticari yılın birinci ayı 

içinde son mu• melelerini yu
kardaki makamlara işaret 
ve tasdik ettireceklerdir. 
Bu mecburiyete riayet etmi
yenlerden m ı hkeme karariy
le 100 liradan 1000 liraya 
kadar para cezası alınacak-· 
tır. 

\İ' aqıta431z vergiler kanunu 
proj t! sindeki k omisyonlar ve 
heyetl ~ r, projede yazılı adet 
leriyle toplanacak ve ekst ri
yetle karar verilecektir. İçti-

C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 

Ocatı Tnihi Günü Saati Kongre yeri 

Kurtuluş 12/10/938 Çarşamba 20 K ozdibinde kahvede 
Güzelhisar 13/10/938 Perşembe 20 Tabaklıda kahvede 
Cuma 14/10/938 Cuma 20 Ocak mahfelinde 
Orta 15110/938 Cumartesi 20 · Orta M. mektebinde 
Hasan E. semt16/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17 /10/938 Pazartesi 20 Dükkanönü kahvede 
Köprülü 18/10/938 Salı 20 Parti kurağmda 
Mesudiye 19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

kahvesinde 
Meşrutiyet 20/10/938 Perşem)>e 20 Meşrµtiyct ~ahalle 

madlı bulunmıyan azaya ye

dek aza vekalet edecektir. 
Reyler müsavi olursa reisin 
olduğu taraf tercih olunaca.J.- . 
tır. Komisyon ve heyetlerin 
reis ve azaları üçüncü dere

cede dahil olmak üzere ak
rabalariyle alakalı işlerde bu

lunmıyacakladır. . 
Komisyon ve heyetlerde 

bulunan müntehip aza, maze
retleri olmaksızın biribiri ar

dınca üç içtimaa gelmedik
leri takdirde istifa etmiş sa
yılacaklardır. Belediyeler ve 

mesleki teşekküller tarafın

dan seçilen aza içinde aynı 

hükümler tatbik olunacaktır. 

Umumi, mülhak veya res
mi büdcelere dahil veya bağ-. 
lı deire ve müessestler tara-
fından aktedilen mukavele-

lerde vergi ve resim muafi
yetine veya vergi ve resim
lerin tediyesinin daire ve mü
esseselerce deruhte edı lece

ğine dair hüküm konmıya
caktır. Ancak bu daire ve 
müesseselere ait mukavele
lerde karşı taraf mukaveleye 
mevzu olan i~ten dolayı ak
din icrası sırasında mevcut 
olmıyan vergi ve resimlerle 
mükell.f tutulmıyacaktır. 

Şubelerinin yıllak hesapla
rını bir merkezde tophyan 
kazanç vergilerinde beyanna
meye tabi mükellefler, ka
zançlarının her şubeye dü
şen miktarını, beyannamele
rinde ayrıca göstereceklerdir. 
Şubelerin bulundukları yerle
rın mahalli idarelerine ait 
vergi hisseleri bıı miktarlara 
göre hesap ve tahsilini mu
teakıp tevzi olunacaktır. 

Projede yazılı varidat dai
releri ve varidat tahakkuk 
memurları tabirleri; tahakkuk 
şube teşkilatı olan yerlerde 
tahakkuk şubelerini; şube 
teşkilatı olmıyan yerlerde va-
ridat mah :ı-lletlni ve projede 
ta srilı edilm~miş olan hall ~r
de bina ve arazi vergilerile 
alakalı hususlarda en büyük 

kahvesinde 

mali memuru, varidat müdür 
ve memuı luğu, tahakkuk ıef- · 
liği gibi tabirler hususi mu
hasbe müdür ve memuriyeti, 
hususi muhasebe varidat mü· 
dür ve memuriyeti ve tabak· 

kuk şefliğini ifade edecektir. 
Hususi kanunlarda vey• 

bu projeoin neşri tarihine 

kadar devletçe aktedilmif 
olan veya akd sırasında men. 
hükümlere göre muteber bu
luan mukavelelere müıneni

den bu kanunda ya~lı vergi
lerden ~e temettü vergisin
den istisnalığı kabul edilen

ler de sınai kazanç vergile·· 
rinden muaf olacaklardır. 

FAZLA TAHS~, NOKSAN 
TAHSİL 

1 . . Kanun yollarıoı teşkil eden 
itiraz mercilerinden verilip 

katiyet kesbeden kararlann 
mükelleflere tebliği tarihin
den evvel tahsil edilmiş olan 
vergilerin bu karara göre 
fazla alındığı anlaşılan mik
tarı sahilperine red veya 
vergi borçlariyle mahsup; 
eksik olan kısmı ise tahsıl 
olunacaktır. 

Hizmet erbabı istihkaklan 
üzerinden 2888 num~ralı ka
nun mucibince alınmakta olan 
bava kuvvetlerine yardım 
vergisi için de bordro vere
ceklerdir. 

Hava ku\.vetlerine yardım 

verginin kanun hükümleri dai 
resinde tevkif ve tediye 
edilip edilmediğini tayin için 

· alakalı daire ve müesseseler~ 

le hakiki ve hükmi şahısların . 

defter ve kayıtlarının fotkiki 
bordroların vaktinde verilme
mesi veya bir kısım istihkak
ların bordroda hiç gösteril-

, memesi veya noksan gö.ııte

rilmesi, kesilen verg•lerin za· 
manında yatırılm aması halle
rinde yapıla~ak muameleler 
ceza k1sıniları hakkında hiz
met erbabı~ın ka.zanç ~vergisi 
hakkındaki hükümlerin aynı 

tatbik edilecer. 

il 

'' 
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Her Genç Kız Gibi il Bir temizlik ölçüsü 

Bir Amerikan gazetesi bir 
memleketin temizliğini ban
yolarının çokluğu ile mü· 
tenaıip adederek, bir çok 

Aydının roman tefrikası : 1 

- Kasımağa, teyzeme gel
diğimizi haber vers~ne •• 
lradem ayaklarımın ucunda ..• 
m.erdivenleri çıkıyoruz... Mü· 
direm beni yeğeninin yanında 
g6rüoce gülümsedi. Gökhan 
kısaca nasıl beraber bulun
duğumuzu anlattr, Tarasada 
kahvelerimizi içiyoruz. Mar
marmarada adalar gerdanlık 
gibi ışıldıyor. 

Hafif bir rilzgir çam dal· 
lanndan topladığı kokuyu 
tatlı bir ahenkle bize kadar 
ietiriyor. 

-Müdirem bu yazı btmen 
e9(de yahut mektebin tarasa
ıanda geçirdin. iç açacak bir 
wmileye öyle hasret çeki· 
yorum iti. 

Gök banın · gözlerinde bir 
iimit kıvılcımı yandı ve derhal 
kayboldu .... 
-Teyzeciğim 30 Ağustosa 

gizel bir kır ~ğlencesi hazır
ladık, 

. Gecede Floryadan kalkan 
bir vapur la deniz gezintisi 
yapacağJz. 

Beni sevindirmek ve biraz 
eğlenmek ister misiniz. Bana 
d6nerek ilave etti. Ayni eğ· 
lıenceye sizi davet etmeye 
cesaret edemiyeceğim bayan 
serpil. 

Teyzem benim yerime size 
rica etse bilmem kabul eder· 
m:siniz. 

Müdürem ona yardım ede
rek: 

- Sabi Serpil güzel bir 
gün eğlenceli bir gece ge
çirmiş oluruz. 

Hem annen benimle bera
ber olduktan sonra müsaade 
eder zannederim dedi. 

Redetmek, Bu gezintinin 
mümkün olamıyac;ığmı söyle
mek ve özür dilemek için 
ağzımı açt m, 

Fakat nasıl oldu b!Jmiyo
ram. Şimdi kendimin de far
kında olmıyarak ağ11mdan şu 
cümle döküldü. 
-Nasıl emrederseniz efendim. 
Teyze yiyen beraber teşek
kür ettiler. Gece olmuş za
man ilerlemişti. 

- Mföıade edermisiniz e
fendim. Gideyim artık annem 
daha geç kalırsam merak 
edecek. 

- Pekiyi yavrucuğum. Bil
sen bu akşam hocanı uğra
yarak ne kadar çok sevin
dirdin. 

- Gökhan oğlum Serpili 
evine kadar götıir. 

Bu saatte yalnız gitmesine 
razı olamam. 

Rahatsız olmamalarını yal
mz gidebilec~ğimi söyledim. 

I 

Mediha Tin 

Fakat o bu israrlarımı işit
memiş gibi göründü. 

Yürüyoruz: 
Ay hazan bir bulutun ar

kasına gizlenerek bizi gözet
liyor. Bazan sıyrılıp bulutlar
dan ışıklarını yolumuza ser
piyor. 

Ah! ne güzel bir gece. genç 
tayyarecimin kanatlarına giz
lenerek uzaklara gitmek is· 
tiyorum. İkimiz de konuşmak
tan çekiniyoruz. sanki sebe
bini bilmediğim bir helecan 
iliklerimi titretiyor. 

Korkuyorum. Neden, kim
den bilmeden korkuyorum. 
Korkuyorum. O kadar dal
gındım ki annemin Serpil di
ye seslenmesiyle eve geldiği
mizi anladım. Her gün bitip 
tükenmiyen bu yollar. Yanım· 
da koca gökler hakanı oldu
ğu ıçıo mi çabucak bitmişti. 
Anneciğim pencerede bekli
yormuş. 

- Bir kahve içmezmisioiz 
bay Gökhan! 

- Rahatsız etmezsem. 
Memnun ettiğini söyliyerek 

onu içeri aldım. 
- Müdüremin yiyeni yüz

başı Gökh1n. 
-Annem. 
Kahve pşirmek ıçın on .. 

ları b"aş başa bıraktım. 

Kahvelerimizi içtik biraz 
daha oturduk vaktin geç ol-
duğunu söyliyerek çıkb. Annem· 
le biraz oturdum. Ben de 
yorgun olduğumu söyliyerek 
uzandım. 

Düşiincelerim hislerimle 
çarpışıyor. Kır balosu haya
limde bütün coşkunluğu ile 
canlanıyor. Bu yerler beni 
kendilerine çekiyor gitmek 
i~temiyorum. Fakat hangi his 
Hlmiyorum düşüncelerimi alt 
üst ediyor, irademe sahip ola-
mı yorum. 

* • • 
2515193 .• 

Bugün Pazar evde biraz 
meşgul oluyurdum. İlhan lise· 
d . n arkadaşım aynı zamanda 
kapı i.omşumuzdur. Fakat o 

üniversiteye deyam ettiği için 
eskisi gibi sık konuşamıyor

du '" Kapı çalındı İlhanı gö
rünC'e sevindim epeyce bir si
temden sonra uzun mektep 
hayatının tatlı anlarından bah 
setlik. 

Nerden açıldı bilmiyrruın. 

Bir spor münakaş1sına gir dik. 
Bugün Fener stadında güneş
le Galatasaray ma çının ol
duğunu söy 1 edi. 

Galatalı olduğum için Bu 
maçı çok görmek isterdim 

memleketlerde kaç kişiye bir 
banyo odası isabet ettiğini 
hesaplamıştır. 

Gazetenin istatistikine ba
kıla olursa, en temiz memle· 
ket Amerika olduğu görülüyor. 
Amerikada 10000 insana 35 
banyo düşmektedir. lngiltere 
ikinci gelmektedir. lngilterede 
1000 insana 31 banyo isabet 
etmektedir. 

Ondan sonra bin kişiye ol· 
mak üzere Almanyada 96, 
lsviçrede, Danimarkada Ho· 
landada 90, Belçikada 18, 
Fransada 14, japonyada 19, 
Çekolovakyada 10, Norveçte 
8, Macaristanda ve ltalyada 
6, Polonya ve İspanyada 4, 
Romanyada 9, Yugoslavyada 
1 banyo düşmektedir. 

Zayi 
30/9/938 tarihin den beri ka· 

rapınar kredi koopraifinden 
pra almak için kullandığım 
mührümü kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hüküm
süz olduğunu ilan ederim. 

Emine Kurdana 
Hacı Ahmed zevcesi 

Osmanbükü 
865 

Zayi 
30/9/938 tarihindenberi Ka

rapınar kredi kooperatifinden 
para almak için kullandığım 

mührümü kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 864 

Ahmet Ertürk 
Osmanbükünden Hüseyin oğlu 

dedim. Bana refakat ede· 
ceğim söyledi. Stad çok ka-

labalık. Oyun henüz başla
mamış tribünlerden yer aldık. 
Yanımızdaki loca boştu. O
yun topa Güneşlirin vuruşyla 
başladı, 

Yammızdad ~ ki locada is· 
kemle çekilmelri bir gürültü· 
ler .• 

Gayri ihtiyarı kafamı dün-
dürdüm, yanılmıyorum, göz-
lcrim aldanmıyor, bir an göz 
göze geldik. Bir selamlaşma 

Hiç tahmin etmediğim yerler· 
de .karşıma çıkmesı beni şa
şırtıyor. 

- Nasılsıniz bayan Serpil. 
- Teşekkür ederim efen-

dim. 
- Sizi çoktan beri göre· , 

miyoruz. 

- Meşguldum efendim. 
Oyun gene ayni sertliği ile 

devem edıyr. 
• Devamı var -

VOZl 
--~===-- · 

Aydın Vakıf /ar 
idaresinden 
Aydın Vakıflar idaresi için 

321 lira 59 kuruş keşif bedel
li olan bir tak yaptırılacaktır. 

Takın 28/10/988 gününde 
tecrübesi yapılmış olarak ida
reye teslimi şarttır. ihalesi 
18/10/938 salı günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapılacakbr. Taliplerile fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7 ,5 muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın Vakıflar ida· 
resine müracaatları . 848 

4 8 12 16 -----
Aydın vakıflar 
miidürlüğünden 

1 - Kira müddetleri bit
miş olan Aydın merkez kaza
sı dahilinde incir bahçesi, bağ 
ve tarlaların üçer senelik 
icarları. 

2 - Aydında demirciler 
, çarşısında mülga mevlevi tek

kesi vakfından iki arsa ile 
Orta mahallede Ha.Jaylı oğlu 
vakfından bir arsa üzerindeki 
barakanın Mayıs 938 sonuna 
kadar icarları. 
3 - Köşk nahiyesinin Cu

ma yeni köyünde Ahadlar 
köyü oda vakfından 25 ağaç 
kestanenin 938 yılı mahsulü 
açık artırmaya. 

· 4 - Köşk nahiye merke
zindeki camiin 49 lira 35 ku· 
ruş keşif bedeli boya ve ba· 
danası açık eksiltmeye ko
nuldu. 

Germencik, Koçarlı, Kara
pınar nahiyeleriyle köylerin· 
deki akarcıtın ihaleleri 17/10/ 
938 Pazartesi, Aydın merke
ziyle köyleri ve Umurlu. 
Köşk ve Dalama nahiyeleriy
le köyl~riadeki akaratın ve 
kestane mahsulünün ihalesi 
dahi 18/10/938 Salı günü 
saat 10 da Aydın vakıflar 
idaresinde yapılacak buDlar
dan talip çıkmıyanlarla veri-
lecek bedel layık had görül· 
miyecek olanların ikinci arı-
tırması 21110/938 Cuma gü
nü saat 10 da icra edilecek 
ve yine ihale edilmiyenler 
olursa o tarihten itibaren 
pazarlığa bırakılacaktır. 

Cami boya ve badana iha
lesi 21110/938 Cuma günü 
saat 10 da Aydın vaı flar ida-
resinde yapılacaktır. Tafsilat
lı ilanları daire duvarına asıl· 

dı taliplerle fazla malumat 

almak istiyenlerin % 7 buçuk 
teminatlariyle Aydın vakıflar 
idaresine müracaatları. 

(854) 6 9 12 

imtiyaz •abibl ve Umu mi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Meudreııt 

Baaıldıl>ı ver : 
C. H. P. Ba11mevl 

' 
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MEMLEKET HASTANESi 
Doğ'um, Kadın hastalıkları müt~haasıa 

ve Operatörü 

Hastalarına her gün Park: karşısında Bay Hasan Klmi-
lin evinde kabul eder. 592 

P Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
· ~ Öğleden sonra 3 den itibaren A .... 

~AMutııt)ıılı~ı:iı6~~· ~1.a·111!•• .. 1'l•""""'dllllı1111111cm 
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ci Demir iş atölyesi f!) 
(tJ • ~~ '!! Y enı açılan ve sanatokulu me- f!) 
fS zunlan tarafından idare edilen Jl 
r ~ •J DEMiR iŞ ATÔL YESinde t,1 
:~ Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur· [:'i 
+J şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen [+l 
+J fennin icap~arına uygun şekilde yapıhr. İhtiyaç [•l 
~ sahiplerinin atölyemize müracaatları. [+] 
:~ Adres: Bezirgan · ~arşısmda Mehmet Uygur '!j 
+] ve Osman Alpsoy ~·ı 
1 = ~ıı;ıı~ıı;.ıın;.ıııı;ıı~~ı~ıııı:;:ın:ıırı::ıııı:ıı~ı~rıı~ır•ıırı;.ııı 849 ıı;.,ıııP~~"~ 
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r ... 111•••• .. •ııımııııpımnq;ıı···~~ 
- Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı · 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

1 
bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür = 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan (j 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözöoüne alınarak G 

1 geri bırakı~maması için yurt direktörü billımum t 
masrafı üzerine alacaktır ücreotte suhulet yapılmıştır. ~ 

-

&.. Şapka çiçek sepet işleri yağh J>oya ve fosfor ders- 41 
w leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 

1 ~et fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
Adres: Gazi Bulvarı S. 7 

784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

t.~••rtihılııt1ı6ıılmbı&Jaıa•a6aaAA6ll 

-• '>i ! • , 

.............................. İİIİlillllİI ... 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsab kaçırmamalanm 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
!Wuzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

" 

.. ' r 

....................................................... , 
• 1 

: DOKTOR : • • •• 
i FAHREDDİN SÜGÜR . ·i 
: . ı : 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütalıuaı• . 

1 

i 
ı Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisaslı • • • 
ı MuayyenebaneaiAydında Gui Bulvarında Bafalıoglu dükk&nıaıa , ı • • • 
: fi.zerinde her gün sabahdan aktama kadar HastaJarinı ka~al eclet ı ...................................................... 

Aydın İli Tarihi 
... 

. 
Uzun bir tetebbuua mabıulü, tarihi yeni manasllo a11Jamaıua k:rr· 

metli bir 6rnefi olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye k:Ufİa ... 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüphanesinden teclarik ede~-
•iaiz. ı" ' 

Aydının bütiia tarihi malu11l.atuıdan başka cotrafi tabii maliı••

bnı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydmhmn bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi:a. 

F'iab 250 kÜruştur. 

.. 
AYDIN 

ı • 

• 
ilin; her köşesine dağılan v.e en 
çok okunan b!r tane gündelik 
~azetesidir. 
,,,- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

• 

Basımevimizde 

'KöYLf:RiMtZ İÇİN: 

Ka:far . 

Evlenme 
Evr.ak kayt 

Ölüm Doğum 
defterleri hazır.lanmıştır. Temiz işçilik? ~n i~ cins kağıt, Sağlam~ . . 
cilt, Buna -karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez clerecede ucuzdu~ 

a • ~ 11" .. !""11"' 


