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Büyük Şef 
Dahiliye Vekilini kabul 

buyurdular 
istanbul 12 [A.A.) - Reisi 

cumhur dün Dolma bahçe sa
rayında Dahiliye vekili Bay 
Şükrü Kaya ile Peşte elçimizi 
kabul buyurmuşlar ve bir 
müddet görüşmüşlerdir. -···-Beşinci Ballıan tıp 
Kongresi mesaisini 
Bitirdi 

lstanbul 11 (A.A.] - İstan· 
"bulda tertip edilmiş olan be
fiPci Balkan tap haftası ilmi 
masaiaini bitirmiş ve murah
haslar bu gün hususi vapurla 

·ıı~İre gitmiflerdir. . --···-• • 
ısvıçre 

·Federal meclisi kararı 
Bern 12 [A. A.] - Federal 

meclisi ihtiyat tedbiri olmak 
üzere bug6n hudutta bazı iı

tıhkimların aıtana laiım ka
nhnası için harbiye nezaretine 

1 

müsaade vrmİftİr. 

Sovyetler 
Mühim hazırlıklarda 

· bulunuyorlar 
Moskova 12 ( A. A.] - Has 

ajaaıı bildiriyor. 
Elde edilen mahdud haber

ler SOvyetler birliğinin garp 
hududunda mühim hazırlıkta 
bulunduğu merkezindedir. 

Genç sivillerin silih altına 
alnniası devam etmektedir. 

••leleff•• 

Çekoslov~kya 
Hndiselerinde bir çok 

yaralı var 
Pefte 12 [A.A.) - Dün ve 

evvelki g6n Çekoslovakyanın 

L.ibeno, Karla. Vivar ve Peble 
şehirlerinde ıüdetler tarafın
dan · yapılan nümayı,lerde 29 
polis, 6 çek 10 Südet yara• 
lanmıştır. 

Belcika hükumeti 
bazı askeri 
tedbirler aldı 

Brüksel 12 ( A. A. ) 
Belçika hükumeti bazı askeri 
tedbirler almıfbr. Belçika 
Alman hududunda muhtelif 
askeri bıııreketl~r yapılmak
tadır. 

Ege kupası maçı - - -Doğanspor - Aydınspor 0-0 
berabere kaldı 

--------11191938 de İzmir sahasm- sini yaptıktan sonra proğram 
da yapılacak Eğe çevresi mucibince bütün takımlar 
tiklerinin final maçı Pazar saat ikide Alsancak sahasın-
günü İzmir sahasında Aydın da hazır bulunuyorlardı. Sayın 
spur ve İzmirin Doğaoıpor ilbayımız Ôzdemir Günday ve 
takımile oynandı. lzmir ilbayı Fazlı Güleç bqta 

Çevrenin son maçı olması olarak ıeyirciler tribunleri 
münasbetile Aydın, Denizli, doldurmuf bir halde idi. 
Muğla, Manisa takımları ka- Önde bandu muzika oldahu 
filelerile sabahleyin saat onda halde refakatinde resmi 
Atatürk anıtına gidilerek geçid yapıldıktan sonra iıtiklil 
istiklil martı ile anıta çelenk Marıile beraber Aydın spor-
konuldu, fotoğraflar alandı. dan Ali Birkan direğe Bay-

Bu merasim daha bidaye- rağı çekti ve yine Aydınapor· 
tinden buflnkü temasların dı; n Raj'ap Karca J.azarlamlf 
ıamimi bir &ava içerisinde olduiu nutkunu .aylecli. Ban-
cereyan edeceğini gösteri- dan sonra aayın İzmir hbayı 
yordu. Fazla Giileç de ya palan temu-

Ege gençliğini bir kitle ha- ların neticesinde elde edilen 
liode sinesinde toplayan İımir, istifadeleri ve Ege gençliğinin 
atasının anıta 6nünde hürmetle yakınlaımasını arttırmak için 
toplanan gençlik ilk vazife- .0e .. ..,. 2ıac:ı .. ,tada 

• 
Mareşal Göminğ lnglliz kabinesinin 
Nürenbergde söyJediği toplantısı 

Londra 12 (A.A.] -lngiliz 
nutuk nazarları dün de Çemberlaynin 

Nilrenberg 11 [A.A.J Mare- reislijinde toplanmıı vaziyeti 
tal G&rning Nürt.nbergde a6y- tetkik etmitlerdir. Kabine bu-
lediii bir nutukta Almanyanın g&n de toplanm1fbr. · 
her türlü ablukaya kartı mü- Loadra 12 (A. A.) _ Hafta 
emmen• oldup bava, kar ve 
deniz ordulannın zafere sar- içinde bir kaç kabine içtimaı 
sılmaz bir iman beıledilderini daha yapılacaktır. Dün akp.m 
.aylemi~ ve lngiltere . sulh aalihiyettar mahafilden bey-
üzerinde o kadar gevezellik nelmilel matbuata yapdan bir 
yapıyor ki bizzat kendisini eslii tebliğde; bükiimet ıon kabine 
yahudi dünyasında sulhu teıis mllzakerelerinde Çekdeki va-
ederse · daka iyi olur demiftir. ziyet hakkında ve bir harp 

Alman gazeteleri bu nutka 
ecnebi memleketlere ve bil- ihtimalleri kartıımda git gide 
ha11a Çekoslovakyaya ihtar artan enditeye arhk bigine 
mahiyetinde oldıığa kanaatin- kalınamıyacata, eğer Çekoalo-
dedirler. vakyada cebri bir sureti tes-

Fransa hariçige na
zırı Parise dlJndll 
Cenevre 12 (A.A.) - Fran

sa hariciye nazırı alakadar 
devletler mümessillerile görüş
tükten sonra Pariıe dönmüş
müştür ... 
Hitlerin nutku 
bekleniyor 

Berlin 12 (A. A.] - Hitle
rin bu akıam aöyliyeceği nu
tuk biiyük bir allka ile bek· 
lenmektedir. 

viyeye teıebbnı edilirse lngil-
f terenin ve diier memleketle- 1 
1 rin önline geçilmez bir harbe 

l 
ı6rilkleneceği ve domünyon-
lar hlikömetlerile Fransa ve 

1 

Amerikanın İngiliz noktai 
nazarandan haberdar edildiği 
bildirilmiftir . 

-·~-

Taggaı·e Piyangosu 
Bu ay keşide oluaan tayya

re piyangosundan 3000 lira 
27465 numala bilete isabet 
etmiftir. 

Halkevinde : 

Kögcilllllı şubet.·inin 
pazar giinkiJ gezisi 

Dünkü pazar günü Halkevi 
köycülük tubesi Oyelerinden 
bir grup ıube başkanı Ahmet 
Emin Arkaynin baıkanlağında 
Işıkla, Arap kuyuau, Şevke
tiye, Ahır köy ve Kwlca kö-
yüne bir gezi yapmlflardır. 

Bu geziye ait taf.Uib ya
nnki nüshamızda yazacağız. 

Oğrertmenler 
arasında 

Nakiller - Tayinler 
Haber aldığımıza g&e ili- . 

miz kOltür direktörlifB em-
rinden baıka iller knltilr di
rektörl6iil emrine baza ağret-
menlu verilmiftir, Bu arada 
Yenipazar ilk okalunclan MO
rOvvet, lçel ~ direkt6r
lliü emrine; Germendktea 
Nezahet Benki, lzmir emrine; 
Dedeköy öğretmeni Faik Ata
lay, Malatya; Atça okutandan 
Safiye Gnrban, İzmir ili kill
tOr direkt3rl6kleri emrine Ter· 
ilmiflerdir. Bunlardan batka 
ilimiz kGltOr direkt6rl8ğl em-. 
rine de baıka iller emrinden 
3 öğretmen atanmlfbr. -·-
Zimmetine para 

• • 
geçıl'llll§ 

Saltanbiur (Huaui) - Ya
palan ihbar &zerine hesapları 
tetkik edilmekte olan Sultan
hisar kay kitibinin kay p
lirlerinden 570 lirayı zimme
tine ıeçirdiği anlaplmııtır. 
Bu itin tahkikiDe memur edi
len Atça nahiye mlldüril ile 
Atça Belediye muhasebeciai 
yirmi gün devam eden bir 
çabımadan sonra vazifelerini , 
bitirmişler ve tahkikat evra
kını ait olduj'u makam• ver• 
mi,lerdir. 

§ - 12 yıldanberi Kavaklı 
köyünün mubtarlaianı iyi bir 
tekilde idare eden Vehbi Ôz 
kan zati iılerinin çoklupndan 
istifa etmiıtir. 

••••• 
Hltler /ngiliz elçisi 
Hindersonukabulettl 

Nürenberg 11 ( A. A. ) -
tiitler dün sabah lnfiliz 

büyilk elçisini kabul etmiıtir. 
Havaı ajansının Nilrenberg 
muhabiri lngiliz sefirinin Al
man bGktlmetine tiddetli bir 
ihtar da bulunmu, olduğunun 
tahmin edildiğini bildirmek
tedir. 



• 
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Evlenme işlerinde hangi 
şekil evrak kullanılacak 

Evlenmenin bütün evrakı parasız 
ve pula tabi olmadan verilecek 

Hükumetin, evlenme işle

rinde kullanılan evrak hak
kında hazırlayarak kamutaya 
vermiş olduğu kanan projesi, 
dahiliye encümeninjn tasvibin
den geçerek ruznameye alın
mak üzere riyaset makamına 
verilmiş olduğundan, yeni pro
je ile kullanılması lüzumlu 
olan evrakın hazırlanmasına 

başlanmıştır. 
Evlenme işlerinde kullanı

lan evrakın 28-5-934 tarihli' 
ve 2459 sayıla kanunun 5 inci 
maddesi mucibince kıymetli 
evraktan olarak basbrılmak

ta olmasının ve ayrıca dam
ga resmine tabi olmasının 

evlenenlerin· azalmasında amil 
teşkil eylediği gerek yapılan 
tetkiklerden ve alınan • şiki
yetlerden, gerek parti kongre
lerinde tesbit edilen dilekler
den anlaşılmıştır. 
' B~ sebeple tatbikine devam 

edilmesi 'yüksek mahzur ve 
mazarrat doğuracak olan 
şimdiki şeklin değiştirilmesini 

ye e\llenme evrakının kıymet
siz pulsuz olarak muam~leye 
konmasını temin için hazır
lanmış olan bu kanun proje-
sını dahiliye encümeni de" 
milli kudret ve servetin esa
sını teşkil eden, nüfusu art
tırmak ve bunun artmasına 

engel olan bütün sebepleri 
ortadan kaldırmak devlet için 
ihmali asla caiz olmıyan ve 
ifası en elzem bir vazifedir: 

Bu bakımdan ehemmiyetli bir 
adım telikki edilebilen bu 
proje hakkında hükumetin 
ileri sürdOğü sebepleri yerin
de bularak esas itibarile ka
bul etmiştir. 

Ancak evlenmelere engel 
olan sebeplerden mühin biri· 
nin de kazalarda doktor bu
lunmaması yüzünden kanunun 
emrettiği muayene keyfiyeti
nin fevkalade müşkilita ma
ruz kalmasıdır. 

Gerek bu bakımdan ve ge· 
rek doğan çocukların ölümden 
korunması bakımından memle
ketin bu acıkh boşluğunu bir 
an evvel doldurmak için ted
bir almasını, ancak, hükômet
ten bekler. 

Evlenme işlerinde kullanı

lacak evrakın vesaitin daha 
çok olan, maliye vekilliğince 

. evvelce olduğu gibi, hazırlan
ması muvafık görülerek birin· 
ci madde o yolda yazılmış ve 

bu işlerde alakası çok olan 
adliye vekilliğinin de kanunun 
icrasına memur edilmesi lü
zumlu sayılarak bu husus da 
ilave edilmiştir. ,, 

Dahiliye encümeninin metni: 
Proje, dahiliye encümeninin 

üzerinde yaptığı tadillerden 
sonra şu şekli almıştır: 

" Madde 1 - Evlenme işle
rine ait olup nevileri aşağıda
ki listede gösterilen varakalar 
alakadar vekaletlerce tesbit 

edilecek şekle göre maliye 
vekilliğince hazırlanıp dahili
ye vekaleti tarafından icap 
eden dairelere parasız olarak 
verilir. 

' Bu evrak damga resminden 
ve bilumum harçlardan muaf
tır. 

Evlenme işlerinin bu resmi 
kağıtlardan başkasına yazılma
sı ve evlenmelerin ker hangi 
bir suretle iane ve masrafa 
tabi tutulması yasaktır. 

Medde 2 - Evlenme ihbar
namesi doğrudan doğruya ev
lendirme memurları tarafından 

nüfus müdür veya memurla
rına gönderilir ve bu ihbar
nameler üzerine evlenme vara
kası nüfus kütüğüne kaydedi
lecektir. 

Türkiye haı-icinde konsolos
loklarımızdan başka makam
lar tarafından yapılan evlen
me muamelelerinin nüfus da
irelerine bildirilmesi mecburi
yeti kocaya aittir. 

Madde 3 - 2549 sayılı ka
nunun 5 inci maddesinin birin
ci ve ikinci sınıf evlenme cüz
danlarından başka evlenme 

evrakına ait hükmiyle nüfus 
kanununun tadiline dair 28 
ikinciteşrin 1336 tarihli ve 60 

sayılı kanun~n ikinci maddesi 
kaldırılmıştır. " 

Kanun, neşri tarihinden 
yürürlüğe girecek ve hüküm-

lerini Dahiliye, Adliye ve Ma· 
liye vekilleri tatbik edecek
lerdir. 

Kullanılacak evrak: 

Projenin evlenme işlerinde 
kullaoılmasıoı şart koştuğu 

evrak şunlardır: Beyan kağıdı, 
ilan kağıdı, izin kağıdı, ihbar
name kağıdı, bülten, ikamet-

gah ilmühaberi. sıhat raporu 
ilan tezkeresi, evlenme zarfı , 
evlenme ilmühaberi, üçüncü 
sınıi evlenme cüzdadı. 

... ----~ ----::..;......;_-=--=---:.- =- -- -.:;---:... 

Ege kupası maçı 
------------------------ B:l4~arah ı inci Saytada- İzmirli Fuadın hazan fe rdi 

maçların arasını bir sene gibi akınları, buna mukabil Ay-
uzun bir zamana değil her d d T d w d 

ın an orgu un ayagın an 
alb ayda bir yapılması temen- rahatsız oldugw u halde İz•ir 
nisinde bulundu. 

Bütün sporcular sağlam gö- için yarattığı tehlikeler bır 
ğüslerinden çıkan sağol avazi- semere vermemiş ve oyun 
le ilbaya mukabele ettikten beraberlikle neticelenmiştir. 
sonra serenoni bitmiş İkinci devre esnasında hıı-
oldu. Bir saat süren merasi· kemin İzmir aleyline iki pen-
min ikmalinde fikistür muci- altıyı görmemesi de Aydın için 
hince birinci maçı yap- bir şanssızlık eseri sayılabi4ir. 
mak üzere Denizi ve Manisa Bir Aydanberi devam eden 
takımları sahaya çıktılar, Ege çevresi likleri pazar günü 

Ha kem Mutafanın idaresin- biteceği halde finala kalmış 
de başlanan oyun, ekseriyet- aynı kuvvette Aydın - İz~ir 
le Denizlinin hakimiyeti altın- takımlarının berabere kaim -
da cereyan etmekte ve Mani- ları, bu takımların bir defa 
sa oyuncları arasında bir daha karşılaşmasını icabett~-
panik husule getirmekte idi. mekte olduğundan galibiyetin 
Bazan Manisanın santır hafı- hangi tarafta kalacaaı ve 
nın ferdi hücumları ve for- 6 

vetleri beslemesi dahi karşı kupayı hangi takımın kai:a-
takıma müessir olamıyordu, nacağı meşküktür. 

Daha enerjik oyun çıkaran Muğla - Manisa maçı : 
Denizliler birinci haftayımı Eğe çevresi Lik maçlarm-
4 -1 gibi farkla bitirdiler. dan Muğla - Manisa 'maçı 
Oyunun ikinci devresi yine 10,9,938 Cumartesi günü lztiJir 
Denizlilerin sık hücumları kar- sahasında yapıldı. Manisaya 
şında hemen hiç denecek karşı iyi ve' faik bir oyu Çı-
derecede olan Manisa müdafaa karan Muğla takımı 5 - 1 Ma-
sını kolaylıkla aşıyor ve hepsı nisa tamını yenmiştir. 
birer golle neticeleniyordu. 

Oyunu başından beri lehle
rine çevirmiş olan denizliler 
güzel bir oyun çıkararak9-2 
gibi bir farkla galebeyi temin 
ettiler. 

Bunu müteakip sıra Aydın 
· Doğan spor maçına gelmiş 
bulunuyordu. Aydın takımı 
tam kadrosiyle şu şekilde 
sahaya çıktı: 

Fikret- Ülvi - Rağıp, İsmail 
- Nurullah - Hüsnü - Ali, Tur
gut, Zihni- Osman - Sungur. 

Fotoğraflar alındı. Lisans
lara bakıldı ve oyuna Doğan
sparun vuruşile bqlandı. Ha
kem lzmirli Esatdı. İlk on da-
kikada Aydının ancak İz.mirin 
bek hatboda kırılan ~ldan 

yaptıgı bir kaç akını İzmirlile
ri oldukça miifkü mevkie 
soktu. Bek hattından fırlayan 
hücum lzmir sol içi Fuade ve 
ondan pas alan ıol açık Sab
ri de Aydın kalesiDe girerken 
Ragıbın sakat bir çıkışı ile kar-
şılaşarak düştü. Ve hakem 
Aydın aleyhine bir penaltı 
verdi İzmirden Reşad Fikre
tın güzel bir kurtarıtı netice
sinde penaltıyı atamadı. 

Bundan sonra oyun mukabil 
akınlarla bir muvazat arzede
rek birinci devre sıfır sıfıra 

bitti. 
İkinci devre başlarkeken 

Aydın takımında ufak bir 
tahavvül olmuş ve Zihni asıl 
yeri olan beke geçmiş onun 
yerini Ulvi doldurmuştu. 

Bu devrede de her iki ta
kım çok istifadeli dakikalar 
elde etmişler fakat gol çı· 
karmağa muvaffak olama-
mışlardır. 

Çek reisi cumhuru 
radyo · ile nutkun• 
söyledi _ 

~rag 11 [ A . A . ] - Çc-. 
koslavakya reısı cumhuru 

' Beoeş dün radyo ile neşredı-
len bir hitabesinde halkı sü
kutu muhafazaya davet etmi~ 
ve demiştir ki : 

- Hayatımda asla kork
madım. Daima nikbin dav
randım. Bugün bu nikbinliğim 
her zamandan ziyade kuvet 
lidir. Devletimize, onun sıba
tine, canbbğına, kuvetine, 
mukayemetine, muhteşem or
dusuna na mağlup zibniyetiae 
ve bütün milletin ıslabıaa 
sarsılmaz imamm vardır. DeY
letimizin şimdiki müşküller
den muvaffakiyetle çıkacağı
nı biliyorum. 

Lord Rosiman 
bir Südet hegetile 
görüştü 

Pqte 12 ( A, A ) - Lord 
Rosiman misafir bulunduğu 

kont Cermen şatosunda bir 
südet heyetile görüşürken 
şato önünde toplanan bi~l~r 
ce almandan mürkkep bir 
halk kendi mukadderabmıza 
kendimiz malik olmak istiyo 
ruz diye bağırmışlar ve Lord~ 
ta iki milleti biribirinden ayı
ran engellerin ortadan kal 
dırılacağı ve her iki milletin 
sulhun temin oluna bileceği 
ümidini izhar etmiştir. Südet 
ler bu cevabı pilebist avaze
lerile karşılaşmışlardır. 
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Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 

Varidatın fazlalığı için geni projege 
bir çolı hiJlıiJmler lıon11ldu 

--s-
K6yde, k6yl8ye güref, bini

cilik, cirit, avcılık nifan talim
leri gibi milli oyunları yapbr
mak ve bunlan teşvik ettir
mek, at kotulan yapmak; 

K6ylln ihtiyacına kifi veya 
hiç orma~ı yoksa köye bir 
orman yetiftirmek ve mevcut 
olanı korumak b6y6tlilmesine 
çahf!Dak; 

K6ye, halka faydalı kitap
getirmek; 

Köye ortak saman ve orak 
makineleri, Pulluk, tl'akt~r, 
peynir, yağ makineleri ve di
ğer lllzumlu ziraat Aletleri ve 
edavab almak; 

lbtiyac v.ana kiye ortakla
.. değirmen yapm•k veya 
.ıetirmen makineli getirtmek 
çit~ilere gGbre getirmek. 

BU iSLER MECBURi O
LACAK; 
· Kly&n kalkmma•i11 temin 
edecek olan bu faaliyetin ak
umam.. için, lastikli İf 
proiramlariaa giren işlerin 
yaplma•, mecburi olacakbr. 
Her yal bunlar için kly.ln 
para imece kudretine ve ih· 
tiyaca göre kay bGdceıine 
tahaisat konacakbr. 

Muhtar ve kly derneği 
yeni meçildilderiocle Gç ay için· 
de dart yalbk İf proğramı 

tanzim edip kaymakambia 
ve merkez kazalaranda villyet 
makamma Yermeie mecbur 
olacaklardır. Yeni propam 
taatik edilip gelinceye kadar 
eaki protramın tatbilnaa de
vam oluaacakbr. Eski prot
nmlarcla bitirilmemlf" ifleria 
J.eDİ projram abam.. mec
bariyeti vardır. 

Kaymakamlar, merkez ka
alarcla valinin kay ifleri içia 
88Çtİğİ zat, kendilerine veri
lea kly İf proğramlanm 
kaza idare heyetine tetkik 
ettirdikten aonra aynen veya 
tadilen tutik edeceklerdir. 
Tetkik ve tutik iflerillİll iki 
ay içinde bitirilerek malatar
lara bildirilmesi mecburi ola
cakbr. 

Nahiyelere tabi klylerde 
taatiktea ince nahiye mldilr
lerinin mtltalla&1 almma&1 mec
buriyeti konulmaktaclar. 
Proğramuun tuclikiade ya

palacak tadillere gire kl1e 
teblitindea itibaren on bq 
giln içinde muhtar veya k6y 
mecliai vali nezdinde itiraz 
edebileceklerdir. Vali en çok 

l bir ay içinde, vilayet idare 
heyetinin mütaliaıını aldıktan 
sonra itirazlar1m kabul veya 
reddedecektir. Vali tarafından 
aynen veya tadilen kabul 
edilen köy proğramları kati 
olacakbr. 

Mlıtacel veya fevkalide 
hallerde tasdikli proğramlarda 
değifiklikler yapmak lizunge
lirse, bu cleğiıiklikler ancak 
villyet idare heyeti mlltalia• 
al'IMlıktan aonıa vali tarafın
dan yapalacakbr. Tadiller ta
lebi, köy dernegi kararile 
muhtar, nahiye mtldürii ve 
kaymakam tarafından yapıla
bilecektir. 

Köy içini veya tarlalık, bal 
ve babçeliklerini, ';ayırlarmı 
ve basacak durumda bulunan 
sel yataldannı, köyln her 
itinden ince imeceyle ve sair 
yardımlarla zarnr vermiyecek 
hale getireceklerdir. 

iki veya daha fazla köyll 
zarara uğratan ıel yataklan 
ve tafllla yapan dere, çay 
ve ırmak~·· taıma yapan 
yarınlannı, bu köy idarelerine 
her ıeyden üstlin tuhrak 
yapbrmaya ve zarar91z hale 
getirmiye vali ve kaymakam 
mecbur balunmaktadar. 

Projenin diğer vasaflan kfy 
bacfçelerine, gelirlere, meçim 
ifleriae, derneklere, dernekle
rin gireceği vazifelere aittir. 

Kay&n en mlbim memeleei 
olan kay varidab, masraflan 
ve blclcesi meyzalan &zerinde 
yeni proje, birçok yeni hllklm
lere gire klJ selirleri tunlar
dan ibarettir: 
Yardım par .. , imece kıy

met tatulan, ba Danan 
hlkamlerine gire ve dijer 
kanalara gke almam 
ceza paralan; kay kamına 
yazıh emllk, arazi ve mtlea
aaeler laudlb, kay İf(erine 
tabaia edilen vakıf mallarla 
avariz gelirleri; devlet humai 
ve belediye bütceleriaclu ya
placak yardımlar, hediye, 
baiaflanlDJf para ve mallar; 
harç ve llcretler; kay .narları 
içindeki tq tuğla, kireç, ki
remit, toprak, kam, killi, çakıl 
benzerleri ocaklardan taı o
caldarı nizamnameeine g6re 
alınacak paralar; köy &1nın 

içbacleki orta mah, otlak ve 
meralann kira paralan; kay 
içinde kesilip sahlan hayvan
lradan belediye vergi ve re-

ilin 
Agdın daimi 
Encümeninden 

1 - Elcsiltmeye konulan if 
Aydın Vilayetinin Söke· Or

taklar yolunda 14+000-ı8+ 
000 kilo metreleri aruanda 
esaslı tamiratbr. Ketif bedeli 
ıS749 lira 44 kuruıtur. 

Y apalacak it : 4 kilometre 
uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu ite aid şartna..;e 
ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme prtnameei, 
8) Mukavele projesi, 
C) Bayand1rhk işleri genel 

şartnamesi, 

D) Teıviyei t6rabiye şose 
ve klrğir inıaata dair fenni 
tartname, 

E) Hususi şartname, 
F) Keşif cetveli, silsilei fi. 

at, metraj cedveli, 
G) Grafik proje, 
isteyenler bu f81'lnameleri 

ve evrakı bedelsiz olarak na-
na m&dilrlüğiinde görebilirler. 

Eksiltme 26191938 tarihinde 
pazartesi günü saat on beşte 
Villyet encllmeninde yapala
cakbr. 

4 - Eksiltme lcapab zarf 
usuliyle yapdacakbr. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 1181 lira 20 
kuruıluk muvakkat teminat 
vermesi ve ihale gününden 
8 gGn evvel ehliyet vesikam 
almak için vekllete mllracaat 
etmif bulanmau ve yapbğa en 
biiyllk ifin bedeli ı 2000 lira
dan apğa olmamua mllteah
hidin bizzat diplomah milhen
dia ve1a mimar olması veya 
bunlardan birile mlftereken 
teklif yapmaSI ve mukaveleyi 
birlkte imza etmesi lhamır. 

6 - Teklif mektuplan yn
karda Gçlncll maddede !azab 
saatten bir saat evveline ka
d• · Villyet enclmenine geti· 
riluek eksiltme enclmen re
Uliğiae makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile g&nde
rilecek mektuplann nihayet 
&cinci maddede yazılı saata 
kadar relmif olma11 ve cht 
zarfın mllh6r mumu ile iyice 
kapablmıf olması llzamclar. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

[782) 4 9 14 20 

simleri knaunaa 29 uca 
maddesi hükümlerine ve tari· 
felerine gire alınacak zebbiye 
resmi; belediye vergi ve re
simleri kanununun 21 nci mad
desi b&kilmlerine gire abna
cak ihtisap resmi; sergi resmi; 
köye •mensup motörlli nakil 
v .. talarmclan ve bisikletler
den ve köy hududu dahilinde 
ki liman ve göllerde çalıpn 

....... ftlr 

ilin 
Aydın orman 
ldareslndn 

YOZJ 

Aydan orman idaresince mi
sadere edilip belediye · banıaa 
teslim edilen 1200 kilo k6mir 
ile 40 kilo katran ve eğri 
kavak köyünde 1500 ve ger-
mencik nahiyesine bağb Boz 
kayde 1000 kiloki ceman 3700 
kilodan ibaret olan iıbu ki
miirlerden merkezde bulunan 
kömGrlerin kilosuna 3. kUl'Uf 
ve tlfradakilerin kilosuna 1 
kurut SO santim ve katramn 
kilosuna ıo kul'llfban ticaret 
oda•nca kıymet takdir edile
rek 938 yalı 1 eyliilden itiba-
ren ıs g6e mllddetle mllza
yedeye çakarılmıı ve ihalesi 
de eyllilüa ıs inci pertenbe 
gdnll 6ileden sonra saat ı4 te 
orman idareıiiıJe yapılacaia•
dan taliplerin muayyen gi!ıcle 
orman idaresince mllracaatlan 
ve ihale betin olmakla bera-
ber maUar mahallinde teslim 
edilmek suretile ilinat veuir 
masraflar da alıe1lara ait el
dup illa olunur. 

1 4 9 13 779 

· Kilşk muhtarlığın
dan: 

Ka,k iıtaıyon civarında dı
varlan zeminden 80 santim 
yakan kalmlf konuk oclamma 
Bit k11ım kireç Ye tatla ile 
yapalacaimclan talip olanlana 
ıo · ıs inci glniiae kadar ~ 
7,S pey akçesi ile Ka,k mm
tarbjana bllfYUl'malan illo 
olunur. 797 

. Agdın Daimi 
Encilmenlnden 

9269 lira 40 karat ketif 
bedelli Sike - Batana , .... 
nan Baraak6y "-' .... 
o+ooo-1+491 aramda tel-

viyei tlrabi1e iti açık ebilt-
meye çakanlnilfbr. 

Ebiltme ı9,9,938 PazartMi 
glnl saat 15 te Villyet ~ 
mi Eacftmenincle yapdacajtar. 

Ba ip ait re8im, keşif ve 
fUlnameler Nafia mlcllrll
ğinde girilebilir. MaYakkat 
teminat 695 İii 20 karuftur. 

isteklilerin muvakkat temi
natlan, ticaret odam vaika-
lan ve ihale gGnllt den 8 gün 
evvel villyet Nafia mOdOrll
günden alınmlf ehliyeti fen
niye veeikalarile daimi encli
mende hazar baluaanlan ilin 
olunur. 1 

[781) 4 9 14 18 

1attyaa aablbl Ye Umumi M-.rtyat 
MGdGri ı Etem lleadre• 

8&aıldı(n Yer 1 

C. ff, P. Banmevi 

' 
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......... ............... ~ , f DOKTOR G 

1 ftn!~~E!• H:~~~~Sİ 1 

ii} Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

.. ve Operatörü 

•
it Hastalarını her gü n Park k. ar,ısında Bay Hasan Kimi- ı 
I> lin evinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri · sabah 1 - 8 t ..... Öğleden sonra 3 den iti baren A 
_.Adt .. ı6ı6ııltıdlı~ı•ıllı6.A6aıdbı~-

• 
~'lllll'!~"''ll l'"'q~!'lfll''"llJll''lllJll'•lllJl!''llll'"'llJl"''llll""ll~''~ll'!''llP"~'tqJr1"'11fl"'11fP"q"";llP;~'SWJ 
I~ ~ • ~~'!'~ .. ,~~ıııı!'ıı111ı• .. ~ .. ~~~.~~~~~~1ıı~-..~ı 

DOKTOR - OPERATÖR 

· Medeni Boyer 
Memleket H11slanesi Operatörü .. _ .. 

9' Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
it Bay Osmanın yeni yapbrdıi"J evin üst katında 
ı kabul eder. 
it Muayene saatlan : 

L 
Sabahlan 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

.-..a6Aıılıııdllıııılaılıı ....... ıtaı .. _.._.IM 
t!i Elengüllü ılıcalarına koşunuz f!) 
Ft~ [t1 ............... 1 ........ .. l•J Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [tl • 
I•" intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ıhcası romatizma, t•J s Biçki ve dikiş yurdu 
[tJ siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve ~t,i .. S D 
i•i kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu ~~4 • Üreyya iker kayda yaşladı 
l~~ gibi cild bastahklanna karfı çok faydalı çamuru J.~i 1 En son Paris metoduyla ve en kolay uallerle 
~: ve basur bastahklanna iyi gelen içmesi Aydın ve t!C ı · bilumum biçki ve dikit dersleri gösterir klltür 

direktölüğiinden tasdikli diploma verilir mezun olaa 

1 
sabit olan Elengüllii ılıcalanna koşunuz. • .. yurt açabilir masrafın çokluğu göz6nine alınarak 

1 
Haatahğınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, • 1 E geri bırakılmaması için yurt direktirü bilGaaum 

temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. -• masrafı üzerine alacaktır ücr~tte suhulet yapalmııtır. 
Jtl Gidip gelme ucuz tenezzüb ve kamyon oervUleri j it Şapka çiçek sepet ifleri yağlı boya "" foofor den
ftt Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek • 1 leri verilir kayıt kapanmadan milraceat edin nam· 
8 ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. • zet fazladır fazla izaahat yurt direktlrladea abmr. 

___ ..1!1 Adres: Gazi Bulvarı S. 7 -. .:-.. ·----·-·····.1-·-···.r······-·· ill 694 ~ ~ 784 . . . • ' -. Bıçkı Yurdu S. Diker Ayclm ........................................................ ....... 
: DOKTOR : ................................. ~ • • • • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sıaıf Dahili Çocuk Hastalıldarı Müta.bauıaı : • • • ı • • Paria Tıp Fakültesi Hutaaeleriadea bti ... Jı • • • : Muayyenehaaeai,A.ydıatia Gazi Bulnnnda Bafalıoglu dükkiaıaın : • • : üzerinde her ırüa sabahdaa alqanaa kadar HutalariDı kabul eder : ............................................ ~ .......... . 
-AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
.çok okunan bir tane gündelik 
_gazetesidir. 

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumqlannct.n bilumum memure1"e ea iyi, 

en temiz, biçki ve özenifle elbise yapılmaktadll' . 
Sayın memurlarımıza bu fınab kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz . 

705 
Muzaffer Eraydıa 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

BelediyelerimiZin · nazarı dikkatine 
1 • • 

. 
Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 

mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevl Müdürlllğü 


