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Kıyıİıetli kadın tayyarecimiz Atatürk 
'Bilpekilimizle Hariciye 

ve Maliye vekillerini 
kabul buyurdular 

---Balkan turu muvaffakiyetle devam ediyor 

Sabiha GIJJıçen Be/gratta büyük 
lstanbul 18 (A.A.] - Ata

~k dün Savarana yabnda 
Bapekil CeW Bayar ile Ha
riciye vekili doktor Rüıtil 
Aru Ye Maliye Vekil Fuad 
Afraliyı kabul etmiftir. 

tezahüratla Jıarşılandı 
Belgrad 19 - Anadolu a

jansının hususi muhabirinden: 
Tayyareci Sabiha Gökçen 

bu gün saat 10130 da askeri 

B. Millet Meclisinde 
Devlet sermayesile kurulan iktisadi teşekkülle
rin mürakabesi, · mühendis ve mimarlar kanun

ları kabul edildi 
Ankara 18 (A. A.] - Kamutay bugllnkii toplanmasında 

devlet aermayesile kurulan iktisadi teşekküllerin mürakabesi, 
allhendia ve mimarlar kanun liyibalannın ikinci mlizakrelerini 
7aparak kabul etmiftir. 

Uzak Şarkta Harp 
San nehrin sulan 500 bin kişiyi 

meskensiz bırakh 
Pekin 18 [ A. A. J - San aehrin aulan Sogaa ile Teepaıg 

arasında açılan 40:lmetrelik bir genitlikten akmakta ve araziyi 
idili etmekte deYam ediyor. 

Şimdiye kadar 500 binden fazla inun meskensiz kalmış ve 
takriben 16 kilometre genitliiinde bir su kitlesini Hauan 
ovasından Yangze istikametinde ilerlemektedir. Japon kıtaatı 
su baskınına oğramıyan mıotakadan geçmektedir. 

==- 1 

Ziraatmütehassısı Denizli tenezzühü! 
Doktor Bremer bugün 

Nazilliye gidiyor 
Dünkü nüshamızda zirai 

tetkiklerde bulunmak üzere 
tehrimize geldiğini yazdığımız 
ziraat mütehassısı Doktor 
Bremer refakatlannda ziraat 
mücadele memuru olduğu hal-

1 Şehrimiz türk hava kurumu 
ile kızılay kurumunun elele 
vererek tertip ettikleri Deniz 
li tenezzühü büyük rağbet 

görmüş Aydın, Nazilli ve 
mülhakatta sekizyüz bilet sa
tılmııtır. 

Tenezzüh treni bugün sa
bah saat 6,45 te Aydından 

hareket edecektir. 

tayyare meydanına enmiıtir. 

Meydanda büyük bir kalabalık 
toplanmış buLa.ıuyordu. Sabiha 
Gökçen hariciye nazırı namı
na teşrifat müdürü umumi 
muavini, hava kuvvetleri ku
mandanı sreneral Y ankoviç 
ve refikası, Türk elçisi ve 
refikası, Yunan, Romen ve 
Bulgar elçileri tarafından kar
ıılanmıftır. 

Banbo istiklal ve Yugoslav 
milli marflarıuı çalmıf, Bayan 
Sabiha kökçene hariciye na
zareti namına teırifat umum 
mftdilr muavini ve refikaıı 
bava knvvetleri Pmmandanı 
general Yankoviç ve refikası 
ve Tarkiye elçisi Ali Haydar 
ve refikası tarafından birer 
buket talcdim edilmiftir. 

Sabiha Gökçen mibmandar
larile beraber Türkiye elçili
ğiae gitmiftir. Saat saat 3 te 
hava kuvvetleri kumandam 
general Yankoviç tarafından 
Hayan Sabiha Gökçen ıere
fine bir öğle yemeği verile
cek akşam elçimiz tarafından 
İkilikte bir ziyafet verilecek 
ve bu ziyafeti bir süvaı e ta
kibedece ktir. 

Silvarede hariciye nazın 
ve\ ili, harbiye ve bahriye 
nazırı general Mariç, bava 
kuvvetleri kumandanı kuman
danı genral Yankoviç ve 
muıvini, Yunan, Bulgar, Ro
m-:n elçileri, Balkan sefaret
lc:ri erkanı, ateşemiliterler ve 
h avi\ ateşeleri bulunacaktır. 

Sultanhisannda 
Sabş incir koopratif 
idare heyeti teşekiül 

etti 
Sultanhisar [ Husuıi ] -

T qekkülil lktisad Vekiletinin 
tastikına iktiran eden 24 sa
yılı Sultanhisar incir tanm 
sabş koopratifinin 17161938 
tarihindeki toplanbınncla lk
tisa t Vekiletini temsilen Na
zilli kaymakamı Bay Ihsan 
kihyaoğlu bulunmut ve ba 

1 toplanbda yapılan intibabatta 
Rifat Posacı, Mustafa aral. 
Mebmed Abcı ve Balıri Uy
sal Yönetiııı kurulu Oyelikle
rine Cevat Diirükte koatral
lilğe seçilmiştir. 

Bu ıuretle Sultanhisar in
cir tarım satış koopratifi re•-. 
men teşekknl etmit ve ba 
gilnden itibarende ite bqla
mııtır. 

incir tanm aatif koopratifi 
bina ihtiyacma temin makaa .. 
dile iatimlikine karar verdiji 
arsanın takdir olunan bede
lini yüzde yirmi fazlaaile 
bankaya yabrm11 olduiandaa 
istimlak kanunu mucibince 
koopratifin talebi &zerine ma
halli hllkümet bugtln bu arsa· 
yı koopratife teılim etmiştir. 
TeıellUm muamelesinin hita
mını müteakıp koopratlf bi .. 
nasını kuracak olan müteab· 
bidte bugün filen İfe ba,la
mıştır. Bu bina incir zamanına 
kadar ikmal edilecektir. 

Okuynuuz! 
20161938 Pazartesi günü 

saat 8 de Topyatağında 
Kızlartepesi - Danişmend 
köyü istikametinde mu
harebe tatbikat abfl ya
pılacaktır. Bu sebeple sa- · 
at 8 den 12 ye kadar 
kızlar kulesile Dutlu mus
luk mıntakasında kimse
nin dolaşmasının ehemmi· 
yetle tavsiye ederiz. 

de bugün Nazilliye baraket 
etmiılerdir. Doktor Bremer 
Nazillinin zirai ahvalini müşa
hede ettikten sonra tetkikle
rine devam etmek üzere De
nizHye ve müteakiben Muğla
ya gidecektir, 

Komşu tehirler arasanda 
tesanüdü kuvetlendirm~ k mak 
sadile tertip edilmiş ohn bu 
muvaffak teşelJbüste n dol ı yı 

bava kurumu başkanı 8 .. y 
Ahmed Arkayin ile kızıl ıy 

Yugoslav matbuab, Bayan 
S b;.1~ Gökçenin Belgradı 
ziyar ·t ı münasebeti dostane 
maka l,Jer yazmaktadırlar. Ba .. 
yan Sabiha Gökçen B~lgrada 
lı{elir~en yolda bir Yugoslav 
f · losu tarafından karşılanmıf tır. ~::z:z::=c:ı:::c::c::::ıc:z:::::c::::::c:z=:r:D 

geride akşam saat :l0,30da ılıca 

Ha/le..,; lc6fC•i: 

Yarın: 
Saat 18 de Ylnetim ku 

nla toplanacaktır. 

~urumu başkanı B. dok tor 
Nafiz Yazganı tebrik ederiz. 
T eaezzilb intibalarım 

yazacaİ"z. 

aynca 

-·..-
Yangın 

Dün şehrimizde iki yangın 
vahası clmuştur. Her ikisini
li~ itfaiye yetişerek s6ndtır
ın ıistt.ir. lionlardan birisi saat 
15,30 tabakhaneler civarmda 
ve demiryolu güzergihında 

bulunan belediyeye ait tarla 
da arpa harmanından ve di-

1 başının dağ tarafındaki zeytin 
ağaçlarında zuhur etmiştir. 

Yangının trenlerin loko
motiflerinden atılan yanık 
kamürlerden çıitağı anlapl
mıştır. Otlarm kurud11fu ba 
mevsimde daha müessif bir 
bidiseye mahal bırakılmamak 
üzere alikadarlann tedbirli 
hareket etmelerini dileriz. 
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Memleketimize seyyah celbi için İnşaat usta ve sanat okuluna talebe 
Turizm işleri organize ediliyor kaydediliyor --------Memleketimizde iç ve dış 9 - Münakala şartları Her sene olduğu gibi bu 

turizmin inkişafi için mevcud 10 - El ve ev sanatları sene de Ankara inşaat usta 
imkanları ve yaratılması la- 11 _ Mutfak hıJsusiyetleri okulu ile Aydın bolge sanat 

1 ti t tk•k et ·okuluna parsız yatılı talebe zım ge en şar arı e ı - 12 - yemiş sezonları 
mek maksadile lktisad Veka· kayıt ve kabul edileceğini 

13 - Türistin tecessüs ve · ti h b ld k letine merbut bir turizm bü- memnunıye e a er a ı . 
alakasını tahrik ve celbedici Bu okullara alınacak tale-rosu kurulmuştur. 

Bu büroya verilen vazifeler- diğer hususiyetler. benin kebul şartları şunlardır: 
den biri de ilk üç senelik tu- 14 - Bugün turistin şikaye- 1 - İnşaat usta okulu ile 

· · ı tl Aydın bölge sanat okuluna rizm planını bütün teferrua- tinı mucıp o an şar ar ve 
tile hazırlamakdır. Bu üç haller ( Bunların tashihi için her sene olduğu gibi bu sene 

de tnlebc alınacaktır. Vilayet senelik turizm planı şimdilik teklifler) 
1 merkezinde açılacak müsaba-
stanbul - Bursa- Kocaili - trak 15 _ Umumiyetle turizm 

ya, izmir ve hinterlandı, Ka- ka sınavına girebilmek için 
planı ve organizasyon hakkın· aşağıdaki şartları haiz olmak 

radeniz sahili ve Ankara mm- k d d 1 lazımdır. 
takalarını ihtiva edecektir. =d=a~i~=ü~ş~=·n~e~er=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İktisad vekaleti vilayetlere İlaç fiatları ucuzlayor 
günderdiği bir tamimle pla-

nın hazırlanmasınd bütün 
alakadar makam, müessese 

ve şahsiyetlerin ' mütalaa ve 
bilgilerinden =stifadeyi çok 
lüzumlu telakki ettiğinden 
vilayet mıntakaları hakkında 

ki dilşünce ve tekliflerinin 
haziran sonuna kadar bildi-

rilmesini istemiştir. Vekalet 

alakadarlardan aşağıdaki ma
lumatı istemektedir. 

1 Bölgenin tabii güzellikle· 
ri ve hususiyetleri, 

2 - Tarihi servetleri 
3 - Sıhhi faydaları ve im

kanları, 

4 - Otel, Lokanta, Gazino 
vaziyetleri ( Yeni otellerin ne
relerde ve ne cesamette ku
rulması lazım gdeceği) 

5 - Eğlence imkanları ve 
yerleri ( Ne gibi eğlencelerin 
ihdası lazım geleceği) 

6 - Spor ve av imkanları 
ve tesisatı ( Deniz ve kara 
ıporları) 

7 - Sihhi tesisat 
8 - Yol ihtiyacı 

1 Hazirandan itibaren tıbbi müstah:r:arlardan 
istihlak resmi alınmıyacak 

Kamutay ispençyari ve tıb
bi müstahzarlardan istihlak 
resmi alınmaması hakkında 
bir kanun kabul etmiştir. Ma
liye Vekaleti, bu kanum.:n 
tatbik şekli hakkmda valilik
lere bir izahname gönder
miştir. Bu izahnameye göre 
1 hazirandan itibaren istihlak 
resmi alınmıyacaktır. Tıbbi 

müstahzerlerc yapıştırılmak 

üzere sahiplerinin mal san

dıklarından ve yahut gümrük 
idarelerinden aldıkları pulla-

rın bedelleri sahiplerine iade 
edilmiyecektir. Sahiplerinin 
ellerinde bulunan pullar müs

tahzerler tamamen satılınca

ya kadar pul kıymetini müs 
tahzer fiatına zam etmek su
retile müşteriden alacaklar

Mal sandıkları ve gümrük 
idareleri ispençiyarı ve tıbbi 
müstahzer amillerine ve itha
latçılarına verilmmiş olan pul-

ları geri almıyacaklardır. Ya
lnız her hangi bir sui istimale 
mahal kalmamak üzere müs
tahzer sahiplerden pullanmış 
ne kadar müstahztri bulun
duğuna ve müstahzerlere ya
pıştırılmak için ellerinde ne 
kadar pul olduğuna dair adet 

ve kıymet gösterilmek şartile 
beyanname alınacak ve be-

yannameler müessec;elerın 

kontrolü suretile S iı ğlamlığı 
temin olunacak ve ecza fiat
lerinde ihtikare mahal bırak
mamak i ,.. i . ı lüzumlu tedbirler 
alınaca ktı r. 

Dışardan gt-lecek müc;bh
zerlere yrı pıştırılnıak iizere 
gümrük idarderiııin bulunan 

ve henüz s-ıt lmayan pullar 
aded, cinsi ve kıymet itiba-

rile bir heyet maarft"tile tes 
bit olunacak ve bu pu lar kıy· 
metli evrak aıılıarına teslim 
olunacaktır. 

yorum. Diye cevap verdi. Pcı
rise gi iyorum. 

Bir Çocuğun Macerası - Seni böyle yalnızca se-
yabata nasıl bırakıyorlar. 

- Annem öldü. 
Çocuğun sesi titriyordu. 

Y aıan : Jeanne Mairet 

Küçük çocuk zannettiği 
gibi görülmeden kalmadı. Boş 
bir fıçrnın üstünde kiğıt oy
nuyan iki kişi bu sayma ha· 
reketioi lÖZ ucu ile takip 
ediyorlardı. Çocuğun hesabı 
bittikten sonra biribirlerine 
baktılar ve sonra oyunlarını 

bitirm~ gibi yerlerinden kal
karak ağır adımlarla çocuğun 
olduğu tarafa gitmeğe başla
dıbr. Pipolarını içiyorlar ve 
auya tükürerek konuşuyor· 
lardı. 

Yanı batmda içilen kötü 
tütün dumanı Piyeri öksürttü. 
Bu iki ki,iden birisi, ağzından 
piposunu çekerek ; 

Çevirtu : V. H. 

- Vay küçük; tütünü sev· 
miyorsun demek, dedi. 

Bak biraz sonra sen de 
ona ne güzel alışırsın. 

Piyer terbiyeli bir tavırla 
cevap verdi. 

- Ha yır efendim tütün hiç 
hoşuma gitmiyor. 

Kendisinin bu kadarcık ol
suon celbi dikkat ettiğine 

için için seviniyordu. 
- Nanta orada kalmak 

için mi gidiyorsun ? 
Paketinde neler var baka· 

hm? 

iki yolcunun sorduğu bu 
suale Piyer; 

- Hayır daha uzağa gidi-

- Parise amucamın yanına 
gidiyorum : o bir avukattır. 

Sonra gayet mühim bir şey 
imiş gibi ilive ~tti. 

- Onun bir cübbesi var
dır. 

Ötekiler güldüler. 
- Ah; demek sen yüksek

lcrdensin. 
Bu sözden bir şey anlamı· 

yan Piver; 
- Efendim? Dedi. 
O vakta kadar hiç söze 

karışmamış olan ikinci yolcu; 
- Tesadüfe bak, dedi. Biz

de Parise gidiyoruz. Yalnız 
yüksek hbakadan olmadığı· 

mızdan trende üçüncü mevkile 
seyahat edeceğiz. 1 

A) Tür olmak 
B ) 13 yaşından küçük 17 

yaşından büyük olmamak 

C ) En az beş sınıflı bir 
ilk okuldan diploma almıı. 
olmak 

Ç) Sıhhati sanat tahsiline 
elverişli olmak (sıhhat rapor
ları kültür dairesinde mevcut 

ve nümunesine uygun şekilde 
olup Aydın memlet bastenesi 
sıhhat heyetinden istihsal o
lunacaktır.) 

2 - Talipler aşağıda yazılı 

vesikalarla birlikte ilbaylık 

makamına bir dilekçe ile 
müracaat ederek kültür da
iresinden kayt sıra numarası 
alacaklardır. 

A ) Birinci meddede yanb 
iki cins okuldan hangisine 
girmek istediğini dilekçesinde 
tasrih edilecektir 

B ) En az tam tşkilatı ilk 
okl şahadetnasi veya ilokulla
rın fevkindeki okullarda oku-

muşsa bu okuldan aldığı tu-
diirname 

C ) Nüfus teskresi (aslı YC

ya sureli) 

D) Aşı raporu 

E ) Üç tane 4,5 X 6 eba
dında vesiklık fotoğraf 

Yukarıda tarif edilen evrak 
ve vesliki noksansız bir su
rette dilekçesine ekliyerek 
müracaat edenlerin kayıtlarım 
1 Temmuzdan itibaren başla
nacaktır. 

3 - Seçme sınvlalarına 22 
Ağustos Pazartesi günü 7 
E) lül saat 9 da başlanacak 

ve sınav Türkçe, Hesap, Hen
dese, Eşya ve resim dersle
rinden yapılacaktır. 

Yol arkl'daşı bulduğuna ıe· 
vinen Piyer; 

- Fakat ben de üçüncü ile 
gidec~ ğim, dedi. Birinci veya 
ikinci mevkide sey:ahatıma 
kifayet edecek kadar param. 
yok ... 

Acaba istasyon iskeledelli 
uzak mı dır? 

- istasyonu bulmak biru 
zurdur. Çünkü sağa sola sap
mak ve birçok yolhrdan geç
mc:k lazımdır. 

M.iamafih madamki bizde 
P .ri~e gideceğiz i9tasyor.ıa 
kadar sana arkadatlık ederiz.. 
Hatti bizim biletlerimizle be
raber seninkinide alır z 

- Ob .• nekadar iyi adam
larsınız siz ... 

Annemin hastalandığı gOn
denberi hep böyle iyi ve bana 
yardım eden kımsclerle kar
şılaşıyorum. 

Devaını var 

t 

, 
• 
el 
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Kaycüliik Monutmalan : 

Köy kalkınmamızda eleman olan 
ihtiyaç ve bunu giderme yolları 

( DGnkli sayıdan deHm ) 

Biz, ilçelere kadar yayılan 
köy bürolarını iyi işleterek ve 
buna muvazi bazı tedbirler 
alarak, bunu yaparken başka 
usullerin tecrübelerinden de 
faydalanarak iş başına geç
mek zorundayız. 

Hükumet, yer yer kurduğu 
kız erkek egitmen kursları, 

köy öğretmen okullarile kıs
men olsun bazı bölgeler için 

faaliyet geçmiştir. İleriki ted
birler le bu faaliyet daha mey-

Ye verici olmak yolundadır. 
Köy ziraat memurları, köy 

mbbat korucuları. köy ebeleri 
Ye nihayet köy egitmenleri 

ileriki modern Türk köycülü
ğünün elemanları olacaktır. 

Fakat dikkat edilirse bunlar, 
ta,ıdıkları adın içine giren 

işleri başaracak olan eleman
lardır. Bizim anladığımız ma-

DJtda köybaıı, köybaşıyı, yani 
ldiy muhtarı -değildir. Çünkü 

1aubtar. icra yapma ve yap

brma işinin batıdır. Onun ıı
fab budur.Bu İf için bir takım 
ıelibiyetler&erlede techiz edil
llliştir. 

Köy kanununa göre, köye 
•e devlete ait itlerin yapdı
l'lcısı ve bunların yürütücüıü
dOr. Nihayet yetiıtirDen yu-

lrarıki e 'emanlar içinde bu işi 
)apabilecak durumda olan 
egitmen bulunabilecektir. Fa
ilat o, yetiştirilme yoılarına 
IGre, köyde, kültür, ekonomi 
tarım alanlannda devri• 
)•pacak olan bir elemandır. 

Silrekıiz bir zamPn ıçın 
Oiı'8, k6ybql ğına da oturta
Liliriz. Fakat biz ileriki mo
dern tilrk köyleri için konu
r1oruz. Süreksiz tedbirlerle 
, 16rmek türk inkılibınlD 

..... değildir. 
2 ~pılacak İf; ıon postada 
~ağum bir köycil arkada-

~ yazdığı gibi; köybaşılı-
411 da bir, .. doğrudan doğru-
)• devlet memuru " biline 
::"•ak, onu devlet tarafın
'-• mecip k6ye gDndermektir. 
4- lcııım Avrupa devıetlcrin-

olduğu gibi. 

Pakat bunu yapmadan 6n
... bunları; g6rece~ lcri ifin 
-::•iyt: tler ine g&re yt-tiştir· 

• kly için ha ıır lama k 

:::dayı~ Devlet işlerini 
lbtt ede ne kadar bilgiye ...=: Yarsa, köy i~leriai 
ti de de bunun kadar bil 
..._ •e ilıtlaua la.tipt oldufu 

~twlDamahdır. 

Yazan : KÖYCÜ 

Bu karaktere, vasıflara ma
lik elemanı nereden bulaca
ğız? Bu iş sanıldığından ko
lay halledilecektir. Nereden? 

Yine geçenlerde sanırım ki 
Ulus üazetesinde okumuştum : 
mütekait memurlar Ankarada 
veya İstanbulda kendi serma
yelerile bir köy kuracaklar ve 
onunu işlemesini idaresini ken
dileri yapacaidar ve köy kal
kınmasında bizzat kurdukları 
bu modern köyle örnek ola
caklardı ,, Bu düşüncenin tat
bikat sahasına girdiğini gör
mek şüphesiz çok hayırlı ola
cPktır. Fakat bu düşnceyi şu 
şekle sokarsak müşkülümüzü 
kolayca görmüş oluruz. 

Tecrübe denilen en gerekli 
hasletle mücehhez mütekait 
denilen münevver varlıgı, ken
dilerinin de seve seve benim
seyecekleri bu yurd ödevinde 
ödevlendirmek bunların istek
lilerini bir devlet: memuru 
gibi köy muhtarı seçib duru
mu uygun ve elverişli köy
lerden başlıyarak bu durum
da olmıyanlarına kadar bun
ları göndermek. Hem bu şe

kil daha önce ileri attığım 

düşünceden de elverişlidir. 

Çünkü bunu yaptığımız gün, 
zaman harcıyarak köy muh-
•tarı yetiştirmekten de kurtul
muş olacağız. Çünkü münev
ver müteaid her işi başara 

bilecek, bilgiye, görgüye, oto
riteye ve bazıları için iht'sa
sa maliktir. Hele bunları as
kerlik ten mütekaid olanlar 
içindt'n seçtiğimiz gün, köy 
disiplin, intizam, proğram için
de çıılışan, it gören bir top
luluk olacaktır. Şu anda her 
düşüııüriln kafasında bu dü
tüncenin verdiği imilifikir 
ke)fiyeti ortaya yine bu köy 
konuşmaıı için bir çok daha 
güzel; pratik dOtOnceler do
ğuracağı muhakkaktır. Yu
karda dokunduğum gibi, köy 
davası ulusun diltnih lerile 
hüldimctin elele verişinden 
haııl olan birlikle baıarılacak 
büyük bir ittir. Hepimiz ilgi
lenirsek, batanlma11nın zama
nı o Diıbette kııalmıt olacak. 

- Devamı var • 

Zayi 
Çine ilk okulundan aldığım 

20'61936 tarih ve 61112809 
numaralı mezuniyet belgesini 
kaybtttim. Yenisini alacağım
dan eskisinin bUkmil olmada
ğını ilin ederim. 

Akıekili Mustafa kızı 
MelAbat Khrojlu 
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Pul ve kıymetli 
kağıtların sa hşı 

Pul ve kıymetli l<ağıtlarm 
bayiler ve memurlar vasıtasile 
sattırılmasına ve bunlara sa
tış aidatı verilmesine dair 
Hükümet yeni bir kanun la
yihası hazırlamıştır. Kamutay 
encümenlerinde tetkik edildik
ten sonra umumi heyette ko-

nuşulmak üzere ruzna ıneye 
alınmış bulunan bu layihanın 
son aldığı şekle göre Maliye 
vekaletince bastırılacak fakat 
bayi bulunmıyan veya lüzum 
görülen yerlerde mezun me
murlar vasitasile sattırılmala
rı da caiz olacaktır. Hare ve 
hukuk mektebi iane pullarile 
Noter kağıdla n yalnız Noter 
vasitasile satırılacaktır. 

Fakat Pasaııort, nüfus hü
viyet cüzdanı, ecnebilere .aid 
ikamet tezkeseresi ve inzibat 
işlerine aid evrak gibi kıy
metli kağılar bayiler veya 
mezun memurla vasıtasile 

sattırılmıyacaktır. Harç pulları 
hariç olmak üzere pul ve kıy
metli kiğıd satışından dolayı 

bayilere ve noterlee yüzde beşi 
geçmemek üzere mahallin 
icabına göre Maliye vekale
tince tayin olunacak mikdar· 
da ve mezün memurlara yüz
de iki satış aidatı verilecek
tir. 

Ruhsat tezkeresi almaksızın 
pul ve kıymetli kağıd satan
lardan on ve tekerrürü halin-
de yirmi liradan az olmamak 
üzere almağa mecbur olduğu 

ruhsat tezkerui resminin beş 
mişli ceza alınacakbr. Pul ve 
kıymetli l<ağıtları kıymetin
den fazla bedelle satanlardcın 
birinci def aasında fazla bedt l 
le sattığı pul ve kıymetli ka
ğıt bedellerinin beş misli ve 
tekerrür& halinde on misli 
ceza alınacaktır. Bu ceza ilk 
def asında 25 liradan ve te· 
kerrürli halinde 50 liradan 
aıağı almıyacaktır. Bu hali 
tekerilr eden bayilerin ruhsat 
tezkereleri ibtal ve bir daha 
kendilerine tezkere verilmiye
cektir. 

lmtlyaa ubıbi we Umumi flle,rı)'at 
lllldllrU ı Etem Mendrea 

Baaıldıtı ,., : 
C. H. P. BaaımeYI 

1 lı Daimi 1 

1 Encümeninden. 
Aydın memleket hastanesi 

için 4100 lira muhammen 
kıymetli eczayi tıbbiye açık 
eksiltme suretile alınacaktır. 
ihalesi 27 61938 Panrtesi 
günü saat 15 te vilayet en
cümeninde yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 307 lira 50 
kuruştur. Alınacak eczayi 
tıbbiyenin isim ve miktarım 
öğrenmek istiyenlerin Aydın, 

lzmir ve İstanbul sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlük
lerine ve Vilayet Daimi En
cümenine müracaa etmeleri. 

(568] 8 14 19 24 

Germencik 
Belediyesinden 

Belediyeye aid cumhuriyet 
meydanı karşısındaki kahve
hanenin umumi hıfzıssıhha 

kanun ve Talimatnamesi Ge
reğince Yapılacak 1326 lira 
12 kuruş keşifli inşaat 13161 
938 tarihinden itibaren Mü· 
nakasaya konmuştur. Münaka
sa müddeti 21 gü11dür. 

Talip olanJar muhammen 
bedelinin % 7,5 teminatı mü
nakasadan evvd belediye vez
nesine yatırmaları laıımdır. 

Fazla malümat almak iste
yenler Germencik belediye 
muhasebesine müracaat eyle
meleri lüzumu ilan 6ur. 

[585) 15 19 23 29 

Vilayet daimi 
D11cii mt~ninden 

Hozdoğan ve karacasu or
manl.ırından kesilecek 4999 
lira 4 kuruş keşif bedelli 
135,625 metre m;kap azman 
ve 57.216 metre nıikap döşe
me agacı 1616 938 tarihinden 
itibaren açık eksiltmaye ko
nulm uştur. 

Eksiltme 7ı7ı938 perşenbe 
günü saat 15 de vilyiyet daimi 
encümeni salonunda ) apı a
caktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde görillebilir . 

Muvaka t teminat, 375 lira
dır. 

isteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ticaret 
oda"ı vcaikalarile yukarıda 
yazılı gün ve saatte viliyet 
ddiıoi encüni salonunda hazır 
buamaları lazımdır. 

[593[ 19 25 29 s _, ....................... ~ 
DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Dotum, Kadın ba•tahkları mütehasııı 
ve Operatörü 

Haltalannı her rilıı P.u" urıııuıda B.ıy Haaan Karni· 
lln ewiade kabul eder. 5}2 

Muayene aaatlerl : aabab 7 - 8 
Otledea 10ara 3 den itibaren 

A•••a~A•A**•A•~••••••• • 

\ 
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Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: ilin Akar No. Vakfa Nevi Mikdarı Mevkü Ada Parsel Paftl 
101139 Softa o. camii arsa 172 metre Gilzelhiaar cumhuriyet 139 2 50 Söke hususi muhase

be müdürlüğünden 
Balvan 20 incir sokak 

lı 60 H-zine ar.. 45,50 " Veyai paıa kurıanluhan 65 16 13 
'171 62 Abaci z. balil arsa 13 " Mimar ıiaan 74 31 20 S6ke kaza11na baib 211 

adet kay yollanmn llYbUan Yukarda 1aalı iiç parça gayri menkullerin mülkiyetleri aablmak here açık arbrmaya 
çıkarıldı 27161938 pazarteıi ,nan saat onda ihalesi Aydın vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Taliplerin fazla malimat almak isteyenlerin % 7,5 teminatlarile Aydın Vakıflar idaresine mD-

15161938 tarihinden ltibarea 
21 giln mDddettle açık ebilt
meye konulmuttur. Talip olu
lar ve prtnameyi sarmek 
ve % 7,5 c:lepozitalanaı J•
brmak üzere .eke k6y bDro
ına mllraeaatlan illa olunr. 

racaatlan. (573) 9 14 18 22 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket butaneai uld operatiirü 

Paria bp fakültesi hastanelerinden mezun 
latanbaldan d8nmüttir. Hutalannı her gin ubabtan 

alqama kadar Park kartıaında yeni yaptJrdıtı erinde 
kabal eder. 130 

...... ~ ...... ,.. ..... ~···· 
DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatarli 

Hutalanm Her glin park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdıiı evin iiat kabnda 
kahal eder. 

Muayene aaatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 560 

... ..a .... 

BAKTERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hilldlmet caddesinde Hava Kurumu kal'flsıDdakl 
muayenehanesinde, bergiin saat yediden sekize ve 

: üden yediye kadar lıastalanm kabul ve tedavi : 
+. eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra f 
• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan • 
f P"momotoraksi ile tedavi edilir. (353) f 

ra .. "•'~l';"'';'l'';ıı'':'ı;ııı'!;'i''••••••••-~ ••'':."""!."'''•,.~•••••••••.;o J41 &:~iiiiiill,..... ..... ~ ................. ibM ............ iiıl ..... ı ill'iıl'~ı ... . ... .,.:;.ıı..,;;ıııı ~,,... .. . . idlıi c 

C. H. P. 

ı-- Abone ıeraiti -· 
! Yıllıtı her yer için 6 lira. f 
i ' i Altı aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. : 
j P. 8UJme.t. f 
1 a-ueteye ait yazılar i~n ; 
1 yazı itleri müdürlütüne, illa- ; 
İ lar için idare müdürlGjiine i 
f .. '!~~.~~.~~!!~~~.1.~~~· .............. i 

Eksiltme VI 1988 tarihte 
Çarpnba glnll aaat 15 te 

Sakede baıuai muhasebe da-
ireainne yapılacektır. 575 

10 14 18 22 

~ ..................... .;;;~~~·······················ı 

f FAHREDDİN SÜGÜR 
• • • • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahldan Mlltabuu 

: Parla Tıp Fakülteli Hastanelerinden lbtiuab 
1 f Muayyenebaneai.&.ydın".la Gui Bul ... anada Bafabe>Sla dlkkAa1a1a 

ıazerinde her rün nbabdan alqama kadar Hutalarim kabal mw 
........................................... ~········~' 

Aydın bi Tarihi 
Uıun bir tetebbaaa mabıali, tarihi yeni maaulle aaı...... ~ 

metil bir 8rneti olan AYDIN TARIHlni Aydında Beledi1• kart••a• 
Süleyman Gezer, latanbulda Remzi kltipbanuinclea tedarik edebllir
liniı. 

Aydının bütan tarihi malü•&badaa bqb eotrafl taMI .alW&
lını da ba kitaptan iSjreaeeekdnls. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her AydınhDJa ba eaerdea bir tw edin....mi taniye ed.U. 

Fiab 250 .lnmlftar. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
eazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


