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Sayısı: 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

B. Millet Meclisinde 
Belediyede : 
~ ~~ 

_,_.. ________________ __ 
H alkevinde : 
Halkevi kitapsray şubesini• 

umumi heyeti dün halkevi sa-

Enstitüye devam eden ilk mektep 1 

muallimlerinin maaşları hakkındaki 
kanun kabul edildi 

Elektrik tesisatı 
kat'i kabulü 

yapıldı 

lstanbulda Said Ömer ve 
S:ıid Arif müessesesi tarafın
dan belediye hesabına yapıl

mış olan şehrimiz elektrik te· 

sisabnm kat'i kabulünü yap
mak için Nafia Vekaletince 
memur edilen heyet tesisab 
tetkik ederek kat'i kabulün 
yapılmasına karar vermiştir. 

lonunda toplanarak komitenin 
hazırladığı iki yıllık çalııma 
programım tetkik ve kabul 
etmiştir. 

Nasyonalistler in 
ileri hareketi 
inkişaf ediyor 

Ankara 18 - Kamutaym 
bugünkü tplanhsında orta 
mektep muallimi yetiştirmek 

üzere Gazi terbiye enstitüsün
de kursa devam eden ilk 
mektep muallimleri hakkındaki 
kanunu kabul etmiştir. 

Bu münasebetle Maarifveki ... 
ıi Saffet Arikan kamutayda 
Yaki beyanatında ( bu kanu
nun geçen müzakeresinde bu
'\unamadığımdan müteessirim. 
.Bütce encümeninde bu mesele 
müzakere edilmiştir. En sıkı· 
şık bir vaziyette olan orta 
tahsil öğretmen kadrosuna 
hazırlonacak olan değerli 

elemanlan tatyip etmek l 
vazifemizdir. Bunları ma-
i.şet derdinden uzak tutarak 

memlekerlerinde kalan ailele
rine yardım etmek en doğru 
bir hareket olur. Esas itiba-
rile bu kanunu encümen tet
kik etmiştir.) 

Maarif vekilinin bayanatm
dan sonra? geçen müzakerede 
takrir vermiş olan Ziya Gev
her, kürsiye gelerek Marrif 
Vekiline teşekkür etmiş ve 
ezcümle demiştir ki : 

- Diğer devair ve mücs
sesat, kursa devam eden me
murlarına maaş verirken, bir 
nevi kurs olan enstitüye de
vam eden muallimlere maaş 
vermemek doğru olamazdı. 

Ka1J1utay Pazartesi günü 
toplanaeaktır. la. a.J 

Çocuk esirgeme kurumunun 

15 günde yaphğı yardımlar 
; --------Ankarall8 - Çocuk esirge- mı yapılmış ve ilk okul tale-

aıe kurumu katibi umumili- belerinden muhtaç 603 yavru-
ğinden; l/3/938 tarihinden ya her gün sıcak öğle yeme-

16131938 tarihine kadar onbeş ği verilmiştir. Bir fakir aile-
gün zarfında kurum merkezin- ye de kundak takımı verilmiş-

den2838 çocuğa yardım edilmiş tir. ( a. a. ) 
tir. 215llasta çocuk ve ana ba
kdmıı ve tedavi edilmiştir. 
Kurum dit dispanserinde 415 
çocuğuiı dişleri tedavi edilmiş, 
1448 çocuk ve anne kurum 
ba.nyolanndan istifade etmiştir. 
Süt damlasından 132 çocuğa 
ıüd :verilmiş, 15 günde 1285 
kilo parasız süt dağıblmışbr. 
9 yoksul yavruya para yardı-
~ . 

Halkeoi köıesi: 
--.. .... 

1 - Saat 16 da gösterit 
komitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 17 de müze 
\'e sergi komitesinin toplan
tısı vardır. 

3 - Saat 20 de halkevi 
binasında güreş dersleri de
vam edecektir. 

4 - Saat 20 de balkevi 
salonunda karagöz ·vardır. 
Herkes gelebilir. 

/ngiliz kabinasında 
fikir lhtilaf ı var 

Londra 18 - Royter teb· 
liğ ediyor : Parlamento ma· 
hafilinde bariz bir hoşnutsuz

luk görülüyor. Kabinada fikir 
ihtilafından ve tadilatından 

bahsedilmektedir. Bu hadise 

Çemberlayinin alelacele be
yanatda bulunmamasından 

ileri gelmektedir. 

[a. a.) 
Londra 18 - Çurçil avam 

kamarasında bahriye bütçesi 
müzakeresi esnasında söz söy
lerken tiribünden içtima salo
nuna bir çok evrak ablmıştır. 
Nümayışçılar Çemberlayn git

melidir. Diye bağırmışlardır. 

Nümayışçılar bir hadise olma

dan dışarı çıkarılmışlardır. 
[a. a.r 

Salamanka 18 - Nasyona
listlerin ileri hareketi devam 
etmektedir. Kadiks şehri ta
mamen işgal edilmiştir. Nas
yalistler Alkolisa köyünü işgal 
ve cumhuriyetçilerden yüzler
irişi esir almışlar. 

Halkevi sosyal yardım şubesi 
Başkanlığından : 
12/Mart/938 Cumartesi günü Spor kliibile müştereken 

verilen balo hesabını sayın halkımıza ıükranlanmızla arzeylerim. 

Gelir 
Lira K. 

200 Bilet satışından 
178 75 Büfe karne satışından 
100 Piyaliko karne satışından 

6 25 Kotyon hasılatı ---
485 Yekün 

Masraflar 
Lira K. 

92 8 Büfe sermaye ve masrafları 
42 5 Büfe hissesi lokantacıya 
39 Piyango sermaye ve masraflan 
30 Caz 
47 87 Müteferrik masraflar 

251 
Muvazene 

Lira K. 

234 Safi kir 
1 117 Sosyal yardıma iradedilen 

117 Spor klüplerine verilen 

~Hayattan ._ea~ı;_: 

Çok yazık/. 

B u günlerde hiç "Eski ye
ni., cami tarafından geç
tiniz mi ve geçtinizse, bu 

muazzam mabede dikkatle 
bakdınız mı? 

Aydının en soylu bir aile
sınden olan Hasan Çelebinin 
yadigar bıraktığı abideyi gör
meyin!.. 

Bütün dıvarları, bütün pen
cereleri; arsız ve soysuz otla
rın müdbiş istilisına uğramış .. 

Bahçesinin arka tarafı, bir 
harabe halinde... Doğu tara
fındaki havuz, yosundan gö
rtinmüyor ve bahçe ısırgandan 

geçilmiyor .. 
Narin minaresi ve heybetli 

manzarasile, bütün Aydın o

vasım kucakhyan, şehre ziy
net" ve asalet veren bu abide
nin, gözlere çiçek gibi gö
rünmesi ve iki yüz seneyi 
geçen olgun ömrile mütenasip 
bir haşmet sahibi olması icap 
etmez mi? •• 

Fakat bugünkü kipkirli yüzü 

ve bakımsız vaziyeti ile 
haşmet ve heybet değil, an
cak teessür ve merhamet u
yandırıyor!. 

GONC'O 

., . 
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it ~ıulen r6portajlar: ==-:_ 

Çocuk bakımı Nazilli 
O. Becerik 

-1-
Son nüfus tahririnde 13,025 

kişi yazılan Nazillinin nüfusu 
bugün 15,000 i geçnıif, 2,700 
ev sayısı 2,800 ölmüş 700 
dükkan mağaza sekiz yüze 
yaklaımış .. 

Bu arbş yalnız insan, ev 
dükkan sayısında değil. Alış 
Yeriş kızışmış, ticaret artmış, 
hayat ve hareket fazlalaşmış, 
Nazilliler refaha erişmiş ve 
kavuşmuş, .. 

Yurdun her yerinde beliren 
kalkınma Nazillide daha hızlı 
yürüyor. Bunu yaratan mües
sir basma kombinesi olduğunu 
yazmağa liizum var mı? 

Nazilli basma kombinesile 
pamuk islah istasyonuna ait 
görüşlerimi gelecek yazılarıma 
bırakarak bugün Nazillinin 
umumi vaziyetinden bahsede
ceğim. 

Hükümet konağı : 
Modern hapishane binası 

biten Nazillinin bugün en bü
yük ihtiyacı hükiimet konağı
dır. Hükumet konağı inşası 
için bir kısım ha vale gelmiş 
yalnız arsa işi hal edileme
miştir. Bunun için düşünülen 
üç yer vardır. Aaşağı ve yu
karı Nazilli arası, hapishane 
binası yapılan arsa ve istas
yon önünde şehir planında 
hükômet konağı için ayrılan 
yer ... İlgili makamların bu işi 
en isaberli bir şekilde hal 
ederek yakında inşaata baş

başlanmasını temin etmeleri 
çok lüzumludur .. Çünkü daire
ler çok dağnık ve birbirinden 
hayli uzak müteferrik binala
ra yerleşmişler.. Bu vaziyet 
hem halkı yoroyor ve hem de 
amir ve memurleri üzüyor, 

Köycülük hareketleri : 
Köy kalkınması Nazilli ilce

ainde çok canlı ve hareketli . 
yürüyor, yurd takviye edilmiş, 
köylerin sekreter kadrosu ge· 
genişletilmiş ve yeni eleman
larla zenkinleştirilmiş.. Muh
tarlar yurd ile daimi tema• 
halinde çabş1yorlar. 

Kültür lıareketlri : 
Nazillide bir orta ve üç ilk 

okul var. Aşağı Nazillide ye
mden yapılan ilk okul binası 
bu ihtiyacı tamamlayacak.. 
Fakat gittikçe talebesi artan 
ve kadrosu genişleyen orta 
okul binası ihtiyacı karşılama
dığından ayn binalarda ıube
ler açmak mecburiyeti hisse
dilmiştir. Orta mektep inşa 
komisyonunun buan evvel faa
lizete geçmesi çok yerinde ve 
isabetli olacaktır. 

Nazillide iki halkevi vardır. 
Yukarı Nazilli halkevi, çalış

maları proğram ve metodlu 

yürüyor. Bu halkevi Nazillide 
spor hareket ve canhlığınm 
nazımı rolünü hakkile yapıyor. 
Gösterit alanında gittikçe hız
lanan bir faaliyet göze çar
pıyor.. 938 de iki yeni pi
yesi temsil eden kol üçüncü 
piyesini hazırlıyor. Ar şube
sinin, ulusal musikiyi yapmak
ta verimli başarıları görülü
yor. Kitapsaray şubesinin zen· 
gin kitaphanesi bütün gençli
ği sinesinde topluyor. Yeniden 
açılacak köycülük ve sosyal 
yardım şubelerile Nazilli halk 
evi, en ileri ve verimli evler 
arasında yer almağa namzettir. 

Bu yıl açılan Sümer Halk
evi ise, gerek eleman ve gerek 
vesait itibarile yarın için bü
yük ümid müjdeleyor. Bu ümidi 
kuvvetlendiren amil, başında 

bulunan azimkar eldir. 
Spor hareketleri : 
İıimizde spor bakımından en 

ileri ilçemiz Nazillidir. Evvelce 
mevcud üç klübün Mendres 
spor adiyle birleştirilmesinin 
isabeti, çok kısa bir zamanda 
tahakkuk etmiştir. 250 hami 
ve 50 faal azası bulunan 937 
şampiyonumuz Mendres spor 
klübü, yarın için de büyük 
ümidler veriyor . Spor sevgi 
ve heyec<"nlarını çok takdir 
ettiğim idareci arkadaşlarım 
daha mutedil ve daha metotlu 
çalışırlarsa büyük gayeye da
ha çabuk ererler zannındayım. 

Sümerspor; Memleket sporu 
için ifti~ara değer bir varhk
br. Sümer Halkevi spor şube· 
sinin bu varlığı daha yüksel
teceğine ve daha hızlandıra
cağına şüphem yoktur. -···-Avusturgada 
bulunanlngiliz teba
sına kolaylık göste
rilecek 

Londra 18 - Viyanadan 
bildiriliyor : İngiliz pasaportu
nu hamil olanlar yahudi olsa
lar bile hudutlardan serbest
çe geçmeleri için hudut me
murlanna emir verilmiştir. İn
giliz tebas1Da yahudilerde da-
hil olduğu halde her dürlü 
yardım ve kolaylık gösterile
ceği hakkında lngiliz konso
losluğuna vadedilmiştir. 

[a.a.J . --~ 

lngiliz Başvekili 
Harici siyaset hakkında 

beyanatta bulunacak 
Londra 18 - siyasi mab

fellerde başverkil Çembcrlayı
mn gelecek hafta avam ka
marasında harici siyaset hak
hında beyanatta bulunacağı 
ümit edilmektedir. 

Doktor F ahıettipı Sliiil,.. 
-31-

İkinci şekli : Plor denilen 
deliğin gerek gışayı muhatisi
ninin ve gerekse etrafında 
bulunan ve deliği daima sıkı 
tutmağa mahsus etlerin ve 
uzuvların şişmesi neticesi olur
ki buna da İpertrofik teıen
nüc derler. 

Bu ekseriyetle çocuklarda 
doğumu müteakip olmaz. Ekse
seriyetle 10-20 gün arasında 
görülmeğe başlar. 

Mide,,.i ve harici esbap do
layısile görülebileceği gibi es
babı gidaiyeden de olur. gı-

şayı muhati şişer. Bu şişlik 
oradan işmeye sirayet eder. 
Adeta delik olan mahalde bir 
ur teşekkül etmiş hissini ve
rir. Bu defa da kusmak başta 

gelir. çocukta biç bir şey yok 
iken tadrici surette · vakitsiz 
kusmalar ve ağlamalar başlar. 
Aglamak umumiyetle çocuğun 
açlığı neticesi olur. çocukta 
mide faaliyeti vardır. Alınan 
gıda mide tarafından hazım 

edilmeğe başlanır. Fakat tah
liye keyfiyeti başlayınca bu 
ya pek az olur. Yahut ta hiç 
olmaz. Bu halde çocuk meme
den nihayet yarım saat sonra 
kusmağa başlar· Plor deliği 
tulen iki santimetre kadardır. 
Bu iki santimlik kanabn bkan
ması ehemmiyeti haizdir. U
fak tullü olsa bile gıda geçe
bilir. 

İşte bu gıdasız veyahut az 
beslenme neticesi çocukta u
mumi zafiyet başlar. Maddei 
gaitaları umumiyetle katıdır. 
Daima çocuklar kabız çeker
ler. 

Bu hacminin artmasile hu-

sule gelen teşennüc yalnız 
gışayı muhali şiş neticesi 
ise tedavi oldukça kolaydU. 
Fakat civar adelat ve uzuyda · 
iştirak etmiş ise tedavide e
hemmiyet kesbeder. Çocuklar 
bu hale azami alb ay kadar 
mukavemet ederler. 

Nihayet kaşksi neticesi za
fiyeti umumiyeden ölürler. Aile 
efradı çocuk kusmağa başlar 

başlamaz vakit kaybetmeden 
bu noktayı helletmelidirler. 
Esbabı mucibesi meyanında 

başlıca sayılan hastalık ailevi 
firenginin çocuğa sirayet et
mesidir. 

Eğer böyle bir sebep tah
bnda olmuş ise tedavi daha 
kolay olar. Bazı vekayide de 
Plor deliğinde veladi bir te-

gayyür olur. Tabiidirki bunların 
teşhisleri umumiyetle rontken 
ile kabildir. Mütehassıs tabi
bin göstereceği lüzum üzerine 
yapılacak rontkenle mida mua
yenelerinde bu nokta tayin 
ettirilir. 

Alelumum hastalar üzerinde 
yapılan tetkiklerde veladi ola-
rak dahamevi plor teşennücü 
nadir tesadüf edilen va)dar
dandır. 

Üçüncü şekil : Plorun harici 
esbap . tahb tesirinde dai~i sinir 
tarikile teşennücüdür. Zikre-
dilen iki seliep yokken çocuk 
daima · kusar. Bunda harici 
esbabın tahb tesirinde kabul 
ederek onları tashih etmekle 
buda zail olur. Bu şekil ço
cuklarda ekseriydle 3 .. 4 üncü 
haftalarda başlar umumiyetle 

· taharrüşidir. 

Halkevi başkanlı~ndan 
Cumartesi günleri, Halkevimizin ~argöz 

günüdür. Karagöz saat 20 de haşlar. Davetiye 
yoktur, bütün yurddaşlar davetlimizdir. -

19 - 8 - 988 Cumartesi programı 
l - 93 Seferi 
2 - Karagöz hokkabaz 

Alman Avusturya Bankalan birleşti -_ 
Avusturya şimendiferleri Alman idaresine geçti 

Berlin 18 - Avusturya şi- ya devlet bankaları birleşm.if .. 
mendüferleri Alman idaresine tir. [a.L J 
geçmiş ve bilümum gümrük • ~ 
resimlerinin kaldırılması için lngiltere filen 
maliye nezaretine salahiyet 
_yerilmiştİ!·~~)'~ Avustur- tanıdı 

Londra 18 - Fransız elçisi 
bugün iki defa hariciye neza
retine giderek hariciye nazın 
Lort Halifaks tarafından ka-
bul edilmiftir. [ a.a. J 

Londra 18 (A.A.] - İn~
tere hükômeti Habeıistanda 
İtalyan kontrolu albnda bu-- -
lunan kısımlarda ltalya hukü .... 
metini filen tanımıftµ' ~ 
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Hayvanlar Vergisi Ka1'un Layihasında -
Vergi mikdarlan ve ikramiyeler 
hakkında yeni hükümler var 

Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
esioe ve bu kanuna ibazı hükümler eklenmesine dair olan 

kanun layihası şudur: 

Madde : 1 - 2897 numa
l'alı ve 20.1. 1936 tarihli ka
nunun birinci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştiril
ıniştir : Türkiye cumhuriyeti 
içinde bulunan koyun, kılkeçi, 
tütik keçi, sığır, iıiek, manda, 
deve ve domuzların sahipleri 
bu kanun mucibince vergiye 
tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl 
kayıd müddetinin girmesüe 
ertesi mali yıl içinde başlar. 
Mali yıl girdikten sonra ec
nebi memleketlerden Türkiye
ye ithal edilen hayvanlardan 
o yıl için vergi alınmaz. 

Madde : 2 - Ayni kanu
nun ikinci maddesinin b. c. e. 
~aları aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir. 
Değişen b fıkrası 
b) Bu kanuJ}.mucibioce bay

Yabların kaydına başlandığı 
tarihte henüz iki yaşım bitir
ın~miş sığır, inek, manda ve 
develer. 
Değişen c fıkrası 
Hükumetçe tayin olunacak 

.şartlar dairesinde memleket 
iç ve dışından tedarik edilip 
daqıı%bk oldukları resmi ve
aik~larla teyid olunan boğ;; 
teke ve koçlar. 
Değişen e fıkrası 
Devlet, vilayet ve belediye

lere ait hayvanlar, 
Madde : 3 - Aynı kanunun 

18 inci maddesi aşağıda ya .. 
>'Ilı şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi hayvan başına aşağı
da hizalannda yazıh miktar
'-rcla alınır. 
lı ~erinos kuyunu 2(), tiftik 

4 
~ 25, koyun 30, kıl keçi 

d C>. sığır inek 60, manda 75. 
e•e, domuz 100. · 
lladde : 4 - Aynı kanu

~,._ 26 ıncı maddesi aşağıda-
tekilde tadil olupmu.ştur. 

li:,~y muhtar ve ihtiyar mec
~ ı azasına ve belediyece 
tif.tlt vazifesini yapmakla tav
~dilenlere köy veya ma
JıU. tin kayıt defterlerine ka
~ hayvanlara göre tabak-

eden vergi miktannm 
~c ikisi nisbetindc ve yok
~._ işlerinde çalıştırılan me
k-"'~ra ( jandarma zabit ve 
.. ~ ~abitleri dahil) de üc-

il b 
nın veya emsal hasılı 

e · l.k ır ı te maaşlanmn birer •e . d ii Jan arma efradına da 
..,_~ aylığı nisbetinde ikra-
ıye verilir. 

Yo~mada fevkalide gay
teUerı görüldüğü valilerce tas-

tik olunanlann ikramiyelerine 
meydana çıkardıklan kayıt 
harici hayvanların tahakkuk 
eden vergilerinin yüzde onu
na kadar, maliye vekaletinin 
tensibi:e zam yapılabilir. An
cak bu zamlar birinci fıkraya 
göre alacakları miktarın bir 
katını geçemez. 

Nüfusu iki bin ve daha aşa
ğı yerlerde dokuzuncu madde 
mucibince kayıt defterine da
hil edilmemiş olan hayvanlar 
hakkındaki malfımabnı bildir
meyen köy muhtar ve ihtiyar 
meclisleri azasile belediyece 
kayıt müamelesini yapmakla 
tavzif edilmiş olanlara köy 
veya mahallerinde yapılan 
yoklama üzerine kaçak hay
van bulunduğu takdirde ikra
miye verilmez. 

Madde: 5 - Aynı kanunnn 
31 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Verginin teallük ettiği mali 
yılın hul-Ulünden itibaren bir 
mali yıl içinde tarhedilmeyen 
ve tarhedilipteikatileştiği mali 
yılı takip eden beş mali yıl 

i·;inde tahsil olunmayan vergi
ler müruru zamana uğrar. 

Madde : 6 - 1454 numara
lı kanunun 13 üncü maddesi 
mucibince hayvanlar vergisi 
tahsilatından idarei hususiye 
hissesi adile ayrılmakta olan 
hisseler birleştirilmiş ve yüzde 
·üç olarak tayin edilmiştir. 

Bu kanun meriyete girdiği 
tarihten sonra eski seneler 
bakayasından yapılacak tabsi
littan ayrılacak idarei husu
siye hisseleri de yukariki nis
bet dairesinde ayrılır. 

Madde : 7 - Aynı kanunun 
16 ıncı maddesinin '" binek 
haywanı sahipleride hayvanla
rının yoklama muamelesini 
havi kayıt ilmllhaberlerini be
raberlerinde bulundurmakla 
mükelleftirler,, diye yazılı se
kizinci fıkrası kaldınlmışbr. 

Muvakkat madde : 1938 
mali yıb vergileri bu kanun 
hükümleri dairesinde tarholu
nur. 1937 Ye daha evvelki 
mali yıllar vergilerinin gerek 
tarh, tahakkuk, itiraz, temyiz 
ve iktamiye itlerine, gerek 
mükellefiyet, vergi nisbeti ve 
müruru zamana müteallik mu .. 
ameleleri taallük ettiği zaman
larda meri bulunan kanun hü
kümleri dairesinde intaç olu-
nur. 

Madde : 8 - Bu kanun neş· 
ri terihinden muteberdir. 

Menkul kıymetler karşdıgı ucuz 
faizle para alınabilecek · 

Büyük Şehirlerimizde Belediyeler ikraz 
Sandıkları Kuraceklar 

iç Bakanlık, bilhassa büyük şehirlerlmizde yaşayan halkı, 
çok yakından alakalandıracak bir kanunun projesi hazırlamışbr. 
Bu proje, her hangi bir menkul mıymet mukabilinde vatandaşa 
ucuz faiz ve basit bir muamele ile para temini imkanını vere
cektir . 

Vekaletin bu mavzu üze
rinde yaptığı tetkikler netice
sinde tefecilikle mücadele ka
nunundan sonra, menkul mal 
mukabilinde para almak im
kanın kalmadığı ve dolayısiyle 
halkın bu nevi para bulma
ları bahsi üzerinde halkın sı
kınbya düştüğü tesbit edil
miştir. Bu itibarla yeni proje, 
büyük bir ihtiyacı karşılaya
caktır. 

Belediyeler halk ikraz 
Sandıkları kuracaklar : 

İç Bakanlığın hazıladığı ka
nun projesinin ana hükmü, 
belediyerin ikraz sandıklan 
kurmasını temin etmektedir .. 
Evvela bu sandıklar. nüfusu 
-otuz binden fazla vilayetleri
mizde kuı olacaktır. Sandıklar 
belediyelerin tam kontrolu ve 
idaresi altında birer mali mü
essese olarak çalışacaklardır. 
Sandıkların ne suretle iş gö
recekleri hakkında ayn bir 
nizamname ha.zır anması muh
temeldir. 

Bakanlığın yapbğı tetkik
lerin verdiği neticelerden biri 
de, tefecilikle yapılan bütün 
mücadelelere ve alman ağır 
zecri tetbirlere rağman halkın 
başka imkan bulamadığı za
man, gizli iş yapan mürabaha ... 
cdardan yüksek faizle p3.ra. 
almasıdır. Kurulacak sandık
lar, halkı bu tefecilerin elin
den kurtarmakla beraber, ufak 
ölçüde iş yapan ve hazan 
kısa bir zaman için paraya 
ihtiyacı olan sanat sahipleri de 
bu sandrkladan faydalanabile .. 
cektir. 

Bakanbk, üzerinde yapılan 
etütler bitmek üzere olan bu 
hayırlı işin bir an evveı ger
çekleşmesi için çalışmaktadır: 
Proje alakalı bak~bkların 
mutalaası alındıktan sonra 
Başbakanlığa verilecektir. San
dıkların sermayelerini beledi
yeler bankası temin edecektir. 
Belediyelar Bankasının bu iş 
için vereceği paralar başka. 
hiçbir şeye sarfedilmiyecektir • 

Polonya ile Litvanya arasında 

Gerginlik . devam ediyor ~ 
P.olonya Litvanyaya 48 saatlık bir ültimatom verdi. 

Kovna 18 - Havas ajansi bildiyor: Polonya ile olan ha
dise hakkında Litvanyanın muhtelit bir komisyon teşkiline dair 
oian yazısına Polonyadan verilen cevap gelmıştir. Gelen ce
vap alb maddeyi havi 48 saatlık bir ültimatomdur. Bunu 
üzerine kabina hemen toplanmışbr. Ültimatom Litvanyada he~ 
yecanı mucip olmuştur. ( a. a. ) 

Varşova 18 - Hariciye nazın miralay Bek Lehistan • Li
tvanya meselesi hakkında beyanatta bulunmak üzere İngilt 
Fransa, İtalya ve Almanya elçilerini kabul etmiştir. (a.:.)e 

Varşov 18 [A. A.] - Hu- J nümayişler yapılmış ve Litvaa-
dutta bir Polonya neferinin öl- yanın Polonya ile birleşmesi 
dürülmesinden dolayi Polonya istenmiştir • Sovyet hariciye 

ile Litvanya arasında diploma- komiseri b~ vaziyetin tehlikeli 
tik ve demiryolu posta mü-· bir hava yaratbğını söylemiş 
nasebetleri kesilmiş ve Polon- İngiltere ve Fransa Polonya 

ya bu münasebetle münase- nezdinde teşebbüslerde bulwı-
betlerin başlaması milli ekal· muşlardır. 
liyetler rejimi hakkında anlaş
malar yapılması Litvanya ka .. 
nun esasınca Vileno şehrinin 
hükümet merkezi olduğu mad
sinin kaldınlması ve ölen ne

ferin ailesine tazminat veril

mesi için bir nota vermiş ve 
kırk saat mühlet istemiştir. 

Varşovada Litvaoya aleyhine 

....... 
Fransa, ispanya 
hududunu kapattı 

Paris 18 - ispanya hududa 
dün akşam her türlü münaka
IAtı ve eşyayı tüccariye için 
kapanmıştır. 

[a. a.) 

Madde; 9 - Bu kanun hü- -----------• 
k 

imtiyaz aabibi ve Umqmi NefJ'lyat 
ümlerini icraya maliye,adliye MGdtirü : Etem Mendre. 

ve dahiliye vekilleri memur Bauldıiı yer : 
dur. c. H. P. Baauıtni 
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Vilage( daimi encümeninden: · 
21131938 günü saat 15 de Aydın daimi encümeni odasında 

iki bin lira keşif bedelli kuyucak köyünde yapılacak ilk okul 
juşaab açık çksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, · keşif, metraj resim vesair evrak Aydın nafıa 
müdürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
İsteklilerin teminat mektuplarile ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikasını 21131938 pazartesi günü saat 15 e kadar vi
layet daimi encümenine vermeleri lazımdır. [360) 5 11 15 19 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilfunum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Diş Doktoru 

Veysel K~ltür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

IJP ... ' .... •'1''1'•• ........... . 
~ DOKTOR 

g Fuat Bayrakdar 
~ Bel •ofuklııfu, Firengi oe Cilt laaatalıkları mütefıaasısı 
~ Muayenehanesi: 2 
~ Çocuk parkı karşısında köşe başında G 
~ Muayene saatleri: G 
~ ' Sabah saat 7 - 8 J 
~ Akşamlan 15 - 18 kadar 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci aın1f mütehaaıa 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
t Muayenehane: Park kart11ında yeni yapbrdıtı e'Vinde f 
tl her pn hastalarını sabahtan akıama kadar kabal .eder. t. 
d uo 1 

b~ ... ~·?:ıııı•~~ ... ~, .. ~.llll~'llll~~·:ııııı.:ı-ı ••• 
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~ DOKTOR - OPERA TÖR 

: Medeni Boyer 
D Memleket Hastanesinin yeni Operatörü i Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 1 
~ Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
e. kabul eder. 
~ Muayene saatlan: 1 
D . Sabahları 8 kadar . 
iP Akıamlan 3 - 8 368 
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Basımevi · 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı 'iş-/eri 
......... • ......... 

En şık,- En güzel, En sağlam. 

C i.l t · işleri 
·' 


