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Hariciye Vekilimiz 
Lord Ley şerfine bir ziyafet verdi 

Ankara 31 - Bu sabah şehrimize gelen İngiliz ricalinden 
~ski Mısır fevkalade komiseri Lord Ley ıerefine Çankayada 
hariciye köşkünde hariciya vekilimiz Doktor Tevfik Rllştfi 
Aras bir öğle siyafeti vermiştir. Ziyafette BaşvekilCelal Bayar, 
Dahiliye Vekili ve parti genel sekreteri Şükrü Kaya, Maliye 
Vekili Fuad Ağrah, ve şehrimize gelen Osmanlı bankası 

er kam hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafetten '. sonra Başvekil Celil Bayar ile, Lord Ley ara• 

smda kanuşmalar olmuştur. 

Erzurumda Havalar Fena gidiyor 
Şiddetli bir kar fırtınası yollan kapamış 

kara münakalatı durmuştur --------
Erzurum 31 - Havalarm 

lodoslamasına rağmen kar 
yağmakta devam ediyor. Trab 
zon Erzurum arasında işliyen 

Devlet otübüsleri, yolların 

kapalı olmasından işliyeme

mektedir. 

rio camları kırılmış, cami 
kubbelerile minarelerin kur
şunları uçmuştur. 

Erzurum 31 - Trabzon 
Erzurum arasında işliyen pos 

ta otomobili Gümüşane ile 
Bayburd arasında devrilmiş 

Dün a~am çıkan karayel posta mutemedi Asım otumo 
fırhnası sabaha kadar .şiddet bHin altında kalarak ölmnş 
Je devam etmiş, bir çok evle- tür. -- =- - -~---

Şehir meclisi 
bugün toplanıyor 

Şehrimiz Belediye melisi 
Nisan toplantı devresinin ilk 
içtimaını bu akşam yapacak 
tır. Ruznamede belediyenin 
938 mali yılı büdcesi ile elek 
trik müessesesının büdcesi 
vardır. 

Bu akşamki toplantıda her 
iki büdçe büdçe ve muvazenei 
maliye encümenine havale 
olunacak ve encümenlerin tet
kikinden geçtikten sonra 
heyeti umumiyede kouuşula 
rak karara bağlanacaktır. 

Hususi istibarahmıza naza-
ren meclis bu içtima devresin
de belediyenin beş senelik 
ımar programını hazırlıyacak
lır. 

Halkeoi lıö~i: 
~ 

Bugün: 

1 - Saat 19 da köycü
lük komitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 16,30 da ki
tapsaray komitesi toplanbsı 
vardr. 

3 - Saat 19,30 da sos
yal yardım şubesi umumi 
heyeti toplantısı vardır. 

4 - Saat 20de Fransız
ca dersi sürecektir. 

Çine halkevi 
mensupları Aydına 
geliyorlar 

Bu sene kurulan Çine balke
vi gençlerinden kalabalık bir 
kafile Aydın halkevinin misa
firi olararak yarın şehrimize 
gelecekler ve halkevi salonun· 
da umuma mahsus olmak ü
zere "Tırtıllar,, piyesini tem
sil edeceklerdir. 

Halkevinin kuruluşu müna
sebetile Çineli gençlerin ilk 
defa kendi sahnelerinde tem
sil ettikleri bu piyeste çok 
muvaffak olduklerını o zaman 
Gezctemiz sütunlarında da 
takdirle kaydetmiştik. 

Ayni piyesin Aydın Halk 
evinde de temsilini seyret 
mek Aydınlılar için güzel 
bir fırsattır. 

Avcılara kolaylık 
Bazı mıntakalardaki balkın 

tam ambalajla barut ve av 
malzemesini tedarike kudret
leri yetmediği görüldüğünden 
bu vaziyette bulunanlara ko
layhk olmak üzere İnhisarlar 
idaresince ahiren bu gibi em
tia arasındaki [dip tabanla-
rında inhisarlar idaresinin ala
meti bulunan ] her nevi fişek
ler ile av kovanlarının ve dolu 

•:::===========İ• av fişeklerinin icabında amba-

Sporcularımız 
için güzel bir fırsat 
Spor komitesince bir müte-

liassıs ögretmen tarafından 
15 Nisan 1938 tarihinde baş· 
lanmak üzere boks kursu 
açılacaktır. İsteklilerin isimle
rini halkevi sekreterliğine yaz
dırmaları rica olunmaktadır. 

Sporcularımızın bu fırsab 
kaçırmamalarını tavsiye ede-
riz. 
~ 

Kahraman alayımızı 
Köşklüler sevinçle 
karşıladılar 
Köşk (Hususi) - Kahra

man alayımızın 30131938 günü 
Köşke yapmış olduğu yürli
yüşte köşk halkının en yaşlı
sından en küçüğüne kadar 
Alayın geçeceği yollarda kü
me küme toplanarak kahra
man alaylarını yakından gör
mek ve onu sevinç duygula
rile selamlamak için toplan· 
mışlardı. Sürülmüş tarlalar 
köylü kızlanmızın geydikleri 
renkli kumaşlarla gürbüz vü
cutları, tepeleri, tarlaları papat
ya, gelincik tarlalan gibi süs· 
lemişti. Hepsi biitün gönülden 
alayı selamlıyor, tunç benizli 
erlerine kınalı ellerile ayran 
sonuyorlar göğüslerine çiçek-
ler takıyorlardı. Gün görmüş 
ihtiyarlar yurda sayısız zafer-
ler yaratan ordunun yine ya
ratacağını bilerek haklı ola
rak yaşlı gözleri ile bu yürü
yüşte bir zafer dönüşfi heybe
tini görüyorlardı. Daha ilerle
dikçe Köşk hududunda dünya 
üzerinde en mağrur dalgalan
mağa hakklı olan şanlı bay-
rağımız takı zafer üzerinde 
dalgalanıyor. 

Her ilerleyışte orduya sar
sılmaz merbutiyet sevgileri 
artıyor. Köşke girerken başta 
alay bandosu ve mektep
liler ve pek değerli nahi
ye müdürlerinin etrafında 
toplanan halk bütün mevcu
diyetlerile alayı alkışlıyor ve 
genç kızlar çiçek buketlerini 
sayın komutanlarımıza subay-
larımıza sunuyorlar. Köşk se
vinçle dalgalanıyor. Bir ses 
gibi herkes alay bandosu ile 
onuncu yıl marşını söylüyor. 
Bu seslere hasret kalan top
raklar uzak dağlardaki kaya
lar titriyerek onlarda iştirak 

lajı bozulmak suretile peraken
de olarak sablmasına başlan
mıştır. 

AıdSLER: ----
Dikkat Et 

aldanmıgasın 
Fransızların eski bir adeti 

epey zamandır bizde de taam
müm etmiye baıladı. Bugün 
Nisanın biri.. Gafil davranma~ 
ğa gelmez.. Bir çok doatları
nız sizi aldatmak ve karfl
nızda kahkahalarla giilmek 
için kimbilir, ne güzel, ne or
jinal tuzaklar kurmoşlardtr. 

Firenklerin ( povaaon dav
ril - Poisson d' A vril.) dedikleri 
bu medeni şakalaşma soa 
yılların diplomasi alcmiade 
oldukça revaçtadır. 

Mahirane bir kaç kelime 
oyunile başvekil Şüşingi atla
tan Almanya, yedi milyonluk 
Avusturyayı kendine ...ıallettik 
ten ve cihan diplomasisini haY
retler içinde bırakbktan soa
ra, bir nisan şakasım vesile 
yaparak Ahmedin Mehmede, 
Alinin Veliye külah geçirme
sinde hiç bir mahzur yuktur. 
sanırım. 

Bakalım bugün dünyada 
kaç yüz bin kişi, kaç yüz bin 
kişinin gafletinden istifade ede
cek. 

Benim bu sütunda yapa
bilecek tavsiye ancak şu ola
bilir, 

Dikkat et aldanmıyasın!.. 
Genca 

Maveragışeriada bir 
tecavüz hareketi 

Amman 31 - Meçhul şa
hıslar tarafından Maverayışe
ria başvekili İbrahim paşamn 
evine bomba atalmıtşır. Za
rar olmamış mütecavizler kaç
mışlardır. 

ediyor. Gece saat bire kadar 
büyük şenliklerle milli oyun
larımız şarkılanmızla göklere 
kadar yükseliyor. Her evin 
pençeresi açılmış her pençe
reden bayrağımız dalgalanıyor. 

( Ordu Türk ordusu işte 
bütün milletin göksünü ifti
har, itimat, gurur duygula
ril e kabartan şanlı ad. Or
dumuz türk birliğinin, türk 
kudret ve kabiliyetinin türk 
flatan severliğinin çelikleş
miş bir timsalidir.) 

Atatürkün bu büyük sözle
rini, alayımıza karşı göster
dikleri sıcak alaka Ye muhab
betle Kö~k halkı dün filen 
izhar ve isbat etmişlerdir. 
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Orta Okulumuzda 
----------~---------- 2 - En•er Demln7 

B arada idiki lllllflara gir- ziyet g&termeme,edir. Fazla 
ae zili plf;lı.. O r•mana ka- olan talebe adedi karş1S1Dcla 
dar ıllkin içinde balanan ko- . yer darbğı, ağretmenlerimize 
ridorua, miidlüt hir uiulta ile tabaiı edilen fazla mesai •-
d<!l4Uwıu lıiuettim.. Değerli ab, bizi ortaokulumuzun yarı-
clire~tr,r . dıpnsını işaret nm orta okulu olamıyacatı 
ederek : kanr.atına kendilğinden var-

- işte dedi .. Talebenin yıl- dırm~şbr. Ve artık biz, yannı 
dan yıla artma niabeti.. dünle ve hatta bugOnle kıyas 

Glllllmsedik... etmeğe cilret bile edemeyiz-. 
Ö devam etti : Bu ilim yuvamızda çocuk-
- Çok iyi bilirsiniz ki ban- larımızı sınıflarında ezile bü-

dn 6-7 sene evvel bu kori- züle oturtmak bir yürek acısı 
dOr, bayle utuldamaz, bu •- oluyor .. 
lon bayle •rsılmazdı .• Şimdi Mektep direktörünün o ci-
ieteneniz bir kere dıpnya vara yapdack ceza evi hak-
~ak isteyin, bakahm karp kında ne düşndüğünü öğren-
tarafa ıeçmek imklnını bulur mek yerinde bir şey olacaktı. 
aaİmıuz? Sordum: 

Direkt8rllme hak vermif- - Bu civara inıa edilecek 
tim •• · Buglbıldl Orta okulumu- olan ceza evi hakkında fikri-
ma talebe adedile dllnkn ve Diz nedir? 
ettelkl gtmkll talebe adedi Kıymetli adam gtllimaeye-
arunada g6ze kolayca çarpan rek cevap vermeğe başladı: 
bir kabarıklık var. - Onu pek mahzurlu g&r-

Ac&ha eledim bal'lnkll mev- mlyoram. Nihayet o da bir 
Clllla ortaokulu 11nıf adedi mekteptir. bu mekteple karşı 
klf,' geliyor mu ? karııya bulunabilir. Ve her 

Bunu da sordum : halde modern teıkilitı cami 
• .:..... Smıf ve 11nıflardaki ta- olacak olan bu ceza evinde · 
letJe mevcudu tabü hadJli ge- talebenin hattı hareketine ma-
çiJor mu ? ni oİunmıyacak şekil-e terti-

- Ferah, ferah.. bat alınacaktır. 
Ve izah ediyor : Fakat.. 
....:. Bir mufta normal talebe - Fakat.. 

adedi eğer elli ve hattl 60 - Okulun ilerideki bin•ce 
farı;edillrae biz bufiln mnıfla· inkişafı adeta tahdid edilecek, 
nmırda 90 nar talebe g&r- öyle olacak ki biz okulu ıehre 
mdle hem iftihar ediyor ve doğru yiiriitmek, onu yavru-
bem de yersizliğimize müte- lanmızın ekseriyetin bulundu-
asir oluyoruz. Yani bizde ae- ğu civara doğru gi5tnrmek 
vinç ve esef biribirile müca- isterken bu sefer bu inki-
dele ediyor. Ve biz bu iki şaf, şehrin dıtına, garbe 
milcadelede her ne bahuına doğru milmkün olacaktır. 
olura olsun sevincimize yer 
veriJoruz,. 

Sınıf adetlerimize gelince : 
3 Şubeden ibaret olup 90 

ur talebesi bulunan birinci 
ldllf •. 

Yide 3 ıubeden ibaret olup 
birinde 85 diierlerinde 60 ta
lebesi bulunan ikinci mnıf. 

Ve nihayet 2 ıubeden iba
ret olup ta biriade 62, diğe
rinde 90 talebui bulunu 
3 lllcG •mf .. 

Hepsi bu gi5rc:lnğnlz kori
dera 11ralan•ıfbr. Yalnız hem 
lahuratavar be111 de llçllncil •· 
nıf olarak kulludan ve bura
ya mak kalan bir balllmümllz 
daba vardır. Artık laburatu
Yardan ameliyenin ehemmiye
ti• g6re 11111flan deiiftirme 
-• istifadeye çalıpyoruz. 
Ba maele bilininir ki pek o 
kadar kolay bir it değildir. 

Direktlrlme blltla samimi
yetimle hak veriyorum. 

BI gtink6 orta okalumn, 
aııbli Jarma tat..ill edecek va-

• DeYamı Yar· 

Mühendis ve Mimarlar 
için 

Bir kanun projesi 
hazır lam yor 

Bayınchrbk Veklleti M&ben
d.is ve Mimarlık hakkında ye
ni bir kanun pro jeıi hezırla
m1fbr. Mnhendis ve mimarla
nn mesleki vaziyetleri ve un
vanlan hakkııada bir çok mü
him bükümleri ihtiva eden bu 
kanun pro jeaine g6re ; 

Dc:vlet daire ve mlleueae
leri ile belediye hizmetlerinde 
bulunan bilOmum ylksek m&
hendis ve yilluek miL11ar, mil
hendis, mimar ve fen memur
lan it saatlan dıpnda bile 
olsa llcretli veya Gcretaiz hu
susi sanatlarını icra edemiye
ceklerdir. Ancak serbest mes
lek erbabı bulunmıyan ve ma
hallin belediye veya Nafia 
dairelerinin milracaab ve en 
y&bek mlllkiye memurunun 
talebi ile zaruret hulundajıı 

Çocllk bakımı 
Doktar Falnettln SlltGr 

-40- . 

Dizanteriler · l 
Bir ya,ından aşağı çocaklar

de ender tesad6f edilen fakat 
bir y8f1Ddan yakan gıda alma
ğa bafltyan · çocuklarda·· ıklim · 
itibarile g6rfilen bağırsak has
talıklardan biri de dizanteri
lerdir . .. Bir yıİşmdan qağı 
meme ve mama çocuklarında 
görnlen dizanteriform ishalle".' 
rin gıdai teşerişlerden oldu
ğunu uzun uzabya yazdık. 
Hakiki . dizanter.iler . ise gıdai 
teşevvüılerden · aynlma11 icap 
eden baflı bapna baatalıklar
dır. 

Dizanteriler Amipli ve Ba
silli olmak ilzere iki çeşittir. 

Amipli . diza,nteriler: Bilhas
sa sıcak ıklimlere mahsus 
mevzii salgınlar yapar ve ek
seriyetle miqaferid kalan bir 
hastalıkbr. Steak ıklimde yaıa
yıpta soğuk ıktimlere riden
ler de mikrobu aoğuk ıklime 
naklederek oralarda da mev
sime göre bu hastalığı yapar
lar. Büyük harp çıkmadan ev
vel suğuk ıklimletde· bu has· 
talığa hemen hemen tesadlif 
edilmezdi. O zaman buna il· 
cak ıklim hastalığı denilirdi. 
Bllyük harpteki eaaret hayab 
muhtelif moğuk aklim inunla
nn sıcak ıklimlerde muhafaza 
edilmesinden dolayı aşılanma
larından ve onlar vamtaıile 
dağılmasından · nafidir ki bu
gün her yerde her ılikmde 
tesad&f edilmektedir. Bu se
bepten dolayı her ishali olan 
biiyü ve kDçDk hastalıklarda 
bu dizanteriyi hatırlamak li
zımdır. Bnyilk hastalar abdest
hane tuvaletlerine riayet et
mezlerse meme ve mama ço
cuklarına bu hutahğı gıdala
rile ve kendi ellerile aıdarlar. 

Amipli dizanteri küçllk ba
ğırsaklarda olmaz. Doğrudan 
doğruya büyilk bağırsakta yer
leşir .. Hastalığı yapar. En gö
ze çarpan arazı da tiddetli 
kann ağrıaile ıkınbdır. Tllrki
yemizin cenup viliyetleri de 
sıcak ıldimler araama girdi
jinden bizde de bu hastalık 
her zaman tesadüf edilir. Her 
aile bilha1Sa büyük çocuk is
hallerinde bunu habrlamalıdır. 

tahakkuk eden yerlerde las
tik ve murakabesi kendilerine 
veya menıup olduklan mahal
li dairelere aid olmayan mem
leketin umranile aliblı ltmu
si mesleki itleri devamlı ol· 
mamak ve dışarda yamhane 
açmamak ve mesai saatlan 
dlflnda yapmak ıartile kabul 
etmeie Bayındırlık bakanlığı 
itin verecektir. 

Amipli dizanteri lkalm ba
ğırsağın gıpyi mubatiıi albn
da kendini muhafaza eder. 
Oradaki bağırsak gışaasını şi
tirir. Bir çıban P,i o şişlik 
patlar içindeki Amiplerle be
raber cerahatte ve siim&kte 
bağırsağa . dokblür .. Bu Amip 
çocuklara çi sebze yemek ma
rul, salat~ ve ~bar bilhassa 

. l 1 yaz meyva annı yıkamıyerak 

yenilmesinden mide . yoliyle 
bağır~ğa girer ince bağırsağı 
serbest geçdikten sonra kaim 
bağırsakta yerlefir. Hastalığı 
husule getirir. 

lıte bağırsakta yerleşen bu 
Amipler bağırsağın gıfUIDl . 
bu tekilde tahrip ettikleri za
man orada buluaaa kilçik 
kan damarlarmı da patta
br. S&miik Ye c~ahat içi8e 
kanda klU'lfU'. hazan bu çı
banlar bGyiik ve kangren şek
lini alarak büyürler. Bu za
manda yapılacak en ufak bir 
ihtiyatsızlıkla kalın bağıaağuı 
delinmesini ve oradan karan 
boıluğuna dökülen mikropla
rın ve maddei gaitamn tesi
rile de ölümü mucip olur. 

Şu halde önüne gelen ber 
her çocuğa d

0

oktorun fikri 
alınmadap Lavümur dediiimiz 
qağıdan pnngayı yapmamalı

yız. Hele beceremiyecek ıa
hıslar biÇ elini bu işe sürme· 
melidirler. Y.a,pıhacak en 11fak 
bata ile önüne geçilmez laata
lar İflenmif olur. 

Gangren ıekline dinmiş 
olan bil' çocuğun maddei gai
tasına çok dikkat edilmek 11-
zımpldiği gibi saklıyarak dok
tora da g&t~elikir. Bunla
rın abdeatleri sulu maha' 
eımerimbrak ve kımnrimbrek 
!Dahat ve gıp parçalan bul 
tarafları kiil reni, beyau 
meyyal ve safra ile karqak 
ise hafif yqilimbrak renkler
de sulu muhali ı&riilür. 

Bunlarda baflaca arazclaa 
biriside ağrıdır. Ağrı Makat
tan baıbyarak yukanya doi
ru kalın bağırsalrlann biltlll 
seyrince devam eder. Ve her 
abdestte de tiddetli ıkmmalar 
Yardır. Maddei gaitanın adedi 
10-15 kadar olur. Her yarma 
aaat nihayet bir saatte bir 
hasta ıiddetli bir atrı ile ye
rinden kalkar ve baliya ko
koıar, çocnk İle lizımlığa o
turur. Daha küçük ise bezine 
kirletir. Arattiğimiz gibi ye
gine vasfı ağrı ve ıkındırma 
19rçten batlaması ve mllziç 
olma•c:hr. Bu şiddetli ve m&ziç 
hale rafmen hastalann çıkar- -
cbjı pialik pekar •e famca 
.Omllklll mubati ve lranltdlr. 

-S.-,anar 
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, Ekonömi: . ' .·. 
" .. Haft~İık borsa haberi 

0

f~mir ticaret ve zahire borsasında 23-29/3/38 tarihlerinde satıl: 
mlf olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve baftahk asgari ve aza~ı 
fiatlerinhi aşağıClaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. · 

·Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 
B~ğday 8380 Çuval 5 125 6 375 
A~pa 617 ,, 3 875 4 12s 
Mtsır darı 81 ,, 5 00 5 125 
Fa,sulya 35 ,. 8 00 8 00 
Çavdar 971 ,. 4 60 4 60 
Nohut 146 ,, 6 00 6 625 
Susam 550 ,, 15 50 15 50 
Pamuk 632 Balya 28 00 41 50 
Pamuk çekirdeği' 79000 Kilo 2 60 2 60 
Muhtelif palamut 7372 Kental 220 00 530 00 
Zeytinyağı 28000 Kilo 32 75 33 00 

BUGDAY; ı miştir. Bu yükselmenin sebebi 
'Son hafa zarfındaki fiat te- piyasada az mal bulunmasına 

mevvüçleri aşağıda gösteril- rağmen arasıra vaki taleple-
mektedir. rin fazlalığına atfedilmektedir. 

Nevi Çuval Az Çek Çavdar piyasasına sağlam na-
Yu~uşak m'allar 6488 5,75 6,25 zarile bakılıyor. 
Sert mallar 1318 5,75 6,375 PAMUK: 

Mahlut m~llar 323 5,625 5,75 j Son hafta mübayaatının üçte 
Engin mallar 251 5,125 5,l25 ikisi yerli fabrikalar tarafın-
Yekfm 8380 dan yapılmış olduğu ve geniş 

ARPA: mikyasta vadeli muamele ya-
Son hafta içinde arpa piya- pılmadığı anlaşılmıştır. Piya-

sasında geçen haftaki hararet sada bugün için durgunluk 
görülmemiş bu itibarla satış vardır . 

PAMUK ÇEKİRDEGİ: 
Pamuk çekirdeği fiatları 

geçen ve daha evvelki hafta-

!ardaki vaziyeti aynen muha
faza etmektedir. Piyasada a-

yekunu geçen haftakinin nısfı 
detccesinde kalmıfbr. Bu yüz
den fiatlarda gevşemiş ve 
hafta umum satış yekünunda 1 
yalnız 147 çuvahnın 4,125 ku
ruştan ve mütebaki 470 çuva- \ 
lının da 3,875 kuruştan satıl-

l lıcı vardır. dığl anlaşılmıştır. Şu sıra ar-
da ihracat için kuvvetli. mua
melelere girişilmesi dolayısile 
arp~ fiatlarında istikrardan 
fazla gerileme meyli hissedil
mektedir. 

MISIRDARI: 
Piyasa mevcudu azdır. İşler 

temamen dahili ihtiyaçları 

karşılamağa matuftur. Böyle 
olmakla beraber malın azlığı 
karşısında gösterilen talep fi
atla üzerinde müessir olmak
tadır. İki hafta evYel 4,75 
kuruşta istikrar arzetmiş olan 
fiatlar 55,125 kuruşa kadar 
fırlamıştır. Piyasa sıcak ve 
tereffüe meyyaldir. 

NOHUT: 
Piyasa istikrarını muhafaza 

etnıekte ve piyasaya arzedi
len mallar aşağı yukarı tama
•en müşteri bulmaktadır. 

FASULYA: 
• Hafta satışı 35 çuval olup 

kilosu 8 kuruştan muamele 
(Öşmüştür. Fasulye işlerinin 
kısını mühimmi borsa haricin
de yapıldığından borsa fiat
lan piyasaya esas olarak ka
h\Jl edilmektedir. 

ÇAVDAR: 
Bu maddde üzerine bir kaç 

haftadanberi muamele olma
bııştar. Son hafta muamelele
l"İlıde ise fiatlar daha evvelki 
fiatlara ıııisbetle 20-25 santim 
kadar bir yükselme göster-

PALAMUT: 
Palamut Piyasasında son 

hafta içinde azami faaliyet 

görülmüş ve mühim mikdarda 
alışverişler yapılmış ise de fi-
atlarda geçen haftalara nis· 
betle göze çarpar değişiklik 

olmamıştır. 

ZEYTİNY AGI : 

İhracat evleri tarafından 

son günlerde kuvvetli müba

yaat yapılmamakta olması ha

sebile işler aşağı yukarı da
hili muamelelere münhasır kal

mış ve bu itibarla fiatlarda 
gevşeklik görülmüştür. Vazi

yetin önümüzdeki hafta içinde 

tavazzuh edeceği söylenmek

tedir. 

GENEL PİYASA : 
Buğdaydan maada zahire 

ve hububat alışverişlerinde 

durgunluk vardır. Palamut ve 

üzümden maada eşyalar üze
rine de perakende denecek 

mikdarda işler olmaktadır. 

Zahire işlerindeki durgunluk 

mevsime atfedilmektedir. Baş

kaca kayde şayan bir şey gö

rülmemiştir. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendres 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Baıımevi 

Teş~ki . sa~~yfk~~u~ü~tin 31 
miiddesi tefsir edildi 

• • • 
ıncı 

.....;.-------------::-~~-An kara - · ~anayii teşvik ~vvelki günkü , toplantısında 
kanununun sınai müesseselere · , a.şağıdaki' tefsir. fıkrası kabul ; 
bahşettiği müsaade ve moa· · · · edilmiştir: ·. 
fiyetleale elde edilmek 'isteni- · "28' Mayıs 1927 Tarih ve 
len neticenin tahakkuk . ·ede- 1055 .saydi sa.nayı teşvik ka-
bilmesi için sınai müesseselere nunun 31 inci Maddesi muci-
bazı kanuni vazifeler tahmil 
edilmiş ve bu vazifelerin vak
tında yapılmaması takdirinde 
müesseseler, ruhsatnamelerinin 

iptali,muvakkatenistirdadı,cezayı 
nakti alınması gibi muhtelif 
cezalarla cezalandırılmışlardır.· 
Sınai müesseselere verilen 

vazifeler arasında kanunun 
31 inci maddesinde " vergi 
ve rüsum maafiyetlerinden 
istifade eden sınai müessese
ler bu vergi ve rüsumun ta-

hince vergi ve rusum maafi

yetlerinden istifade eden sınai 
. r 

müesseseler bu vergi ve ru-

sumun tahakkuk tarzına aid 

olmak üzere taalluk eyledikleri 

kanunlarda ı:nuayyen olan mu

meleri ifa etmedikleri takdir
de bu hareketlerinden dolayı 

ı yalnız o kanunlarda yazıh 

cezalara tabi olup yergi ve 

rusüm maafiyetlerinden mah-
hakkuk tarzına ait olmak üze- rum olmazlar.,, 

re alakalı kanunlarda muayyen ------------111!1' 
k ll f

. · · ......... · Abone şeraiti ........ : 
muameleleri ifa ile mü e e - i · 

:
: Yıllığı her yer için 6 lira. E 

tirler ,, hükmü vardır. : Alb aylığı 3 liradır. i 
Kanunun cari h~kümleri : İd yeri: Aydında C. H. i 

arasında 31 inci madde ile i P. Basımevi. i 
verilen vazifenin yapılmaması f gazeteye ait yazılar için E 

i yaıı işleri müdürlüğüne, ilin· ! 
halinde verilecek cezalara ait ; lar için idare müdürlüğüne ! · 
bi~ hüküm yoktur. Bu vaziye- f müracaat edilmelidir. ~ 
te göre 31 inci madde bük- ................................................. , • 

münün maafiyetlerinden isti- ilin 
fade için bir şart olarak ko
nulmadığı ve bu vazifenin 

ademi ifası halinde sınai mü 
esseselerin maafiyetlerinin su

kutu cihetine gidilemiyerek 
umumi hükümler içinde ceza-

landırılmakla iktifa edildiği 
anlaşıl~aktadır. 

Halbuki maliye vekaleti 31 
inci madde hükmünün ifasını 

maafiyetlerin ibrazı için bir 
şart telakki etmekte olduğu 

gibi devlet şurası Maliye ve 
Nafıa dairelerinin 31 incı mad
de hükmünün vaktında ifa 

edmemif olmasının sukutuna 

sebeb telakki edilmeyeceği ve 
istidlal yolu ile cezai hüküm
ler tatbikına imkan bulunma

dığı yolundaki mütalaasına 
rağmen yine devlet şurasının 

daavi daierlerince bu hususta 

muhalif kararlar verilmektedir. 

Teşviki sanayı kanunun ce

zai hükümleri ile sınai mües
selerin tabi tutulacakları ce-

zaı hükümler tesbit edilmiş 
iken kanun vazıımn 31 inci 

madde hükmünün ademi ifa
sına karş1 ayrıca bir büküm 

koymamış olamından dolayı 
keyfiyetin Büyük Millet mec

lisinden tefsir yolu ile tavzih 
ettirilmseine lüzum hasıl ol
muştur. 

Bu husus, büdçe encümenin
konuşularak karara bağlan
dıktan sonr Büyük Millet Mec 
lisine arzedilmiş ve meclisin 

1 Aydın Belediye . 
ı Reisliğinde1t: 

1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 320 ada 4 parsel· 

den ifrazen 160.65 metre: mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 

artırma suretile satılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli, 

metresi (60) kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleei Mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 723 kuruş muvakkat te
minat makbuzlarile 414/1938 
pazartesi günü saat 15 de Be-

lediye daimi encümenine mu
racaatları ilan olunur. 

(392) 17 22 26 1 

Zayi mühür 
Zat mübürümü kayettim. 

Yenisini yaptıracağımdan es
kisinin hükmü olmadığım ilan 
ederim. 

Köşk nahiyesine bağlı 
gökkeriş köyünden Hü

seyin O. Süleyman Şen 
[ 416] 

Kayıb tasdikname 
Burdur orta okulundan 935 

senesinde aldığım tasdikna

meyi kaybettim•. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü ol· 

madığını ilan ederim . 

Burdurlu: Necip oğlu Hilmi 



10 ay vade ile mobilye . . 
. · '.. · 6 ay vade ile elbise 

almak an111m1cla balunan bilmnam memurin 

0-.irgol• ctıtltlaiıule luıdın ve erlcelc 
lıllrsı-....r ulıilli 

MUZAFFER ERA YDIN a 
mlracaat etmelidirler 

Diş Doktoru 

Veysel Kültiil-
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

Baknaevi: Belediye kaqlSI 

V. Kültür 
ıe·················· .................................. : 
• DOKTOR : 

İ F AHREl>DİN SÜGÜR j 
: BiriDci Suuf Dahili Çocak Hunlaldan Matabaaau ı • • 
ı Parla Tıp Fak11t911 Hutaaelerladen brt:l...ıa ! 1 Maa,..elaue: Afdında Gul Balftn• .. Bafalıopa dOkkla•aıa ı 
ı heri•-'• her ıh 1ab9M•a •k .. m• kadu Hutalanm küal e.aer. ı 

·············································~········' 
Aydın lıi Tarihi 

Una Wr teteltltaaa ...... ., tulld y•I maaulle aalamaam kıy
metli blr lnaefl olu AYDIN T ARIHlnl Aydında Belediye kartıaında 
Sllerman Gezer, l.tanbalda Remzi ldltlpbanainden t.urik ecleblllr
sinlz. 

Aydının hiitla tarihi mal6•abndan batka. cotrafl tabii mal6ma
haı da ba kitaptu afnneceblala. 

Yu•nlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her A1dml.n• ba aerdea bir tane eclinmeaini taftiye ederiz. 

Fiab 250 km111tar. 

C. H. P. 

MYltW 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel _,,,,.,,,,_, F~i .,. Cilt lt•tfllılWın ...,._,.. 

llaayenelaaam: 
Çocuk parkı karpmada k8pı hqarlı 

lluayeae IUtleri: 
Sa_hü mt 7- 8 
Akpmlan 15 - 18 kadar 

BAKTERIYOLOO 

Doktor Şevket -Kırbaş 
Bulqıcı hastalıklar mütebaSSJsı 

Hlldmaet caclcleainde Haft Kanıma kaqaaaclaki 
maayenebanuinde, bersBn mt yecliclea eeldıe ve 
içten yediye kadar hutalanm kaW •e te.laYi 
eder. Her tirli kan, idrar, balıam maa,._Jeri icra 
eclilir. Veremliler, en IOD teclaYi .~ elaa 
Pinomotorabi ile tedavi edilir. (SSS) 

DOl(TOR - OPERATOR 

Medeni Boyer 
Memleket Haıtanesinin yeni Operatilrl • 

Haatalannı Her glln park caddabıcle a....a 
e:ı..ı Omıanın yeni yapbrclıjı evin Bat katuacla 

eder. 
Muayene •atlan: 

Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-8 

Taze ve ucuz iliçlan 
Ylbek derece ve ubit kokala kolaa,.au. 

Yalmz 

Emniyet Eczanesinde 
Balarw 

ı.,,,.,.. auWen : 11"""- ,,.,_ '-fut 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


