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Belediyemizin· - - -Su ve Elektrik için yaptığı istikrazlar 

Eski istikrazdan bakiye kalan 12 
·bin liranın ödeme müddeti yedi 

seneye temdid edildi --------Belediyemiz elektkik tesisa- taksitleri daha az tutacağından 
tb için belediyeler bankasın· belediyenin ödeme kabiliyeti 
dan evvelce istikraz etmiş artmış olacakbr. Gerek elek-
~lduğu 30000 liranın 18000 bin trik ve gerekse su tesisata 
lir2smı ödemiş ve geriye için belediyeler bankasından 
12000 lira borcu kalmıştır. alınan borç paralara teminat 
Tesisatın tevsii için yeniden olarak % 10 gümrükler vari· 
on sene vade ile 30 bin lira dabda belediye hissesi karşı-
dah istikraz etmeğe karar lık gösterilmiştir. 
vermiş olduğundan eski istik-

Belediyenin bu varidatı 937 razdan bakiye kalan 12000 
senesi tahakkukuna göre seliramn ödeme mü<tdeti yedi 

seneye temdid edilmiş ve be- n~de takriben 21 bin lira 
lediyeler bankasıda buna mu- tutmakta olduğuna Dazaran 
vafakat etmiştir. Bu suretle belediyemiz sıkıntıya düşme· 

evveki istikraz bakiyesinin den borclarını taksit müddet-
yedi senede ödenecek olan leri zarfında ödeyebilecektir. 

İtalya - Macar 
yaklaşması 

::---. 

Roma 19 - Musolini ile 
Macar başvekili İmredi arasın
daki müzakereler iki saat 
devam etmiştir. Bu mil· 
zakerede hariciye nazın kont 
Ciyano ile Macar hariciye 
nazırı Dekanye de bulunmuş
lardır, Dün akşam şereflerine 
verilen ziyafette Muselini ve 
İmredi birer nutuk iradetmiş-
lerdir. a. a. 

Roma 19 - Bütün İtalyan 
matbuatı Macar başvekili 
lmredi ile hariciye nazırı 
Dekanyeuin Romayı ziyareti
ne geniş sahifeler tahsis et
mişle.rdir. Musolini ile lmredi 
.arasındaki mülakat uzun ve 
pek samimi oloıuştur. Misa
firler şerefine verilen .ıiyafet· 
te Musolini ve lmredi tara
fından söylenmiş nutuklarda 
iki memleket a' asmdaki sa
mimi dostluğu tebarüz ettir
mişler ve bu münasebetle de 
.Berlin - Roma mihverine bağ
ı ağlılıklarını beyan etmişler
oelir. 

·===================~ 
Halkeui lıöıui: 

Bugün: 
Saat 16,30 da Kurslar, 

17,30 da Spor komitele
rinin haftalık toplanblan 
vareır. 

Musolini 
İspanya ihtilalinin 

ikinci yıl dönümünü 
tebrik etti 

Roma 19 [Radyo} - İspan· 
ya milli ihtilalinin ikinci yıl 

dönümü münasbetile Musolini 
genaral Frankoya bir telgraf 
çekerek Milli ihtililiniz ikinci 
senesini trmamlayıp muzaffe-

riyetle üçüncü yıla girerken 
selamlarımla Faşist İtalyanın 

tebriklerini takdim ederim 
demiştir. ..... -

İspanyada . 
Franko kıtaatı bütün 
cephelerde harekete 

geçti 
Salamanka 19 [Radyo] -

Dünden beri Franko kıtatı 

Teroelden Akdenize kadar 

bütün cephelerde hareket 
halindedir. Tayyarelerimiz cu

muriyetçi hatlarına ve yürü
yüş kolları üzer ne tonlarca 

bomba alımlardır. İki hava 
muharebesinde on sekiz cum· 

huriyetçi tayyare düşürülmüı· 

tür. Gerideki kltaat son gün
lerde işgal edilen araziyi ta

ramakta ve kaçamıyanlan 
esir almaktadır. 

i İspanyada 
j iki senede cumhu

riyetçiler in zayiatı 

]Felahetzedeler için · 
teberru 

Bergos 19 [ Rady ] - Da
hiliye nezareti basın birliği 
İspanya harbınm \kinci sene
sinin hitamı münasebetile bir 
rapor neşretmiştir. Bu raporda 
son on iki ay zarfında cum
huriyetçilerin zayiab aşağı· 
dadır. 

250 hın kişi gaip, 150 bin 
esir, San tan der ve kastellon 
vilayetlerinde 55 bin kilomet
relik arazi 419 top, 177 ha· 
van topu, 1779 miteralyoz, 
1752 otomatik tüfek, 131739 
tüfek, 246 milyon cephane, 
650 ton patlayıcı madde, 452 
tayyaredir. 

Rus Mançeku hudud 
hadisesi 

Şanghay 19 [ Radyo ] -
Şanghay beynelmilel mahfel
leri Ras Mançeko hududun
daki hadiseyi ehemrniyetle 
takip etmektedirler. Hadisnin 
vuku bulduğu yer Kore - ve 
Sibiryayı dar bir Mançeko 
arazısı ayırmaktadır. Bazı 
mahf ellerde Sovyetlerin bu 

hareketi fransanın işgal etti
ği - Paraçey adalarile alaka
dar görülmektedir. 

Roman yada 
Ana lııraliçe Mari 
öldü 

Bükreı 19 [ Sadyo ] - Ro
manya ana kıraliçesi mari 

Heleş köşkünde saat 8,48 
geçe ölmüstür. 

Ana kıraliçe Mariuin ölilm 
yatağı başında kıral Karol, 

veliaht Mişel, başvekil ve dok
torlar bulunuyordu. Ölümün 

ilanı üzerine bilumum devair 
ve müessesat siyah bayarak 
Çekmişlerdir. Romanyada bu 
gün bütün dükkanlar kapalı 

olacaktır. 

Kıraliçe Marinin cenazesi 

Heleş köşkünün büyük salo
nunda teşhir edilecek, yarın 

ve öbür gün bütün halk ölü· 

nün etrafında geçit resmi ya
racaklardır. Kıraliçenin cena

zesi Pazartesi giinU defnedi· 

lecektir. l 

Nazilli (Hususi} - Sümer
bank basma fabrikası memur 
ve işçileri umumiyetle ücret
lerinin % 1,5 ğunu Orta Ana
dolu felaketzedelerine teberrü 
etmişlerdir. Bu taahhütlerin
den toplanan 645 lira 19 ku
ruş Kııılay kurumuna teslim 
edilmiştir. 

Hakim ve müddeiumu
miler arasında tayinler 

Ev ... kc: haber verdiğimiz 
gibi adliye vekaleti tarafından 
hazırlanan hakim ve müddei
umumilere ait büyük n'lkil 
ve tayin kararnamesi yüksek 
tasdika arzedilmek üzere An· 
karadan İstanbula gönderil.: 
miştir. Bu kararname ile 
beşyüze yakın hakim ve müd
deiumumimiz arasında nakil 
ve tayinler yapılmaktadır. 
~ 

Feci bir cinayet 
16 Yaşında bir çocuk 
12 yaşındaki arkadaşım 

öldürdü 
Köşk ( Hususi J - Koçak 

köyünden Abdullah oğlu Azi
zin yanında bedel duran Öde
mişin Mendegöme köyünden 
12 yaşlarında Hüseyin oğla 
Mehmet adındaki çocuk ile 
ayni köyden lımail oğla 
Mehmet Akkaya bir mera 
meselesinden dolayı kavga 
etmişler ve Mehmet Akkaya 
elindeki tefekle arkadaşı Meb
medi öldürmüı ve vakayı 
gizlemek için de tüfeğini tek
rar doldurarak aldığı yere 
bırakmışbr. 

Geç vakte kadar Mebme
din eve dödmediğini gören 
Aziz Ünsal çocuğu aramağa 
çıkmış ve ölüsünü bulmuştur. 

Vaka telefonla Köşk jandar
ma takım kumandanlığına 
haber verilmiş ve yapılan 
tahkıkatta katilin Mehmet 
Akkaya olduğu anlaşılmakla 
yakalanarak tahkikatı iptida-
iye evrakile beraber adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Aksu Üzerine 
Betonarme bir köprü 

kuruluyor 
Maraş 18 [A. A.] - Aksa 

nehri üzerine kurulacak olan 
büyük beton köprünn temel
kazıkları dün merasimle ça
kılmııbr. 

• 

' l 
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YOZ 2 AYDIN 

Şclair röportajları : 
~ 

-- Memleket hastanesinde -
~ 

O. Becerik 
-1-

Varliğile övünmeğe hakkı· 
mız olan, tekamül ve terak· 
kisile emniyet ve saadetimizi 
arbran, şifa kaynağı, sağlık 
.J!lrdu hastanemizin umumi 
kapısından bahçeye girince 
yeni yapılan kısmının inşaatı
DID hayli ilerlediğini, hattl 
üstünün örtüldüğünü gördüm. 

Asıl binaya doğru ilerler
ken bahçeyi dolduran ve 
poliklinik muayenesi için sıra 
bekliyen yurtdaşlarm çokluğu, 
son aylarda halkımızın hasta
ne ayak muayene ve tedavi
ıine karşı artan alaka ve 
itimadını belirtiyordu. 

Hasta bakıcmm çok hassas 
bir titizlikle davet ettiği sırası 
gelenlerin arasından içeri gir
elim. 

Daima rontken dairesiode1 

işi başında konuşmak zaru
retiod" kaldığım kıymetli 
mütehassıs başhekim Necip 
Aydını bugün odasında ve 
yalnız yakalamağa muvaffak 
oldum. 

~ Fırsat fırsattı, selamımın 

arkasından suallerimi sırala
dım. 

- Bana ne soruyorsun, 
gördüğünü yaz ... 

Demez mi? 
Salahiyettar ağızlardann tev

sik edilmeyen görüşleri yaz· 
mak adetim olmadığını dok· 
tora zor anlattım. 

Hastanenin bugünkü duru
munu, şahsi enerji ve feda
karlığna boı çlu olduğumuz mü
tevazi baş hekimden edindi
iim malumatı i'Örüşlerime 
pkleyerek yazacağım. 

Hastanemiz 110 yataklıdır. 
Bu miktar yalnız vilayet hal-

.. Aydın., ın tefrikaaı : 35 

k1nm ihtiyacına bile yetişmez· 
ken asker, jandarma, mahbus, 
zührevi hastalanda kabul 
mecburiyeti, hastaneyi daima 
dolu bulundurmakta ekseriya 
yatmaları liizumlu olan hasta
lar, yersizlikten alınamamak· 
tadır. Bu gibi yurtdaıları, 
hastane idaresi üzüntü ile 
geri çevirmek mecburiyetini 
hissediyor. 

Bu me~ızuu konuşurkne, o
dada, diğer mütehassıs 
doktor arkadaşlar da bulunu-

yordu. Bahsin açalış ve konu· 
şu!uşu bile hepsinin yüzünde 
bir üzüntü yarattı. 

Evvelce ilin mesul ve sala
hiyettar sıhhat Amirinden de 
duymuş ve yazmıştım. Nüfus 
itibarile ilimizin 300 yataklı 

bir hastaneye kat'i ihtiyacı 

vardır. 

Hemen ilave edeyim ki; ya
pılması mukarrer ikinci pav
yon ve önümüzdeki mali yılda 
Nazillide açılacak hastane ile 
bu ihtiyacın yakın zamanda 
temin olunacağına eminim. 

Vilayet büdcesinin takip 
etmekte olduğu inkişaf 
her yılın geçen yıldan hatta 
her ayın, bir evvelkinden daha 
verimli kapanması bu ümidi 
arttıran başlıca sebeptir. 

Vilayet makamının hasta
neye ve ilin sıhhat işlerine 

gösterdiği yakın alaka ve yar
dımda bu husustaki emniye
timizi tekviye etmektedir. 

İçinde şifa bulacak, iztira
bını dindirecek her hasta 
yurddaşın rahmetle anacağı 
merhum canbaz oğlu Cevde
tin de yardımı dokunan yeni ı 

-Devamı 3ncü aayfada -

1 Bir Çocuğun Macerası 
1 
' Yazan : Jeanne Mııiret 

Her şeyi düşünüyordu. Ba
banın vaktında haber alarak 
akşam trenine yetişmesini ve 
bir operatör getirmesini müm· 
kün kılmak istiyordu ve on· 
ları beklerken ilk müdavat 
içinde en yakında bulunan bir 
doktoru celbettirdi. Bütün 
bunlan yapbktan sonra karı
sını alarak çekildi. 

Piyer, inleyen, sayıklayan 
Morisin yatağının yanına o
turmuş ona bakıyordu. Çocuk 
inledikçe kendiside büyük bir 
iztırap duyuyordu. O vakite 
kadar yalmz Morisle meşgul 
oldugu için etrafına bakmağa 
•akit bulamam'ş olan madam 

1 
Çeviren : V. H. 

Delsart birdenbire onu gördü. 
Hiddetten titreyen bir sesle 
haykırdı. 

Defol, sana defol diyorum!.. 
Piyer yengesine korkarak 

bakıyordu. Hayatında bu ka
dar şiddetli bir öfkeye tesa
düf etmemişti. 

Korkudan aklın : 
- Onu kurtardım, demek 

bile gelmiyordu. 

Kalbinde maruz kaldığı bu 
haksız hakaretin soğk tesiri· 
ni duyarak usulca odadan 
çıktı. 

Morisin yatağını 

odasına geçirdiler 
sonra Piyer, otele 

annesinin 
ve biraz 

geldikleri 

Baş çayır höyünde 
5 sınıflı bir mehtep 
yaptırılıyor 
Köşk ( Hususi ) Köşkün 

Başçayır köyü. etrafınüaki on 
üç parça köye merkez olabi
lecek vaziyettedir. Bu köyde 
iki deTsaneli ve üç sınıfb bir 
ilk okul vardır. Fakat bu 
okul ihtiyaca kifayet etme
mekte olduğundan bir çok 
köy çocukları tahsilden geri 
kalmaktadırlar. Mektebi ik
mal eden çocuklarda dördün· 
cü ve beşince sınıfları bitir
mek için Köşk okuluna git
mek mecburiyetinde kalıyor
lardı. Halbuki Başçayır köyü 
ile Köşk arasındaki yolun 
uzaklığı çoocukların her gün 
Köıke gidip gelmelerini im .. 
kinsız bırakmaktadır. 

Bu Mıntakanın Mektep sı
kıntısın nazarı dik.kata alan 
Kamunbayımız Başçayırda tam 
teşkilatlı bir mektep binası 
yaptırmanın imkanlarını araş· 
tırmış ve bu maksadla bera
berinde Aydın Nafia Baş fen 
memuru B, Zekeriyya ve köy-

cülük bürosu şef B. Emin ol
duğu halde Başçayır köyüne 
giderek mahallen tetkikatta 

bulunmuşlardır. Okul binası 
yapılmak üzere uygun görülen 

bir tarlanın satın alınmasına 

köylüce karar verildiğinden 

sahibine müracaat edilmişse

de bu tarlanın sahibi olan 

Başçayır köyünden seksen ya
şında İbrahim kocaman ken-

disinio paraya ihtiyacı olma· 
dığını ancak köy çocuklarının 

ihtiyacların temin için yapılacak 
mektebe tarlasını bağışlaya
cağını söylemiş ve ihtiyarın 

bu semahatı gerek köylüyü 
ve gerekse köylerine misafir 
olarak gelen heyeti memnun 
bırakmıştır. 

gündenberi amcazadesile pay
laştığı odada yapa yalmz 
kaldı. 
Ağlamak, bol, bol ağlamak 

için bir köşeye oturdu. Pek 
bedbahtb. Annesin~ gömdü· 
ğü günden daha bedbaht his
sediyordu. 

Yanındaki odada bir ayak 
sesi duydu. Doktorun geldiği· 
ni tahmin etti. Morise izbrap 
verdiğini anlıyordu, 

Çünkü çocugun feryatlan 
kendi odasına kadar aksedi
yordu. Bu feryatlar onun ke
derinide arttırdı. Göz yaşla
rile ıslanan yanaklarını oda
nın · divarına dayayarak ba
ğırdı. 

- Moris, Moris ... 
- Amcazadesi bunu duy-

muş olacak ki öteki odada 
gürültü azaldı ve feryatlar 
kesildi ve Piyer orada öylece 
hatta iskemleye kımıldanmağı 

SAYI 297 

Mer'igete giren · 
Yeni hanunlar 

Türk kanunu medenisinin 

88 inci maddasini tadil eden 

k4nun, oyun alet ve vasıtala
rından Belediyelerce ve köy 

idiarelerince alınacak resim 

hakkında kanun, pul ve kıy
metli kağıtların bayiler ve 

memurlar vasıtasile satbrıl

masıoa ve bunlara sabş aidab 

verilmesine dair kanun, Vila

yet idaresi kanununun 2 inci 

• ve 17 inci maddelerini değiş
tiren 3001 sayılı kanununun 

bjrinci maddesini tadil eden 
kanun, Orman kanununa ek 
kanun, Ulusal bayram ve ge
nel tadiller hakkındaki 2739 
sayılı kanunua ek kanun ile 
tütün ve tütün inhisarı kanunu 
ve muvazene vergisi kanu
nunda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair olan kanun 
vilayete gelmiş vilayet maka
mından alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

-~ 

Çinliler 
Hankov şehrini 
tahliye ediyorlar 
Şangbay 19 [ Radyo ) 

Hankovdan gelen haberlere 

göre halk şehri terketmeğe 

hazırlanmıştır. Tang - Şang 

bava harbinde Japon tayya

releri on sekiz Çin tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Doğum 
Vilayet daimi encümen 

başkatipliğinden emekli Mus· 
tafa Güven arkadaşımızın bir 
kız çocuğu dünyaya gel
diğini öğrendik yavruya ana 
ve babasile uzun ömür vtt 
saadetler dileriz. 

bile düşünmeksizin uzun müd
det kaldı. 

Başı ağrıyordu, keder onu 
hırpalamııtı. Nihayet başı 
gögsüoe doğru . kaydı, gözle
ri kapandı ve iskemlesinin 
üstünde uyuya kaldı. 

Oou bu üç saat içinde kim
se düşünmemişti. Uyandığı 
zaman gece olmuştu. Yine 
yalnız bulunuyordu. Kendisini 
ihata eden karanhktau evveli 
biraz korkar gibi oldu. Sonra 
bu hissinden dolayı utandı. 

Yandaki odada bir gürfiltii 
duydu. Amcasının sesini ta
nıdığını zannetti. Bir hamlede: 
yerinden kalkb. Fakat ber
tarafı kırılıyor, ağrıyordu, ba
şı dönüyordu. Zahmetle ayak
ta durabiliyordu. Yavaşça oda 
kapısını açtı. Yandaki odadan 
koridora çıkan bir 2iya büz
mesinden o oda kapısının açık 
olduğunu anladı. 

Devamı var 



AYDIN 

!'öycülük Konutmaları : Memleket 
!hastanesinde Köy kalkınması üzerinde düşünceler 

- Bq:arah 2 inci Sayfada

Kög kanunundaki cezai r1e hukuki hükümler - ihtiyar pavyonun inşaatı Uç aya ka
meclislerinin durıımıı - Ceza işlerinde köylünün karşılaş- dar tamamlanacak, Cumhuri- ' 

tığı güçlükler r1e hanların giderilmesi lüzumu - Tam , yetin on beşinci yıl dönümün-
kögcii düşünüşün tatbikata üeçirilişi ' de açılma resmi yapılacaktır. 

Yazan : KÖYCÜ Yeni pavyona; Temiz ve 

Bunlar yapıldığında görüle
cektir ki, gerek sulh ve ge
rekse asliye hakimlerini basit 
işler için uğraştıradın önemsiz 
işler ortadan kalkınca, adliye
nin işleri daha düzgün bir 
hale gelecektir. Bu fikrin 
tatbiki vehleyi ulida güç ve 
ve büdçeye para koymağı 

istilzam ettiği aşikaardır. Fa
kat düşünülmelidir ki, köylü, 
işlerini görmek için zamanını, 
sebepsiz israf etmekte üre
ıtimden geri kalmakta ve bu 
~üzden ulusal ekonomimiz 
zarar görmekte olanlardan 
~aşka, davalarını görmek için 
köylü bir sürü par aharcamak
ta ve ekseriya da mali duru
mu yetgin olmadığından hak
kım aramaktan vazgeçmekte 
bu vazgeçiş sırasına göre, ad
liyeye başvurmadan ihkakı 
baka yol açmakta ve bu yüz
den işlenen suçların sayısı, 

istatistiklere göre artıp dur
maktadır. Meşhud suçların 
köylere kadar teşmilinin söz
gelişi edildiği şu günlerde, 
bu noktaya dikkat edilecek 
olursa, köylerde işlenen bir 
çok suçların yukarki sebep 
ve amillerden neşet ettiği, 

yapılacak tetkiklerle Qrtaya 
çıkacaktır. O halde, yapılan 
ve alınan bo tedbirlerin istil
zam ettiği tahsisetı, 0 gezgin 
sul hakimleri ,, nin ihdasına 
ayırmak yeter olacaktır. 

Bu düşüncenin tatbik yer
rine. bir çok avrupa ülkele
rinde başka şekil ve suretlere 
rastlamaktayız. Bunun yurdu-

3 ' .kirli iki ameliyathane, Ront
diye, muhtar tarafından ken- ken ve elektrik tedavi ciha· 
disioe haber gönderileceğine , zı, İntani hastalıklar servisi, 
kendisi yirmi bir gün içinde Polikilinik işleri, nakil oluna-
parayı vermediği tsıkdirde cak .. 
mazbatanın nahiye veya kaza Bu yıl kadroya alınan Boğaz, 
merközine üönderileceğioe, Kulak ve Buruo servisile diş-
müdür veya kaymakamın bu cilik servisi bu binada açıla-
babdaki selabiyetine, yine köy cak., 
kanununun ( 54 ci maddesine Hast kabul mahallile karan-
göre köy ihtiyar heyetinin, · tina da yeni pavyona yerleşe
bu maddede yazılı suçların cek .. 
şikayetcilerioin müracaatı ha- Bu suretle bu günkü bina-
linde zararı keşfe, mikdarım daki darhk ve sıkışık vaziyet 
tayine ve bunu taraflardan serbestleşecek, yatan daha 
birine tahmile selahiyetleri rahat edecek, bakan daha 
ve bu takdirde " suçlardan 
dolayı amme davasmın açıla
mıyacağı,, tebaruz ettirildikten 
sonra deniyor ki: 

Kanunun bu maddesi, üze
rinde ehemmiyetle durulacak 
bir maddedir. Kaiıun bu mad
desile, suçtan zarar gören 
ş~hsa bir ihtiyar hakkı ver
miş, amme davasının açılıp 

açılmamasını onun ihtiyarına 
bırakmıştır. Failin ceza gör
mesini de davacı istemiş ol
madıkça fail hakkında amme 
davası açılamaz. Hatta suçtan 
zarar gören kimse köy ihti
yar heyetine müracaat etme
se bile eğer bizzat fail ile 
sulh olur da bu keyfiyet iki 
şahid huzurunda kendi imzası 
vemübrü veya parmak işareti 
ile tesbit olunursa bu takdir
de dahi dava etmek hak
kmdan vaz geçmiş sayılarak 
amme davası yine açılmaz 

serbest çalışacaktır. 
Yeni yapılan pavyona müte 
nazır ve demiryolu tarafında

ki köşeye yapılması mutasav· 

ver ikinci pavyonda eklenince 
yatak adedi tabiatile çoğala

caktır. Bunun için kadroya 
ilaveye lüzum yoktur. Yalnız 
bina ve techizat kafidir. Çün-

kü hastanemiz, bu gün dişçi
likle sekiz servisi tamamlan

mış bir nümune hastanesidir. 

Hatta kadrosu bazı nümune 

hastanelerinden daha zengindir. 
Bunun izahını gelecek yazı
larıma bırakıyorum. 

O. Becerik 

Aydın Vakıflar 
idaresinden 

19171938 Salı günü ihalesi 
yapılacağı ilan edilmiş olan 
Aydın merkez ve merkeze 
merbut nahiye ve köylerinde
ki vakfa ait iocir babçelerile 

ilin 
Çine Belediyesinden 

1 - Çine Belediyesi 2500 
metre murabbaı ve bu kaldı
rımın bir kısmına bir mikdar 
lağım yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli la· 
ğımda dahil olduğu halde 
1500 liradır. 

3 - Muvakkat teminat ak: 
çesi 112,5 liradır. 

4 - Eksiltme açık olarak 
51 Agostos/9.38 cuma günü sa-

at 10 da çine belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Münakasaya iştirak ede 
ceklerio ellerinde döşemeciliğe 

ve müteaddid yerlerde döşe
me yaptığına dair vesika bu
lunması şarttır. 

6 - Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Çine belediyesin
den isteyebilirler', 

[660] 20 24 27 3 

ilin· 
Vilayet daimi 
encümeninden/ 

2509 lira 30 kur~ş keşif 
bedelli Aydın - Muğla yolu-

nun 60 + 960 - 611700 ki
lometreleri arasında kaldırım 
inşaatı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 28171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

Şartname resim ve keşif 
nafıa müdürlüğünde gerüle
bilir. 

Muvakkat teminat 198 20 
liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi· 
nat, ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda 

uzda da tatbik edildiğini 
görmek biç şüphesiz, en zi
yade köylüyü sevindirecektir. 

Köylerde işlenen suçların 
köy kanunun bu maddesinde 
sayıp gösterdiğı suçlar olduğu 
nazara alınırsa köy kanunun 
bu çok güzd hükmüno o 
kanun tatbik olunduğu yerler-

,.- bağların 9.38 senesi mahsulle
rinden tal' p çıkmayanların 

26181938 Salı günü saat 10 da 
" hazır bulunmarı lazımdır. 

10 15 20 26 646 
Bu fikrin tatbik mevkiine 

konulduğu gün, köy varlığı, 

ve sükuna kavuşacak ve ça
lışmasını, ürünün çoğalmasına 
karcıyacak bnndan ekonomi
miz ziyadesile faydalandırcak· 
br. 

de tatbik olunmasını veya 
olunamaması sebeplerini araş
tırmaktaki içtimai lüzum ve 
kendiliğinden tezahür eder. 

ihalesi Aydın vakıfJar idare- ·------------

ilin 

Sayın temyiz başkanın yaz
dığıe serin 10-14 sayfasındaki 
kısmı aşağıya yazıyorum: 
KÖY IHTİY AR HEYETLERİ 

18 Mart 1922-340 tarihli 
:.-e 422 sayılı köy kanununun 
31,56,66 maddeleri mucibince 
ıyijz kuruşa, yüzden beş yüz 

ur 1a kadar ve mükerrerle
rioden iki kat mikdarında pa
ra cezası hükmedip almağa, 

Köy ihtiyar heyetleri, bük
üne mezun bulundukları para 

ce:ıabrım kat'i olarak hükmet 
meğe, mahkftmu bunu versin 

§ - Köy ihtiyar heyetle
rinin cezadaki bu vaziyetine 
karşı hakkındaki vaziyet ve 
salahiyetleri de bu babisde 
gözününde tutulacak bir mü
bimmedir. 

Köy kanununun 49 madde
siniu verdihi salahiyet ortaya 
konarak tebarüz ettirildikten 
sonra: 

"Velhasıl köy ihtiyar heye- , 
leri; bugünkü kanuni vazi
yetleri bakımıodan asıl fili ve 
hakiki sulh mahkemeleridir. 
Esasile, usuliyle, tam bir sulh 
mahkemesidir. 

Kanunun (97) maddesi hü
kümlerini yaptırmağa adliye ~ 

sinde yapılmak üzere ikinci 

açık artbrmaya konulmasına 

karar verildi. Taliplerle fazla 
malfımat almak isteyenlerin 

% 20 temioatlarile birlikte 
Aydın Vakıflar idaresine mü-
racaatları. (661) 

bakanı memurdur. Beyle olun
ca bu hükümlerin neden do· 
layı tatbik olunmadığını veya 
olunamadığını araştırmak ve 
manialarını ve mümkün olan 
çare ve tedbirlerle kaldırmağa 
çrhşmak yüksek Vekalete 
düşer, 

imtiyaz aahibl ve Umumi Nefrlyat 
Müdürü ı Et em Mendrea 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Baaımevl -

Vilayet daimi 
encümeninden 

4999 lira 4 kuruş keşif be
delli Bozdoğan ve Karacasu 
ormanlarından kesilecek ke
reste eksiltmesine istekli çık
madığından on gün uzatılmış
tır. 

İhalesi 21171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 375 li
radır. 

İsteklilerin vesaikile mezkür 
günde encümene gelmeleri 
ilan olunur. (645) 

10 13 17 20 
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r DOKTOR 

MÜNİF i. ERMAN 
M&:ML.EKET HASTANESi 

Dotum, Kadın baatahklan mütehuaıa 
ve Operatörü 

Hastalannı her wüa Park karflSında Bay Hasan Kimi-
lin erinde kabul eder. S92 

Muayene .. atleri : sabah 7 - 8 
Ôtleden aonra 3 den itibaren 

t ·e•Aa~AaıWe•••• .. •ee 
Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke-Ortaklar 
yolunda 14+ 000· 18+ 0JO kilometreleri arasında esaslı tamirat
tır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda ıose tamiridir. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - T eıviyei tilrabiye şose ve kiiir inıaata dair fenni 

şartname 

E - Hususi ıartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 
G - Grafık, proje 
lıtiyenler bu prtnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

müdürlüğllnde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28171938 tarihinde perşembe günü saat llde 

Yiliyet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekiletiadea alan· 
mıt mütaabbitlik vesikası ve yaphiı eo bilylk iıim b!d:li 
12000 liradan aşağı olmaması miltaahbidin bizzat diplom' lı 
mlhendis veya mimar olması veya bunlardan bir ile m üş tere· 
ken teklif yapması ve mııkaveleyi birlikte imn etmui liıım iır. 

6 - Teklif mektupları yukarda llçilmctl mıd~ede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar villyet eacilm!nime getirilerek 
ekıiltme encilmen reisliğine mıkbuı: mıılubilin:h verilecektir. 
Posta ile gönderilecek m~ktupların nihayet Oçüncil m.-ddede 
yazıh saate kadar gelmif olması ve dıı zarfın m!lhilr mumu 
ile iyice kapatılmıı olmuı llzımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket haltane.Ji eaki operaNSrl 

Pariı bp fakilltesi hastaneleriaden mezan 
Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedul edilir 
MU\ YE.NC.H~NE : Park karşısında yeni yaptırdıtı erinde 

Her saatte hastaları kabuf eder. Eakir hastalar mee-
t c:ınen muayene olunur. 130 

••••••••••••••••••••••••• 

" ... I .................... . 

S DOKTOR - OPERATÖR . 

iP Medeni Boyer 
Memleket H!Jslanesi OperatlJrü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin ilst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
• Sabahlan 8 kadar 
iP Akşamlan 3 - 8 626 

~a...aı ........ aeı•eaa 
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t BAKTERİYOLOÔ 

• • • 
l! 
• • • • • 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpsındaki 
muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
eder. Her tilrlii kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vuıtua olaa 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

...................................................... , 
i DOKTOR i 
! F AHREDDIN SÜGÜR i 
! Birinci Smıf Dahib Çocuk Hut•hklan Matah-• ı . : 
ı Pariı Tıp FakGltai Hutaael.taclea llatiaub : f Maayyenebaneai~.ydın-la Gul Bal•anacla Bafab.,.la dtkkiaıa• ı 
ıcıserinde her rüıa aababdan akpma kadar Hutalarlaı kalnal ··- ı ........................................... ~ .......... : 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


