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Hatayda seçim işleri bugün başlıyor 
Seçimi dört kişilik bir komisyon idare edecektir 
Kargaşalık çıkarmak istiyenler şiddetle cezalandırılacak 

Antakya 20 [ A. A. ] - l R •• b 
Hataydaki Türk ve Fransız US Japon munase atı 
murahhasları seçime, milletler • · 
cemiyeti komisyonunun bırak 
tığı yerden yirmi iki temuz 
tarihinde başlamağa karar 
vermişlerdir. 

Seçimin on günde bitece
ği tahmin edilmektedir. 

Şimdiye kadar hiç seçim 
yapılmamış, yabud yarıda bı

rakılmış sekiz mıntakada bil· 
rolar açılacaktır. 

Seçimi, fransız deleğesi 
albay Kole, Türk fevkalade 

murahhası Cevad Açıkalın, 

Sancak mutasarrıfı ve Türk 
cemaatının bir mümessilinden 

mürekkep dürt kişilik bir ko

misyon kontrol edecektir. 

Kornisyona seçim yapılacak 

yerlerdeki cemaatlardan birer 

mümessil iştirak edebilecek
. cektir. 

Alınan bu karar neşredilen 
bir tebliğ ile Hatay halkınada 

bildirilmif ve çıkacak her 

tOrlü karıfiklıklann iki dost 

memleket delegeleri tarafın· 

elan alınacak en tiddetli ted

birlerle tenkil edileceği tebliğ 

·edilmiıtir. -···--"Teroel cephesindeki 
harp , 

Salamanka 20 [Radyo J -
Umumi karargahın tebliğidir: 

Teroel cephesinde denize 
2kadar olan mmtakada taarruz 

barekatımlZ, iki cenahdan in

kişaf etmektedir. 

Cumburiyetcilerden üç bin 

den fazla esir, mühim mikdar

da harp levazımı iğtinam edil
mittir. 

- - -Çok gergin bir durum aldı 
Japonlar, Sovget askerleri geri çekilmezse 

hal'i tedbirler alacaklarını söyleyorlar 
Paris 19 - Sovyet Rusya 

ile Mançuko arasında görüş

meler devam ediyor. Şank 
tepelerinin Sovyet askerleri 
tarafından işgalini protesto 
eden Mançu hükumet erkanı 

bu tepelerin Sovyet toprağı 

olduğunu reddediyorlar. 
Mançu hükumeti Japonya

dan sonra had;seyi Moskova 
nezdinde protesto etmiş ve 
Sovyet askerleri çekilmediği 
takdirde mukabelei bilnıisil 
tedbirleri alacağını bildirmiş
tir. Tokyo mahfelleriode bu 
hAdisenin siliblı bir ihtilafa 
müncer olmasından endişe 
ediliyot. Moskovada bulunan 
Japon büyük elçisi bu gün 
tayyare ile Tokyoya hareket 
etmiştir. a. a. 

Tokyo 19 [A.A.] - Havas 
ajansı muhabirindan: 

Bir gazete haberine göre 
Sovyet makamatının Sovyet 
Mançu hududundaki milnaze
ünfih mıntakadan Sovyet as
kerlerinin derhal geri çekil

mesi telep edilmiştir. Bu ta
lebin ademi isafı halinde 
müzaaf bir tehdip tertip edil
miş olduğu söylenmektedir. 

Ayni habere göre Sovyetler 
Mançuko arasında hidisenin 

bir hal suretine raptedilmesi 
maksadile müzakereler devam 

edılmektedir. Bu münakaşa 
etrafındaki hava gerginliğini 

l
japc>nyaaın Mnkova 

Sismitsuoun işe vaziyet etmek 

1 

üzere bugün tayyare ile Mos
kovaya hareket etmiş olduğu 
haber verilmektedir. 

Tokyo 19 [ A. A. ]- Roy- l 
ter muhabiri bildiriyor. 

Canhufeng tepesinin Sov
yet askerleri tarafından işgali 

' keyfiyetinin ikinci bir Luku-
cido hadisesi olmasından bu-

rada açık surette korku izhar 
edilmektedir. 

Malum olduğu üzere Luku· 
cido hadisesi Çindeki muha
semata sebebiyet vermişti. 
Sovyetler birliği Mançuko hu
dudunda havanın gayet teh-

likeli bir mahiyet arzettiği 
söylenmelCtedir. 

Mançuko ve kore hududla
rının muhafazasına memnr 
makamlar Mançuleo hududunu 
ihlil ettiklerini ileri sürdük· 
leri Sovyet kıtalannın derhal 
geri çekilmesini talep etmiş· 
lerdir. 

Japon manbalerından müs· 
tacel kaydiyle gelen haberlere 
göre bu makamlar Sovyet 
askerl<!rinin kendilerine bildi
rilen talebi isaf etmedikleri 

takdirde şiddet i ve kat'i bir 
surette hareket ile tehdid 
eylemektedir. 

Yeni partililerin 
kabul töreni yapıldı 

Partimize son üç ayda 
yeniden yazılan üyelerin ka
bul töreni dün akşam halkevi 
tarasasında ilbay ve parti 
başkan vekili binbaşı Ömer 
Durakbaşa ve merkez ilçeyön 
kurul başkanı Nafiz Y azganın 
huzurile yapılmıştır. 

Evveli doktor Nafiz Yaz· 
gan parti prensip ve tüzüğ0n6 
izah etti. Yeni partililere Hoş 
geldiniz dedi. 

iıyön kurul başkan vekili 
' 'ba1111 Ömer Durakbaşada Ken
dilerini tebrik ederek bu tö
rene başkanlık etmesinden duy
duğu bazı anlattı ve kendile
rini tebrik ederek partiye 
faydalı olmalarını diledi. 

Hazır bulunanlara gazoz 
ikram olunarak törene son 
verildi. 

Pamuklara zarar veren 
yeni bir haşere için 
tetkikat yapılıyor 

Bu yıl pamuklanmızı tahrip 
eden yeni b · haşere ç1kmıı
tır. Ziraat Vekaleti itin ehem
miyetini nazari dikkate alarak 
Bornova Ziraat "1ücadele. is-
tasyonu baıaratçılanndan 
Cemal Aksunı tetkik 
için göndermiıtir, Dlütebauıs 
~ıntakamızda iki gün tetki
katta bulunduktan sonra ra
porunu hazırlamak üzere iz
mire dönecektir. 

Baş~ayır ~oyu 
imar ediliyor 
Köşk [Hususi] - Başçayır

köyünün çurşısı içinde bulu
nan harap üç dükkin köyjin 
manzarasını bozduğu gibi 
tehlikeli bir vaziyet gösterdi· 

ğinden yıktırılmıştır. Jandar
ma karakol binası da harap 

Bir hava mu ha rebesiode 

dört cumhuriyetci tayyare dü
şürülmüştür. 

muhafaza etmekte ve tokyo
da hadisenin şumulü peyda 
etmesinden endişe edilmekte
dir. 

Hadisenin mahallinde hal
ledilmesi için başhyan Sovyet 
Mançuko müzakerlerioin de 

kesilmiş olduğu bildirilmekte· 
dir. 
Şanghay 20 ( Radyo J -

J apon hakii .n t ti, M.ınçuko hü 

olduğundan bu da yıktınlarak 
yerine yenisi yapbnlacaktır. 

1 
Köyde şayanı memnuniyet 
bir İmar hareketi vatdır. 

-~ 

. 
Bugün: 
Saat 17 de Spor, 18 de 

de SoRyal yardım komi· 
tcleri toplaoacakbr. 

Tokyo 19 [A.A.) - Domei 
ajasına göre Japon gaz, t e
leri Kore hududunda Sovyet
lerin tahkimat yapmata ol
duklarını haber vermekte· 
dir. Halihazırda Avrup=t da bir 
seyahat icra etmekte olan 

met merkezine üç kilometre 
mesafede bulunan Koranın 

Sulitiç li na nınct bakim olan 

dağın Sovyetler tarafından 
İşg .. di Ptotestosunu tekrala· 
mıştir . 

Çekoslayakgada 
tevkif at 
Varşova 20 [ Radyo J -

Çekoslavakyadan gelen b)i. 
berlere g6re Siliıyada bazı 
ekalliyetler şefleri tevlif edll
miılerdir. 
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~röportajları : 

-- Memleket hastanesinde --

eksiği zührevi hastalıklar ser
vısi idi. Geçen seneden beri bu 
eksik de tamamlanmış bulu-

O . Becerik 
nuyor. 

-2- Hastaneye evvelce yalmz züh
revi hastalıklara bulaşık has
talıklarla malul umumi kadın
lar kabul ve kadın hastalık
ları servisinde tedavi edilebi-

Hastanemizde ömrü çokuzun 
olmayan, üzerinde operatörün 
açacağı yeri görerek ameliyat 
yapabileceği tesisatı bulunan 
bir rontken makinesi vardır. 
Aydının memleket hastanesi
nin, rontken muayeneleri, teş
his ve tedavide şimdiye ka
dar mütebassıslara şaşmaz bir 
katiyetle yardımcı olmuştur. 

Fakat makine sanayıının 
her şubesinde olduğu gibi bu 
cihazlar da son yıllarda her 
gün tekamül ettirilmekte ve 
görülen bir çok eksikleri ta
mamlanmaktadır. 

Hastaneye karşı, her dürlü 
fedakarlıktan çekinmiyen umu
mi meclisimiz, bu yıl bütçe
sinde, hastaneyi en son sis
tem ve modern tesisatlı yeni 
bir rontken cibazile takviye 
etmeği kabul ederek tahsisa
tını ayırmış, yeni bir rontken
de alınmışbr. Rontkenle bera· 
ber iki tanede motör alına· 
cak, bunun birisi hastanenin 
ışık ve ısınmasını temin ede
cek, ikinciside liburatuvar iş
lerine hasrolunacaktır. 

Hastanemizde, eşi henüz 
memleketimizde pekaz olan 
birde elektrik tedavi cihazı 
vardır. 

Ismarlanan ve mevcut ci
hazlarla, yeni pavyonda has
tanemiz, yurdun en müteka
mil elektrik teşhis ve tedavi 
köşesini kazanmış oluyor. 

Bugün hekimlik ilerlemesini 
ve tedavideki muvaffakiyetini 
her şeyden önce. teşhis vası
talarının ilerlemesine borçlu
dur. Mütehassıs kat'i teşhisini 
koymak için rontkenle bera
ber, bakteriyolog araştırma-

ların neticesini alır. Bu itibarla 
örnek hastanelerde laburatuva 
rın ehemmiyeti çok büyüktür. 
Bundan başka memlekette 
zuhur eden ve edecek bula
şıcı hastalıkların sirayetine 
meydan vermeden basbrılma
sını temin edecek tedbirlerin 
alınması için, mesul sıhat ma
kamların en büyük dayancı 
laburatuvarlardır. 

İki, üç yıl önce çıkan me
nenjitin olduğu yerde bastı· 
rılmasını memlekt hastanemi-

l lirlerdi, Bunun mahzurunu 
görüp bilmiyenimiz kalmamış· 
tır. Vahim neticelerini hali 
çekiyoruz. Bugün hastanenin 
kapısı, bütün zührevi hasta
lıklılara açıktır. 

Bu eksik tamamlandığma, 
hastanemiz bir mütehassıs 
kazandığına göre kendi fikir 
ve mütalaam olarak bir nok-

zin laboratuvarının isabetli ve · 
süratli muayenelerine borçlu-

tayı yazacağım. Umumi ka
dınların muayyen muayenele· 
rinin de hastanede mütehas
sısa yaptırılması acaba daha 
isabetli olmaz mı? 

yuz. 
intani hastalıkların teda-

visilede meşgul olan bu ser
vis, düne nazaran daha mü
tekamil alet ve vesaitle tak
viye edilmiş bulunmaktadır. 

Hastanemizin harici servi
sinde, en tehlikeli ameliyatla
rın muvaffakiyetle başarıldı
ğım hergün hepimiz duyar 
işidiriz ve iftihar duyarız. 

Gazetelerde sık sık okuruz, 
dünyanın tanınmış mütehas
sısları arasında yer almış yerli 
ve ecnebi mütehassıslarımızın 
bulunduğu lstanbulda bile bir 
Viyana modası vardır. parası 
olan modaya uymak isteyen 
Viyanaya koşar .. Aydında da 
ufak bir ameliye için İzmire 
gidenler eksik değildir .. Yal
oız İzmire değil Karapınara 
bile gidemiyecek kadar ağır 
ve tehlikeli durumda olanlar, 
Memleket hastanesinde mu
vaffakiyetli ve bilgili ellerde 
emniyetle ameliyat olur ve 
hayahnı kazanırlar.. Bize la
zım olan da budur. 

Hastanemizin mühim ·bir 

Gerçi, bu dileğin tahakku
ku hastanenin yükünü artırır, 
servisin işini güçleştirir .. Fa
kat her mütalaa bir dilektir, 
olup olmıyacağmı sıhhat dai
resile hastane idaresi bilir ve 
takdir eder. 
Kadın hastalıkları servisi, 

memleketin nüfusunun çoğal
ma ve doğumun artmasında 
en mühim rolü oynayan kı
sımdır. 

Cahil ve bilgisiz ebelerin 
elinde can veren bahıtsız 
analar, dünyayı görmeden 
bayata gözlerini yuman yav
ruların sayısmın eksilmesini 
bu servise borçluyuz. Çünkü 
doğum ekseriyet itibarile mü
tehassıs doktorun müdahale
sini icabettirecek şekil · ve 
vakalarla tezahür ettirir. 

Bu gibi vakaları vaktinde 
sezen tecrübeli ve dürüst 
ebeler lohusasını mütehassısa 

götürür. Mektepli ebe daima 
mütehassısın muavini olarak 
çalışır. 

.. Aydın., ın tefrika•ı : 36 1 - Mösyö, dedi. Size vade-
~~~~-~----------~••••••••1 ~yor~hl çok sahla ve çok 

Bir Çocug"" un Macerası uslu olacağım. Bir kelime bile 

Yazan : Jeanne Mairet 

Gürültüsüzce oraya kadar 
ilerledi. Fakat birdenbire ka
ranlık bir köşeye büzüldü. 
Morisin odasından ağlayan 

yengesini çıkardıklarını gör
müştü. Amcası karyolanın 
yanında ayakta duruyordu. 
Bir başka adam da bir köşe
de bir takım çamaşırlar, bez
ler hazırlayarak doktora yar
dım ediyordu. 

Birden 
Morisin: 

sevinçle titredi ; 

- Piyeri istiyorum, Piyeri 
çağırın 1 dediğini duymuştu. 

- İşte buradayım. 
Gürültüsüzce karyolanın 

yanına sokulmuştu. İki çocuk 

1 söylemiyeceğim. Sadece onun 
_ elini tutacağım ve bu, ona 

•••••••ıl kuvvet verecektir. 
Çeviren : V. H. G l k d öz ü lerinin üstün en ço- · 

elele tutuştular. Morise bu cuğa bakan operatör; 
hal pek tabii geliyordu. Bir - Pekala, kalabilirsin kü-
şey konuşmuyorlar, sessizce çüğüm, dedi. 
biribirlerine bakıyorlardı. Bütün ameliyat esnasmda 

Paristen gelen operatör; Piyer, iztırap çeken Morisin 
- Bu çocuğu dışarı çıka· eli elinde m~tanetioi kaybet-

rın ! dedi. Çocuğun annesini di 
dışarı çıkarmam bir küçük me . · 

Nihayet, bir defasında Mo· çapkının içeri girmesine mü· 
risin acı bir feryadı onu kensaade etmem için değildi. 

Amcası Piyere: dinden geçirdi. Ameliyat bit-
- Haydi oğlum sen git, mişti. 

dedi. Zaten uyku vakbda Çocuğun sapsarı çehresini 
geldi. gören doktor; 

Fakat Moris bağırdı. -· Haydi artık gitsin, fe-
- Hayır, onun gitmesini nalaşıyor, dedi. 

istemiyorum, istemiyorum.. - Hayır mosyo, Morisin 
Müşkül bir vaziyette kalmış henüz bana ihtiyacı olduğuna 

olan Pi yer, doktora: eminim. 
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Hem ne hacet bugün en 
medeni memleketlerde doğum
lar % 90 hastanelerde mütehas
sıslar elinde oluyor. Tehlikesiz 
doğum, rahat ve ihtilatsız 
lobusalık geçirmek isteyen en 
cahil kadınlar bile sancısı tu
tunca hastaneye koşuyorlar •• 

Hastanemizin göz servisi
de doğu muhacirlerinin getir
diği bulaşıcı bir göz hastalığım. 
etrafa bulaştırmadan çıktığı 
yerde söndüren bir kısmıdır. 
Y aloız Aydında değil, komşu 
İllerden de gelip yıllardır dün
yayı görmeyen gözler, burada 
açılmışbr. 

En nazik ve mühlik göz. 
ameliyeleri bu kısımda muvaf
fakiyetle başarılmışbr veba
şarılmaktadır. 

Hastanenin hatta Aydının. 
mühim bir eksiği boğaz, bu
run ve kulak mütehassısı ol
maması idi. Bu işte ihtisası 
olan bir hekimimizin vazifesi 
icabı daima Aydında buluna
maması, muhit ve me 'Sİm 
icabı Aydında çok görülen 
boğaz hastalarını lzmire, 
İstanbula gitmeğe..ı mecbur 
ediyordu. Bu eksiği bu yıl 
büdçesine tahsisat koyarak 
tamamhyan umumi meclisimize 
teşekkür ederken sıhhat ve 
içtimai muavenet Vekilimiz ve 
saylavımız sayın doktor Hu
lusi Alataşdan da bir an ev
vel mütehassısı göndermesini 
dileriz. 

Hastanemiz bu yıl bir de 
dişçi kazanmıştır. Haf tanın 
muayyen günlerinde isteyen 
gider, dişini hastanede çek
tirir ve baktırabilir. 

Bu yıl büdçesinden, hasta
neye ikinci bir eczacı tahsi
sab ayrılmakla, cidden çeki
lemiyecek kadar ağır olan 
eczacının yükü de hafifletilmiş 
oluyor. 

-Devamı 3ncü Hyfada -

- Fakat dostum artık bitti . 
Kardaşıo iztırap çekmiyecektir. 

Doktorun ikisini kardaş 

zannetmesi Piyeri çok sevin
dirdi. 
-Artık madam Delsart gele 

bilir. 
Bu sözü duyan Piyer, am

cazadesini kucakladı ve hiç 
kimsenin kendine dikkat et
mesine meydan vermeksizio 
geldiği gibi sessizce dışarıya 
çıktı. 

Kendini zorla sürüklüyor
du. çok, çok üşüyordu. Vü
cuü mütemadiyen ürperiyordu. 
Bu ürpermeleri müdhiş bir 
hararet takip ediyordu. Ken
dini bu dünyada yapa yalnız 

hissediyor, bütün hakikat göz
lerinin önünden siliniyor ve 
kendini annesinin dikiş diktigi · 
Sennazerdeki tavan arasında 
zan nedi yordLJ. 

Devamı var 
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ycülük ~~u,maJa_rı Memleket 

Köy kalkınması üzerinde düşünceler hastanesinde 
Köy kanunundaki cezai fle hukuki hükümler - ihtiyar 
meclislerinin~ durrımu - Ceza işlerinde köylünün karşılaş

tığı güçlükler ve bunların giderilmesi lüzumu - Tam 
köycü düşünüşün tatbikata üeçirilişi 

Bu hükümlerin tatbik olun
maması, ya köy heyetlerinin 
bu hükümleri tathika vaziyet 
ve ehliyetlerinin müsait ol
mamasından veya tatbikı lü
zumuna ehemmiyet vermeme
lerinden neş'et eyliyebilir. [l] 

Tatbika vaziyet \.e ehliyet-
- leri müsait bulunduğu yerler

de bunları tatbika sevk ve 
mecbur etmekte, tatbikına 

vaziyet ve ehliyetleri müsait 
bulunmıyan yerlerde de hukuk 
ve ceza sulh mahkemelerine 
gelecek davalar zımnında he
yeti ihtiyariyenin yapamadığı 
·..-eya yapmadığı bu işleri sulh 
hakimlerine verilecek kanuni 
bir .'Jalahiyet ve mükellefiyetle 
onlara yaptırmakta hikmet ve 
maslahat vardır. 

Köylerimizin dağınıklığın
dan; merkezlere uzaklığından 
ve nihayet köy olmak hususi 
Yaziyetlerinden doğan ilcalar, 
köylüyü bir çok hallerde ken
disinin ve kendi hak ve men
faatinin korucusu yine ken
disi olmasını ister istemez za
ruri kılmaktadır. Tabiatın şid
detine, yırtıcı hayvanların hü
cumuna, hemcinsinin tecavüz
lerine karşı göğüs gerecek, 
canını, malını, ırzını koruya
cak olan jandarma değil ken
disidir. 

Bu ezeli mecburiyetler, ta
biatile nefsinde kendi işini 

kendisi görmek, kendi hakkını 
kendisi almak, istidat ve ka
biliyetini daha küçük yaştan 
uyandırmış ve tenmiye etmiş
tir. 

Bu vaziyet ve kabiliyette 
olan bir şahıs, ufak tefek ih
tilaflarda hakkını almak için 
iş ve gücünü bırakıp ban kö
şelerinde sürünmek mecburi
yetinde barakmamağa ehem
miyet vermek lazımdır. 
Diğer taraftan, bir köy hal

kının birbirile münasebetleri
ne saik olan zaruretler, bir 
kasaba ve şehir halkının bir
birile münasbetlerinin tabi 

olduğu şartlarla kabili kıyas 
olmıyacak kadar başkadır. 
Mukadderatlanndaki vahdet 
ve ayniyet hayatın her saf· 
hasında bir birine dayanmala
şehirliler için vaı id olmıyacak 
bir şiddet ve katiyetle istilzam 
etmektedir. Bu hakikat na
zara alınınca köylü arasında 

zuhur ~den ufak tefek hadise
leri ve nizalardan dolavı da
valarııp görc;ceğiz diye ara
larındaki husumeti yıllarca 

Yazan : KÖYCÜ 
4-

müddet uzatıb şiddetlendir
menin değil, bilakis aralarını 
bulmağa çalışarak musalaha 
muanekalarını teshil ve temin 
etmenin vücubu taayyün eder, 

Hikmet ve maslahat ve iç
timai selamet bundadır. Bina
enaleyh köy kanununun köy 
ihtiyar heyetlerine vermiş ol· 
duğu sulha çalışmak ve sulh 
e\mek vazifesini parasız pul
suz, avukatsız, ve her türlü 
masraftan ari, bir surette sulh 
Hakimleri de bizzat yapabil
meli ve yapmağa çalışmalıdır. 

Denildildikten sonra bu 
kısmın hulasasıoda: 

" Köy kanunun hukuk ve 
ceza davalarında, köy ihtiyar 
heyetlerine verilmiş olan sala
hiyetler hir bir yerde tatbik 
olunuor değildir. O heyetlerin 
bunları kullanmağa kabiliyet 
kesbedecekleri zamana kadar 
bu salibiyetJerin sulh hakim
liğine verilmesi esas itibarile 
faydalı olduğu gibi bu hakim
lere sulh hakimi denilmiş 
olmasının tatbikat sahasında 
biricik manasını da bu vesile 
ile ifade etmiş oluruz. 

Sayın başkanın bu baptaki 
isabetli düşüncelerinin bir an 
önce gerçekten kale alınma
sını beklemekteyiz. Fakat 
yukarıda işaret edildiği gibi 
ufacık bir düzeltme yapmak 
gerektir. 

0 Esas itibarile kazalardaki 
sulh bi1' imleri, hukuk ve ce~a 
davalarını ihtiyar heyetlerinin 
vazifesi içinde olmasına ve 
busalahiyetlerin bunlar tara-
fından görülememesine baka
rak görmektedirler. Kanuni 

mani olduğu halde bir müo
ferit kaza hakiminin, sulh 
hukuk sulh ceza, asliye hu-
kuk asliye ceza, sulh ticaret 
ve sorgu hakiminin de sırası
na göre, kanuni merci olma
tek hakimi çalışamıyacak bir 
duruma sokmakta, kafasını, 

bedeni yıpratmakta buna in-
zimam eden keşif ve sair 
mahallen yapılması gerekli 
işler onun bir kaç yıl içinde 
genç olduğu halde yaşama 
çığırı dışına atmaktadır. 

Onlara köy işlerini kanuni 
bir şekilde; yani köy kanu
nunda yapılacak değiştirmeyle 
bu işleri de yüklemek bilme
yiz muaddeletkarane ve mun
sifana hareket edilmiş olur 
mu? Hiç sanmam k=. böyle 
olsun. 

- Baş:arah 2 inci Sayfada-

Poliklinik görüşlerimi ya
rınki yazıma bırakırken, yu
karda kısaca bahsettiğim ser
visleri idare eden kıymetli 
mütehassıslarımızıo hepsinden 
şahsım ve ailem efradına kar-

şı lüzumunda gösterdikleri 
yardım ve alakadan dolayı duy
duğum minnet ve şükran his
lerimi yazarak, bütün hem
şerilerimin hissiyatına tercü
man olduğuma şüphe etmi
yorum. 

O. Becerik 

ilin 
Vilage daimi 
Encümeninden 

3185 lira 70 kuruş keşif 
bedelli 7 eylül mektebi sol 

ciheti ilavei inşaatına talip 
çıkmadığındau eksiltmesi 18 

11938 tarihinden itibaren on 
gün müddetle uzablmışbr. 

Muvakk~t teminat 239 li
radır. 

Eksiltme 28171938 perşeobe 
günü saat 11 de yapılacakbr. 

Keşif ve şartname Aydın 
Nafia müdürlüğünde görüle 
bilir. 

İsteklilerin ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatte 
Aydın daimi encümeninde ba
hazır bulunmaları ilan olunur. 

[663] 

NETİCE: Bence yapılacak 
iki iş vardır: 

1) Ya tekrar Gezgin sulh 
Ha.kimleri teşkilatını ihya et
mek. Ve sulh hikilerioe birer 
zabıt katibi vererek onları 
köylünün ayağına döndererek 
ihtilaflarını hallettirmek, 

2) Veyahud da esasen bir 
çok kazalarda ve hatta vili 
yetlerde, bu günkü kanuni de
ğişikliklere göre vazifeleri 
çok az olan sorgu hakimlik
lerini, muhiti elverişli yerler
de sulh hakimi yapıp teşkilat 
ihdasına hacet kalmadan 
bunları gezgin sulh hakimi 
olarak çalıştırmaktır ? Esasen 
ceza muhakeme usulü kanu
nuna göre, sulh hakimleri, 
sorgu hakimi bulunmıyan yer
lerde ayni zamanda sorgu 
hakimi işini de görmekte 
salahiyettardırlar. Bu yapıl
makla, hem köylü, hem sorgu 
hakimi ve hem de memleket 
fayda gö-müş olacak ve hem 
de basit işleri göre göre ad
liye mekanizması, kendine 
tecrübeli elemanlar yetiştirmiş 
buluna çaktır. 

Bunların kale alınmasını ve 
gerçeklik alanına doğmasını 

YOZ S 

ilin 
Karacasu 
mahkemesinden. 

No. 7 

= 

Karacasuyun yaylalı mahal
lesinden Hilmi oğlu Yusufuo 
evinde oturan Ruscuk vilaye
tinin Bele kaza~nda doğmuş 
Etem oğlu Fehim Levent 
Sadık kızı Meliha Levent ta
rafından kocası T ekirdağının 
Şükrü sokoğında 72 numaralı 
evde Etem oğlu Fehim Levent 
aleyhine verdiği arzuhalde 
evlenmenin kendisine tahmil 
ettiği vazifeyi ifadan kaçına
rak semti meçhule savuşup 

gitmiş ve aradan sekiz ay 
geçmiş bulunduğundan ihtarat 
yapıiması talep edilmekle 
muvafık görülen talebi veç
hile k'.lnunu medeninin 132 ci 
maddesi mucibince mezkfıre 
Melihayı evine alıp evliliğin 
tahmil etti~~ vazifeleri ifa ve 
müşterek hayatı idame etme
sine 10161938 de karar veri
lerek beryi teblib mahalline 
gönderilmiş ise de halen ika
metgahı meçhul olduğu beya
nile bili tebliğ iade edilmesi 
üzürioe işbu kararın ilanen 
te bliğioe karar verilmiş ol
makla tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 662 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendres 

BuıJdığı yer ı 

C. H. P. BBBımevt 

istemek her halde büyük bir 
isteyiş değildir. Bitti 

[l) Köy kanununun tatbik 
edilemeyişini bundan önceki 
yazılarımda sebebleriyle tet
kike arzetmişdin, Buna sebeb 
okuduğunu anlar muhtar ve 
azaların mevcud olmayışıdır 
demiştik. 

f2] Sulh hakimliklerinin ku
rulmasının mucib sebebleri 
tetkik olunursa: 

İlk 11 Nisan 1329 tarihli 
sulh hakimleri kanununun la
yihasını hazırlamış olanların 
yazmış oldukları esbabı mu
cibden vazıhan anlaşılır ki bu 
kanunun yapılmasına saik olan 
sebebler ikidir: 

1) Köylünün bir çok külfet 
ve masraf ve mesraf ihtiya
mecbur olmaksızın adalete 
varabilmesine hizmet etmek, 

2) Büyük şehirlerde işleri 
çok olan mahkemelerin meş
gale ve muamelelerini ehven-
leştirmek ve küçük davalar 
hakkında mevcud külfetleri 
kaldırarak ufak tefek işleri 
kolay ve çabuk bir surette 
bitirmektir.Ayni eser sayfa 49 
Alt yazıda. 

Fakat tatbikat, maalesef buı 
merkezde olmaktan uzaktır . 
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iP DOKTOR 

C MÜNİF İ. ERMAN 
~ MEMLEKET HASTANESi 

i) Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 1 S ve Operatörü _
1 

Hastalannı her gLio Park kartısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 ..-
Ôtleden sonra 3 den itibaren ~ 

t.aıaaaııGıılııaAılıılııııa.tııuaıı1ııı1ı:tıııa·aıa1ım.ıı1ıA6iaıa• 

Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke-Ortaklar 
yolunda 14+ 000-18 t-000 kilometreleri arasında esaslı tamirat

tır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 

8 - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kağir inşaata dair fenni 

şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 
G - Grafık, proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2817t938 tarihinde perşembe günü saat llde 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

ruJiuk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alan
mış mütaahhitlik vesikası ve yaptığı en büyük işin bedeli 

12000 liradan aşağı olmaması miitaahhidin bizzat diplom 1 lı 

mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçiincü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar villyet encümenine getirilerek 
eksiltme encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü ml'.ddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın milhür mumu 
Ue iyice kapatıhuı olması liıımclır. Postada olacak gecikme-

ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 
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~ l OPERATÔR 

f! Dr. Nuri Erkan 
[+ Meleket hastane.d eski operat<irii +. 
~· Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 1 

1
: Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir [•] 
+. MU ı\ YEN EH .\NE : Park karşısında yeni yapbrdıtı evinde J[t] 
.~ Her saatte hastaları kabuf eder. Eakir butalar mec- +. L canen muayene olunur. 130 

~ıı;ıı~·~·,···~··~~~~~.ı•'8111!• .. -•~ ... ----·· ~lllMllfS'&d"
1

t
1
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•'ffl•ll'llUDPIPPJllllQIJllQIDP •• 1 ..... 1 .. :~ .... ~ S DOKTOR-OPERATÖR ~ 

S Medeni Boyer 
S Memleket H;ıstanesi Operatörü 
• Hastalanm Her gü~ park caddesinde Demirci 
I' Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst kabnd• 
P kabul eder. 

S Muayene saatlan: 
~ Sabahlan 8 kadar 41 
~ Akşamlan 3 - 8 626 t 
~ıı.ııt.ıılaııt.ılıılıııtıılıaııımıııı•ılı6tııl6ıtıı~Aılı~ 

Hükômet caddesinde Hava Kurumu kaJ'flSladaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar hastalarım kabal ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vuıtuı olaD 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

• • .. ..... s:a:szsm~sasa:·:·:·:·:·:·Z·>U>J : .................................................... : 
• . DOKTOR t 

İ F AHREDDIN SÜGÜR J 
i Birinci Sınıf Dalıili Çocuk Hastalaklan Miitah...... fi 
: Pari• Tıp Fakültesi Hutaaeleriadea lhtltMlı 
i Maa11eaehaneel.&.ydın.Ja Gui B•lnnnda Bafaliorla dlkkianua 

f n.zttrlnde her gln aabahdan akıatna kadar Haıtalarlaı kabal eder ........................................... ~ .......... , 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
_ ..... _. ·--Iİlllllllİ-

E n şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


