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Hoş geldin 
büyük asker 

. 

Hoı ıeldia muhterem mareıall 
Günlerdir ıenin geliıini bek

liyorduk. 
Seni her g arlitilmllzde iaki

llp tarihimizden bir ıanh yap
rak g6rmllş ıcibi oluyoruz. 
G6ğıllm6z kabarıyor. 

Atatürk, lnanli ve Fevzi 
Çakmak... Milli tarihimiz ba üç ~ 
İlınia iiltiinde y6kselmiıtir. 

Bu isimler ruhlarımızda kut
ıi akiıler yaratıyorlar. 

Oaları andıkça tevkimiz artı· 
Yor, heyecanımız artıyor, güve· 
ilimiz artıyor, inanımız ve ima• 
llıınız artıyor. 

Birini ıardiiiim6ı zaman 
bepiıini görm&ı gibi oluyoruz. 
~Ydın; kaç glndeaberi seni ve 
lanin ıabıında Ebedi ve Millf 
Şeflerile tem•H ettiğin kahra· 
illan Tilrk Ordusunu ıörmek, 
ittiyakile alev alev yanıyordu. 

Ne yazık ki aramızda pek az 
lcalacakııa. Seni doya doya g&-

renıiyeceğiz. Fakat bir tek te
•ellimiz var : 

Şerefle temsil ettiğin şanh 
Ordumuzun bir kısmı burada 
Yanımızdadır. 

Ona bakıcağız ve sizleri gör· 
lllllt gibi olacağız. 

-- Çatal otlu 

Belediye reisimi
zin bir ricası 
Hemıehrilerimden ıehrin U· 

lllaml itlerine ait bazı dilek· 
leri muhtevi mektuplar alıyo
ruaa. Bu mektuplann bir kıı
lllı imzasız Ye adre11iz geliyor. 
. Gerçi halkımızın beiecliye 
1tlerine karıı bu alikalan, 
•iyaıl terbiye seviyesi balu
lllıadan memnuniyetle telakki 
edilmeğe değer mahiyettedir. 
Bu ıuretle tehir itlerine ta .. 
•lluk eden bazı noktalar ilze
l'İnde bana faydalı olacak 
bilıiler veriyorlar. Bu cihet
ten kendilerine miiteıekkirim. 

Yalnız, yapılan her te1'lif 
•e yazılan her dileğin belki 
lllevzuatle tearuz tqkil etmesi 
•eya bu gilniln imkln şartla
rının mllaait o'maması bakımın 
~·Q tatbik kabiliyetleri yoktur. 

ellci de, kendıleı inin yanlıı 
i:.!• noksan 3ğrendikleri ma
l ~at vardır. Buuları kendi
.erıne cevap olarak bi·dirmek 
illerim. 

Bunun için, yapılacak mil
'•cıatıarın ya doj'rudan doi-
111Y• ı6zle veyahut yazılacak 
llaektuplara adre1 ve iıim koy 
~•le ıuretile yapılmasını ve 
~le •uretle bana meıgul olmak 
l'ie lıumn verilmiı olmasını 

• ederim. 
Beldiye reiıi 
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Genel Kurmay Başkanımız 
Muhterem Mareşal Fevzi Çakmak 
Bugün Şehrhnizi Şereflendirecektir 

Genel Kurmay Baıka· 
nımız mareşal Fevzi Cak 
mak refakatlerinde Or ge
neral izzettin Çah,lar, 
Korgeneral Mustafa Muğ
lalı, TDm general Avni 
Üler ve genel kurmay Ha
va m6şaviri albay Şefik 
Çakmak ve maiyetleri ol· 
duğu halde bugtln öğleden 
evet Muğhdan şehrimize 
geltceklerdir, 

Genel kurmay başka· 
nımızın tah11nda kahra
man ordumuzu bir kere 
daha nllmlamak fırsatını 
bulacak olan bütün Ar 
dın balkı bllyük a•keri ve 
maiyetini en samimi can-
dan tezahllratla karııla
mak için hazırlanmıt bu
lunuyorlar. 

Halkevimizin tesbit et
tiği istikbal programına 
gare büvütc misafirimizi 
valimiz 8. Sabri Çıtak ile 
meYki kumandanı, belediye 

ve balkevi reisleri vilayet hu
dudunda karşıhyacaklard•r. 

Umumi mecliı ve tehir mec• 
liıi izalarile daire Amir ve me• 
murları, parti ve halkeri idare 

heyetleri, cumhuriyet halk par
tiıi nahiye ve ocak teşekklUleri 
Cemiyet ve müe11eseler ve bil· 
tün Aydın balkı fehrin medba
lini tetkil eden spor meydanı 

Bornova belediyesi İngiliz - Romen 
Küçük çayı islah ediyor Mali anlaşması imzalandı 

lzmir 12 - Bornovada yağ- Londra 12 - lagiliz - Romen 1 
murlardan taşarak zararlara se- mali anlatması dün ticaret ne· ı 
bap olan kUç&k çayın tahkimi zaretinde imza ed•lmiştir. Bu 

1 
için Bornova belediyesince ka- anlıımaya göre Romanyaya beş 1 

ile ordu evi arasında sa
bah saat dokuzdan evvel 
toptanmıt olacaklar, For
bes fa ~rikaıı önOnde 
mevki alacak olan bir ba
lilk asker ile jandarma 
ve polis m&frezeleri ihti
ram resmui ifa edecekler· 
dir. 

Sayın Maretahmız ordu 
evine tetrif buyurduktan 
sonra karfılamada bulunan 
batna halk ordu evi 6nün· 
den geçerek blly6k aıke
ria tabıılanoda kahraman 
ordumuzu selimhyacaklar· 
d11. 

Mareıal Çakmak 6ğle
den sonra top yatağına 
giderek garnizonlardaki 
askeri teftiş buyuracaklar 
ve saat 20 trenile Deniz
liye milteveccilıen Aydın

dan hareket edeceklerdir. 
Bü yllk askerin Aydını 

tereflendirmeleri mOaa-

ıebetiyle büttln resmi daire ve 
miiesaeseler, dilkkinlar, mağa

zalar, evler bayraklarla •llslen
miı 've halkevi meydanında 
giizel bir zafer takı kurulmuttar. 

Amerika 
Bitaraflık kanunu 

V •tington 12 - Ayaa mec• 
lisi 11 reye kartı 12 reyle bi
taraflık kanununun mOzakeresi
ni kongrenin gelecek içmimaına · 
bırakmııtır. a.a, 

Valimizin 
tetkikleri 

Valimiz Sayın Sabri Çıtak 
dün öileden sonra belediye da
iresini teırif buyurmuşlar ve 
geç vakte kadar kalmıtlardır. 

Valimiz beldiye dairsesindc 
vekiletten tastik edilerek göa
derilmit olan imar planı üze
r" nde tetkikler yapmışler ve 
şehrin imar işleri hakkında da 
belediye reisi 8. Etem Mendres 
ile koouşmuşlardır. 

Bu arada valimiz, yine bele
diye dai resinde su itleri müdll· 
rn miihendiı Mem duhtan vill· 
yet ıulama i,leri bakkmda ma· 
lumat alarak harita üzerinde 
tetkikatta bulunmu,ıardır. 

Aydın şehrinin 
imar planı tastikten geldi 

Nafia Vekaleti ıebircilik Fen 
heyeti miidürü 8. Hilmi Baykal 
tarafından hazırlanarak ıehri· 
miz belediye meclisi ve imar 
komiıyonunca tasvip edilen Ay 
dıa ,ehrinin imar pl&nının tas
tik edilmek üzere Nafia Veki
letine gönnderildiğini evelce 
yazm1ftak. 

114000 mikyaıında bazarl~n
mıı olan planlar vekiletçe tas· 
tik edtlmiı ve diinkü posta ile 
belediyeye geimiıtir. 

~ 

Ziraat Bankasının 
kükürtleri geldi 
Son g6alerde piyasada k&kllrt 

kalmamıı ve bu ytizden batcı· 
larımız mlltkOI mevkide kal
m•ıtılar. 

Dön Ziraat bankasından al• 
dığımız bir tezkerede bankaya 
yliz torba kBkilrt geldiği ve 
çiftlierimizin muhtaç oldukları 
k6k6rdü bankadan tedarik ede-
bileceklHi bildirilmektedir. rar Yerilmif ve faaliyete baı- buçuk milyon lngiliz lirahk kre- 1 

lanm~tı~ La. ~ açdmakta~~ a.a. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.. Jd ... 

Hadiseler karşısında Suriye 
Direktüvar meclisi 

toplandı 

Bir Japon heyeti 
Almanyaya gidiyor 

Tokyo 12 - Dömeyi ajan
sından: 

Yilrilgen kervana dair 

Şam t 2 - F evkalide komi· 
serliğin ıon . kararnameleriyle 
yeni rejim 6zerine teıkil edilen 
direUSrler mtclisi ilk toplanbıı
nı yapmıf ve blltçe açığını ka
pamak için bazı tedbirler al-
m1fbr. 

Direktörlerin adedi bet ola· 
rak teıbit edilmiştir. Bat ba
kanlık dahiliye ile beraber o-
larak çalıtacakbr. Harici işler
de dabillyeye bağlanmıştır. 

Milli müdafaa itleri doğrudan 
doiruya mandater devlet tara· 
fmdan gör61ecektir. 

·~-

lngiliz -Japon 
konferansı hazırlıkları 
Tokyo - 12 Japon hariciye 

nezaretiyle Japon orduıu mll
me11illeri toplanacak olan in· 
iilİZ • Japon konferanımda Ja .. 
ponyanın alacajı vaziyet hak· 
kında mutabık kalmıılardır. 

ı . a . 

Bet kişilik bir Japon heyeti, 
Hitlerin davetine icabdiyle Nn
renberıde yapılacak naıyonal 
ıoıyalıst kongre•iude hazır bu
lunmak üzere Almanyaya fide-
cektir. a .a. . , .. 

Çekirge 
Mücadelesi müsbet 

netice verdi 
Bu sene Çine, Dalama ve 

Nazilli mıntakalarıoda görülen 1 

çekirgelerin imhası için müca• 1 

deleye ba,lnndıianı yazmıtdık, ' 
Ôğrendi;imize g3re mücadele 

mDıbd netice vermit çekirie· 
ler tamamen imha ed lmittir. 

Ziraat Vekile!i Çekirge mü· 
cadele mutahaHııı B. Şevketle 
ziraat müd0r6 Halil Uyıal tara
fından Nazilli mıntakasında tat-
bik olunan zehirli kepek çok 
iyi netice vermit ve ç~ kir gel er 
yllkıUk bırakmadan öldOr\ilmllf· 
lerdir. 

Deniz aıırı bir komıamuz; 
bağırıp çağın yor, atıp tutu . 
yor, radyoıiyle, razeteıiyle 

velhasıl blltnn neıir vaııtala· 
riyl~ aleyhimizde bulunuyor, 
bizlere hakaret ediyor ... 

Suçumuz da ne?.. lngiltere 
ile anlatmak, Fransa ile an· 
laımak, Hatayımızı, yirmi se
nedir ana vatanın hasretini 
çeken bir viliyetimizi hudut
larımızın içine idbıl etmek ... 

Kedi erişemediii ciiere piı 
dermİ.f. 

Bu zebuoküı, Acizler ezici
si, kaldırım kabadayısı komfu, 
buna kızıyor. 

Peyami Safanm yaıdıiı gibi 
çirkefe batırıp çıkardıiı çiz 
metini deniı a1111 bize nllı· 
yor. 

Kocaman kaf aıı, şlıko i&· 
beji, ıatafath llniformalariyle 
mih•erin ucuna otarmut ba 
11yor ya71arayı •.. 

Ooun bu patırdııı neden
dir? Onu da biliyoruz. 
Korkuıundan, korkusundan .• 
Her hıkııı, her ga11p gibi 

korkusundan ... 
Buhranlı zamanlarda ıel 

6oUnden kiitük kapar gibi 
gasbetliği, haluız temellük 
etti;i, biç bir hakkı olmadığı 
halde elinde tuttuğu batka
larının malının yine eıki sa· 
h1pleri tarafmclan iıteneceii 
korkusundan .•. 

Pek ali biliyor ki bunları 
uzun müddet muhafazaya ye· 
tecek g6c&, kuvnti yok. Bi
naenaleyh çeneye kuvvet ba
sıyor yavgarayı, koparıyor 
feryadı ve saçıyor hezyanı ..• 

L&kiD aldıran kim... Meı
bur atalar ı~ıilnde oldutu 
ıibi; 

Kim ilriirıe ü,.üsiin /cer· 
van gllrügecelctir. 

V. H . 



• 

Basın birliği 
Mıntaka heyetleri faa

liyete başlıyor 
Ankara 11 - Türk basın 

kurulu reiılisliğinden: 
3511 Numaralı basın kanunu 

mncibince basın kongresi 1 O 
temmuzda merkez mıntalla he
yetleriyle haysiyet divanlarını 
seçmiıtir. Mıntaka heyetleri 15 
temmuzdan itibaren faaliyete 
~eçeceklerdir. a.a. 

Yuğoslavya 
Kıral naibi Londrayı 

ziyaret edecek 
Londra 12 - Havas ajansı

nın Belgrat muhabiri bildiri
yor. Dönen ıayıalara nazaran 
kıral naibi prens Pol yakında 
Londraya bir seyahat yapacak-
tar. a.a. 

Almanya 
Bohemyadaki harman 
makinelerini mühürledi 

Londra 12 - Taymis gaze· 
tesinin Pragtan aldığı bir habe· 
re göre: 
Bohemyanın cenup mıntaka· 

larındaki harman makineleri 
Alman makamatı tarafından 
mübiirlenmiıtir Bu tedbir mah· 
sulü kontrol içindir. a.a. 

lzmirde 
Gümrük kaçakçısı iki 

ermeni yakalandı 
lzmir 12 - Alsaocakta Me

sudiye civarında gümrllk resmi 
vermeden geçirdikleri ipekli ku
maşları satarak gümrük kaçak
çılığı yaptıkları anlaıılan erme
ni milletinden iki şahıs yakala
darak adliyeye verilmişlerdir. 

a.a. 

Fransız inkilabının · 
150 inci yıl dönümü 

1 

Pariı 12 - 14 Temuı bay
ramına Fransız kıtalariyle bir
likte lngilız b ıtalarıda iştirik 
edecektir. 

200 lngiliz bahriye ef radile 
royal alayımn bandosu 14 te
muz da yapılacak askeri resmi 
geçide iştirik edecektir. 

Bir logiliz kıravazörü Atlan· 
tikte Fransız fıloıiyle beraber 
manevreler yapacaktır. 

Bulgar 
Mebusan meclisi reisi 

Pariste 
Paris 12 - Parise gelen Bul

gar mcbusao meclisi reiıi gele
cek hafta başında Londrada 
bulunacaktır. Meclis reisi Lon
drada hükümet erkiniyle ve 
logiliz ricalile rııyaıi ve iktisadi 
görü~meler yapacaktır. 

a.a. 

Mısır hariciye 
nazırı atinada 

Atina 12 - Mııır hariciye 
nazırı Abdüıfettah Yabza paıa 
Atioaya gelmiş ve ,Başvekil ge
neral Metakaaıı ziyaret etmiştir. 
AbdtUfettab Yahya paıa bıli
hara Baıvekilin ziyaretini ka
bul etmiş ve iki nazır uzun 
mllddet giSrütmüılerdir. 

a • . 

er ilerde itiraz 
ve Temyiz usul eri 

Çıkmazı 

Yeni kanunda formaliteleri basitleş- 1 

tiren hükümler var 

Polonya diplomaıisı ile Hit
lerci politika arasındaki iyi mü
naıebetlerin hakiki inkıtaı, sa
nırım ki, marlta üçüncü Rah 
kıtaları tarafından Slovakyıı. ile 
Bohemyanın sonra Mamelio i~
gali tarihinden başlar. Alman· 
yanın bu kadar ıüratle hareke
te geçmek husuıundaki kararı 
bil~, bir kaç hafta evvel, şubat 
başlarında verilmişe benzemekte
dir. Bu karar, Roma da dahil 
olduğu halde bütün dünyayı 
emrivaki karşısında bırakmak 
için pek gizli tutulmuıtur. 

Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mercilerine ve vergi 
ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair olan kanun, bu hafta içiode 
resmi gazete ile neşredilecek ve yürilrlüğe girecektir. 

Meclisin miistaceliyet kararile 
muza kere ve lrabul ettiği bu 
kanun çok mühim eaasları ihti
va etmekte ve mali hayatımız· 
da bu güne kadar ıikiyeti mu
cip olmakta olan bir çok mese· 
leleri bertaraf edecektir. 

Kanunun 'esasları 
Kanun üç kısımdan müteıek

kildir. Birinci kısım tebliğata, 

ikinci kısım itiraz ve temyiz 
usullerine, üçüncü kısım da ko· 
mi yonlaran kuruluş tarzlarına 
ait bükümleri ihtiva etmekte
dir. 

Şimdiye kadar vergi kanuola· 
rımızda, tebligatın ne suretle 
icra olunacağına dair bükftm 
konulmıyarak, tebligatın hukuk 
muhakemeleri kanunu usulüne 
göre yapı\ac"ğının s&ylenme4'ile 
iktifa edilmiştir. Fakat maliye 
memurlarmın tatbikatta bu hü
kümleri vergi mevzularına kıyas 
suretiyle tatbik etmekte pıüş- ı 

külit çektikleri ve çok zaman 
hatalara düştükleri anlaıılmış· 

tır. 

Bu itibarla kanunda bu esas
lar, verği iş!erinio hususiyeti 
ve tatbikatta rastlanan zorluk
lar da göz önünde bulunduru
larak tebligat hakkında daha 
sarih hükümler konuşulmu,tur. 

itiraz mıiddetleri, komis
yonlar: 

Muhtelif verıi kanunlarında 
ayrı ayrı olarak kabul edilmit 
olao itiraz ve temyiz için 30 
ve temyiz içinde 15 günlük 
müddet kabul edilmif, mllddet
lerin hangi tarihten baıhyaca· 
ğı, idare namına kimlerin itiraz 
ve temyiz salahiyetini kullana
cakları, itiraz ve "temyiz arzu• 
hallerin nereye verileceği ko· 
misyonlarca ne suretle tetkikat · 
yapılacağı, kararların ne suret
le tatbik olunacağı, temyiz ko
misyonunca n-.k zedilen kararlar 

kararı veren da:re yerine ko
misyonun umumi heyl tın de mO
zekeresi ve varılacak neticenin 
hem temyiz daireleri, hem iti
raz komisyonları ıç1n ittiba 
mecburiyetini haiz olması esatı 
kabul edilmiştir. 

Gene mevcut mevzuata göre, 
temyiz komisyonunca nakzolu
lunan itiraz komisyonu karar· 
ları itiraz eden tarafa teblii 
edilerek diğer tarafa bir güna 
tebliğat yapılmamakla ve nakz 
üzerine verilen kararlar, taraf
larca talep edilsin, ediimesin 
temyiz komisyonunun tasdikine 
arzolunmaktadır. itiraz komis
yonları nakza ittiba mecburiye· 
tinde bulundukları cihetle, bu 
huıusun murakabeaini temin 
maksadiyle konulmuı olan lbu 
bilkmUn liyibada ipkasına lil· 
zum görütmemiş buna mukabil 
gerek nakz kararlarının gerek 
nakz üzerine itiraz komisyonun· 
ca ittihaz edilecek kararların 
milkellef ve idarenin ıttıliına 
isal edilmesini temin edecek 
hi>küm konulmuştur. Bu ıuretle 
temyizin nakzından her iki ~ta· 
raf haberdar edilmiş olacağın· 
dan, buna kartı bir diyecekleri 
varsa itiraz komisyonuna bildır 

mek imkinını bulacakları gibi 
itiraz komisyonunun nakız üze
rine v~rt:ceği karardan haber• 
dar olacakları cihetle, bu ka· 
rara kanaat etmedikleri takdir· 
de müddetinde temyiz etmek 
imkioınt elde edeceklerdir. ~Şu 
vaziyete göre; itiraz komisyonu· 
nun oakz iizerint!' vereceği ka· 
rar taraflarca kabul ~edildiği 
takdirde bunun tekrar •temyiz 
komisyonunca görülerek tasdik 
edilmesi lüzumsuz yere itleri 
coğaltan bir formalite olmaktan 
ileri geçemiyeceğinden liyihada 
bıı usul kaldırılmıştır. 

İtiraz komİ'-yonunun bütün 
kararlarının kabititemyiz olması 
işleri ıon derece çağaltmaktadır. 

üzerine ne gibi mu~melel~r ce
reyan edeceği, liyıbanın ikinci 
kısmında hükme baglaıımıştır. 

Etyevm cari mevzuata göre 
itiraz komiıyonlarmca, temyizin 
nakzıoa ittiba mecburi bulun· 
maktadır. Temyiz komisyoola
rının da bazı hallerde, zühul 
edebilecekleri tabii olup bu ka
bil hallerde itiraz komisyonla
rını nakza ittiba mecburiyetin· 
de bırakmak, mükellefi veya 
idareyi lüzumsuz yere devlet 
ıüraıına müracaata mecbur et
mek demek olup bundan ameli 
bir fayda da beklenmiyeceğin· 

· Muamele vergisi kanununun 16 
· ncı maddesinde yüz liraya ka
dar olan itiraz kararlarının ka· 
bilitemyiz o'madığına dair olan 
ve buğdayı koruma ve iıtiblik 
vergilerinde de cari bulunan 
büküm ipka ve diğer vergiler 
için de (25) liraya t~nzil edil
mek suretiyle bilumum vergilere 

den ve esasen itiraz komisyon· 
larının lüzumıuz ıırarlnrına kar 
şı, temyiz komisyonları resen 
karar vermek salihiyetile mü· 
cehbez oldul. ları cihetle bu yüz 
den her hang i bir mahzur te
vellüt etmesi de varit bulunma
dığında , itiraz komisyonlarına 
temyiz kararlarına karşı ısrar 
hakkı tanınması muvafık görül
müş ve bu hallerde, hadisenin 

tetmil oluı;muş yalnız hayvan· 
lar vergisinde, itiraz kararları 

bir miktar ile mahdut olmaksı
zın tamamen kabilitemyiz adde· 
dilmiş ve bina ve arazi vergi
lerinde de (25) lirahk irat ve 
luymetin temyizi kaldnılmııtır. 
Temyiz komisyonuna, mühim iş 
leri daha iyi bir şekilde ve daha 
geuiş bir zamanda tetkik imka
nını vereceği tabii olan bu hük
mün liyibaya derci lüzumlu 
görülmüıtür. 

Komisyonların teıekkül tar
zın da deiitiklikler yapılmıştır. 

Sonu 3 YD~Ü aayfada 

Bugünkü ihtilafın manasını 
daha iyi takdir etmek için bu 
seri ve katt safhayı biraz ay
dınlatmak lazımır. 

Müaib anlaşma!iy1e, Bobemya
nın parçalanmasiyle. Çekoslo-

1 vakyayı Almanyauın keyfine 
karşı her hangi mUtecanis ha
yattan meneden yeni hudutla
rın çizilıı.esi} le, Hitlerci polıtika 
Tuna üzerinden Karadenize doğ
ru inmek için yolu geniş açmıştı. 
Macarla zahiren Almanyanın 
makıatlarına iıtirak eder görün· 
dükleri için, Hitler politikası 

için en acil mesele Romanyaya 
ulaşmak ve ona boyun eğdir
me kti 

MOnilıteo sonra, Macarlar, 
ltalyanhu v~ Polonyalıtara kar· 
'' Almanların ~ıki Çekoslovak
yanm en şarki mıntaka!ı olan 
Rütenya ve aşağı Karpat Ros
yanın taksimine meni oldukları 
hatırlardadır. Hakikaten de bu 
dar arazi parçuı ya Sovyet 
Ukrıı nyaınna ulaşmıya, yahut da 
Romanyayı şimalden tecrid et
miye ynrablabilir. 

Her ıey Romanya üzerinde 
yakın bir tazyjki ta hm in etti· 
riyordu. Almanların Rutenyaya 
gösterdikleri itina, Kudreanu 
taraftarlannm kral Karol aley
hindeki faaletleTi, Budapeştenin 
Tranıilvaoza hususundaki talep 
leriuin Hitlerciler tarafından 
teşvik görmesi, Bulgaristaoın 
Dobruca hu~usundaki tikiyetle 
rinin taıeleoişi. 

Bu senenin ilk haftalarına ka· 
dar Almaoyanın yönelişi bu 
merkezdeydi. Hatta Polony om 
Almanya ile Romanya arasında 
mutavassıthk ettiği bile sanıldı. 
Sonra, Nazi devlet adamları bir
denbire, Budııpeşte ve Varıova 
üzerinde faaliyette bulunan Kont 
Ciauo diplomasisinin bir ftalya · 
Polonya veya bir Macaristan -
Polonya zenciri vücuda getire
rek, Almaoyanın şarktaki ni
yetlerine set çekmek tehdidini 
arzettiğ•ni farkettiler. 

Müoihten sonra fransız dip
lomasisi gerginliğin izalesine 
çalııırken Fransaya karıı faşi t 
hükümetinin manasız ifratı bir 
çok ıebeplerle izah olunabilir. 
Sebeplerden biri şu oldu ki bu 
franıız aleyhtarı mllcadele, Al
man)'ayı teskin ederek, faşist 
dip, omasiıine, bir yandan B. 
Çemberlayne gösterdiği nezaketi 
dığer taraftan Tuna üzerindeki 
manevralarıoı örtmek için vası
ta hizmetini görüyordu. 

Şubat başında, Hitlerci poli· 
tika, faşist diplomasisiyle anlaş· 
mış olan macarları Rütenyayı 
alarak macar · leh iltisakın& l -
minden mencdemiycceğini anla-

Yazan: Luci o Romie 

yınco, İiyasetini tadil etti. 
Alman ajanları tarafından a· 

yaklandırılan Slovakya, macar
larla poionyalılar arasına Rüten
yada macar • leh teıebbüsllnilıı 
şümulünü ilga eden bir ıtrate· 
jik mani yaratıyordu. 

Bobemya ile Moravyayı iıgal 
etmekle, alman ordusu merkezi 
Avrup , ya götüren yoJlarla bu· 
ranın s ılah fabrikasını ele ge· 
çirmiş oldu. 

Zinciri teşk ile çalışan devlet· 
lere karşı Hıtlerin tavrı sert• 
leşti . " Çelik pakt 11 ı elde et· 
mek üzere italya üzerinde, muh· 
telif sebepler dolayııiyle-, kon .. 
trolu teşmil etmek ve tazyikı 
arttırmak kolaydı. 

Macarlar Romanyaya kartı 
Alman mnzaheretini kaybettiler: 
Romanya Berlinden t eminat al· 
dı ve metbur iktisadi anlaşma• 
yı imzaladı. Budapeşte nadioı 
göründü. Geriye Polonya kalı· 
yordu: Memel derhal işgal edil· 
di, ve istihkam haline kanarak 
Polonyanın, Litvanyanın, üzerin" 
de denize olan yolunu kapadı. 

Polonya hududlarımn Oçte 
ildsi bundan böyle Alman ordu· 
sunun gözü altına kooulmuf 
bulunuy()rdu. Polonyanın endi .. 
şede ve uzlaşıcı bir vaziyette 
olduğu sanılabilird;, HitleriD 
kurmn yı bilirdi ki Polonya boyuo 
eğerse, Kont Ciyaoonun şarta 
Almanya kerşnında (taraf kur" 
mak teşebbüsü artık kim11e ta· 
rafından t . z .. lenemezdi. Alman· 
ya stratejik hazırlıklarını ve 
ş a rki Prusyenın müdafaasını ve 
rahatça vücuda getirebilecekti. 

Adolf Hitler birden bire Danzig 
ve ,,Koridor,, mesele11ini ortaya 
attır 

Belki bu teşebbüs Polonyayı 
ümitsizliğe düşürebilirdi, eier 
Prag darbe i ve Memelin işgali 
herkes iızeriode fcoa tesir yap
mış olmasnydı. Polony ayak· 
landı . lngiltere ve Fransa Mü· 
nih vaidlerioiıı yırtıldığını göre" 
rek Potonyaya teminat verdiler, 
Alml\n reakc;iyonlarıoın başlıca" 
sı olan faşist dip'omasii ise, es· 
ki ortağı aleyhine Almanya ya" 
nında yer aldı. 

Bugün çıkmaz iki türlüdür: 
mahalli ve umumi. 

Mabnlli : Baltık üzerindeki 
mabrebenin fili gnrantilerioi kaf 
bettikten sonre Polonya müsle" 
kil kAlabilccek mi, yokıa Al' 
manyanın tabii mi olacaktır? 
Polonya 35 milyon nilfu lu~ 
büyük bir nııllettir ve derin sU' 
rette milli hisse maliktir. OnuO 
bir tebdıd önünde boyun eğe• 
ceğini tahmin etmek manasızdır• 

Umumi, Münib, Ptağ ve Ar' 
navutluk tecrübesinden sonrıtr 

itimat mahvolmuştur. En f ydalı 
diplomasi ortadan kalkmıştı(• 

Buradan çıkmak için büyük bit 
büsnüuiyet ve her yandan tnll' 
bir maharete ihtiyaç vardır. 

Bununla ber ber Adolf Hil' 
ler şimdiye kadar pek ı.arih 
talepler içinde kendini hapset• 
memeye itina etmiştir. HarP 
tehlikesi yanında, Pilsudıki içJO 
daima izhar etmiş olduğu b0'' 
met hissi, onu önüne geçilaıeı 
şeyi yapmaktıın menedebilir. 

Le Figar0 
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- 63-
lşte ancak bu sima tarihi ve 

''Yanı hürmet bir simadır,, Ha
li haz1rda menfaat merkezi mec· 
liste bulunuyordu. Yeni nazır 
bir uzlaıma tcşebbllsüyle işe 
başladı; 1863 blltçesinin geri 
•lıoacağını beyan etti. Bundan 
~•ksad mümkün olduğu kadar 
•htilaf sahasını tehdid etmekti. 
Mümkün olduğu kadar süratle, 
kendilerine, gelecek ı:eneoin 
bütçesi arzedilecekti. Bu şekild~ 
Yalnız cari sene bütçesinin ballı 
kalacaktı. Bu beyanat fena kar
tdandı. Meclis itimlld etmiyor
du. ve bunu evelce yapıldığı 
2ibi bütçe müzakeresinin tatbik 
tdilecc ği sene nihayetine kadar 
taliki için yapılmış bir teşebbüs 
~bi tefsir ediyordu. Biımarckın 
•ttirak ettiği ilk müna 1• aşa mec
t· •ate bütçe encümeninde yapıldı. 

Encümen hükumetten derhal 
1863 bütçesi'nin meclise arzını 
\te mümessiller meclisi tar; fm· 
dan sarahat ve katiyetle redde
d'J kı ıniş olan paraların sarfının 
lQııou e!uiye muhalif olduğu

nun ilanı hususunda bir karar 
ttkHf etti. Bu teklif üzerine, 
ili ınarckıo müteaddit defalar 
s{Sı aldığı uzun bir münaka,a 
01du. 30 aından mürekkep o 
1•n encümen eki bu münakaşa 
llıuha vere tarzında cereyan et
tı:ıi,ti fakat o da yeni nazırı 
dinlemek için g elenlerle hınca 
hıbç dolmuştu. Dinliyeoler inki 
11rı hayale uğramışlardı. 

Yeni nazır nükteli, renkli ve 
~olgun konuşuyordu. Dinliyen
trde:ı birisi buna Pıusya na· 
~1rlarınm mutadı olmıyan bir 
~oauşma dedi. Bismarck onla· 
ta iktidariarmı oıübalağalandır· 
kaıııalarını tavsiye etti. Prusya 

anunu esasisi biitçeyi yapmak 
11 IAhiyetini adcce mümessillere 

-= 

vermemiştir. 

Bütçenin, diğer meclisle tac 
arasında yapılacak bir anlaşma 
ile tanzim olunması esas idi. 
Kanunu esasinin tefsirinde bir 
düşünüş farkı vard1. Tamamen 
kanuuu esasiye istinad eden 
hükumet bir uzlaıma istiyordu. 
Bir kanunu esasi ölü bir ıey 
değildi, onun canlandırılması 
lizım idi. Kanunu esasiyi tat
bikat ve adetlerle tefsir edi
yordu. Tatbikatı bu kadar sı· 
kıştırmak alullıca bir hareket 
olmıyacaktı. Bu suretle kanun 
meselesi kolayca bir iktidar 
meselesi haline inkilip edebilir
di. Bu vaziyet hükumetin ha
tnsındao mütevellid olamazd ı . 

Halk , bilhassa matbuatın tcıiri
le, vaziyeti çok vahim görüyor
du. Onlar, sRnki her şeyiıı so
nu gelmiş gibi idarei kalam e
di ror lardı. ''Fakat,, diye devam 
etti. Bir kanunu esasi mücade
lesi bir ayıp değil bir şeTeftir. 

Netice itibariyle biz hepimiz 
ayni memleketin çocuklarıyu•;. " 
Haklı, fakat gelecek senelerde 
yapacağı mücadelelerde devam 
ettiremiyeceği bir işaret. Bun· 
dan sonra, evvelce mektupla
rında da öğrenmiş oldıığumuz 
Alman karakteri 6ze"indeki gö· 
rüşünü izah etti: Prusya hal-

ı kının temkinsizliğinden bahset
mek adet olmuştu. Evet, fakat 
Prusyada fertlerin ğtniş hürri
yetleri kanunu esasi ile hükii
met etmeyi zorlaştirmıştı. Fransa
da vaziyet başka türlü idi. O- j 
rada, Pruıyada esasen mevcut , 
olsa bu fudf hürriyit istenmi- j 
yordu: " İhtill'alki biz kanunu 

1 e"tasiye tahammül edemiyecek 
kadar fazla münevveriz; fazla 1 

müşkilpe!endiz ". 1 
- Sonu var -

Baıtarafı 2 hacı aayfada 

Bugiln cari mevzuata göre bina 
ve arazi veriilerinde bina ver-

gisi itiraz tetkikatını icra eden 
istinaf kornisyonları beşer kiıi-

dı!n mürekkep olup iki Azasını 
en büyük mülkiye ve maliye me· 

murları teşkil etmekte, diğer 
vergilerin itiraz tetkikatı da An· 

kara, İstanbul ve f zmir ile Ma· 
liye Vekaletinin lüzum g&receği 

diğer şehirlerde muvazzaf ko· 
misyonlar ve bunlar haricinde 
kalan yerlerde, gene en biiyilk 
müllciye memurunun reisHğinde 
vilayetlerde varidat müdürleri 

ve kazalarda varidat memurla
riyle t'caret odası ve bulunmı · 

yan yerlerde belediyece seçile· 
cek birer azadan terekküp et· 

mektedir. Muvazzaf komisyon
ların reisleri Adliye Vekale

tince seçilmektedir. Komisyon· 
ların bu tarzda teşkili tatbikat· 

ta beklenilen faydaları temin 
etmemektedir. 

Komisyonların teıekkü/a tarzı 

Bu sebeplere binaea muvanaf 
itiraz ko .nisyon1arı reislerinin 

maliye vekalet'nce seçilmesi, 
diğer k('misyonl ıı rında mahn 1lin 

en büyük maliye me'llunın • ın 

reisliğinde kurulması bina ve 

arazi vergileri için bu işlere 

filen iştigal ctm~kte oltn~ ve 

tahakkuk muam :: leleriyle alakn

ıı bulunmıyan hususi idare Mii· 

dür ve memurlarının reislikle

rinde kurulması ve muamelele

ri çok olan İitanbul febri ile 

maliye vekaletince lüzum ve 

ihtiyaç görülecek yerlerde, bi-
na ve arazi vergileri için de 

muvazzaf ko:nisyonlar teşkil e
dilmesi esasları kabul cdilmiıtir. 

Temyiz komisyonuna gelince 
bilen bir bina ve ara-zi vergile-

rine ait olmak üzere yekdiğe· 

rioden müstakil üç temyiz ko· 

misyonu Ankarada vazife gör-

m ~ktedir. Temyiz komisyoları· 

nın yekdiğerioden müstakil ol · 

ması. bazı hallerde toplanmaıı

ma ve bir elden idare edilme

sioc mani tttşl<il etmekte bulun-

Kurumnun Çoc k bakıcı okuluna 
_ kayıt şartlar 

1 duğu nazarı dikkate alınarak, 

vergiler için bir temyiz koınis· 

yonu kurulması ve bunun mil· 

teadd1t dairelere ayrılmuı da· 

ha muvahk göriilmnşiür. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun l\nkaradaki Çocuk Bakıcı 
okulun 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına başlan
mıştır. Kayıt muamelesi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanid•r. Dersler nazari ve ameli olarak 

. iki sene sürer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler
de maa la iki sene çah,mağı deruhte derler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. · 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yaııodan aşıığı olmamak, 
2 - ilk mektepten dıploma almış olmBk, orta okul ve 

li e t lebesi tercih edilirler. 
3 - Sıhbah yerinde, ah Akı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak isteyenler, Anh:arada Çucuk Esir

gern kurumu umumi merkezi reiıliğioe, bir istida ile müra· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak şunlı\rdır : 
Nufus hüviyet cüzdanı, mektep diploması, sıhhat ve a ı 

raporu, iyi hal kağıdı, üç fotoğraf. 

Elyevm cari mevzuata göre 

bina ve arazi vergileri temyiz 

komisyonu reis 9'& azaları ma

liye, adliye ve dahiliye veki· 

letlerince göoderilecek namzet 
ler arasıod• icra vekilleri heye-· 

tioce seç.lmekte, diğer temyiz 

komi•yonlarıuın reisleri adliye 

vekllatince ve birer Azası ma

liye ve iktisat vekaletince se

çilmektedir. Temyiz mabkeme

ıi reis ve izalarımn tayini da· 

hi, · Adliye vekialetince yapıldı 

gı halde bina temyiz komiıyo

nu reiı ve Aıaların icra vekil· 

leri heyeti tarafJndan ıeçilme
ainde aıneb bir fayda mutasav· 

ver bulunmadığı sribi, itiraz ko
misyonları bahsinde arzu olu· 
nan m!lhzurlar temyiz komiıyo
nu reisinin adliye vekaletince 
aeçilmesinde de aynen varit 

bulunduğundan bu komisyonla
rı:.ı birinci reisle daire reisleri-

nin maliye vekiletince intihap 
ve tayini ve Azalarının da ad· 

liye, dahiliye ve ticaret veki
latlerince ıeçilmeıi ve maliye 

vekiletince tayini işin icabına 
daha uyğun bulunarak liyihaya 

ona g<Sre bOkümler bulunmuş 
ve ayrıca bütan dairderin içti-

maiyle vücuda gelecek olan 
temyiz umumi heyetinin vazife
leri tayin oludmuştur. 

Gerek itiraz, gerek temyiz 
komisyonlarının mesaisinde e
su komisyonlara gelen evra · 

kın kısa bir zamanda tetkik ve 
inb•cı ve hu suretle her ıene
ye ait vergilerin ıamanında ka

bili tahsil hale getirilmesi olup 
bu maksatla itiraz ve t~myiz 

Jrnmiıyonlarına, evrakın tetkik 
ve ihzr rındıtki mesaiyi tezyit ve 

ı takviye etmek makıadiyle üc
retli rapot&rler verilmiştir. iti-

raz ve temyiz komisyonları, 

e aslı ve da'mi bir~r tetekkül 
olmalarına mebni bu komisyon
larla kadrosunun da genç ve 

müstait elemanlarla takviyesi 
için S(erek raport6rlerin gerek 

kalem heyetinin maatlı olarak 
teıkili ve yeııi şekilde kurula

cak otan temyiz komisyonu bi
rıncı reiıinin, daire reislerine 

nazaran bir derece ylikıek ad· 
d~dilmesi zaruri bulunduğundan 
komi'lyonların maliye teşkililı 
kanununa bağlı kadro!arında 

bunu temin edecek değiıiklik 
yapılmı~tır. 

Neden 
--~ 

Yedi sene için 
seçilirler ? 

....... 
Franıada cumhurreisleri yedi 

!'ene için seçilir. Bunun sebebini 

ecnebiler bilmediği gibi bir çok 

Fransızlar da bilmez. Hakikaten 

de merak edilecek şey. Niçin 

beş veya on sene olmuyor da, 

fransız cumhurreisi, cumhurreiıi 

olarak yedi sene kalıyor? 

Bunun garip ve faıılacak bir 

sebebi vardır. 

1873 de, üçüncü cumhuriyet 
zamanında cumhurreisi ıeçilcn 

mareıal Mak Mahon, kendisinin 

yedi sene için cumhurreisi seçil

mesini istedi. " Çıinkü, dedi, bu 
yedi sene benim için azamidır •. 

Yedi ıeoe sonra aı tık çok ihti· 
yarlıy1Lcağım. " 

işte yedi sene ananesi böyle 
doğdu. 

lmUJaz aı&hibl ve Umumi Netrlyal 
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RADYO 1 
PERŞEMBE 13/7/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Ke1. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 

12.30 Pıogram. 
12.35 Türk müziği. 

1 - Muhay)•er peşrevi. 

2 - Sadettin Kaynak · Mu

hayyer farkı • Seni ey dil. 

3 - Sadettin Kaynak - Mu

hayyer farkı - Adına amd içe 
rim 

4 - Ut taksimi. 

5 - Lemi · Uşşak şarkı -
Ruhunda buldum. 

6 - Lemi - Uşşak şarkı • 
Neler çektim neler canan. 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri, 

13.15 14 Muzik ( Karışık 

program - Pi. ) 

19.00 Program. 

19 05 Müzik ( Meloclilıt!r - Pi.) 

19.15 Türk müziği ( Fasıl 
heyeti ) 

20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Konufma (Ziraat saati) 

20.30 Türk müziii (Halk tür
küleri) 

20.50 Türk müziği. 

1 - Osman bey - Hiizzam 

şarkı • Neşeyabı lütfün olsun. 

2 - lshak Varan - Hüzzam 
şarkı - Bilemem bende nasıl 

drıtüm. 

3 - Ahmet Raiim - Segah 
farkı - Benim sen nem i o ey 
dilber. 

4 - Ayaş halk türküsü • 
Ayva çiçek açmı, yazmı. 

S - Mahur tilrkü - Tepeler 
tepeler. 

21.10 Konuşma. 
21.25 Ne~eli plaklar - R. 

21.30 Müzik ( S~humaon Pi-
ano konsertosu, çalan Alfred 

Cortot - P., ) 
22.00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın ) 

1 - Franz Liszt- ikinci Ma

car rapsodisi. 

2 - Hannı Löhr - Büyü!i 

Vals. 

3 - Tschaikow~ky - Hazin 

ıarkı opu!; 40 No. 2 

4 - J. Brahms - Macar dan

sı No 17. 
5 - Knudı1ge Riisageı - Bir 

entermezto. 

6 - Rubinstein - Kostümlü 

balo süitinden Napoli balıkçı

ları. 

7 - Hanschmann • Andalu

sia ( lspanyol valsı ) 

8 - Lautenıcblager - Yıldız

lara doğru ( fantezi ) 

9 - Hanns Löhr - Düğün 

marıı. 

23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tahvilit, kambi· 

yo - nukut borsa11 ( fiyat ) 

23.30 Müzik (Cazbaod - Pl.) 
23.55 24 Y rınkj progı am. 



" .. 1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 
• 

Gazete Kita.p Evi i .. 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar • 

t Kitabın adı Yazan Fiyat. 9ı 
1 Anadolu şiirleri M. Faruk Gürtunca ___ 50: 

411 Kimya Bakaloryası Dr. A. R. B. 75 a 
e Günah bendemi Kerime Nadir. 50 a 
41 Hiç Suat Dervjş. 25 
411 Şerlok Holmes Münir Süleyman Çapan 25 
411 Bulgar Sadık M. R. Yalkın 100 • 

1 Tosbağa kardeş 25 ~ 
Mezar kazıcıları Aka Gündüz. 25 : 
Türklük mecmuası No. 4 25 D 

4I Yıldız mecmuası No. 17 15 a 

1 
Üç adaın Cemal Biikerman 100 a 
Ağaç Ve Orman Antolojisi 50 • 

Nazarı dikkata : " 
41 Uzun Yaz giinlerioizi SUleyman Gezer • Osman Sezginer a 
• g'azete kitap evinden kiralık kitap okuyarak geçiriniz. • • .. . .-
pa~s~s~~~ 91'!.."11111'!.'111 ~~r-ıı~~~~ 1 HAL K.E ·v~r-~~ 1 

(3 Bakım Evi Muayene Saatları 1 1 Muayene wDai S at Doktor .,.kada.,mma adı m 
~l Pazartesi 3 - 4 Opera.tör Medeni Boycr ~] 

~ Sah - 5 Doktor Fuat Bayraklar 
t;i (CUt haatalıHan mutah uıaı) 

(+] Çarpmba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan 
[tl " 5 - 4 Doktor Şevlcet Gözaçan 
~3 (Gö:: haatalıkları mutahasaııı) 

~~ Pertembe 4 - S Doktor Muhsin 
ı (iç hastalıldarı mutahnumaı) 

1 " 

(+] Cama 
(+] 

S-6 

4 - s 

Doktor Şevket Kırbq 
(intani hastalıklar mutahaaıııı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutah1111111) 

(•] 
[G Camarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Y azgaa M 
PJ ,, 3 - 4 Doktor Halil Glh:aydın it] 
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İ 6 Ay 1 
1 Vade il elbise • 
SY aptırmak istrseniz kadın v erkek 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
.. Terzibaoemde Silmerbank yerli mallnrımn hemen en em-
4' ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- ! 

mıza elbise yapılmaktadır. _. 
En mutena biç'ki dikişle ve en özenişli provalarla müş- = 

terilerimizi memnun etmek israrındnyım. • 
Memurlarımızın bu fırsatt n istifadeye koşacaklarını • 

umarım. • K udın ve erkek terzihanesi a 
Muzaffer Ernydın • 

Demiryolu caddesi: Aydın 
M•RlBW1~ımı;I58-· ..... ··--- ~ı, 1QSP'1'"9 

Aydın icra 
memurluğundan 

9391706 
Aydıoda sinemacı Habbıya 

borçlu Aydın belediyesinin bor

cundan dolayı satışa çıkarılan 

bir kıta sebze bahçesinin satı· 

ıı 9 temmuz 939 tarih ve 576 

sayılı Avdın gazetesinde 15;8/ 
939 ve 30/8/939. alarak göste

rilmi~ ise de arttırma günleri
nia 22/8/939 tarihinde sah gfi· 

nü saat 15 "·e t emdit arttırma
sının 6/9/939 tarihinde çarşao
ba gü ü aynı saatte olduğu tas-
biben ilan olunur. 97 
~ 

i .... -.. Abone şeraiti ........ ! 
J Yıllığı her yer için 6 lira. ı 

f\ltı ylığı 3 lir , dır. i 
ı f d re yeri: ydınd ft C. H. : 
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Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

Ş O F_Ö R 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
S::CZ UZLA z= o 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt •. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
C. H. P. Basımevi 
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Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Mublelıf yerlerde bulunan 
vakıf incir bahçeleriyle bağlar
daki incir ve üzüm mabıulleri 

2217 /939 cumartesi saat 10 da 
açık artırma ıuretile ve prıin 
para ile Aydın vakıflar idare
sinde satılacaktır. Taf~ilit ilin· 
ları daire divanına asıldı talip· 
ler!e fazla malumat almak isti 
yenlerin Aydın vakıflar idaresi
ne müracaatları. 

Sağlık açıldı 

13 16 19 (98) 

. Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Baltacık k&yü cami imam ve 
hatipliği milnhaldir.Aylığı "6y ihti 
yar heyetince verilecektir. Talip 
ler araıında müsabaka imtihanı 
28/7 /939 cuma günü saat 10 da 
Aydın vakıflar idare.inde yapı· 
lacaktır. Hademe nizamname· 
sinde yazılı evsafı haiz olanların 
vesikalarile birlikte Aydın va· 
kıflar idaresine mllra~aatlarr. 

99 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimclillll 
cerrahi kadın hastalıkları ve ı-ontken servitleri ikmal eclile,
açılmıf. Hasta kabulüne baılamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlvımız tarafuadu lallf 
tUrlü erkek kadın ameliyatları ve rontkea muayeneleri yapılmaktl 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi e1aslar Ye elerlrdl 
dairesinde takip edilmekt•tir. 


