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Denizli Fabrikatörleri 
Belediyeye bir Ta
ahhütname verdiler 

-·-Prrml·a.rda imal edilmekte 
ola11 birinci nevi ekmeklerin 
ha.ş.b şehirlerde çıkarılan 
ekıııekler kadar güzel olına
ması sebeblerini ara.ştıran Be
lecüyemiz muhtelif un tipleri 
iizmade tetkikat yaparak bi
rinei nevi ekmeklerin İzmir 

-düz kırması evsahnda unlar 

dan yapılmasını karar altına 
almış ve bu kararını 5 birinci 
kanun 1937 tarihinden itibaren 
t atbik mcvkiine koymu.ştu . 

Belediye nin bu kararı üze 
rin-e harekete geçen Denizli 
fabrikacıla rı evvelki gün toplu ı 

bi.t halde şehrimize gelerek 
Belediye ile temasa geçmişler 

Telgraf ve Radyo 
Japonlar iki yer daha zaptettiler 

Ç'in ordusu rical ediyor 
Tokyo 8 (Radyo) - Japon 

remni tebliğidir! 

Japon ordusu şimal mmta
kasına ileri hareketine devam 

ederek ilk kanunun yed.inci 
günü şafakla berabe.r Nan
kinin on sekiz kilometre şar
kında Şinok ve on beş kilo
metre cenubu şarkisinde Şan
san mevkilerin i işgal etm~
lerdir. 

Maneviyatı bozulmu.ş olan 
Çin ordusu her tarafa ateş 
vererek g eri çekilmektedir. 

Şarkta 
Sulh ümitleri Japonyaya 

1 
Bağlı 1 

Berlin 8 ( Radyo ) - B'ir Al 
man gazetesi muharininin sor 
duğu bir suale Çin Maliye na 

Japonların bombardmanı 

Nankinde kargaşalığı artır
mıştır. Japon müfrezeleri Nan
kinin on sekiz kapısından 

ikisini ellerine almışlardır. Ce
nup mıntakasında olan kıtata 
Nankinin cenubunda bulunan 
Yogohoyu işgal etmişlerdir. 

Şanghay 8 (Radyo) - Roy
ter ajansı muhabiri bildiriyor: 

Japonlar Nankin şehrini 
zaptetmeden Mareşal Şan 

Kay Şeke bir teklifte bulu
nacaklardır. 

(:in~ ,.f apoıı Harbı 

ve 

Fransız matbuatı 

1 C.H.P. 
: C11mhuriyet ve zafer 

kamun kongreleri 
yapıldı 

Merkez ilçesine bağlı Ay
dının cumhuriyet ve zafer 
mahalleleri kamun kongreleri 
dün akşam merkez ilçe başka
m doktor Nafiz Y azganm bat 
kanhğında toplanmış ve b u 
kongrede İlbay ve Parti Ba~
kam Özdemir Gündayda h'll 
l unmuşlardır. 

Kongrede ocak kongrele
rinden gelen dilekler okun;ı. 
rak bu hususta delegelerin 
mütalaaları alındıktan sonra 
her iki kamunun yeni sen-e 
idare heyetleri ve kaza kon
grelerine girecek delegeler 
seçilmiştir. Kongre tafsılibnı 
yarınki nusbamızda yazacağız. --
Ramaz1Jn paşa 
Camiinin kubbesi 

ve belediyenin tesbit ettiği ev

.saf ta un yapacaklarım muta

ı.aırumn bir taahhütname ver

mişlerdir. 

Esasen Belediye şehrin a)'nı 
evsafta ekmek ihtiyacını te
min maksadüe İzmir piyasa
sından külliyetli mikdarda un 
satm alarak Aydına getirmiş 

• zırı Tunğ; sulh ümidlerinin Ja 
ponyanın tar zı hareketine bağlı 
olduğunu söylemiştir . 1 

Paris 8 (Radyo .) Fransız 

gazeteleri Çin - Japon ihtila
fının ne su.retle helledilec~ğini 
mütalaa etmektedirler. 

La republique gazetesi ja
ponyanın ilk harbı kazanmış 

olduğunu fakat kat'i netice· 
nin benüz alınmadığını ve di
ğer bir gazetede " Çin; Japun-

Ramazan pqa camiinllı.;,mi
nare tarafındaki kubbesinia 
çatladığı ve son zamanlarda. 
yağan yağmurların sızınb yap
tığı haber alınmıştır. 

Bir an evvel tamir edilme
diği takdirde tehlikeli akibet-

ve bu unların bir kısmım ihti
yaç nisbetinde hrrntera tevzi 

etmiş ve şehri ekmeksiz bırak
mamak imkanlarını temin et
miş bulunmaktadır. 

Denizli fabrikacılarınm ver
dikleri taahhütname üzerine 

1 

fırınlarda birinci nevi ekmek-
ler İzmir düz kırması unundan 
imal edilecektir. 

._.. .•. ~ 
1Vazmi Topçaoğlu 

Aydın saylavı Nazmi Topçu 
oğlu dün şehrimize gelmiştir. 

Aziz sayla vımıza boş geldin 
deriz. --
B. ,.1Vesimi Gürsog 
YardirektiJr oldu 
Şehrimiz Orta okul beden 

eğitimi öğretmeni B. Nesimi 

Gürsoyun yardirektörlüğe inha 
edildiği ve dünden itibaren va
zifeye başladığını haber aldık. 

Çok . ciddi ve liyakatla bir 
genç ola.n kıymelli arkadaşı 

ın111 candan t~bl'ik e.der yeni 
var.ifesinde muvaffakiyetler 
te-menni ederiz. 

Londra 8 ( Radyo ) Çin - 1 
Japon harhi etrafında neşriyat j 
yapan İngiliz matbuatını işgal 
eden meselelerden biride Nan
kini zabtettikten sonra da Ja
ponyanm harbi devam edip 
etmeyeceği suali teşkil etmek 

yanın vesayeti albna girerse 
bu manzaranın garp devletle-

rini ürkütecek mahiyette ol
duğun ,, yazmaktadır. ...... 

tedir. ...,.~ Japonlar ecne_bile-
Almanga Çin harbına ı rin Nanlıinden çık
tavassut kararında · masını istiyorlar 

Cenevre 8 [ Radyo] Çin Şanghay 8( Radyo) - Ja-
ajansının burada bulunan mu pon makamatı ecnebi konso-
habiri? Şanghaydan aldığı bir loslara müracaat ederek te-
telgrafta Çin- Japon muhare ha~a~n~n Nank.ini terk etme-
besinin nihayet bulması için lerı ıhtıyath bır hareket ola-
Alman hükumetinin tavassut cağını bildirmiştir. 

ler tevlid edecek olan bu sa· 
katlığın hemen muayenesiyle 
tamirine tevessül edilmesini, 
alakadar makamdan temenni 
ederiz. _._._ 
Ceneral Franko 
Sedakat yemini 
Alacak · 

Salamanka 8 ( Radyo ) 
Cenral Franko neşrettiği res
mi bir emirnamesile bütün 
akademi mümessillerini 6 ikin
ci kanunda umumi bir top
lantıya davet etmektedir. 

Bütün akademilere mensup 
her aza hükumet reisine sa 
dık kalacakları hakkında me
rasimle yemin edeceklerdir. 

ta bulunacağının bildirildiğini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Hayattan •e•ler: 

söylemiştir. 
·• -

JJ(ançukoda bir ağır 
. yağ fabrikası 
Berlin 8 ( Radyo ) - Hali 

hazırda Mançukoda büyiik bir 

ağır yağ sanayii fabrikası in
şa edilmektedir. 

Bu fabrika kömürden ağ1r 
yağ istihsal etmek için ku
rulmakta olup bu suretie 

Japon filosunun ihtiyacı olan 
yağın Avrupa.dan idhaline 
lüzum kalmıyacaktır. 

Medhige 

Bugünkü methiyem, son za
manın ve bilhassa bu mev
simin en kıymetli bir mata 

ına tuhfedir. 
Bu mata, eski hakir ve 

müptezel, harcı alem nesıu:li
ğinden çıkmış, bugün, birden 
bire en nadide, en zengin 
i.şi bic varhk haline gelmiştir .. 

Dün, fakirlerin dostu ve 
bütçesi kıt ailelerin mahremi. 

makbulüydü.. Yüzüne bakan, 
onu arayan ve seven, ancak 
onlardı ve bu mata, sokak 
aralarındaki dükkan eskilerin
de, kırık kepenkli salaş izbe
lerde sablır, çarşı pazarda, 
seyyar bir halde dolaştığı za
man.; ona ancak, bir kaç kahveci 
ve bir iki esnaf kırığı, memur 
müsveddesi nıüşteri çıkardı .. 

• Dc.,amı 3ncü aayfad• · 
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BüyükNut~k 
"Maliye memurları da iç işleri memurları gibi 
halkla daimi teması olan teşkilathr. Bunların 
da halkla temaslarında, halk için çalışan bir 
halk hükumetinin tabii vasfı olan azami dikkat 
ve ihtimamı göstermek ve azami emniyet ve. 

inan vermek şiarlarının inkişafına bilhassa 
itina etmeleri lazımdır.,, 

7-
Hayvan Vergisi ve Buhran 

ve Muvazene Vergileri üzerin
de tetkikler yapılarak bütçe 
muvazensi esasını bozmıyacak 
surette tedriCen tahfif çare
leri düşünülmelidir. (Alkışlar) 

Bundan haşka memleketi
miide yetişmiyen ibtidai mad
del~r, ve istihsal maliyeti üze· 
rınde tesir yaparak, dış mem
l;ketier mamulatı ile rekabeti 
güçleştiren her nevi vergi ve 
resimler . kaldırılmak lazımdır. 

·Gerek bu mevzular üzerin .. 
de· Çahşırken, gerek her han
gi bir mali karar alırken, ilk 
go:!<>nune getireceğimiz şey, 

milli . faaliyet ve milli istihsal, 

y·~ni verginin bizzat ana men
baı üzerinde yapacağı tesirler 
olmahdır. Maliye memurları da 
İç İşleri memurları gibi, halkla 

daima teması olan teşkilattır. 

Bunların dat halk ile temasla-
' 

rmda, halk için çalışan bir 
halk Hükümetinin tabii vasfı 

ol~n azami dikkat ve ihti
mam göstermek ve azami em
niyet ve inan vermek şiarla
rmm inkişafına, bilhassa itina 
etmeleri lazımdır. (Alkışlar) 

Cümhuriyet rejiminde, nef'i 
hazine demek; kanunun hazine 
lehine tesbit ettiği hakla, ka
ıııunun mükeUefi karşılaştırdığı 
vazifeyi gayet denk bir halde 
elde tutmak demek olduğunu 
bir an hahrdan uzak tutmamak 

önemli prensibimizdir. (Bravo 
l sesleri ve alkışlar) 
1 . İnhisarlar mevzuunda itina 

1 

edilmesi icabeden esas, bu ku
rumların mali monopol, ticar.i 

1 

teşekkül ve milli valorizasyon 
kurumu karekterlerinin dik

i katle telifidir. 
Harice, tütün satışları ve ih

racat mevzuu, daha yakından 
meşgul olmıya değer mahiyet
tedir. · 

Gümrüklere gelince; bunda, 
tesisata, çalışma usullerine ve 
kanuni mevzular bakımından 

gerekli islah tedbirlerine hız 

varilmek icab etmektedir. 

İnhisar mamulatınm fiyatları 
üzerinde yapılan tenzilat, sa
tışları arttırmıştır. 

Bu usulün daima dikattc bu
lundurulması faydalı olur . 

Arkadaşlar, 

Büyük davamız, en medeni 
ve en müreffeh millet olarak 
varlığımızı yükseltmektir. 

(Alkışlar) 

Bu, yalnız kurumlarnıcla de
ğil düşüncelerinde. temelli bir 
inkilap yapmış olan büyük Türk 
milletinin dinamik idealidir. Bu 
ideali en kısa bir zamanda ba
şarmak için, fikir ve hareketi 
beraber yürütmek mecburiye
tindeyiz. Bu teşebbüste başarı, 
ancak, türeli bir planla ve en 
rasyonel tarzda çalışmakla 

mümkün olabili'r. Bu sebeble, 
okuyp yazm~ bilmiyen tek va-

Motörin /iatleri 
İktisat Vekaleti petrol ve 

benzin fiatleri gibi ahiren 
mptörin fiatlerini de tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Vekale .. 
tin tesbit ettiği eski fiatlere 
göre fzmir ve İstaobulda tesi
satta satış fi ati bugün bir ton 
için 69182 lira ye 30 kilogram-. 
lık çift tenekesi de 271170 ku
ruştur. Bu fiatlerde, ciro üze
rinden hesap edilmiş 0

0 8 nis-
betinde bir kar vardır. Buna göre 

motörinin sabş fiatlerinin muh
telif yerlerde tesbiti için bu 

fiat esas tutulacak, İzmir veya 
İstanbuldan o mahalle kadar 
olan nakliye maşrafları ile, o 

mahaldeki satıcıya verilen ~o 
misyo~ ve mahalli belediyeler 

• tarafından alınan b~lediye is
tihlak. resminin ilavesile ma
halli fiat tayin ·edilecektir. 

Bugünkü. motörin satış fiat
leri no~m~lin üstünde bir nak-

liye masrafı ve komisyonunu ih
tiva ediyorsa derhal müdahale 
edilerek normal hadde indirile
cektir. İktisat Vekaleti bu hu
susta vilayetlere bir tamim 
göndermiştir. 

-
tandaş bırakmamak: memle-
ketin büyük kalkınma savaşı
nın ve yeni çatısının istediği 

teknik elemanları yatiştirmek; 
memleket davalarının ideolo
Jısını anlıyacak, anlatacak, 
nesilden nesile yaşatacak ferd 
ve kurumları yaratmak; işte 

bu önemli umdeleri en kısa 

zamanda temin etmek, Kültür 
Vekaletinin üzerine aldığı bü
yük ve ağır mecburiyetlerdir. 

İşaret ettiğim umdeleri, 
Türk gençliğinin dimağında 

ve Türk milletinin şuurunda 

daima canlı bir halede tutmak, 
üniversitemize ve yüksek okul
larımıza düşen başlıca vazife
dir. 

1 T. S. K. Bölge 
Başhanlığındaıı 

Bölge tarafından hazırl~n
makta olan güreş salonunda 
bu ay başından itıbaren bölge 
güreş antrenörü tarafından 

güreş idmanları yaptırılmağa 
başlanacaktır 

· Teşkilatımıza bağlı .olan 
kulüplere kayıtlı olmayan \'e 
güreşe çahşnıak isteyen gen l'. 
!erin bugünden itibaren her 
gün saat 11 den 12 ye va 16 
dan 17 ye kadar park civa
rın4aki bölge binasında huln
cak memuru mahsusun~ i~im
lerini kaydettirmel~ti tebliğ 
olunur. 

--<>-

21; YohtJJı l ,.o.cu h. 
Suttanhisar· [ Hususi. J ·Su! 

tanhisar himaye cemiyeti ba} 
ram. münasebe.tile 25 yoksul. 
çocuğu geydirmiştir... · • 

Sultanhisar gencleri · jlb r ~ · 

binasında toplanarak Farti h 
mayesinde bulunan temsil ·ko 

lunun mesaısıne haber ver 
mek için kararlar almıştır.· 

Temsil kolu pek yakında 
vereceği bir temsilden dde 
edeceği hasılat ile bir radyo 
alınarak partiye hediye ede 
cektir. 

Memleket kültürünün }:iik 
selmesi uğrunda temiz bir 
gaye takip eden gencleri teb 
rik ederiz. 

AJesud bir 
Nişan/anına 

. . 

Sultanhisar(Hususi) Sultan 
hisar öğretmenlerinden Refik 
İllerin Baldızı Bayan Saadet 
Gür ile B. Ôsmanın nişanları 
yapılmıştır. Saadetler dileriz. 

lmtiya2 sahibi \ ' C Umumi Ne~rİ\'a 

'.lfüdürü : Ett-m :'\1endre~ 

Basıldığı } er : 

C. H. P. · Basırnevı 

==================================~=====================~==-:=:=====--=========-======== 
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Baht işi 

Roman 

Sonra hastaneye uğradım. 

Doktor Saim Bey ~ni neşeli 
11e güler yüzile karşıladı. 

- Gel bakalım delikanlı. 

Maşallah, maşallah hem top
Ja rnış hem de irilcşmişsin. 

T ebdilhava sana yaramış ba
yağı. 

Ne vakit geldin ? 
Dün geldim doktor bey. 

- Dün mü; peki bugün bu 
berbat havada ne diye sokağa 
çıktın? Acelen ne idi bu ka· 
dar? .. 

- Kaydımı yaptırmak için 
merkez kumandaulığina git-
1im. Size de uğradım. 

Doktor ciddi bir ta vır ali:h. 
- Bugün ne Cumartesi .. 

Yazan: V. H. 

Salı gününe kadar istirahat 
et. Salı günü gel, yeniden mu
ayene edileceksin. Ondan son 
ra hakkında bir karar veri-
nz. 
· · Sonra yine eski neşeli hali
ni alarak alaylı bir sesle em
retti. 

- Haydı bakalım. arş. Böy
le pis havalarda sokaklarda 
gezinmek sana yaramaz. 

Doktorun elini sıktım oda
dan Çıktım. Merdiven başında 
sertabibe. tesadüf ettim. 

Yüzüme hatırlamak ve ta
nımak i~teye~· bir .bakışla pak
tı. Sonra sefamıma cevap ve
rerek. g~çti gitti.' 
· · B~hÇede~ k·apıya doğru gi-

bir sesin adımı çağırdığını vardır. · . 
duyuyorum. Biz idadinin ilk sınıflarınde 

- Maeid bey, macid bey.. iken o · yüksek tahsilini bitir-
Dönüyorum ve kolu boynu· miş bulunuyordu. Ona hepi ... 

na geniş bir sargı ite asılmış, miz ağabey deriz ve o; h.aki-
beyaz entarisi kaputunun al- katen bize temiz, 'dürüst ah.la-
tından görünen bir yaralı ile kile en iyi bir örnek, çok sa-
karşı karşıya geliyorum. mimi bir agabcydir. O kadar 

Ah Adnan ağabey; sen naziktir ki biz; kendinden kü 
misin? Geçmiş olsun. çüklerine bile isimlerimizin ya-

- Benim Macid Bey, teşek nına bir (bey) kelimesi kat-
kür ederim. Senin de bu has- madan hitap atmez, 
tanede yattığını ve t~bdilb·a- Balkan harbında bulunduğu 
vaya gittiğini, Ahsenden öğ- vazife kendisini askerlikten 
rendim. Demek geldin ha ! istisna ettiği halde. memleke-

- Evet geldim Adnan tin düştüğü feci vaziyet kar-
ağabey. şısmda gönüllü olarak ~rduya 

Beni tekrar hastaneye çeki- girmi~ti. · 
yor ve onunla bir komşunun Harp dönüşü çıkarttığı bir 
odasında saatlarca haşhaşa resmini hila saklarım. 
konuşuyoruz. Onun da sol kolu · kıriltnı.f, 

Memleketimizin en eski aile bir türlüde 'kaynamak biltni-
'leririden birine ·mensup olan yormuş. 
Adnan ağabeyle aramızda fe- '(Deva"Dt yarm). 

'· .. 
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üfus işleri hakkında 
. 
~lediyelerin ve köy muhtarlarının 

vazifelerine dair bir tamim . ,, ---------~ - Nüfuı kanununun lOuneu 
mıraddell Ye bu bapdaki nüfutı reh
.... i, zaylinden nüfus cüzdana al-
8'1lk iatjyenlerden mukayyet bu
lancliifu mahal\len batka nGfus 
idaresi mıntakasına dahil ethasın 
hllhı~n mahalden ilmühaber 
alaaar4 nWıallln nüfıis idarele
ri•• mOraeaat etmelerini emret
mekte olmasına ratmen kendi 
... ı..ue vıy• köyünd-e mukayyet 
ohap ve fakat mukayyet bulun
clatu mahalle veya köyünde mev
cot bulunmayanlaf& bazı muhtar
IA rca sahibi· :ıdaSlahatin · 'kendi 
elbaclen batka bir ele ilmühaber 
•erilmekte oldutu görülmektedir. 
Bu muamele kaDJJn büldlmleııine 
.,....., tekrar: etmemelidir. 

2 Nüfôi id&restne kartı muh-
tarlar tarafından verilmekte olan 
.ak ... t ilmlhaberlerlaia azalara da 
lmu ettir11meıi ve tmzalann kur
pn kalemile yazılmayup sabit 
mrie1tkepl4! yazılması evvelce Jan
..... ye- Nahiye midürlükleri 
ya .. taıUa teblit edild!ti halde 
bili iaauların kurşun kalemle 
yaolmakta devam edilditi görGJ
mekcledir. Bittabi bu gibi ilmü
•aberlercle kabul edilemeyerek 

eclilmediti rörülditünclen bundan 
qiyte muhtarların bir ay zarfın
daki vukuatın defterini ve kendi 
lerine teılim edilecek dotum ilmü
haberlerini de Babalatuıdan ala
cak!arı yirmişer kuruş pul ve cüz
dan bedeli ile beraber ıajifus ida
relerine getirüp çocukların oilfua 
cüzdanlarını alacaklardır. 

6 1 Haziran 935 tarihinden 
l>u tarihe kadar nüfus idaresine 
verilerek mahalle ve köylerde ne 
kadar dopm vakası kayıt etti
dlmltıe .bunların Baba veya Yeli 

· veya• vaslaindeft · yirmiter kur04 
cüzdan ve pul bedeli toplanarak 
nUfuı cüzdanları alınmak 1b:ere 
nOfuı idaresine getirilmesi. 

1 Kanunen 10 ıün sarfında 
verilme•i mecburi elan anım vukuab 
tlmühaberlerile birlikde al-enlerin 
nüfus cOzdanlannın da nüfuı ida· 
resine r6nderilmeai ve .. yet her 
hangi bir ölünün nifuı cüzdanı 

roka 6lem Umibaberlnin arkaıı
na ( nüfua cüzdanı yoktur ) sure• 
tinde metruhat yazılarak muhtar 
tarafmdan mühürlenmesi teblit 
olunur. 

Vali 

hallan beyhude yere köyüne piip :==!e!lmeı-~-----mım=
plmeleriae 94tbebiJet ..nı.eld:e Medlılge 
olilııil•;alr• INba mey4aa n..U.. (Battaraf lncl sahifede) 

ö. Gintlrı:g 

-,..,a llzımdır. Simsiyah, kirli, çatlak, irili 
~ Dopım ve Ôlüm ve yeni- ufaklı, orasından burasından 

elen kaydolunacaklarla zayilnden çıkan yamru yumru, çıba• es· 
alfu clzdaaı almak için 'Verile- .&.'·• 

eek ll•Clhaberlerin muhtar ve lh- ldaiae 1:MWd)e• pt. plttaiu• 
tlyar heyeti tarafından m6hürle- rile, ona, bundan da fazla 
nerek imza edilmesi kanun icaba- ehemmiyet verilemezdi ya !.. 
tındanclu. Halbuki buna dikkat Halbu ki, bugUn, 0 simsiyah 
edilmiyor. Binaenaley nıuhtarlar l k b' b " 
HNeelcleri ilmAaberleri obua- rengi, par a ır a anoz agacı 
bilecek aurette m6bürlendikten gi6i, siyah kıristal aynalara 
aoara azalara da imzalannı abit benzer.. Bu siyahlık, ona, en 
aalrekkeple ve soyadlı olarak tatlı ve en g6ntil alıcı bir çift 
koymalarını temin etmelidirler. iri siyah g6zlln cazibesini verir. 

4 J>otam, Ôl6m, Evlenme Bir kocakan yüzüne benzi-Bo'*•- flmiihabefleri nifaa ida- yen, o eski çatlaklık ve ya
relerine ıayri meaul eller ile nkbk, fimdi, munis ve litif 
Jt&ltlealhiaekte i1e ele bunun dotru bir " inhina ,, ve "kıvnm,. ha
o....,,_..ı hiaaenaleyb clotan 
~ Babaları •eya velt ve lindedir •• 
•alleri bir ay zarfında uauHlae Çuvalları bile değişmiş; o 
tnftbn tanzim •• muhtarlara pis, ele alınmaz, kirli ve yırtık 
~oekleri dotum ilqlil· ı çuvallar yeriae kanaviçe lrme
.~ .... l!!l'l.ıierl,..-al muhtarlara teslim et. 
Meri _.,. bsıunuaan 19 uac:u ler içhıde, kat kat, nazlı Dazla 
_.._.. taftilt 8'1en dewlet pa• istif Ocmmiftit.. Eskiden, bah-
•• a kiaunuewwel 930 tarihli ç.enin bir kltaine, bir &rtn 

3161 aumarah brua iktl1EU111- altina .abhveren bu mati, bu 
M ............ ••htarJarea sk ..n .. , mutfatm yamaiaki dola· 
Metle w,uuı--. ... lbamcbr. •-
81ita• ...,_wanma clojum U.il- ban içinde veya ocağın altın-
~ bir ar amada mub- ~i· raftadır •. 
...._. taulm ve tewdi etmeyen Eskiclen ç.uvahn bilytildtlil-
pe19 Babuanclp •eya Yeli •• ne klçlldltDae, azhjana çOk
~ para ceauı alanacatın· lu••n.a bakılmaz, top yekta .._ 'iMUk Mhaluın• nya Yeli ve .... ...,.. 

pazarlak edilir, alınırdı •. ., ...... q;-.lkhai ieap ..... 
5 - Muhtarlar köy kasıu Ba gibı, pey~r gibi, yai gibi 
••et ......._ia 7 inci pirinç gibi kilo ile alınır ve ne-

;a.cu.ı.ee a.ı aj k ·~ reele ile, beyaz kese klğıtlana 
.... Olen, 'E•lenen ~nan- içinde ve temiz pazar sepet-
.... 'F ....... m &dip lerinin Guriacle tapnacakbr .. 
fft..ı ayın 18 uncu rii nde •- NecleJa balısettijimi anladı
,._ nahı w-.... p\irmefe .ta 
....... .... ..,.. •• ede Yub• DiZ ı ... 

Jll•lllfl• mccltur olcla~ laal- 'Ha~ti klmürden ... 
~.r kaclar buıı• riayet GÖNCO 

. 

Tedavi ve muavenete 
Muhtaç yurtdaşların yol paralan ve 
tedavi masrafları ellerine verilme

dikçe bir'tarafa gönderilmiyecek 
Dahiliye vekaleti bu hususta vilayetlere 

mühim bir tamim gönderdi --------. Gerek hastalık ve gerekse said bulunmıyan belediyeler 
başka sebeblerle bir yerden bir tarafından tedavi ve . muave
yere gidecek fakir ve muave- nete muhtaç oldukları fen vem· 
nete muhtaç· yurtdaşlann gi- kasile sabit olanların her hangi 
decekleri yere kadar yol para- bir yere sevkine lüzum ve za:
lan ve tedavi masrafları temin ruret basıl olduğu takdirde 
edilmeden gönderildikleri için mahalli hilkD.met veya belediye 
yollarda ve vardıkları yerler• doktorunca hazırlanacak sıh· 
de sefil ve perişan kaldıkları hat evrakiyle birlikte ve gidip 
her zaman görülmektedir." gelme yol p·aralatı ve tedavi 

Belediyelerin teşekkiil mak- iicretleri temin edilmek sore
sadlarından biri de şehir ve tile resme• göndermeleri lüzu
kasabalar halkından fakir ve munun 'belediyelere tebliğ ve 
muhtaç olanların' varsa kendi hilafında hareket edenler hak
teşkilitlarile yoksa en yakın kında takibata tevessül olun
sıhhat mllesseselerine gönder- muı ehemmiyetle rica olunur. 
mek suretile onlara şifa temin f P 
etmek olduğuna göre bu gibi B. DellJos Romanya 
yok•ul yurtdaıların ellerine üç da · 11.ra·ı larlif ındllll 
beş kuruı vererek baştan sav- kabul edildi 
mak kadar ınanasız bir ,ey B&kreş 8 [ R. ] Fransa ha-
olamaz. Bu zavallılar hem yol- riciye nazırı 8. Delboa bugün 
larda hem de vardıkları yer· ıaat onda Bokrqe gelmiştir. 
lertlezaruret çekmekte ve bat• 
ka belediyeleride izaç etmek· B. Delbos istasyonda hari-
tedirler. ciye nazırı ile diğer nazırlar 

Bu sebeble . dahiliye vekile- ve Çekoslavakya, Yoğoslavya 
ve Fransa sefirlari taı ıhndan timiz vilayetler vasıtasile be-

lediyelere ftl tamimi gönder· kartılanmışbr. 
_.,..; • Fran• lıJriciye nazın Ro-....,t.,.. 

lstanbula yakın ve bilhassa manyada kaldığı müddet zar
karadeniz viliyetlerine bağlı fında ikamet edeceği Fransız 
belediyeler tarafından hasta, sefarethanesine inmiş ve son
sailam yerli, yabancı bir ta- ra hariciye nezaretine gitmiştir. 
kun kimselerin e~rine fakir Romen hariciye nazırı bu 
vesikası verilmek ve gelip gi- giin B. Delbos terefine bir 
den deniz vasıtalarına parab öfle yemeği vermiştir. 
parasız bindirilmek suretiyle B. Delbos kıral tarafından 
lstanbula gelmeleri ve bu tarik kabul edil., ve gazetecilere 
le başka taraflara geçmeleri verdiği beyanatla kuala teşek 
imkinlannın temin olunduğuna tdir için B&kreşe geldiğini 
ve bu yüzden bir çok vatan- a6yle~tir. 
daflann l~anbulda makensiz - +·-
ve melceaiz, aç ve muh,taç va- Romada Stoyadinoviçe 
ziyette kalarak kendilerini ba- bir ziyafet verildi 
rındıracak, kannlarmı doyu- Ro•• 8 ( Ranyo ) Hari-
racak ve heclefleıjne ulaşbra- ciye nazırı Bay Ciyano Yu
cak çare istem~k üzere bele- goalavya Batvekili ve haric:i
diye mtieueselerine her ıtln ye n•zın B. Stoyadinoriç Ye 

bq vurmakta olduklarına dair refikası şereflerine bir akf""' 
latanbul Vali ve BelecliJe re· yemeli vermiflir. Yemekte 
illijinden alınan yazı m6nde- htıldimet, ordusu fqiat partiai 
recatından ba mevzu etrafın-
da diı .. er diyetlerden yamla11 mllmeuiperile illia ve sanat 

r· adamlon hazır bulumnutlardır. 
fikiyetlerden, muhtelif tarih· y ugolaya sef.aretiade bu 
lerde; tedavi Ye muaveaete alqam bir veda ziy:afeti •e
muhtaç kimselerin tedavi ile· rilecektir. 
retlerile gidip ırelme yol para· 
lannın ellerine yerilmeden fU• 

raya buraya sevk olu11111amaıı 
hakkındaki tamim mUktaza· 
anın nazarı dikkata alınma
makta olduğu anlafW..aktadır. 
Sıhhi mileıseseleri olmıyllll ye .. 
J• olup da te~lit ve ~~o
ları hes. mi1racaab kah.ile in • 

._... Abone ıeraiti ....... 
j Yılbfl il• Jer için 6 lira. 
İ /db .afhl• 3 liradır. 
• fclütt yeri: Aydında C. H 

i
p. ~..;. 
...ye ait yazılar lçia 
~~~ müclOrlütüne, ilin· 

ı lar için idare m (ifüne 

ı.~.~:!~~~!~ 
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Vilayet Daimi Encümeninden: 

Cinsi 

Sabun 
Mikdarı 

500. 700 
Muhammen bedeli 

26 kuruş 
Teminatı 

13,65 

Hastanenin ihtiyacı için asgari 500 azami 700 kilo sebun alına

ca khr. İhalesi 161121937 perşembe günü saat 15 de iJ encüme· 

ninde açık eksiltme suretile yapılacaktır. Taliplerin ~cı 7,5 temi. 
nat akçelerini ziraat bankasına tevdi etmeleri lüzumu ilan olu-

nur. (218) D. 4 

Aydııı ;Vaj°ia nü saat 14 de Nafıa müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 

Eksiltnıe yapılacaktır. 
Komisyonuıuian 4 -- Eksiltme kapalı zarf 

1 - Eksiltmeye konulan iş, usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek 

Aydm ilinde sanat okulu in- , için isteklilerin 567 lira 24 ku-
faat malzemesidir. 7562 lira ruşluk muvakkat teminat ver-
29 kuruş keşif bedellidir. mesi ve miiteahhitlik ve 937 

2 - Bu işe aid şartname yılına aid ticaret odası vesi-
ve evrak şunlardır. kalflrmı göstermesi lazımdır. 

A - Kapalı zarf usulile ek- 6 - Teklif mektupları yu-
siltme şartnamesi karda üçüncü maddede ya%1h 

B - M•kavele projesi saatten bir saat evveline ka-
C - Bayındırlık işleri genel dar nafıa dairesine getirilerek 

şartnamesi eksiltme komisyon reisliğine 
D - Fenni şartname makbuz mukabilinde verile-
E .. Keşif, metraj. cetvelleri cektir. Posta ile gönderilecek 
F _ Resimler mektupların nihayet üçüncü 
İsteyenler bu evrakı Aydın maddede yazılı saata kadar 

gelmiş olması ve da.ş zarfın 
nafta müdürlüğünde görebilir- mühür mumu ile iyice kapa-
J.er. tılmış olmasılizımdır. Postada 

3 - Eksiltme 241111937 ta- olacak gecikmeler kabul edil-
rihinden 1()1121937 cuma gü- mez. 24,28,4,9 (209 

p~ı~'1Jl!Jılııtllli~l·9il!llfııll -'~·'rilUlli,ıllJnlı4flilL,iıl1Jlıfıi1'1i'l;ılı~Ji. 

~ Birinci smıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

! Dr. HASAN T AHS1N SOYLU ı 
~ Paris Malatirol•j'- mekt~bindeiı ııe dahiliye , çocuk ~ 
~ hast•neleri kliniklerind.en mezun =@ 
~ Hergün hastalarım Ort~ mektep caddesi Eski poştahane ı 
ff= bin~,srnda kabul eder <lll ' 4j 
~ -

hıilıııJaıı'"jı tJır.iJıı llilıı··iıı !~,..~ı.Jıı:·~Hifı.llıtri11lı!!lltJı~i1ıiUilıı·iJ1dllJ11lıWlcıi,ıWl!ı!1i!Wııııüiıı•ilİ 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fır~bn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın_ İli Tarihi 
'Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
Uk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarıib 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye edeTiz.. 

Fiatı 250 kuruştur. 

l'lll''ll"'uqmıııı•uııw:ııqmııı!f:ııımı~ıımıııııııımııııımıı!Qllllıqııu;ııııııı;ıılll!ll1'11•"1 

S Foto Abbas T oğu 
J F otoğrafcılık ve levazimab 

E- Atölyenıizdeo her marka taze filim fotoğraf ma
kioaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim

- lerini ucuz fi:ıtla tedarik edebilirsiniz. Makinası olt mıyan amatör1ere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 
l_ !40 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında 
... ~ııt!fllııııd8ıııtlıı:!llllıııılllllııılııılı~llllıaı•ı1ııaıaıımı. 
...................................................... : i DOKTOR ı 

i FAHREDDİN SÜGÜR 1 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütabassısı : • Parlı Tıp Fakültea.i Hastanelerinden lhtisulı i 

Muayenehane: Aydıada . Gazi B11lvannda Bafalıoglu dükktaıana : 
Gzeriade her pn ubahclan akpma kadar Hutalannı kabul eder. ı _ 

mııı::~umına:::ıamı.::.~m~t~...:ı.:::m::ımı:uıım:ıımm::ınıı:: ..ı 


