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Telgraf haberleri 
d O~W"** 

Elazizliler bir \ Balhan antantı 
Atatürk giinü kabul i Bankaları Ko11fe-
f ttiler J ransı dağıldı . 

E!aziz, 25 ( Radyo ) - Fev- İstanbul. 25 (Radyo) · An-
~alade bir surette toplanan şehir karada yapılan Balkan antan
ıı1e disi Atatürkün Elazizi ziya- ti devlet bankalar: konferansı 
ı·e ı günu olan 17 ikinci teşrin nm umumi toplanhslnda bulu-
l('3nünü Milli bayram olarak nan Romen, Ycnan ve Yugos-
ittiiakla ve. alkışlarla kabul lav delegeleri bu sabah Anka-
etrr.işi1.r. radan şehrimize gelmişlerdir. 

/{aradellizde 
Fırtına var 

Sivas, 25 ( Radyo) Kara-

Romen haycti cumartesi gü
nü, Yunan "e Yugoslav hey-

1 etleri de pazar günü memle-
ketlerine döneeceklerdir. 

Beledi~de: 

JJaiıni encii 111eıı 
To11landı 

Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra Belediye 

reisi B. Nafiz Karabudağın 

başkanlığı altında toplanmışbr 

Encümene havale olunan ev· 
rakı tetkjk ederek karara 

bağlamış ve belediye tenbih 

ve yasaklarına aykırı hareket 
ettiklerinden dolayı haklarında 

zabıt varakaları tanzim edilmiş 

olan be.ş şoför ve esnaf hafif 
para cezasile cezalandırılmış

lardır. 

Partide: 

İlgöııku r11l lop/andı 
Parti İlyön kurulu dünakşam 

İlbay ve parti başkanı B. Öz· 
demir Gündayın başkanlığı al
tında haftalık mutat toplantı
sını yaparak Parti işleri üze
rinde konuşmuştur. .... ~ .. .. -

C. H.P. 
Ocak kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı Cuma 
ocağı kongresi İlçeyön kurulu 
üyesinden Ahmed Nesip Bro· 
tavun huzurile toplanmıştır. 

Q.'l:·ni%de .şiddetli bir fırtına de
\•a.m etmektedir. Vapurlar yol
larıına devam edemediklerinden 

1 

e:n. yakın limanlara sığınmışlar- ı 
dır. 

Uzak Şarkta Harp 

Yapılan seçimde Mehmed 
Ali Sezgin, Halil Akarca, .Tev
fik Seyhan, Ahmed Yaşıgan, 
İsmail Güraydın seçilmişlerdir. 

llbayımız Dalama 
ilkokulunun temel 
Atma törenini yaptı M.akdonakf;';; cenazesi 1 

Londra 25 (Radyo) - Ame
rıkaya bir seyahate giderken 
\"aporda aten eski lngiliz ba.ş
''ekili ~.Makdonadın cenazesini j 
bamil lngiliz vapuru Londra- I 

~·a. gelmiştir. 'ı -·-GeneralFrankonun 
lngiltere mümessili 

Loİıdra, 25 (Radyo) - Büyük 
Beritanya hükümeti General 
F rankonun Ajanının İngiltere 
re \ı!Ü'mesine müsaade etmiştir. -
~ .. iyanada talebe 
.\rümagişlerine 

><,arşı tedbirler 
Viyana, 25 (Radyo) - Zabı· 

ta talebenin yapacağı Nasyo
~l sosyalist nümayişlerini su-
ya düşürmek .için inzibati tet
birler almıştır . 

Begrutta kanlı ha .. 
diselere sebeb olan 
rıümaglşler oldu 

Berut 25 [ Radyo J - Be-

rutta batlamış olan nümayiş

lerden dolayı ·şehrin merkezin· 
deki dükkanlar kapanmıştır. 

Nümayişçilerle Jandarmalar 
1'r'astnda bir müsademe ol
ltıuştut'. Bu müt'a demede bir 

kaduı ile bir delikanlı ağll' ve 
~ ~de hafif surette yara

lanm&fbr. Asayiti temin için 
-"hirde jandarma demyeleri 
2'C7mektedirler. 

---Umumi bir sefalete sebep oldu 
Şanghay aç ve çıplak mültecilerle doludur 

Şanghay 25 (Radyo) - Bü- Japonlar Nanlline 
yük bir harp felaketine sahne dogvru ilerliyorlar 
olan Şanghay .şehri hilen 
kıtlık tehlikesine maruz bu· Şanghay 25 (Radyo) - Ja-
lunmaktadır. 

Hali hazırda mevcut erza
km ancak bir kaç gün idare 
edebileceği söyleniyor. 

Pirinç mazalanndan çıkan 
yangın bütün istoklan tama
men mahvetmiş ve bu kıtlığın 
başbca amili olmuştur. 

İmtiyazlı mıntakaya iltica , 
eden binlerce Çinli yarı çıplak, ı 
aç ve sefil bir halde sürün-
mektedirler. l 

pon ordusu namına söz söy

lemeğe selihiyetli bir zat; 
Japon kuvvetlerinin Poşiyi 

zaptetm~ ve hilen Nankine 
doğru ilerlemekte olduklarını 

beyan etmiştir. 
~~ 

Ademi müdahale 
Komitesi toplandı 

Londra, 25 (Radyo) - lspan 
ya işlerine ademi müdahale 
tali kom!tesi yarın sasat on bir 
buçukta toplanacaktır. 

Dalama ( Hususi ) - Sayın 
İlbayımız Özdemir Günday re
fakatlannda Nafıa Müdürü 
İris ve maarif müdlirü Salih 
Onganer olduğu halde bugün 
Dalamaya gelmiş ve ilk okulun 
temel atma törenini y;ıpmsş. 

lardır. -···-Zeytin mahsul"f:inün 
Toplanmasına 

Müsaade edildi 
Villiyetten tebliğ edilmiştir: 
Zeytinlerin birincikinundan 

evvel silkilmesi menedilmişti. 

Bu senenin fevkalade kurak 
gitmesi yüzünden ma~sulun 
daha erken kemale geldiği an
laşılmakla buseneye mahsm 
olmak üzere bu memnuiyet vi

Yangından kurtulabilen er- ı 
zak depolanm bu aç mülte- , 
cilerin hücum ve yağmasından 
müsellih kuvvetler müşkülatla lüküstrom fidanlarından bir liyet idare heyetinin 241111937 
koruyabilmektedirler. 

Belediye parkı 
Islah ediliytJr 

Belediye, umumi parkı mo· 
dern bir şekilde ıslah etmeğe 
karar vermiş ve bir mütehas· 
sısa yeni bir proje yapbrmış 
br. 

Bu ıebeble parkın etrafına 
evvelce konulmuş olan babalar 
ve dikenli teller kaldınlarak 
bunların yerine zeminden iti
baren 15 santimetre yüksek
liğinde beton bir kordon çeki4 

lecek ve divar yerine kaim ol
mak üzere Glidiçya; tüküstrom 

nevinden ağaçlar dikilecektir. 

mikdarı geçen senedenberi 1 tarihli kararile keldınlmışbr. 
park fidanhğında yetiştirilmek- Keyfiyet alikadarlar~ bilin"' 
te ve çoğaldılmaktadır. mek üzere ilin olunur. 

Elinin hamuru ile 
--3816-

D ün bir mektup aldım.. ı 
" kapasitemin özverisi 1 
üzerinde ,. diye garip bir 

mukaddeme ile başlayan bu 1 
mektup, sırf türkçe kelimelerle 
yazılmış olmak iddiasındadır. 

Yazan, belli ki, evvelki sene 
Maarif Vekaletinin neşrettiği 
" oamanhcadan tiirkçeye cep 
kılavuzu,. nu açmıt, oradan ke
limeler alarak mektubuna dol-

durmuş .. 
Mektuptaki ıııaksadı anla

mak için hayli uğrqtım. 

O lügatin" tiirkçeden arap
çaya .. olan kısmmı, ben de 
açmaya mecbur oldum, keli
melerin karşılığını buldum, 
yerlerine koydum.. ancak, bu 
suretle muhteviyatını öğrene 
bildim.. okuyucu, ne için bu 

( De•••• 2iaci aahifede ) 
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JL'?linin hamuru ile 
(Baştaran lncl .ahlfede) 

ltelilll4!1eri kullanmadığımı so
ı-uyor ve artık ( tilrkçe yaz ) 
diyor •. 

İyi .. güzel.. baş üstüne ... fa
kat azizim, hende mi senin 
fibi yapayım, bende mi evveli, 
böyle, bildiğimiz gibi yazayım, 
Mlııra lügatı açayım, kelime
lerin karşdğını bulayım, eskile
J"İ silerek, yerlerine bunları 
yazayım ve bu suretle oldu 
hitdi mi diyeyim ? .. 

Böyle mi istiyorsun L böyle 
yaparsak lisanın hususiyeti ve 

orijinalitesi kahr mı ?. 
Lisan, kelimelerin yerini de

~ti.rmek demek midir ? Mek
tubunuzu, türkçe ya.zdığımzı 
ı.annediyorsanız, aldamyorsu
.nuz •• 

Eğer, dediğiniz gibi, benim 
kullandığım lisaa osmanlıca ise. 
siz de ( osmanlaca diifünmüş, 
türkçe yaı:mış ) oluyorsunuz. 

Halbuki, bütün dil hareket
leri; kelimeler için değil, dü
ş~ için, milli kültür içindir .. 
. Buakın bu bahsı mütahas
sıslanna ... 

Bugünkü malumat malze
:ııııeoiıle ve bu düşünüş tarzı
nızla., bu habislere karışacak 
~azeiyette değilsiniz dostum!. 

GONCO ----Aydın iti Tarihini 
Killtür vekaleti 
Takdir etti 
Arkadaşlarımız Asaf Gög

Beı ve Hikmet Sölener tara
fından' telif edilmiş olan (Ay
dın İJi T aribi ) adlı eserin 
Kültür Vekaletinin takdirine 
mazharolduğu haber alınmıştır. 

YURDDAŞ: 

Yerli malı kullanmak, 
Türk ekonomisine karşı bor
cumuzdur. 

Uluaal ekonomi ve arttırma •kurumu 

A,,Jının _ıefr_ilıtuı:95 

Haoa kurumunda: 

Fitre qleri 
Btitün vilayet çe\lreSİ içinde 

bulunan yurddaşlar, Fitrelerini 
müttefikan ve bilaistisna ha
va kurumuna vermektedirler. 

Zakahnı hava kurumu-
na veren yurddaşlar 

Balta köyünde, zekat ola
rak ha va kurumuna yirmiden 
fazla koyon verildiği haber 
alınmıştır. 

Direktör Çineye 
gitü 

Bir haftadaııberi kaza ve 

nahiyeleri birer birer ziyaret 

ederek kurum işleri üzerinde 
tetkikler yapan, halk ve köy

lü ile temas eden, tayyare ve 
kayanakları hakkmda telkin
lerde bulunan tilrk hava ku
rumu vilayet direktıörü Bay 
Ahmed Emin Arkayin, dün de 
Çineye gitmiıtir. Bugün Akça 

ovaya, yarın da Karpuzluya 
gidecektir. ---
Okullarda geni 
Türkçe istılahları 

Atatürkün emri ilzerine 

toplanan Türk Dili tetkik he

yeti tarafından hazırlanmış 

olan ilmi isblahlara ait bir 

kaç kitap kültür bakanlığınca 

ilk ve orta okullarla liselere 
gönderilmiştir. 

Riyaziye, geometri ve bota

nik ıstılahrınm yeni türkçele

rini ihtiva eden bu eserler bü

tün öğretmenlere tevzi edil
miş bulunmaktadır. 

Bir haftadanberi Orta okul
da ve dündenberide ilk okul

larda riyaziye derslerinde ye
ni türkçe ıstılahlar kullanılma 
ğa başlanmıştır. 

• 
Baht işi 

Roman 

Onun için bu gibi meseleler
de daha tabii düşünmek li
nmclır. 

ben yann olacağı yüzde sek
!tetl böyle tahmin ediyorum. 
Belki sen bir istisna tetkil 
edebilirsin. 

Sonra biraz durdu. Düşün
dü ve devam etti. 

Macid onun evli olmasıda 
bu ifte seni mü,kül mevkiler~ 
tokacak bir haldir. Kocası bo
f&llladıkça . onu alamazsın. He
rif meydanda yok bunun için 
de ouou boşaması imkansız. 
Bu iş mahkemelerde halledi
lir mi bilmem? 

Ukin mahkemelere · düş -
mekte bence doğru değil. Bu 

Yazan: V. H. 

günkü vaziyetinizin ilelebed 
devam etmeainede ne ben, ne 
baban l"azı olabiliriz. 

Sana söyliyeceklerim aöyli
yebileceklerim itte bunlar. Ar
hk fazlasını sen takdir eder-
sın .. 

Buz gibi oldum. Bu son söz
ler ailemin bu işteki kat'i fik
ri, kanaab ve kararı idi. 

Zeynebi gelin sıfatile kucak
lamağa amade olan annem; 
oğlunun metresi sıfatile aile 
bariminde görmeğe tahammül 
edemiyeceğini anlatıyordu. 

Annemin böyle düşündüğü 
bu meselede babamın . kanaa
tının da aynı olacağı biÇ şüp
heSizdir. 

Çocuklarda Yorgunlu 
ve Sürmenaj ----- 2 

Bir adaleye otuz takafüis 
icra ettirmek suretile takatsiz 
bırakılırsa, bu adaleyi tama
mile eski haline getirmek için 
ika saat dinlenmek lazımdır. 
Fakat bu faaliyet esnssında 

araya bir istirahat konursa, 
yani on beş takalliıstan son
ra bir müddet durulursa, ha
sıl olan yorgunluğu gidermek 
için • yalnız yarım saat kafi 
gelecektir ve bu ikinci tarzda 
yapılan faaliyet birinciden 
kat kat üstün olacaktır. 

Mualli~lerin ve ana baba-
larm bunu nazarı itibara al
maları son derece lüzumludur. 

Anvers pedeloji liporatoa
rınm pedelojik servisi müdü
rü doktor Schuyten de, 1908 
da mekteplerde yapdığı bir 
sürmenaj tetkikinde, mektepli 
çocuklano, mektebe gitmiyen 
çocuklardan daha az muka
vım olduklarını ve daha çok. 
hastalandıklarını ve öğleden 
sonraki kurslara devam eden 
talebelerin de ögleden evvel 
mektebe gidenlerden daha 
fazla hastalığa yakalandıkla
rını müşahede etmiştir. 

Mektep çocuğu sıkar ve 
onun maddi inkişafını gecik
tirir; bu muhakkakbr, 

Monnard adlı bir doktor da. 
mektebe giden alb ve yedi 
yaşındaki çocuklarla, mektebe 
gitmiyen ayni yaştaki çocuk-
lar aresında bir tetkik yap
mış ve birincilerla ikinciler 
arasında, mektebe gitmiyenle
rin lehinde olmak üzere biraz 
boy ve ağırlık farkı bulun
muştur. Aynca bilhassa orta 
ve yüksek tahsildeki talebeler 
arasında miyopluk da pek 

İçimde ·· mübhem bir sıkınb 
beni boğmağa baıladı . 

Zeynebi, her şeyi bana feda 
elmiş olan bu hassas kadını 
böyle yüz üstü bırakmak mec
buriyetinde kalmam fikri g&z. 
lerimi yaıarttı. 

Tabağımın içinde avare ve 
kararsız dolaşan ellerimin üs-

tüne iki damla gözyaşı düştü. 

Kendime geldim, aglıyordum. 

Bunları görmüş olacak ki 
annem titrek bir sesle sordu: 

._ Ne; ağlıyor musun, Ma
cid? Bak çocugum seni ağlat
mamak için yapmayacağım fe-

dakarlık yoktur. Lakin bu itin 
göz yaşlarile halledileceğini 
ummuyorum. Metin ol. Sen 
erkeksin. 

Gözlerimi elimin tersile sile
rek cevap verdim. 

- Ce~ti arbk anne. bir si
nir buhrani idi geçti artık. 

çoktur. Fakat bütün bunian 
daha mühim ve endişe Y«i 
bir tarafı da vardır ki o J 
yorgunluk ve sürmenaj ndk e 
si hasıl olan bir takım ma.r a 
zi hallerdir. 

Doktor A. Math.ieu bir ıı:ıa 
kalesinde F ransada yapd.a 
tetkik neticesinde. mekte 
sürmenajında.ıı hasıl olmuş.,. a 
kalann çok• devemlı oldağ-an 
ve nevropati (la Neropath.ie 
nin çoğaldığını yarma~ •f 
nca bu nevropatinin irsiy.:! 

yolile intikal edeceğini de ı.ı.a 

ve etmektedir. 

M. Matbieu bundan başk 
sürmenaj neticesinde ~7 
lok, daimi yorguluk, zilin 

mesaiye kabiliyetsizlik, i.ştih~ 
sızhk ve gençJikte göriile 

; nevrasteni ıibi bir çok teşe-v
ıl vüşltrin meydana çıktığma da 

işaret etmektedir. 

1 Sefalji denilen başağ'n~le, 

l burun kanamaları da tale.bıe

lerde görüleD yprgunluk te-
1 zahürleridir. 

[ Halbuki çoet1ldarm bir mest.eğ 
hazırlanırken a.<şırı dereee& 
yorulmamaları lazımdır ve bil
hassa sünneaa ja uğratıl.m.a
maları lazımdır. Bu itibarla 

talebenin mesaisini bir hıfz.a.s
sahhaacı ve doktor gözite 
tanzim etmek icap eder. Pro-

gramların senelel'e, günlük 
mesaisinin saatlere tevzii haı
kiki bir ihtisas işi olarak te -

. likki edilmelidir. 
.. :ze: === 

fıntiya:ı sahibi ~"'Umumi ~ri' .ı~ 

Miidürü : Etem Mendrcı; 

S.Uı.klığı ) er : 

C. H. P. 8a.suu~v i 
. -.J-.... _ __ ....... - T" _ ___..:::::-

Siz bakl11nnız anaıe ve i.cap 

ettiği gibi hareket edeeeğinı. 

Onu tatmin için sözön mec -
rastru deiiftirdim. Yeınetin· 
geri kalan kısmını i.ıptiba i.lıe 
yer gibi görWımeğe çaiu,bı,ı,. 

Yemekten sonra ona "1pb.e · 
lendirmemek. benimle f;ui:a 

iştiğal etmesine sebebiyet ver

memek için yanından aynJm.a·· 

dım. Ona Halide Edibin . yeni 
Turanını okudum. Bu lwvvetn 

eserdeki fikirleri beraber mü
nakap. ettik. Akşam ~ek 
mektepten gelinceye kadar 
böylece vakit geçirdik. 

Öyle zannediyorum ki an:niet" 
bu neşeli ve lakayt halüne pek 
aldanmıyor. Lakin alda.naıı~ 
görünmeyi daha uygun ·bu.hı.

yor. 
Melekle meşgul oldum. Ak· 

şam yemeğin~en sonra oda~ 
erken~e çekildim. ·· 

(Vera :ı ı yari~) 
0 

. ..•.. 
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Aydın Defterdarlığından: 
~t·ll01 Jh: 

lnk•il hon;l~rı 

Lira 1'... Sıra 

217 20 1 

2043 20 2 

250 00 3 

174 60 4 

304 26 5 

874 00 6 

204 05 7 

926 55 8 

732 00 9 

727 44 10 

71 55 11 

887 20 12 

72 00 13 

4500 00 14 

5833 60 15 

1604 64 16 

2524 ()(), 17 

1797 00 18 

" 5G85 00 19 

3264 64 20 

1631 49 21 

2643 20 22 

. 22000 00 23 

\ ıtnıf Pl~t•I'! 
ı.ı'kııll hıwı Ler ı 

Lira K. 

104 44 

1159 74 

131 72 

92 85 

125 70 

380 83 

132 57 

403 96 

386 20 

275 32 

150 50 

333 06 

40 86 

2553 75 

3314 57 

911 82 

1432 37 

2301 60 

2568 64 

1842 52 

763 51 

124 8.5 

S594 40 

Mub. kıymeti 
Lira K. - 7 83 

86 97 

İsmi ve soyadı 
Pehlivan ali oğlu 

nıehmet 
Hacı kerim otlu 
rnebmet 

9 87 Reisköyden deli ha-
lil o. mehmet ağa 

6 96 Reisköydeo meb-
met ı>. molla Ah
met 

9 42 Dedeköyden hacı 
ahraet o. ~evki 

27 56 Molla Abdurrah-
man oğlu osman 

9 94 Umurludan musullu 
abmet o. ş.akir 

37 Z9 Kuyucaklı ahmet 

28 95 Ayd111da celep ha
fız Hlim 

20 62 Atça nahiye mü-
dürü mebmet 

11 25 Dedeköydan bekir 
pala otlu pala 

24 91 Bnaz hacı şerif 

3 66 Kaynak mahaJle
muğlalı süleyman 

191 00 Kihya o. ibrahim 

248 55 Sabık belediye R. 
Hava k. reisi A. 
Emin 8. 

68 32 Avukat cemaJ ve 
.. mah. bulusi 

107 40 Arnavut o. mehmet 

162 57 '. AJ~ID .. ,ıaTJ. top. 
o. N..,; .. 

185 10 Doktor M. Holü.si 

111 15 Alim ojlu muataf a 
hiaaeıi 

57 22 Arnavut o. meh-
met o. iama.il 

8 29 Hacı mehmet oğlu 
mehmet 

419 55 Huaa kimil 

K6yü 
Naipli 

Karaataçlı 

Rcisköy 

Reis köy 

Koçarlı 

Baltaköy 

Umurlu 

Teke 

Aydın 

Atça 

Tekeli 

Naipli 

Aydın 

Karapınar 

Köşk 

Çifte mu.luk 
Aydın teruler 
Ortaklar 

Gennendk 

Aydın curahu. 

Karaağaçlı 

Kö-tk 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 O. 

Tarlll 60 D. 

İncir bahçesi 6 D. 

İncir bahçesi 3 D. 

Tarla 85 D. 

Tarla 60 O. 

Dükkan bab 1 

larJa 90 D. 

Tarla 50 D. 

Zeytinlik 170 ağaç 

Yağhane depo 

İncir bahçesi 15 D. 
Zeytin A. 12 

Tarla 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağaç zeytin 
İot'İr bahçesi 32 

incir bahçesi 

İndr bahçesi 

Yat f abrikaıtı 

incir bahçesi 60 O. 

incir bah~eai 60 O. 

10 •taç ıeytinHk 
incir bahçesi 14 D. 

Tarla 20 D. 

İncir bahçe. 160 D. 
Bat 65 D. 
Zeytinlik SO O, 

Vü'l 3 

Hlldut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garbe n 
mera, şinıalen yol, eenubeo J'C>~ 

Şarkan yol, garbcn ı:rnir 'f~re
sesi tarlası, şimalen koca ali tar
lası, cenuben n>endres 
Şarkan gagalı oğlu hullısi bah

çesi, srarben yöruk ali bahçe~. 

şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif vakfı, garl>ell 

ahmet ef. hasao bahçe.si, .şinwJ,..·4l 

dağlı oğlu bahçesi, cenuben ça.k· 
mak hatice bahçesi 
Şarkan baer kadı oğfu haCT h.a

fız aüleyman, garben m~ndre.s, 

cenuben, şimalen ha~ı ahmet ma.h
dumları 

Şarkan çakır ahmet boyder-e.s;i, 
J?arben meadres, şimaJen hehç·e-t: 
ef. veresesi, cenuben bana yet 

Şarkan, garben, şimaleıı , ecnu
ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 

Şarkan kilar yanko fidanlı~ı 
ve isterlive bahçeBİ, garben C'..a n~ 
dyan, tepe yolu, şimaJen , C'enu·
ben yol 
Şarkan bahçıvan ali, g11trÔoe• 

yol, şimalen böcekli molla halli, 
cenuben hafı:ı: kadir 
Şarkan ali ban oğlu a.bmet ç.a.. 

gart»en koca musa ve yoJ, şima
Jen yol ve tept", cenuben ahmet 
ı;a. ve yol 

Arkası yol, cephesi ahmet ke
hin o. İbrahim niyazi 
Şarkan sahibi mülk bahcesi ve 

söke şosa yolu. garbeo b~latçık
tan iki develi b. şimalen sahib.i 
mülk e. gümüş yolu 
Şarkan mişon sokak, garben 

yol, şimalen nalbant kadir, een u 
ben koçar o . bayram 
Şarkan yalkı dere çayı, garben 

ve şimalen arzular yolu, cen
1

obea 
hacı aliden müstera arzularlı abdi 
o, bahçesi 
Şarkan degirmend· oğlu dimitri 

bahçeai, garben dalama caddesi_ 
şimalen kocaklı bahçesi, eenube.n 
çiftlik bahçesi 
Şarkan eaabaz :ıade hedtye ~. 

nım bağı, j'arben yol 
Tarkan şose yol, garben s.ahib.i 

mülk b. şimalen tahtacı pasa b 
cenubeo ank 
Şarkan mkh behçeşi, gal'ko 

çay, şimalen tarik, cenuben seb
ze bahçesi 
Şarkan yol, ga.rben bafı2 a.li 

hoca koca kulak o. osmaa ibn
bim .a;a bahçai 
Şarkaa yol, garbea yol, timaJoo. 

demiryolu, cenuben yol 
Şarkan çirkinceli istinami o. 

' incir balıçeai, garben şosa yol 
cerdenli bahçesi, cenuben yol 
Şarkan hatip o. tarlasa, garbeo 

meodrea, timalen arif. cenaben 
boıgaz.b vereaeai 
Şarkan çoban oğlu fidanhtı ve 

derek zade otlağı, rarben yörük 
hacıyogi bahçeai karakaş nalbant 
bahçesi, şimalen hacı ali ef. ve 
gece fİden babçesi, cenuben çif
tarlaaı 

Milli emlik sabf taksit borçlanodan dolayı yukarda 

hudut ve evsafı sairesi yanlı gayn menklun Mlllkiyeti 261111937 
tarihinden 171121937 tarihine kadar 21 gün müddetle müzaye
deye kon•~· Talip olanların bizalannda yazılı O.O 7,5 tc-

minat akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatlan 
ve mczkür günde idare heyhetinde sablacak müzayedeye iştirak 

etmeleri ilan olunur. 
Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 

. . . 

(212) 
26,30.8,16 
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Dr. uri Erkan 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezuu 
Muayenehane: Park karşısında yeni yaptndığı evinde 

h~r ?,Ün hastalaırmı sabahtan aksama kadar kabul eder. 

hinden itibaren 10 gündür. 

Ç'i11e belediye 
Rei.'lliğinden 

4 ·· İhale kapalı zarf usulile 
v~ 2490 No. lu kanun hüküm
leri dairesinde 271111937 cu-
martesi günü saat 11 de Çine 

belediye encümeni huzurunda 

icra edilecektir. 1 - Eksiltmeye konulan iş: ı 

evvelce münakasaya çıkarılıp 

talip zuhur etıniyen Çine 
kasabası belediye mınta· 

kf\.CöJnın 27 hektar meskün ve 

66 hektar gayri meskün kısm ı· 

nan haritası alınmasıdır. 

S - Taliplar eksiltme şart

namesini çine belediyesinden 

meccanen alabilirler. 

6 - Teklif Mektubları 4üncü 
maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar çine belediye 
encümenine verilmiş veya pos

ta ile gönderilmiş olması la-
2 - Muhammin kıymeti be

deli 20 lira. gayri roeskün kısım 

l O liradır. zımdır . ( 201 ) 

-
~ 

3 - İhale müddeti ilin tari- 18 23 26 

Pariw. Malatiroloji mektebinden '"~ dalail iye, çoetık 
hastaneleri klinilclerinden mezun 

Hergüo bastalrll'ını Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin'\Sında kabul eder. (111) 

~· ! ıl•ı• !il 1 ı L""1~~lıdllıı~ .. ıı: ıl 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

DelJ!İryolu caddesi : Aydın 

tlJl'lill!Jlilllf:lJllP:!l;lfOl'l~iJ~JJfıllrıımı,lfım1iıbJ"f l~Jl IJllill!li lf.~'I ıı; lflrol liJ:jlU'I ~lf:}I J(ıill~I ,; 

~ DOKl:OR BAKTERİYOLOG cif'j 
~ il'\! 

~--- Nuri Şemsi Güneren ·.~ 
~· ~j l'. İntani Hastalıklar Mütehassısı ~~ 
t::..,. Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile ~ 
~ te,şhis ve tedavi eder .-'il 

~t Muayenehanesi : of_~ 
ES'" '·~ 
~- Nazilli köprüsü karşlSlnda Her gün hastalarını kabul eder~~ 

mtı l'tılı~Jilıitl!lll_ t ıdlıı·ılı.i·ıııı iı l~ttl!ıılll!!ıııliııı1lııillllıııııifilh lıı!ıllıı 1 tl!ilıı t!l!lıı llllüı :ııııı.~~! 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İJ.inlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

• Hikmet Şölen 
İlk zamanlar dan Milli mücadele devrine kadar ·bütün tarih 

vakalanuı resimleri ile beraber kaydeden la.ymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi2. 

Fiatı 250 kuruştur. 

~u'1"19'1ı~· )'u;ıııııı;ııijJ.1'111QMl!IU!BllQ1111111lil!llltft'ıımıılllllll1~m 

S Foto Abbas Toğu 
S Fotoğraf cılık ve levazimab 
f' Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
~ kinalan çok şık kornişler, albümler, rontken filim-

lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
j mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yapbrmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 

140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında 

ıM~6~ l!U!ı 1ra61tı•ıabır.~tı1:iıdbı6ı ı 

Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıktan Mütabassısı 

Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaab 

Muayenehane ı Aydında . Gazi BulTan~d~ Bafafıoglu dü)c~pıaıa 
üzerinde her gün sabahdaa · akfema kadar Hutalannı kabul eder. 


