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Say.ısı : ıoo hna PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR siYASI HALK GAZETESi Sa,w : ıoo· Para 

Telgraf haberleri 
Kamutay, Anayasada Yapılacak 
·Değişiklik Hakkındaki Kanunu 

Kabuletti 
An.kara, 29 (A.A.) - Kamutay bugünkil toplantaSJnda Baıve

kil Celal Bayar ve 152 arkadaıı tarafından teşkilatı esasiye 
kanununun 44, 47, 48, 49, 50, ve 61 inci maddelerinin değiştiril
mesini istihdaf eden kanun teklifi ile yine Celal Bayar ve on 
sekiz ark~daşının ·devlet dairelerinin vekiletlere tefriki ve 
siyasi müsteşarların vazifeleri hakkmdaki kanunun tadilini gö
zeten diğer bir kanun layihası müzakere ve kabul edilmiştir. 

Konyada şiddetli yağmurlar 
100 Ev boşalhldı, 1000 kişi açıkta kaldı --------Kouya 29 (A.A.) - Konya- görmüştür. Üç büyük kerpiç 

da son günlerde yağan şid- ev yıkılmış ve tehlike göste-
de tli yağmurlardan hu- ren yüz ev boşaltılmıştır. Bin 
sulc gelen sellerden bilhassa kişi açıkta kalmıştır. İnsanca 
en fazla dört mahalle zarar zayiat yoktur. 

.Alısır Başvekili 
~\Tahas Paşaya bir 
suikast yapıldı 

Kahire 29 ( A. A. ) - Dün 
akşam Mısır Başvekili Nahas 
paşay bir suikast yapılmışsada 
başvekile bir şey olmamıştır. 

1882 Mısır ihtilalinin reisi 
Arap paşanın torunu olduğu 
söylenen fail yakalanamasış

br. Gençlerden mürekkep bir 
gurup mubalifet lideri Meh
med Mahmudun evine tecavüz 
de bulunmuşlardır. 

Bulgar /(ıralı 
Sof gaga döndü 

Sofya 29 ( R~dyo ) İngiltere 
yi ziyaret etmiş olan kıral Bo
ris dün akşam Sofyaya avdet 
etmiş ve istasyonda hükumet 
erkanı tarafından karşılanmış

tır. 

Fransız nazırları 
Londraya geldiler 

Londra 29 (A.A.) - Frasız 

başvekili ile hariciye nazırı 

bugün Londraya gelmişi.erdir. 
'Royter ajansı yapılacak 

görüşmalerde Berlin, Roma 
mahafili Fransız, İngiliz an
tantı arasında bir yaklaşma 
yolundr bir terakki elde edi
lip edilmiyeceğinin tetkik ve 
mustemleke meselesinin mü
zakere edileceğini bildirilmek
tedir. 

• 
ltalya !tlançukogu 
Tasdik etti 

Londra, 29 (Radyo] - İngi
liz mehafilinde Mançukonun 
İtalya hükumeti tarafından res 
men tanınmış olmasına bir 
kıymet ve ehemmiyet veril
memektedir. _.. __ 
Japonya dışarıdan 
Demir alıyor 

Nevyork 29 ( Radyo ) Ge
çen hafta sekiz bin yediyüz 
altmış beş ton çelik lavha ve 
yedi bin sekiz yüz elli iki ton 
demir hamulesile iki vapur 
Yokahaya gitmek üzere Pa
nam kanalından ~·eçmiştir. 

-:o-. -

Japonfar Nankini 
Aldılar 

Tokyo 29 (Radyo) - Japon 
kıtatının Nankini zabtettikleri 
bildirilmektedir. ' -·-
Frallsız Nazırları 
Londrada müzake

relere haşladılar 
Londra 29 (Radyo) - Fran

sız başvekili Şotan ile hari-
ciye nazırı Delbos bugün saat 
on birde hariciye nezaretine 
gelmişler ve başvekil Çember
layn hariciye nazırı Eden ve 
Lord Halifaks taraflarından 
kabinarun içtima salununda 
kabul edilmişlardir. 

Bay Çemberlayn misafirler 
şerefine hariciye nezretinde 
bir öğle yemeği vermiştir. 

Aydın Spor sahası 
modern bir hale 
getiriliyor 

Ayd.Jn spor sahasuım femıi ve 
her dürlö sporun yapılabileceği 
bir hale getirile bilmesi için 
bölge heyeti tarafından yapı
lan teşebbüsler neticelenmiş ; 
bu işi çok ehemmiyetle gözönü 
ne alan türk spor kurumu ge
nel merkezi yeni kurduğu fen 
bürosunda Aydın için modern 
bir spor sahası planı yaptıra
rak göndermiş ve bu işin başa
rıla bilmesi için beş bin liralık
ta bir yardım yapmıştır. 

Bu sene Hususi Muhasebe ve 
Belediyeden yapılan yardımlar
la bu para, on bin liraye baliğ 
olmuştur ki bununla sahamızın 
mühim bir kısmı, bilhass pek 
muhtaç olduğumuz koşu pisti 
ile diğer atletik sporlara ait 
olan yerleri yapılmış olacakta 

Dün akşam bölge heyeti 
İlbay Özdemir Gündayın baş· 

kanlığında toplanmış ve inşaabn 
hemen başlaması için yapılma
sı lazımgelen hazırlıklar hak
kında uzun konuşmalar yapmış 
ve kararlar vermiştir. 

Leh parlamentosu 
toplanıyor 
Varşova 29 U Radyo ) -

. Parlamento dört aylık bir 
içtima devrrsi yapmak üzere 
ilk kanunun iptidasında top
lanacak ve bütçeyi müzakere 
edecektir. 

1 Bayram 
Cumartesi günüdür 

aydın gezetesine 

Ramazan bayramının 

4 kanunu evvel 937 cuma
ertesi gününe tesadüf etti
ğini kutlu olsun dileğile sa
yın ulusa bildiririm. 

Aydın müftüsü 
Mustafa Fehmi 

Dünkü şiddetli yağmur 
Bir kaç günden beri gilı 

açarak gih kapayarak yai
murlu deTam eden bava on 
alb da birden bire şiddedi 
ve sağanaktı bir bal ataiqbr. 

Y ağmunuı şiddetinden u bir 

zaman içinde her tarafı seller 
kapla!Dlf sokaklardan geçmek 

bile müşkülleşmittir. 
Dağlardan inen seller yol

lara kapamış Te demir yolunda 

da hasarlar yapmış olduğun

dan dünkü İ:ımir Nazilli treni 
bu bozukluğun tamirine ka

dar Aydın istasyonunda bek
lemek mecburiyetinde kalmıştır. 

Dalama 29 [ Hususi ) - Bir 
kaç günden beri yağan Yai~ 

morların tesirile Mendres neJu-9.~. 
taşmıştır. Ovayı su basmışbr. 

Bu yüzden Geçit gemileri de 
işlememektedir. 

Köşkle Dalama arasında. 

münakalat kesil~tir. Da Dlla 

taka işlerini Yeni pazar tari
kile temin etmektedirler. 

Söke suyu 
Nafıa direktörü Bay Feridun.( 

İris ile şehrimiz su işleri direk

törü mühendis B. Asaf Söke
nin yeni yapılan fenni su tc-. 
sisabnın kati kabulünü yap
mak üzre dün sabah otorayla 
Sök eye gitmişlerdir. 

Avusturya Maliye 
Nazırının Londraı la 
Ziyaretleri 

Londra 29 (Radyo) - Buı ·a
da bulunan Avusturya maliye 

nazırı bugün öğleden evvel baş
vekil B. Çemberlayn, İngiliz 
maliye nazınnı ve öğleden 
srnra da İngiltere bankası 
müdürünü ziyaret etmiştir. 

================================================ ~ 
Hayattan sesler: 

Tuhaf.. Çok tuhaf!! 
----3::>--· -

Evvelki günkü "Anadolu"da 
tuhaf bir '1Muhakeme., taf
silatı vardı: Şadiye adında 

bir kadın, iki kadına birden 
gönül veriyor.. Evet, yanlış 
okumadımz, gönül veriyor .. 

Sevgililerinden birinin adı 
Seherdir. Bakın Sehere ne 
diyor: 

- Sürmeli, güzel gözlü Se
her; senin gözlerine baygıaım, 

seni seviyorum.. Başkak aile 
gürüştüğün i~n kızıyorur a. 

Seherden sonra ikinci. sev
gilisini ziyaret ediyor .. 'Bunun 
da adı Melahattır. DerJaal ka
dının üzerine atılıyar, göğsü

nü yokluyor, bacakl:uına sa
rılıyor ve öpmeye başlıyor. 
Bu sahne, Melihabn koca
sının yanında obnaktadır. 

( Denuu 2hıci sahifede ) 
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Büyük Nutuk Çocuk' bakımı 
2-

Bu emniyet, Türk Cümhuri
yet i kanunlarının, Türk hakim 
!erinin teminatı altında, en ile
ri şekilde mevcuttur. Kanun
larımızda yaptığnız bazı tadil
ler . xe i kab~l puyu.rduğunuz 
u m~ıhut Cürumler,, kanunu, 
bu maksada kuvvetle hizmet 
etmi'ştir. 

'Adli bünye~l"zi~ ve ·kanun 
diziğiµıizin; daima bu yöndeıi 
incel~iiıelerle, Türkiyenin dina- . 
mik na,yat~na, hiç şaşm,dan, 
uygunlukları temin edilmelidir. 
Bu lüzum karşısında, Kara ve 
deniz Ticaret kanunlarımızın 
elç,0~9~k ;b~nyemizdeki . inki
şaflara daha uygun hale geti-
rilmesinde, zaman geçirilme' 
mek yerinde olur. Bir de şu 
nokta-• . üzerinde· durmama 
ızın vermenızı .rıca edeceğim: . 

Emniyet ve hak işlerile alakalı 
usullerde ve kanunlarda, ko
laylık , çabukluk, açıkhk ve ke
sinlik esas olmalıdır. Bu sebeble 
vatandaıların icra dairelerile 
olan ilişiklerini kolaylaştırmak 
kasdile yapılan etütlerin, bir 
an evvel kanun haline geti
rilmesini · tavsiyeye layık bu
lurum. Bu . işaret ve tavsiye
larimin, iyi karşılanacağına 
şüphe etme~ ; çünkü, her sa
hada olduğu gibi, adli usuller v: · kanunlar ~ah~uıında· da~ 
Türk Cumhuriyetinin ve onun 
yüksek, değerli Kamutayımn 
anlayışı ilerj anlayıştır . 

Şimdi arkadaşlar, ekonomi 
hayatımızı gözden geçirelim 
Derhal bildirmeliyimki, ben, 
ekonomik hayat denince; zira
at, ticaret, sanayi faaliyetle
rini ve bütün nafıa işlerini, 
birbirinden ayrı ~ünülmesi 

doğru olmayan bir kül saya
rım. Bu vesile ile şunu da 
hatırlatmalıyım ki, bir millete 

·müstakil hüviyet ve kıymet 
veren siyası varlık makinasm
da, de•let, fikir ve ekoıaomi 
makanizmaları birbirine bağlı 
ve birbirlerine tabidirler; o 
kadarki, bu cihazlar birbirine 
uyar~k ayııi ahenkte çabımazaa, 
HikWlıet makinasının mortis 
kuuveti israf edilmiş olur, on
du beklenen tam verim elde 
edilemez. 0Dun içindirki, bir 
milletin kültür scviyeıi, üç sa
hada; devlet, fikir ve ekonomi 
sabalarıadaki faaliyet ve ba
pnları neticelerinin haıılasile 
ölçiOOr. 

Sayın Millet Vekilleri, 
Milli ekonomİDİI! Ltemeli zi .. 

·raaltır. Bunun iç.indir ki, zi
raatte kalkınrmya büyük önem 
vermekt~yiz. Köylere kadar 
yayılacak programlı ve pratik 
çahşmaltl.f, bu maksada eriş
ımeyi kolayİaştıracaktır. 

Fakat bu hayati işi, isabetle' 
amacma u)qtırabilmek için 
·1k önee, ciddi etütlere dayalı 

1 
bir ziraat siyaseti tesbit etmek 
ve onunu için de, her köylü
nün ve bütün vatandaşların 
kolayca kavrayabileceği ve se
verek tatbik edebileceği bir 
ziraat rejimi kurmak lazımdır. 
Bu siyaset ve rejimde, önemli 
yer alabilecek noktalar başlı: 
ca şunlar olabilir: 

Uevam1 yarı• 

· C. H. P. Kamun kon
greleri dün başladı . · 

.Vilayet dahilinde bulanan C. 
H. P. ka.mun .. kongreleri hazrrla
nan pro~ram · mucibince dünden 
itibaren ba§lamı1 bulunmaktadır 
Hangi kamun kongres_inin hangi_ 
gün yapılacatı hakkında~i :cet-. 
veli 'neŞTediyoruz . 

30 Son Teşrin 937 Salı 
Söke Kazası : Bağarası . 

2 İlk Kanun 937 Per~enbe 
Merkez Aydın : Germencik. 

3 İlk Kanun 937 Cuma 
Merkez Aydm : Umurlu. 
Nazilli Kazası: Atça, Sultanhisar 
Söke Kazası : Akköy. 

8 İlk Kanun Çarşanba 
Mer!<.ez Aydın: Cumhriyct, Zafer. 

9 ilk Kanun 937 Perşenbe 
Boı:doğan Kazası: Yenipazar. 
Nazilli Kazası: Gediler. 

10 İlk Kanun 937 Cuma 
Merkez Aydın: Karapınar. 
Bozdoğan Kazası: Haydare. 
Söke Kazası: Doğan bey. 
11 İlk Kanun 937 Cumartesi 
Merkez Aydın: Köşk. 
Bozdoğan Kazası: İnebolu . 
Karacasu Kazazı: Seki, Geyre. 

ı:ı tık Kanun ~~7 f"a:ı ... 
Merkez Aydın: Ortaklar, Dalama 
Bozdoğan Kazası : Araplar. 
Karacasu Kazası: Cuma, Yaylalı. 
Söke Kazası : Merkez nahiye. 

13 İlk Kanun 937 Pazartesi 
Merkez Aydın : Koçarlı. 
Karacasu Kazası: Karacaören. 
Nazilli Kazası : Merkez nahiye, 

Aşağı Nazilli. 
14 ilk Kanun 937 Salı 

Merkez Aydın: Dağova. 
Bozdoğan Kazası: Merke% nahiye 
Çine Kazası: Akçaova. 
Karacasu Kazası: Yenice, Çiftlik 
NaziUi Kazası : Kuyucak. 
15 İlk Kanun 936 Çarşanba 

Çine: Karpuzlu. 
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Emzik ve meme alan çocuk
lar aldıkları sütü az zamanda 
midelerinde tahsir ederler ve 
akabinde kusarlar. Bukesilmiş 
olan süt ekşi :ve tarif -edile
miyecek bir kokuyuda haizdir. 

Bu çocuklarda .kusmak ta
rif ettiğimiz · gibi' kusmalar 
gibi değildir. Midenin tahar
rüşünden ve çocuğun kusma
ğa yeltenmesinden · veyaliutta 
adelat midenin · bir konturak
siyondan dolayı değildir.~ Keıi

diliğinden ani olarak birden 
çıkar. Çıkan sütler tahassür • · 
etmiş ufak veya büyük parça
lar halindedir. Derunundea 
ifrazat midenin çokluğundan 

muhatı ifraz ve bazen de sarı 
yeşilimtırak renkte safarada 
bulunur. 

Tahassür etmiş sütten sonra 
kusmak devam edebilir. Bu 
zamanda fazla miktarda ifra
zatı mideviye ve safraya kus
muk derununda bol olarak 
bulunur. Hali tabiide maddei 
gaitanın rengi sarı hazan al
tın sarı yarım yumuşak halde 
ve kokusuzdur. Turnusol ka
ğıdı da yakıldığı zamanda 
maddei gaitanın hamızı tabii
de oldağu gljrülür. Hastalık 
zamanında ana memesi alan 
çocuklar günde 314 defa mad
dei gaita yaparlar. Pislikleri 
beyaza meyyal fazlaca katı, 

kuru ve fazlaca kokuludur. 
Emzik alan çocuklarda da 
vaziyet hemen aynidir. Yalnız 

taamülleri biraz kalevidir. 
Çocuklarda yarım ishal şek

li başladığı. zamam maddei 
gaita muhati hazımsız rengi 
sarı yeşil, pişmiş pirinç dane
leri gibi hazımsız parçalar gö
rülür. 

Doktor Fahrett in Siiiür 

Pirinç danesi gibi hazımsız 
zamanda maddei gaita fazla
ca sümüklü ve az çok olmak 
üzerede kokuludur. 

.T11haf.. Çok .tuhaf!! 
(Baştarafı lnci sahifede) 

Bu iki sevgilj, er.tesi gün 
mahkemeye müracaatla Şadi
ye hakkında . (S'arl<ıntılık) da
vası açıyorlar . 

. Ba:Yan Şadiye maznun s.an
daliyesindedir.;. Pervksiz ~· ve 
cessur, ha kime: 

Bay haki'rıi, diy'o-r.: Lüt
fen b'ir defa benim gözlerimle 
Seherin gözlerine dikkat edin. 
Vakıa, onun gözleri süı:roeli
dir amma,:· her halde, benim 
gözlerim kadar güzel değildir .. 

Hakim, mahkeme huzurun
da bu kadar serbest, bu kadar 
kaygusuz konuşan bu bayanil. 
ne desin ! 

- Ben, bitarafım diyor. Bu
nu tefrik edecek vaziyette de
ğilim. Erbabı vuK.ufun bile
ceği şeydir. ... 

... :,".. ::. 

Bu tafsilatı okuduktan son
ra düşündüm : 

Şadiye denilen bayan, 
eğer aklından zorlu değilse , 

tabiatın kadın yapmış olmasına 
rağmen, muhakkak ki erkek 
ruhlu ve erkek hususiyetli bir 
yaradıhştır. 

Yoksa bir kadının diğer bir 
kadınat hem de bu kadar mü
tecaviz bir şekilde sarkıntılık 
etmesi, sonra da hakimin hu
zurunda, yuzu kızarmadan, 
kendi gözlerinin güzelliğinden 
bahsedecek kadar cesur ve 
pervasız olması, ne ile tehir 
edilebilir .. çok zalim bir kana
atla bir sıfat verilmesi lazım
gelir ki, kalemim bu k~dar 
büyük zulüm işleyecek fitra tte 
değildir ... 

GÜNCÜ 
=:;=:;;=:::=::.:::""'-=..=..:..===-~-'-====..:.:.===="'-==..:.-=-----~-----==--~-='-==="-'==-======-~~-=~ ~-

Aydının tefrikası:98 

• 
Baht işi 

Ron:ıa.n 

İhtimal ki harp cephesinden 
bastunla yürüyerek göğsü de~ 
lik dönmüş bir arkadaşın kar 
şısına çıkmağa utanmıştı. T e

sadüf kendisini hana sokakta 
göstermemiş olsaydı onun bu
rada olduğunu bile bilmeye

cektim. İlk ve son konuşma
mız • güne inhisar etti. On

dan sonraki tesadüflerimizde 

biribirimizi şöyle bir selamla
makla iktifa ettik. Uçurum 
açılmıştı. Benim o uçurumu 

aşmağa isteğim yok. Sanıyo
rum ki onun da cesareti yok. 

19 Kanunuevvel 

İki gündür Ankaradayım 
ve trep . ~liyorum. 

Yazan: V. H. 

Giderken kaldığım Taş han 
da ve giderken yatbğım ayni 
odadayım. Dallı basmadan ya-

pılmış perdeleri iki yana açık 

pençeremden karşımda beliren 
çıplak bozkırlan, karlı tepele
ri seyir ediyorum. 

Hanın önünden geçen ve 
istasyona giden yol tenha; ara 
sıra bir çift kötü beygir ko

şulmuş bir çürük paytonun, 
yahut bir yük arabasının geç
tiği görülüyor. 

Çok keskin bir soğuk var 
dışarıda. Odamda yanan saç 

sobanın neşrettiii hararete 
rağmen dışarısını seyrettikçe 
arkamda bir ürperme hissdi-

yorum. Bunda gözümün önl5.n 
de yayılan manzaranın çı p
lakhğınında tesiri var her 
halde .. 

Hani insan; soğuk bir 
havada çıplak birisini gördü~ 

ğü zaman nasıl kendinde bir 
üşüme duyarsa bende şimdi. 

öyleyim. Arkada bıraktığım 

memleketimi düşünüyorwn. 
Orasıda soğuktu. Orada da 
karlı dağlar vardı. Lakin ora 
da bir fazla şey vardiki· on.u 
burada göremiyorum. 

Daiları kaplayan ormanlar 
eksik burada .. ormansız dağ; 
insanda çıplak adam t-..iri 
bırakıyor. 

Bu yavan manzaraik; göz
lerimi, göğlümü yordu. Ken
dimi yatağımın üstüne atıyo
rum ve eskiden beri edindi- . · 
ğim itiyatla gözlerim . tavanda 
geçmişi düşünüyorum. 

(Deva ·nı yarın) , . 



SAYI :'106 AYDIN YÜZ 3 
"=========-=======================================-=======o==~====;;;=======--=======================-# 

···Aydın Defterdarlığı!ıdan:· 
j!t-ltt't·k 

bı~•ıl bur<;lıırı 

lira 1'. Sıra 

217 20 

2043 20 

250· 00' 

~ . 
174 

. , 

204 

926 

732 

727 

71 

887 

72 

4500 

5833 

1604 

2524 

1797 

5085 

3264 

1631 

2643 

60 

26 

00 

05 

55 

00. 

44 

55 

20 

00 

00 

60 

64 

00 

00 

00 

64 

49 

20 

22000 • 00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'unıt ednı 
tık~ıt hor~lıır• 

Lira K. 

104 

1159 

131 

~2 
.. 

125 

380 

132 

403 

386 

275 

150 

333 

40 

2553 

3314 

,11 

1432 

2301 

2568 

1842 

763 

124 

5~94 

44 

74 

72 

85 

70 

83 

57 

96 

20 

32 

50 

06 

86 

75 

57 

82 

37 

60 

64 

52 

51 

85 

40 

,/ 
• YUı.d!> • 7,r. 
teıninol 1k\·l!ffı 

İsmi ve soyadı 
. . 

Lira K . _K:öyü 

7 

86 

9 

6 

9 

27. 

9 

37 

28 

20 

11 

24 

3 

191 

248 

68 

107 

162 

185 

111 

57 

8 

419 

83 Pehlivan ali oğlu Naipli 
mebmef 

97 Hacı kerim oğlu Karaağaçlı ,, 
mehmet 

87 Reisköyden deli ha-. Reisköy 
lil o. mehmet ağa ,, 

96. Re~~köyden meh- Reisköy 
met o. molla Ah •• ı 
met 

42 Dedeköyden hacı Koçarlı 
ahmet o. şevki 

56 •. Molla Abdurrah- :Baltaköy 
man oğlu osman 

94 Umurludan musullu · · Umurlu 
ahmet o. şakir r· 

29 Kuyucaklı ahmet Teke 

95 Aydında c~lep . ha- Aydın 
fız salim · 

62 Atça nahiye mü· Atça 
dürü mehmet 

25 Dedeköydan bekir Tekeli 
pala oğlu pala 

91 Bezaz hacı şerif Naipli 

66 Kaynak mahalle- Aydın 
muğlalı süleyman 

00 Kahya o. ibrahim Karapınar 

55 Sabık belediye R. Köşk 
Hava k. reisi A. 
Emin B. 

32 Avukat cemal ve Çifte mnsluk 
m•h. hulusi Aydın terziler 

40 Arnavut o. mehmet Ortaklar 

57 Aydın saylavı top• Germencik 
o. Nuri 

10 Doktor M. Hulusi Aydın cumhu. 

15 Alim oğlu mustafa Köşk 
hisaeai 

22 ArnaY\Jt o. meh- Reşadiye 
rnet o. iımail 

29 Hacı mclıtmet oğlu Karaağaçlı 
raehraet 

55 Hasan kamil Köşk 

. ' 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 D. 

Tarl::ı .60 D. · 

İncir bahçesi 6 D. 

incir, bahçesi 3 D, 

Tarla 85 D. 

Tarla 60 D. 
' . 

Dükkan bab 'l 

Tnrla 90 D. 

Tarla 50 D. 

Zeytinlik 170 ağaç 

Yağhane depo 

İncir bahçesi 15 D. 
Zeytin A. 12 

Tarla 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağ'aç zeytin 
İncir bahçesi 32 

İncir bahçesi 

İncir ba'hçesi 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 D. 

İncir bahçesi 60 D. 

10 ağaç zeytinlik 
İncir bahçesi 14 D. 

Tarla 20 D. 

incir bahçe. 160 D. 
Bat 6.S D. 
Zeytinlik 50 D, 

.. ı ...... 

Hudut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garhen 
merat şimal.ıo yol, cenuben yol 
Şarkan yolt garben ·emir vere

sesi tarlası, şiınalen koca ali tar
lası, cenuben mendres 

Şark<l.n gagalı oğlu h.uh'.isi bah
çesi; garben- yörük · afi- baliÇesi. 
şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif 'vakfı, gar ben 

ah met ef. basan bahçesi, şimalen 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çak
mak hatice b~hçesi . . 
Şarkan hacı kadı oğlu -hacı"·na

fız süleyman, ga.rben mendre~ ,' 
cenuben, şimalen hacı ahmet mah
dumları 

Şarkari· çakır ahıilet boyJeresi, 
g-arben rİıendres, şimalen behcet 
ef. veresesi, cenuben banayet. . 
Şarkan, garben, şimalen, cenu~ 

ben bir tarafı şakir bev kabve
ha"nesi, diğer tarafları yol 
Şarkan kilar yanko fidanlığr 

ve isterlive bahçesi, garben can..: 
ciyan, tepe yolu, şimalen, cenu
ben yoİ . . 

Şarkan bahçıvan ali, garben. 
yol, şimalen böcekli molla· halif~ 
cenuben hafız kadir 
Şarkan ali han oğlu ahmet ça. 

g-arben koca musa ve yol, şima
len yol ve tepe, cenuben ahmet 
ça. ve yol 

Arkası yol, cephesi abmet ke-
hin o. ibrahim niyazi ··· 
Şarkan sahibi mülk bahçesi ve 

söke şosa yolu, garben balatçık
tan iki develi b. şimalen sahibi 
mülk c. gümüş yolu 
Şarkan mişon sokak, garben 

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

ve şimalen arzular yolu, cenuben 
hacı aliden müstera arzularlı abdi 
o, bahçesi I 
Şarkan degirmenci oğlu dimitri 

bahçesi, garben dalama caddesi, 
şimalen kocaklı bahçesi, cenuben 
çiftlik bahçesi 
Şarkan canbaz zade hediye ha

nım bağı, ğ'arben yol 
Tarkan şose yol, garb'en sahibi 

mülk b. şimalen tahtacı pasa h~ 
cenuben arık 
Şarkan ırıklı bahçesi, garben 

çay, şimalen tarik, cenuben seb
ze bahçes.i 
Şarkan yol, garben hafız ali 

hoca koca kulak o. osman ibra
him a,ta bahçesi 
Şarkan yol, garben yol, şimalen 

demiryolu, cenuben yol 
Şarkan çirkinceli istinami o. 

incir bahçesi, garben şosa yol 
cerdenli bahçesi, cenuben yol 
Şarkan hatip o. tarla~u, garben 

mendres, şimalen arif, cenuben 
bozgadı veresesi 
Şarkan çoban oğlu fidanlığı ve 

derek zade otlağı, garben yörük 
hacıyogi bahçesi karaka.ş nalbant 
bahçesi, şimalen hacı ali ef. ve 
gece giden bahçesi, cenuben çif
tarlası 

Milli emlak satış taksit borçlarından dolayı yukarda 

hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrı menklun Mülkiyeti 261111937 
tarihinden 171121937 tarihine kadar 21 gün müddetle müzaye

deye konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı ~o 7,5 te-

minat akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatları 

ve mezkiir günde idare heybetinde satılacak müzayedeye iştirak 

etmeleri ilan olunur. (212) 
Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 26,30,8,16 
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ilin 
Agduı cumhariget 
Aluddelumumllinden 

Aydın ceza evinin birinci 
kanun 937 iptidaStndan Mayıs 
'38 nihayetine kadar altı aylık 

ihtiyacı olan ve muhammen be
deli 5040 liradan ibaret bulu-

nan beheri 960 gramdan 63000 
adet tayin kapalı zarf usüliyle 
münakasaya konulmuştur. İha
le 301111937 tarihine müsadif 
saH günil saat 16 da C. M. U. 
fiğinde müteşekkil kamisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 380 liradır. 

2 - Teklif mektupları 30111/ 
937 salı günü saat 16 ye kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. 

liğine verilecektir. Şartname

nin tastikli suretini istiyanlere 

parasız olarak verilir. 
(190) 13,18,23,30 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı } er : 

C. H. P. Basıme\•I 

Nazilli pamuk 
Tohumu üretme 
Çiftliği 
Müdürlüğünden 

1 - Müessesmiz için artırma 
eksiltme ve ihale kanununun 
hükümleri dairesinde ve açık 
eksiltme ile 1150 teneke mazot 
80 teneke benzin ve 2500 met
re preselik kanaviçe satın 
alacağız. 

2 - Eksiltme 101121937 ta
rihine tesadüf eden cuma gü
nü Nazilli belediye dairesinde 
toplanecak komisyonda mazot 
ve benzin ihalesi saat 14 de ve 
kanaviçe ihalesi 15,30 da baş 
lıyacaktır . 

3 - Taliplerin sozu geçen 
tarihte mazot ve benzin için 
saat 13,30 a kaneviçe için saat 
15 e kadar numuneleri ile be
raber pey sürmek için komis
yona gelmeleri lazımdır. 

4 - Tafsilat. şartname ve 
kaneviçe için Aydın ziraat mü

dürlüğüne ve Nazillde pamuk 
tohmu üretme çiftliği direktör 
lüğüne mürecaat olunması. 

(213) 28 30 2 4 

6 ay vade ile elbise 
Sümerhank yerli maHarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

' 

Demiryolu caddesi : Aydın . 
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1 Nuri Şemsi Güneren 1 
1 İntaoi Hutahklar Mütehanıaı cfl 

. ~ 
Dahili intani hastahkları laburatuvar muayenelerile 4 

t teşhis ve tedavi eder '8 
J Mııayen.e.hanesi: I· 
t Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastal. armı kabul eder~ 
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Taze ve ucuz ilaçlan J 
~· A:t] Yilkaek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

t Yalnız • • 

C. H. P. Basımevi 
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. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiab 250 kuruştur. 
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S Foto Abbas T oğu ı 
~· F "' f Ik l . ~ ~ otogra cı ı ve evazımah g 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak ~ ! istiyenlere kolaylık gösterilir. il 
~ .. 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında g 
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....................................................... • • : DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 

f Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaslı ! 
i Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
ı üıerinde her gün sabahdan akşama kadar Haatalannı kaltul ed~r. : ----.. ··-·-----... - .. --·-····-·:::::::::--..: .......................................... ".................................................. . ........ 


