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Başvekilimiz 1 

l.tallbultlan lznılre 
harellet ettt 

Bay Celi Bayar fuann 
aÇJhf törenine riyaset 

edecek 

Hitle .. 
Fransız bava genel 

kurmay başkanını 
kabul etti 

Berlin 18 (A.A.] - Hitler 
Fra1181Z hava renel kurmay 
baıkanıaı kabal etmiftir. 

••• 

Macaristanda 1 Genel kurmay başkanı 
B. ~~ ltalyan ~eye- Eliziğde büyük tez'a-

tinı kabul etti hüratle karşılandı 
Bette 18 - Şenliklere itti· 

r
1
ak etmek &zere buraya gelen -
talyan heyeti Kral nahibi 

amintl Horti tarafından kabul 
eclilmiftir • 

Kllçllll antant Ha/antla galanda 
toplantısı Bir olomolJll 

Belgrad 18 (Rad10] - Ya-
puvya liyui mahfeUeri ki- Juızaaı 
çak antanba Rid ele yapaca- Berlia 18 - Hollaaclaclaa 
tı toplantuwa abemmiyetiai Berliae otomobille gelmekte 
kaydetmektedirler. olan Hollandamn Berlin sefiri 

, ••• • bir otumobil kaza11Da uira· 

MaaoUnl taJJware ile •t;;rin otomobili bir kam
, Pantelergaga gitti yonla çarp1111Uflar •e otomo-

Roma 18 - (Radyo J - bil parçalanmifb. 

_ .. 
Bapekilimis B. Celal Sagar 

l.tubaı ıs· [A.A.J - a.,. 
••idi CeW Bayar bmir fu
naın açabf tlreniae riyuet 

. etmek tlzere balla nparla 
lamire banket etmipir. 

· B11gnelmllel gencflll 
ICongre•I 

NeYJOrk 18 - .,.......... 
paçlik konrıeai muaİIİH 
hqlaDUfbr. Koaıreyi Belediye 
Reisi a,... Ye bir aatak irad 
•tmiftir. K•ıreJ bet yib 
maralalaaa iftirlk etmif bu· 
luamaktachr. a.L 

Şimal ltatlJunda 
Bir ıamandı·a 
Bulundu 

Leninırad 18 - Enıtittlye 
gelen haberlere g6ı e ıimal 
denizinde 1902 senesinde b.r 
Amerikan heyeti tarafından 
abl111111 blr Şamandta bulua
llMlfhlr. 

Hallı•i lı6fai: 

Buı&n: 
1 - Saat 17 de Kaycı .. 

ilik ıtıbeli, 20 de de Ki· 
tapuray ve Yayan tubeai 
komiteleri toplanacakbt. 

2 - Saat 18 de Halli:e
Yl binaaacla fftrq derlle
rt de.a• edecektir. 

Ba aabah Mmolial iç m~ Atar Mll'ette yaralanan ae-
11 bir kan taJ111N111e Vlcloa- flrhl Wataa y.nlmq bit b~ 
ya han meyclumdb- pame. ,.._.. ete ,....ıalUIUfbt, Gı•el Karmay batlra11ıau 
lerya aduau UÇIDUf n iki Şof._ bir 181 olm*mtfbr. llareftll Fflflsi ÇMlllGlc 

aaat IOnra pertelerya haya Tale-be····ıenn· Elhit 18 (A:A.J- Genel 
meydanına inmiftir. Musolinl kurmay bqkanlmlz Man!fld 

~~ •t= 1:=.ca~e~ Mektep haricindeki ~e=. Ç~~ a.:.=: 
balkoaandaa keac:Uabd ha,.. Y&f&Yedillf~~ot ~ 
retle brflbyan ahaliye ~ ~• ___,., •••---· · 
kir ederek fakir aBetere oa Ôin*clilfmbe ~ Malltlf 'ler/l edea-
bha Uret dataliaıum "ifP· ..ıutetı, •eidep talelHıletflb IJt1retme11ln'l•l8 
lere çift' lhddtt Yerlliaeibd melltebe clen1a .U-eriai 9' 951' ~itibar• .... 
emteüalftir. mektep- dııtmMID Jllfi~ ~ lllNr ............ _..._1 • -Ll..I• L..&.... h•lııti+'n a..aLJ. ....... . ~ J'G3'A-

••• •Wıı ..::k' _. • - &-. ı• o1R1181Nbietıılllıl'tbizi -" 
Aflnanl/tfflllr lllr t. bse tetkikat 1• IMaı ...... ,. ___.ona. 
c . maktacli'r. Pek ,. .... ~ ,.. ,_..~ 
o'lldet le}gonıı rilecek olU ba tetldkattaaı ......... t*Wlk dler • 
IBf#llılılll dil ..,...a Yeldlet ı•taclw ... .. çok Jlbelmeleriai c111v& 

P 18 ( k a. ) Sa balliYa koa&ol İfİDİD ne te- Aycladı • 
Flf ftııt t C8- ~ d..;. bildir --L 19_...._,h;_ ~' 1"-...1 --J ..ıua ..,.... oı.. Meret.al 11Dn1e ,apuacajlm • e~- ~.... .... ~ uaa ...,.., 

Nffiaiy putell al•..,.cl. tir. AWBlanattiıalp M*°•lh, ş.,.. 
bedeli Anillalya lejy•..._ Ziraat B~._ ,__., O. Erbey~ AW&Hcwlir KUll 

Sldet ....... 1 kaya, Vadi Selpak Germeaelk 
aym olur bir ~JO• 1 imtihanları Olma• ÇetlDeri ~. SUI 
ihdu eddditbai Ye lllrk ~ Orta obt meıaıderr için ltinbJ Sot.e~ im. Çertea 
dan mtlrekkep olu ba le110- ,.,_tosaa 16117 lin~ de••• K~, Haldri Gllleael ~ 
auda Almaa ordmam Çe- edea Ziraat Bulra11 memur• klJ 
küyakyaya ,tlril~llil ~aa lulr miul»eka ;mti~aaları ya- S:.ıdoin: 
bu •emlekete gireceiını Ye 

1 

pahmtbr •. Dün ele ~. mezn- Emin Oaaı merkez, Meta. 
orada vadfe alacaiuu )'U• 1an... lıd olan. ımtibanlara 1 &ıat Naya• mele Mebmetf 
maktaclar betlanm19br. lmtahaalarıa .on 1 "''-- K ··•-- r; • günildilr. · naaun am'9'9U", 

Zil aat Banka11nın açtaja bu Çine: MarBfal Balbo 
ita/gaga dlJndll 

Roma 18 - B. Maollni 
Almuyaya llyare~ .-. 
eclea marqal BllboJU kabulı 
etmlt n Berlill .. yalaab hak 
kaaA ftrdril .... diale
mlftir. 
... 111 Rl:cl,oj .... Aj. 

..... ,. MJababnclaa .... 
edenmaraplBdM.••oliat-

imtihanlara phrimizdea 12 Goztcl~ Ural Çine ikind' 
orta okul ve 3 liıe mezuna okul, Htbnl Eren Atihaa, 
iftirlk etmiftir. Nazilli: 

yi ziyaret ederek Alma..ya 
haYa . kuvyetlenDin iRipfı 
hakkında Ye Hitlerle marapl 
Glrinı ve gerek halktan ,ar 
diltl llltDİlllı bbaltl Ye Libaya
kabal ecliletelt ltaıyan köy• 
llleriaia lflerinbı ne kadar 
ilerledlifai bitdirmiftir. 

Zeynep S eyltl, Melımed 
Selçuk, Btlrhaniye, Ah•_. 
Öztekin Blrbaeiye, Halil FU' 
rl Çelik Yatdere, Şemt 6aw 
cel bereketli, O.... Tmi-* 
Geteair; 

Slh: 
~.-......~ 

. :~. 

• 
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Kaycülnk Ko~nut_!D•~ v 

Köyün sağlık ve temızlik işleri 

Salgın temeli. temizlik ol· 
duğuna g6re, acaba köyleri· 
mizdeki durum nedir. Bu ya• 
zımı buna ayırmak istedim: 

Gezip dolaşdığım yirmiye 
yakın köyde yapbğım tetkik
ler; bana acı hakikatler ver
mek, öğretmek faydasını ver
di. Ben, köyleri gezmeseydim 
bir çok yurtdaşlarım gibi Ege 
bölgesinin feyyaz toprakları 
ilstündeki varl•ğı bahtiyar ve 
mesut tahayyül etmekte hak
sız olmazdım. Çok gezen çok 
g&rDu diye bir ata siizilmilz 
Yardır. Bugilne kadar her 
ata s6zGnlln g&rütlerin ve 
tecrDbelerin neticesi olduğu 
aabit olduğuna gire, yukanki 
de bayle olmak gerektir. Biz 
de gezdiğimiz ve gezdiğimiz 
yerlerdeki girDperimizi hidi
ıelerin derinliklerine ve ince
liklerine kadar nllfuz ettirdi
ğimiz için, yazdıklarımız bir 
hayal mahlul& değil hakika
tin tam kendisidir. 

Kayler çok piı. Buna delil 
aaatermeie ne hacet. Ufak 
bir gezi bunu teyide yetgin
dir. Benim asıl acı duyduğum 
asırlardanberi temizliğin mil
messili sayılan bizlerin, kay
niln pislik içinde bu'unuşu Ye 
bu yiizden çaşid hastalıklar• 
dan 6lüşü, Türk milletinin 
kaynağı olan köy varlığının 
yıkılış ve çözülüşüdür. B~ çok 
hazin ve üzerinde dütünmeğe 
değer bir hidisedir. 

Köylü yıkanmıyor. Ostbatı· 
nı arıtmıyor. Evler umumiyet
le en basit temizliğe bile 
mazhar olmuyor. Bunların ha
kiki sebepleri, kendileri kadar 
acıdır. 

Niçin yıkanmıyor 1 Niçin 
üıtbaşını arıtmıyor ? Köyde 
su mu yok 1 Belki bunların 
hepsi var. Fakat köylü de 
temizlik duygusu zayıflamıştır. 
O kadar ki içeceği suyunu 
bite çaydan, sulama arığından 
alıyor. Bunu biraz olsun süz· 
yim demiyor Niçin ? 

Bu niçinlerin karşılığı ıu
dur: Köylü derin bir bilgisiz
lik içindedir. Öyle ki, o; ken
di haline birakılmış bir du
rumdadır. Kim varki ona, 
kötü olan ıeyleri öğretsin, 
iyilerini kendisine itiyad yap
brtmn? 

Şllphe edilmemelidir ki bun
ları; batında mllnevver muh
tarı Yeya köyde münevveri ba
luomıyaa köyler içia yazıyo-
rum. 

Meseli: lnebolu köyll Boz
doğanın en kalabalık ve her 
bakımdan eıa iyi olması gere
ken bir köyllmllzdll. Bu hafta 

Yazan : KÔYCO 
yapbğımız gezide, ovaya gö
çen kaylilyle kayde oturanla
rın pis, bulanık çay ve arık 
suyundan içtiğini gördüm. 

Bir kadın arıktan destisine 
elindeki tenke tasla su doldu
ruyor. Yanında gözel, gürbüz 
bir kız da avuçlarile bu pis 
ve topraklı sudan kana kana 
içiyordu. Hayvanımı durdur
dum. Kadına: 

- Teyze bu suyu ne yapa
caksanız? 

- içeceğiz yavrum. 
- Peki amma bu çok pis 

bir ıu. Hem de içinda toprak
da var. Su bulamk. Haydi siz 
ne ise fakat ıu güzel yavruya 
acıyorum. Bütün hastalıklar 

pis sulardan gelir. Dizanteri, 
tifo, mide ve bağırsak, böb
rek, mesane hastalıkları. Bu
ralarda, ölenlerin çoğu bu 
hastalıklardan gidiyor. Kendi
nize acımıyorsunuz bari şu 
yavrucaklara acıyın. 
Kadın beni doktor sanmıı

b. Dediki: 
- Doğrusun yavrum. Se

nin verdiğin kinin biteliden 
beri çocuğu yine sıtma tutma
ğa başladı. Haklısın fakat ne. 
yapabm demeden: 

'Köyde Yeya civarda ari 
suyunuz mu yokki ? 

- Yok ya evladım. 
Halbuki biraz önce İnebo

luda kahvede köylfiyle gürü
tllrken ayni mevzu üzerinde 
durmut Ye köyde bir " Glir
lek" suyu diğer, kuyu suyu 
olmak üzere iki temiz ve art 
suyun olduğunu öğrenmiştim. 
iki temiz suyu olduğu halde 
kahvelerimiz geldiği zaman 
kahve tepsisinin yanınde bu
lanık bir su getirilmişti. Me
rakımı mucip olduğu için 
sardum: 

- Bu pis su. Arısi yok mu? 
- Var beyim fakat kbylii 

içmiyor onları. 
- Buna alıımış da, eğer 

çay suyu vermezsek milfteri 
gelmiyor kahveme. 

- Allah allab. Bu pis su
yun kerameti mi var ? 

- Vallahi beyim ben de 
bilmem. 
Kahvedeki ihtiyarlar da kulak 
kabarttılar konuşmaya. Ko
nuşma genişledi. Meğer köy
liloiln bu pis suyu içmesinin 
sebebi neymit: 
Yanımda köy tabsildarların

dan biri: 

- Bayım isterseniz beraber 
gidelim na şuracıkta çok irı • 
bir su var gCirelim 
, - Gidelim. 

Kahyeye bet kakika atede. 
Etrafı kazılarak bir cukar 

Türkiyede ziraat imkanları 
ve projeleri 
--------9 Agustoa tarihli ,, The Ti- tütünü, türk üziimleri, türk 

mes/ Di Taymi11" in Türkiye incirleri, tiftik, fındık, ceYiz, 
için netrettiği 40 sahifelik palamut ve ti~rkiyede istilisal 
biiyilk ilivede Ziraat meselesi olunan bilcllmle hububat dün-
ve ehemmiyeti sık sık mev- ya piyasalarında çok iyi tanın-
zuubahs olmakta ve yukarı- mış ve sevilmiştir. 
d" ki baılıkla ber de yazı bu- Türkiyenin, lngilterenin is-
lunmaktadır. Bu yazıyı aynen tihlikine arzedebilecegi baş-
alıyoruz; laca istihıalit; bugday, arpa, 

Tii.rkige ziraatı için hayvan yemi, Y&f ve kuru 
I nkişaf imle.tini arı ve meyveler, sebzeler, yumurta, 

Projeleri deri, Zeytinyağı, hayvanlardan 
Kemalist Türkiyenin ticaret istihsal olunan maddeler ve 

politikasını, Türkiyeoin kendi- kereste olarak mlitalea olu-
ıinden mal alanlardan mal nabilir. Türk yilnleri ve tif-
alması teklinde ifade edebi- tikleri de lngiliz kumat fab-
lirlz. Bu ana siyaset Londra rikaları nezdinde kıymettar 
Beynelmilel para iktisad Kon- mallardandır. 
ferenıı'ndan beri Türkiyenin Büyük Millet Meclilinin aoa 
aktetmekte olduğu Kliring ile açılış nutkunda Cumhur reisi 
lngiltere arasında böyle bir Atat ırk Memleketin ziraat 
anlaşma mevcuitur. Fazla ola- politikası hakkında beyanatta 
rak gerek bundan eYvel ya- bulanmutlardır. Milıarilnileyh 
pılan gerek bu defa aktedilen ziraati, Tiirkiye sınai politi-
anlaşmalara Eksport Credit• kasının istinat edeceği eaaa 
Guarantee Department (ibra- olarak tavsif buyurmutlardır. 
cat kredileri te-keffül dairesi) Kendilerinden sonra .az 16y-
ile imzalanmış mali anlatma· leyen Başvekil ise Avrupa 
larda merbut bulunuyor ki piyaaalannın ihtiyaç g&tere-
bularda da mal ile ödeme 1 celderi bam maddeleri Tlrki
şartları vardır. Türkiyede vasi yenin, bu piyaularm talep , 
ziraat imkanları vardır. Mem- edecekleri ıekil ve enafta 
leketin coj1'afi durumu, gerek yetiftirmek ••iade oldaiana 
iklim gerekıe toprak şartla- bildirmiştir. · 
rının çeıidi balkın ça- Cumhur Reisi AtatOrkDn 
lııkanhğı ve nihayet emsalsiz itaretile türkiyede; bankacılık, 
bir muvaffaki~etle başarılmlf münakalat ve muvasalitı is-
yakın inkilip ve ilerleme lib, milli sanayi vb ticareti 
hareketleri, planlı ve metodlu inkişaf ettirmek ve teşkilit-
bir yürüyüş takip ederek ya- landıtmak sahalannda biiyük 
kı~ bir zamanda Avrupay baıardar elde edilmit bulunu- · 
mevaddı gıdaiye ve alelumum yor. Şimdi de müşarünileyh, 
ham maddeler ihraç eden vasi mikyasta bir ziraat 
mühim bir merkez haline ge• kalkınmasını istihdaf eden 
leceği bak&. ındaki ·ümitleri dedn mesai için işaret ver-
haklı gösterir. miş bulunuyorlardı. Bu kal-

Atatürk, zıraüt laakında kınmanın türkiye bilnyesinin 
ne diyor ? temelerini tetkil edeceğine 

Umumiyet itibarile Türki· tUpbe yoktur. filrkiye; cum-
yenin zirai istihsalib vasıf huriyetin 15 inci yıl dönUmü-
itibarile çok yüksektir. Türk nü 29 Birinciteşrin 1938 de 

haline getirilmiş ve bu çukur kutlulayacak ve: bu tarih, top. 
bir havuz halini almıştı. Top- lanacak bir kongre ile ziraat 
rağın altından şeffaf bir su sahasında vasi ve sistematik 
akıyordu. içinde sardalya bil- bir ıslihat ve kalkınma bam-
ytıklilk ve şeklinde balıklar lesine mebde olacakbr. Hü-
yilzüyorlardı. Fğildim. Kana kümetin yeni ziraat politika-
kana bu temiz sudan içtim. 
Bu su; içilmiyerek tarlalara smı tesbit edecek olan prea-
akıdılmakta. Bununla bahçeler sipler, Ankara da toplana· 
sulanmakta. Yanımdaki köy cak olan bu kongrede tebel-
tahsildarı: lilr etmiş bulunacakbr. 

Bayım. Şu g6rdüğiinllz ye- Kemalist Türkiye zimam· 
fillik bu suyun eseridir. Geçen darlan; gerek kapitlllisyonla-
yıl burada 

0 

genç Ye çabşk4lD nn gerekse garp Avrupa1UUD 
bir muhtar vardı etrafını kaz· 
dırdı bu ıuyun. Su gilrleşti. unayileıme hareketi netice-

-Peki köylil niçin bu ıu- lerinin, Tilrlriye iktisadi blln-
ya içmiyord çayın pis 1Uyanu yesi Ozerine mazide lraa ettiği 
içiyor.? basarlan tamamile mlldrik 

- Anlaıılmazl.. bulunuyarlar. 
O.Yamı Yar • O.Yamı yar • 
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Beden terbiyesi kanunu 
~llaıı . No: 3530 Kabul tarihi: 29/6/1938 

Netri tarihi: 161711938 
-2-

VıUigetler istişare heget-Villiget teıkillitı : 
Madde 10 - Her vilayet 

bir beden terbiyesi bölgesidir. 
Valiler bölgelerin baıkanıdır. 
Beden terbiyesi işleri vilayet
lerde valilerin, kazalarda kay
•akamların, nahiyelerde na-

\ 

leri: 
Madde 15 - Viliyet isti- · 

şare heyeti valilerin riyasetin
de bölge beden terbiyesi di

hİ )•e mlldürlerinin, belediye 
teıkillb olan yerlerde bele
diye reislerinin ve diğer köy
lerde muhtarların idare ve 
•esuliyeti albndadır. 

Madd 11 - B61gelerde be
den terbiyesi ve spor iılerile 
IDetgul olmak üzere valilerin 
•esuliyeti altında bölge beden 
terbiyesi direktörtl ile o böl
fede tatbik edilmekte olan 
lpor nevilerinin allkadar fe· 
clerasyonlarla mütenaZ1r ola
rak, her biri için valinin se
~eceii' ve beden terbiyesi ge
nel direktörlüğiinlbı taıtik 
edeceği birer ajandad terek
k~ eden heyetler bulunur. 

Madde 12 - Lüzum giSril
lecek viliyetlerde beden ter
biyesi iflerile meşgul olmak 
6ıere birer beden terbiyeli 
direktörü ve maiyetinde lii
llllJnu kadar memur bulunur· 

Kııliipler, gıırııplar: 

Madde 13 - Gençlerin be- ı 
elen terbiyesi ve sporu bu. 
~nan ile kurulacak ve bu 
-kanun bllkllmlerine intibak 
~ttirilecek olan kulüpler ve 
•uruplar vaııtasile yaptırılır. 

Mektep ve kışla dııında 
Çok beden terbiyesi mükelle
fiyeti çağında yurddaş bulu
ilan köy, kauba, şehir ve 
llıünferid mahallerde kulüp, 
tllidea az yerlerde spor gu
l'Uplan kurulur. 

Beden terbiyesi mükellefi
Yett çat-la yurddai aaym 
beı yüzden fazla olan kasaba 
•e tehirlerde her kulübe beş 
Ylzden fazla ve iki yüzden 
laokıan düşmem~k şartile ka
.. ba ve ıehir kulUpleri tesis 
olana bilir. 
. Bu kulüblerin Ye gruplann 
111lkan ve lüzumuna göre te
liai ve kulüblerin bu kanun 
b&kiimlerine göre, tevhidi, 
tefrikı ve feshi genel direk
tlrlüğiin göstereceği lüzum 
~~ne icra Vekilleri Heye
'OlllCe krrarlaıbnlır. 

letadde 14 - Halkevleri 
lcea.di mensuplanna ye arzu 
~~ere kapalı veya açık A· 

""lllarda beden t~rbiyeıi re
lltl direktarUlğtl ile milfterek 
oa.rak tertip edilecek proğ
•-.1ara göre jimnaıtik, iskrim 
dreı, yilrtlyüş, ulon oyunlan 
•e lllilll rakıılar gibi beden 
!etLiJW ............. yaptm-

~-

rektörü, kiilUlr direktürü, ma
halli askeri kumandanı veya 
vekil edeceği zat, sıhhat mii
dllrO, umumi meclisçe her 
yıl içinde seçilecek bir daimi 
encilmen izaıı, belediye reisi 
ve merkezdeki lise veya orta 
okul beden terbiyesi öğret
meni ve viliyet merkezinde 
spırda bilgisi ve ihtisaıı ile 
tanınmış vali tarafından 2:4 
zatten terkküp eder. 

Madde 16 - Kaza istişare 
heyeti kaymakamın reisliği 
altında maarif memuru, as
kerlik şubesi reisi, belediye 
reisi, hilkftmet doktoru, okul 
beden terbiyesi öğretmeni, 

kazada spor bilgisi ve ihtisa
ıı ile tamnmış kaymakam 
tarafından seçilecek bi,rer 
zatten terekküp eder. 

Köy istitare heyeti vazifesi 
köy ihtiyar heyetine veril
mittir. 

Madde 18 - Viliyet, kaza, 
nahiye istitare heyetlerinin 
vazife ve salahiyetleri nizam
name ile tayin olunur. 

Biidçe 011 11aridat : 
'Madde 19 - Beden terbi

yesi genel direktörlftğüniin ve 
ona bağlı teıkilitm gelirleri : 

A) Umumi büdçeden ayrı
laçak tahılsat, 

B) Vilayet hususi idare büd
çelerine bir ıene evvelki nak
di tahsilat yek7nlarının yüzde 
ikisi nisbetinde konulacak 
tehsis•t; 

C) Geliri elli bin liradan 
fazla olan belediyelerin bir 
sene evellki tahsilat yekunla
rının yüzde dördü, 

D) Her nevi ıpor mill8ba
kaları ve müsamereler hasıli
tiie diğer çeşidli gelirler . 

E) Teberrülerdir. 
( B) ve ( C) fıkralanndaki 

gelirlerden yüzde sekseni mün
hasıran mahallın beden ter
biyesi ıaha ve tesiılerinin vü
cuda getirilmeaine, geri kalan 
yüzde yirmisi de yine mahallin 
diğer beden terbiyesi teşkilat 
ve faaliyatlerine ve gerekli 
ıpor malzemesi tedariki mas
raflarına, Genel direktörlüjün 
direktiflerine gare tahsis olu-
nur. 

Mahalli idare ve belediye-
ler blltcelerinde mecburi hiz
metler faılına bu tahsi11 tı 
koymazlarsa bOtçlerini tasdi
ka wihiyattar makamlar ta
rafınlan reıen konulur. 

• Sonu yarın • 

Mahallelere nöbetle 
su verilecek 
Aydın belediye reisliğinden: 
Havaların kurak gitmesi 

müsasebetilc şehir deresinin 
suyu azaldığından şehre bol 
su vermek mükün olamamak
tadır. Bu .st.beple 19181938 
gününden itibaren mahallere 
aşağıdaki proğram veçbile su 
verileceği muhterem halkımıza 
ilin olunur. 

Saat 7 den 16 ya kadar: 
Hasan efendi, Veysi paşa, 

Köprülll, Mesudiye ve Meşru
tiyet mahallelerine. 

Saat 16 dan 7 ye kadar: 
Ramazan paşa, GOzelbiıar, 

Kurtuluş, Cumhuriyet, Cuma, 
Orta, Zafer mahallelerine. 744 

i-·- Abone teraiti --·· 
j YıJlıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 liradır. • 
: idare yeri: Aydında C. H. f 
: : i P. Buımevi. : 
i srazeteye alt yasalar lçlıı i 
İ yazı itleri müdilrlltüne, llln· i 
i lar içiıı idare m6dürlütün• İ 

ı .. ~.~~.~~.~~!~~~~.~~· .............. i 

---

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cnmhuriyet 
mahallesinde 321 ada 11 par
sel numaralı ve 204 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammenin 
metre murabbaı 60 kuruştur. 

3 - Bedeli ihalesi taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin fartnameyi 
g&rmek üzere yazı işleri mll
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 1068 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 5191938 
pazartesi günü saat 11 de 
Belediye daimi encümenine 
ilin olunur. 

19 24° 28 3 743 

lmtıyu: aahlbl ,,. Umumi N•lyat 
ll6dGrU ı Etem lleadrH 

Ba81ldıh .... 1 

C. H. P. s ... eft 

Aydın Belediyesinden: 
Cinai Mevkii Mlktan Hhuı 4 Yıllık bedeli Muvakkat 

metre muhamaeat temlaab 
L. L. K. 

Sebze llahçesi Cüzelhisa Ma. 18400 175 13 13 
,, ,, Kurtuluş ,, 41300 350 26 25 
n n n " 29440 350 26 25 
,, ,, Orta ,, 34960 200 15 

1 - Belediye emvalinden yukarıda mevki ve taireai yazılı 
ıebze bahçelerinin dörder senelik icraları açık artbrmaya 
konmuştur. 

2 - isteklilerin ıartnameleri görmek üzere Yazı iıleri 
mBdürlüjüne, arttırmaya iştirak etmek üzere hizalarında ya
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 5191938 Pazartesi saat 
11 de Belediye Daimi Encümenine muracaatları ilin olnnnr. 

(742) 19 24 28 3 

9 Numaralı incir T. Satış kooperatifi 
Dlrektör1iJğiJnden: 

Kooperatifimizin Nomal i'enel toplantısı 30 Ağustos Salı 
günü 1aat 10 da kooperatif bin~sında yapdacaktır. Ortakların 
o gtın toplantıda asaleten veya temsilen hazır bulunmaları 
rica olunur. 

RUZNAME 
1 - 1937 - 1938 it yılı pllnçosunun tasdik ve yönetim 

kurulanan ibra•. 
2 - Kur'a ile ayrılacak iki yönetim kurulu üyesi yerine 

yeniden iki ve iki yedek üye secilmesi. 
3 - Yeııiden iki murakibin ıeçilmeıi ve ücretlerinin tayini 
4 - Hakem kuruluna üç üye seçilmesi. 
6 - Kooperatifin 1938 - 1939 iş yılı masraf blltçcsiDİD 

tesbiti. (741) 

Aydın icra Memurluğundan: 
Doıya No : 9381 2096 

Cinsi, nevi, kıymeti ve evsafı afağıda yazıl mallar bir 
borçtan dolayı açık arhrma ile satılacağından artırma Ayclm 
pazarında 13191938 salı gllnl uat onda icra olunaca~tır. 
iştirak edenlerin gösterilen ... ıta pazarda bulunmaları i1ia 
olunur. 

Adet 
Çift 
8 
7 

42 

Çift 

Siyah aıkar iıkarpin 
Kahverengi ıskarpin 
Mabtelif kadm ....,.... 

Kıymeti 

Beter liradan 

" " 275 ,., lmnapht 
[740] 

. 
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S MÜNİF İ. ERMAN 41 

i) 

1 Nl~':;'u~,~:1~~t::.::;::1~sl 
ve Operatörü 

il> Hastalarını her gün Park kartıaında Bay Hasan Kimi-
D Hn evinde kabul eder. 592 

.D Muayene saatleri : sabah 7 - 8 .. 

L~..1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biç~i ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

r.=-!~IP'.!ıııtı;ııll'!'llll;ıııı;ı';ıııı:;:ın~ıı;ı~~"lll11::1P~ıı::1~ıı;ıtıı;ıııı;ıııı~ıı;ıııı;ıııı;ıııı;ıı ~ 
ırl~l~~l~lthııllll•ııdlı•ııılllıuııllııutıl!ıbdıllıbdıJlı;;;ııJlb..ıllllı.ııllıı"'ıllb;;iıllıi;;.dlli,;cdtıi.,dlıi:dıllıi:,iıllık;;ıuı.;iıl~I 

[!~ Elengüllü ılıcalarına koşunuz l!j 
(!1 Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin f~] 
[+] intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+~ 
[•l siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve r·~ 
[+J kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu ı•A 
ı·~ gibi cild hastalıklanna karşı çok faydalı çamuru ~l 
•:~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve -!s 
r~ı komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile r·ıt 
!'"+.>1 sabit olan Elengüllü ılıcalanna koşunuz. + •-[•l Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, + R] temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. +J 
~~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri :1~ F":~ Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek + 
&:~ b - ı- "h . t t . 1 [+] ve er turu ı tıyacınız gaye ucuz emın o un~r. + 
ı !:~rı;'ı-~P~ll'.;'lıı:'fıı;'l'~li."'li':lll!;'lıı;tl~lei.iill'•"' .. 'ill~ 694 + + + 

~bMilıllıulıdlıbdlllııNiıl~ıMidlWllıiiıiılıoMiı'ti idlır 'ıllli iıll' ;e,; iıf 

C. H. P. 

r.=-!'!:.'ll~l~!l!91ll 5'1~l'!:.'Clli'.!.'iiil'"'l'lll' ""' "~~~~ 
ır~ıı:..~~~ .... ~1~"""~.~~ .. ~~~~··~ ~'ı 
~ OPERATÖR • • Dr. Nuri Erkan • + Memleket haatane.li eski operatörü 
+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 

I+ · Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 
+ MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 
+ Her saatte hastaları kabul edeı Eakir butalar mec-
• c:ınen muayene olunur. 130 '• .... ~ .. ~··"1111~·····~·····~~ ~ ae ;af.._..._.~lıti + + S"t 6 6 6 ft iftn ....... • • • • 

pı••••ıı91···1···· ... ••••• ..... S DOKTOR - OPERATÖR 

- Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdıi"J a evin üst katında 
kabul eder. f 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 

l'•~l'1J'1J'1'qu)l •• l .. 1'11•qpımll••~·ı· .. ._ 

l --(Acele Safılk Ev)-
S Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat -
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin 
~ Maballei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve S salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan
ij) ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca-
~ atlan ilin olunur. [684] 

laaa1ıa·ımııııımı&ılııımthllilııAMlhılııtbdmlıııttıııaıA aaban .. -. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· _"" __ _ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


