
YIL: 2 25 Ağustos 1938 - PERŞEMBE SAYI: 327 

-~;==:========================================================================~===--===============ıı--ıe< 
Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Başvekilimiz 
Doğu seyahatine 

çıktılar 
Başvekilimize hariciye 
ve dahiliye vekillerimiz 
refakat etmektedirle ... 

Ankara 24 [A.A.] - Eliziz 
"Seyahatine çıkmak üzere Baş
Tekil Bay Celal Bayar refaka
tinde hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Aras olduğu halde 
Anadolu ekispresile Ankaraya 
gelmişler, bir müddet istas
yonda kaldıktan sonra seya· 
hatlerine devam etmişlerdir. 

Başvekilimizi istasyonda bü
yük millet meclisi reisi Abdul
balık Renda vekiller, mebus
lar, milli müdafaa V e er
kanı omumiye erkanile vali 
ve emniyet müdürü istikbal 
Te teşyi etmişlerdir. 

Baş vekilimize dahiliye ve
kili ve parti genel sekreteri 
Bay Şükrü Kaya da refakat 
etmektedir. 

- - +--
Adliye ve ihtisad 
Vekillerimiz 
/tanbulda 

İstanbul 24 - Adliye ve· 
kili Bay Şükrü Saraccoğlu 
•e iktisad vekili Bay Şakir 
Kesebir bugün seat 16 da 
lzmirden avdet etmişlerdir. 

Vekillerimiz cumhuriyet baş 
ımüddei umumisi, lstanbul müd 
dei umumisi ve bir çok dost
ları tarafından karşılanmışlar· 
dır. a.a 

Lord Rencimanın 
.temasları memnuni
yete şayan bir saf
haya girmiş 

Prag 24 [ A. A. ) - Lord 
Rencmanile başvekil B.Hudza 
dün akşam üç buçuk saat 
görüşmüşlerdir. Hudza bugün 
Cumhurreisi Beneşe bu gö
rüşme hakkında izahat vere~ 
cektir. Pragda salahiyettar 
mabafilde her iki taraf için 
memnuniyete şayan bir mü-
zakere esası bulunduğu söy
lenmektedir. 
• 

Ha1'eoi lıöp•i: 

Bugün: 
Saat 17 de Ar, 18 de 

Sosyal yardım komitele
rinin haftalık topla~blan 
vardır. 

• 

• • 

ispanya muharebeleri IJapo?~mp~rat~ru 
Musohnıye hır nışan 

C h • • ·ı • d "! k•J gönderdi Um UrıyefCI er Ort 1 Omefre Roma 24 [Radyo] _ Bay 

yer arazi kazandılar Musolioi Japon sefirilli kabul 
- etmiştir. Sefir Musoliniye Ja-

F rankistler bir günde 17 tayyare düşürdüklerini ponyanın en büyük nişamnı 
iddia ediyorlar tevdi etmiştir. Musolini Japon 
------ İmparatoruna teşekkürlerinin 

Salamanka 24 [Radyo ] - larsa da Frankist tayyarelerin iblağını sefirden rica etmittir. 
Askeri barektler hakkında taarruzu üzerine bunlardan 

alınan malümata göre Ebre altısı düşürülmüş ve diğerleri 
mıntaksında muhabere devam geri kaçmışlardır. 

Macar kral naibi 
Hamburgda 

etmektedir Cumhuriyetçiler Mevzileri bombardıman et-
müdhiş zayiyat verdikten mek üzere gelen hombardman Hamburg 24 - Macar kral 

naibi Amiral Horti ve refa-
sonra dört kilo metre ilerle- tayyarelerinden birisi topla 

düşürülmüşdür. Hava muha
mişlerdir. 

katındaki zevat bu sabah bu
raya gelmişler ve resmvn be
lediye dairesini ziyaret etmiş
lerdir. 

rebesinde 10 cumburiyetci 
~umhuriyetçilerin 30 tayya-1 tayyare daha düşürülerek bir 

resı muharebe devam eder- günde düşürülen tayyarelerin 
ken mevziler üzerinde uçmuş- mecmuu 17 ye baliğ olmu~tur. 

Hatay meclisi iki 
Eylülde açılıyoı· 

Antakya 24 [ A. A. J -
Hatay meclisinin iki Eylülde 
açılacağı resmen ilan edil
miştir. O gün Hataym milli 
bayramı sayılacak ve her yıl 
kutlulanacaktır. 

Franho nohtai 
nazarını Londraga 
bildirdi 

Londra 24 - Hariciye na
zırı Lord Ha lif aks öğleden 
biraz sonra Lord Primayı 
kabnl etmiştir. Lord Prima 
General Fraukonnn noktai 
nazarını izah etmiş Te Fran• 
sa, İtalya, Portekiz mürablias
larile yaptığı görüşmeler etra
fında izahat vermiştir. Haber 
aldığına göre Lord Prima 
geveral Franko nezdinde ye
niden bir teşebbüs yapılması-
nın muvafık olacağını söyle
miştur .• 

ltalyada 
Maden sergisi 13 ikin

ci teşrinde açılacak 
Roma 24 [Radyo] - Faşist 

partisi genel sekreteri maden 
otarşı sergisinin projeleri Mu
soliniye vermiş ve Musolini de 
serginin 18 ikinci teşrinde 
açılmasını münasip görmüştür. 

Maruf bir tayyareci 
öldü 

Nevyork 24 - Tayyare i
mal şubesi ikinci reisi tayya
reci Frank bir tayvareyi tec
rübe ederken düşerek yara
alnm•t ve baıtanede ölmiiıtnr 

• 
Japon yada 

müdhiş bir tayyare 
kazası 14 ölü 200 

yaralı var 
Tokyo 24 - Domey ajansı 

tayyare kazası hakkındr mü
temmim malimrtı vermekte
dir. Havada çarpışan tayya
reler antrman tayyareleri idi. 
Çarpışan tayyarelerden birisi 
kesif bir halk kitlesi arasıoa 
düşmüş ve benzin deposu 
ateş almıştır. Dokuz ölü ve 
ekserisi ağır olmak üzere 
200 yaralı vardır. ikinci tay
yare bir evin içine düşmüş 

pilotla rasıdı ölmüştür. Evde
kilere bir şey olmamıştır. Za
yiat blancosu 14 ölü 200 
yaralıdır. 

Bari şark panayırı 
Paris 24 [Radyo] - gele

cek ayın altısında Bari ~ar 
panayırı açılacaktır. 

Macaristan ve 
küçük antant 

Peşte 24 - Küçük antant 
devletlerUe macaristan arasında 

bir anlaşma imzalandığı ha
beri ile Macaristanın silah-

lanması ve hukuk musavatının 
tanınması memnuniyetle kar-
şılanmıştır. a.a. 

Roma 24 [ Radyo) - Ga
zeteler küçük antant murah-
haslarının Beltde aldıldan 
kararlara memnuniyetle ip.ret 
etmektedirler. Bu anlaşmada 
Macaristan tam hakimiyetini 
ve silablaomaıım elde etmek 
tedir. 

Versayda başlayan seriden 
bir parça daha yıkılmıştır. 

Küçük antant devletleri Ma
caristandan biç bir şey talep 
etmeden anlaşmayı imzala
mıştır. Belgrad siyasi mahfel
leri bu hadiseyi memnuniyetle 
karfıla maktadırlar. 

938 Yılı Zafer ve Tayyare 
Bayramı Kut/ulama 

Proğramıdır 
Umumi Esaslar 

1 - Bütün resmi daireler, Beledi ye, Parti ve Halk evi, Spor bal.esi, 
Cemiyet ve mueaseseler, Bankalar, Mağaza, dukkin •e e•le .. 
gündüz bayraklarla donablacak, gece tenvir edilecektir. 

2 - Takı olanların tak kurmaları dilenir. Caddeler döYizlerle aı&s
lenecektir. 

3 - Askeri törene ve geçit resmine relecek yurddatlann en ;real . 
ve temiz elblaelerile gelmeleri orda ·n J11rdseverlllderin4ea. 
beklenir. 

·0.n•ı 2 lmıct HJIMI• 



YOZ 2 AYDIN SAYI 327 

Çiftçi gözüyl~ 
Pamuk ziraatı ve Nazilli sulama koope
ratifi hakkında bir okuyucumuzun fikri 

9/Ağustos/938 Tarihli Kurun 
gazetesinin 5 inci sahifesinde 
Nazilli Sulama kooperatifine 
izafeten (Sulama kooperatif
leri nasıl çalışıyor ) başlığı 
albnda ve bu seneki mahsu
lün geçen seneye nazaran az 
olduğu halde reklte itibarile 
bu seneld mahsulün geçen 
seneden fazla olacağı hak
kında yazılan yazıyı okudum. 
Aynı yazının diğer bazı ga
zetelerde de intişar ettiğini 
öğrendim. 

Mezkur yazıda hakikata 
gayrı muvafık gördüğüm hu
susatı umumun gozu önüne 
koymak ve alakadarana doğ
ruyu bildirmek maksadiyle 
aşağıda arz ve izah ediyorum. 
Bu sene kışın Y' ğışlı gitme
sinden ve yağmurların ekim 

'Zamanından sonraya kadr devam 
etmiş olmasından bazı tarla
larda toplanan suların çekil
memesi ve Mendresin yaptığı 
yargının vaktında kapanma
ması ve halen de tamamen 
kapanmamış bulunması yüzün
den 2000-2500 dekar mıkda
rmdaki araziye pamuk ekil
memiş ve ilçemize bağlı Ar
pa;~ l.öyü ovasına bir ay ka-
dc:ır evvel düşen doludan Zi
r aa t mütahassıslığınca yapılan 
:keşiflt' de sabit olduğu üzere 
1200 <lekar arazideki pamuk 
tamamen denecek derecede 
haqarc. uğramıştır. 

Eki 1 niş olan tarlalardaki 
pamul{lar çıkış itibarile her-
ne kadar geçen seneninkinden 
iyi ve arızasız ise de havanın 
gayri müsait gitmesi ekimin 
geçen senelere nazaran bir 
bir buçuk ay ıonraya kalma· 
sını mecbur kılmış ve bu iti
barla mahsul körpe düşerek 
vaktında inkişaf edememiştir. 

Pamukların şimdiye kadar 
koza tutması Ye bir aya ka
dar ekseriyetle idrake bat· 
laması lizım iken bu sene 
körpeye kalmıt olmasından 
halen pek çokları koza tut
IDllDlfhr. 

Henliz ot halinde bulunan 
aacak hava mtlsait gittiği 
takdirde yetifebileMk olaD 
ba mahauliln rekolte itibarile 
geçeD aenekinden bu aene 
fazla olacaiJm " ekilit mikta
nnm azhğı ye dolu afetinia 
yapbğı haıarda nazarı dikka-
te ahndığı takdırde" ıimdid .. 
tayin etmek doğru olamaz. 

Sulama kooperatifine ıelince: 
Şirket halinde bet on kqi-

11.İD Wrlepnuilr 933-934 aene
leriade açtınlaD sulama ank
ları o•ayı kısmen sulamağa 
bafl•mlf ye 936 senesinde su
lama kooperatifi tqkilile 

' •ezkOr fİrket kooperatife 
mllnkalip olmUflur. 

Anklann bir mnhendiı ve- • 

ya fen memuru tarafından 

keşfi ve planı yapılarak res
mi bir şekilde değil su işle
rinde vvkufu olmayan kimse
lere yaptırılmış olmasından 

ve bunun idare ve idamesi 
yine bu işte ihtisası olmıyan 
üç beş kişiye bırakılmış bulu
nulmasından bunlardan bihak-
kın istifade edilmek şöyle 
dursun arık kenarına düşen 

tarlalar arıkların sık sık pat
lamasından ve taşmasından 
su altında kalmakta ve ekil
miş olan mahsuller bu yüzden 
çürüyerek zararı mucip ol
maktadır. 

10000 dekar sulama sahası 
bulunan sulama kooperatifinin 
bidayette açtırılan ve 5000 
dekarlık arazinin sulanmasına 
güçlükle kifayet etmekte bu· 
lunan arıklardan başka bir 
iş yapmamış yani teşkilatı 
tevsi ve mevcut tesisatı ıslah 
~tmemiş bulunması ve hatta 
bu sene bend bile kurmıyak 
arığa Mendresten kendiliğin
den girecek su ile iktifa et-
miş olması bu teşekkülün ça 
lışma ve iş mahiyetini açıkça 
göstermnktedir. 

İşe ciddiyet veehemmiyet ve
rilme muin den ve idare işlerinin 
sakatlığı yüzünden tarlasını su
lamak istiyen çiftçiler günler
ce ve hatta haftalarca su ala
bilmek için su memurunun 
peşini kovalamakta ve gör
dükleri müşkülat ve haksız
lık tan bir çokları mahsullerini 
sulamaktan sarfınazar etmek 
tedir. İcabeden tedabir vak
tında alınarak yapılması lü-
zumlu işlerin yapılmaması ve 
yukarıda arzolunduğu üzere 
su işlerinde vukufu olmıyan 
kimselerin fen memuru gibi 
bu işte istihdam olunmas, ve 
ıu tevziatında haksızlık ve 
yolsuzluğu ortadan kaldJra
cak bir eıas tutulmıyarak bu 
itin de ayni lcimselerin uhdei 
idaresine bırakılmış olması 
çiftçiler beyninde kooperatife 
karp hoşnutsuzluk husule ge
tirmektedir. 

Arıkları bakkile ıslah et~ek 
TC tam manasile müsmir bir 
hale koyabilmek için koopera
tifçe su itlerinden anlar bir 
feD memuru istihdam edilme· 
diği Ye su tevziabnın nizam 
ve iatizam tahbnda yapılma-
ıını teminen bir komisyon 
tcıkil oluumadığı veya baıka 
bir tarzı idare bulunmadı;. 
takdirdt: arık kenarına dilfen 
tarla sahiplerinden çoğnunu 
zararlan ve aulama tevziahn 
daki halwzlık devam ede
cektir. 

Bu mektubumu sayın gaze
tenizle neşrini rka ederim. 

Nazilli Tanm kredi koope
ratifi 242 numaralı ortağı 

Muıtafa Dövez 

Bozdoğan Haberleri --------- Yazan : KÖYCÜ 

Halkevi kurulmamış olmakla 
beraber, gençlik, istinadğahsız 
olmasına, maddi •ıasıtalarından 
mahrum bulunmasına rağmen 
çalışmaktan geri kalmamak
tadır. Her hafta köy gezileri 
yapılmakta ve köylü, kültür 
tarım, kooperatifi, sağlık, hu
kuk, yaşayış bilgilerile aydın
latmaktadır. Yine bu maksat
la belediye kalk okuma salo
nunda verilmek üzere "kahra
man piyesi ,, hazırlanmakta 

bunun için çalışmaktadır. 
Teftişlerini ikmal eden ad

liye müfettişi Bay faik Uras, 
Aydına gitmek üzere dün 
kasabadan ayrılmıştır. 

Köylerimizin bir çoklarında 
çay suları içilmekteder. Bun
lardan İnebolu köyünde gürlek 
suyu ve iyi kuyu suları oldu-
ğuna göre ilgili makamların 
bunun önüne geçecek tedbir-

ler almasını, memleket sağ
lığı namına rica ederiz. 

Mahsul durumu: 
Akçaya ve Deli çayın su

ladığ. zümrüd Bozdoğan ova
sı baştan başa ve karış karış 
işlenmiş, çeşitli mahsullerle 
bezenmiştir. Çayın iki kıyısın
daki tarlalarda birbirine kar-

4-
deşlik komşuluk eden, pamuk, 
susam, fıstık, darı ve incir 
ağaçlarının içe ferahlık ve 
sevinç veren göreyi pek hoş
tur. 

Mahsullerden pamuk, Nazilli
ye nazaran çok ileri durum
dadır. Hastalık yoktur. 

İncir, havaların yağışsız 
gitmesi yüzünden miktar iti
barile geçen yıla göre az 
sanılmaktaysa da, keyfiyet iti
barile hem iyi ve hem de 
dolgun olduğundan miktarda 
büyük bir fark olmıyacaktır. 
Susam, kabulu fıstık, darının 
durumu da iyidir. 

Göç: 
Kasaba ve köyler halkı he

men hemen tamamile bahçe
lere göçmüş bir haldedir. O 
kadar ki her taraf bomboştur. 
Her kes bahçesinde mahsul 
devşirim için hazırlanmakta 

ve böylelikle tebdilhava et
mektedir. Yalnız' içme suyu 
akrep ve yılana karşı tedbir 
almak lazımdır. Ufak tefek 
hadiselerin bile önüne geçmek 
için şimdiden gerekli önleme
lere ihtiyaç vardır. 

Çay sularının, temiz kum 
ve toz kömürde ibaret baş 

Zafer bayramı proğramı 
(Baştaraf lnci sahifede) 

4 - Askeri tören esnasında bütün mağaza ve dükkanlar kapatıla

caktır. Törene bütün Aydınlılar iştirak edecektir. 
5 - Merkeze bağlı köyler başlarında ihtiyar ve parti ocak heyetleri 

olduğu halde gurup gurup gelecekler askeri merasim ve ırecit 
resminde bulunacaklardır. 

PROGRAM 
1 - Askeri komutanlıkça tanzim olunan proğram mucibince askeri 

merasimden önce komutanlıkta ordu tebrik olunacaktır. Bu 
tebrike gidecekler; Daire Başkan ve Direktörleri, İl ırenel n 
,ar kurul üyeleri, Parti il, ilçe yönkurul Ba,kan ve üyelerlle 
Halkevi yönetim kurulu komita ba,kan ve üyeleri, parti mer
kez kamun ve ocak başkanları, spor, Türk Hava, Kızılay, Ço
çuk esirgeme kurumları ve diğer cemiyet ve müesseseler bat
kan ve üyeleri, Banka direktörleri saat 8 de Halkevinde top

. lanacaklardır. 
2 - Saat 8, 15 de ilbay ve C. H. P. Ba,kanının bqkanlıtında ko

mutanlıta gidilecektir. 
3 - Komutanhktan 9ebitler anıtı önündeki tören alanına ırelinerek 

komiserler tarafından gösterilecek yerler alınacaktır. 
Üniformalı ordu mensupları için ayrılan mahalde ıiviller IMaJa .. 
namaz. 

4 - Burada ukeri meraılm tam saat 9 da ba,hyacatından laallua 
8,30 da gelerek komiıcrler tarafından ıösterilecek yerlerini al
maları lhımdır. 

5 - Aıkeri meruim n nutuklardan ıonra tebitler anıbna çelealder 
konulacaktır. (Çelenk koyacak cemiyet •e mileueseler çeleak
lerini bazırlıyarak t6ren yerinde ~ulandanaalulırlar.) 

6 - Çelenkler konulduktan •• a1keri ıeçlt re .. iadea soara tal:•• 
ıon verilecektir. 

Ahşam 
8 - Cadde ve alanlarda meı'aleler yakılacak, fener alaylan 7aplla

cek. muzlkalar Belediye, Parti •• Halk .. l, ita•• kurama •~ 
larında çalarak halk oyun .e etleaceleri tertip oluaacakbr. 

9 - Zafer bayramı onuruna ordaevinde bir ıardea parti ••rilMek&. 

Haf ta proğramı 
10 - Zafer •e Uçak bayramı tezahüratı atatıdaki rttn •e .. oel.-de 

de devam edecektir. 
A - 31 Atustos Çar9amba günl saat 20 de Hava kurumu p• 

ıdnoıunda Halkevi bandoıunun ittlrakile etlenceler tertip 
olunacak ve piyanıo çeldleeekttr. 

B - 3 Eylul Cumarteal ordaeviade bir rardea parti ...üecektir; 
Halkevi Baıkanlıfl ' 
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r ........................ .. 
ı Dünyada neler oluyor i 
ı .......................... ı 
inci kıtlığı var 

Saylondan bildirildiğine gö
re, epey zamandanberi bura
da inci çıkarılmamaktadır. 
Bütün zahmet ve gayretler 
boşa gitmektedir. Şimdi, te
kerrür etmekte olan bu kıt
lığın sebebini araştırmak üze
re, profesör James Hornesin 
reisliği altında bir heyet ça
lışmaktadn·. 

Bir çok verimli yıllardan 
sonra, birdenbire, belki on 
beş yirmi yıl süren bir inci 
kıtlığı baş göstermektedir. 
Çekilen fotoğraflardan anla
şılıyor ki, istridyeler , istedik
leri zaman yerlerini değiştire 

bilmektedirler. 
Dünyanın en büyük inci 

tarlası, uzunluğu 18 kilometre 
genişliği 3 kilometre olan 
Periya Par admdak inci tar
lasıdır. Her yıl bu tarlaya 
istridye yavruları atılmakta 
fakat, bu hayvanlar bir müd
det sonra ortadan kaybolmak
tadırlar. Nitekim, profesör 
Hornes yaptığı tetkiklerde, 
geçen martta bu tarlada üç 
ila dört aylık 10 milyon istrid
ye yavrusu varken, üzerinden 
alb ay geçtikten sonra bun-
ların bir tanesi bile kalma
mıştır. 

Profesör bu hadiseyi akın
tılara hamletmektedir. Maa
mafih, istiridyenin de, deniz 
yıldızı gibi düşmanları 
vardır. Bu hayvan, istiridye
nin kabuğunu delerek içini 
yemektedir. 

Saylondan gelen bu haberi 
okurken, insan, acaba inci 
fiatlarını yükseltmek için mi 
uydurulmuştur diye düşünü

yor. Belki bir hakikattir ve 
belkide tamamile uydurmadır. 

alb tabakalık süzgeçle süzül· 
dükten sonra kaynatılarak 
içirilmesi için halka öğüt 
"Terilmektedir. 

Kasabadaki canlılık : 
Kooperatif deposunun ya

pılması kasabada bir canlılık 
Jatatmışbr, 

Bir taraftan çahşan işçi, 

diger ta~fan, başka yerlerden 
gelen usta ve kalfalar kaıa
baya bir hareket vermif allf 
Yerifi çoğaltmıştlır. 

Gelen gidenler: 
Bozdoğan C. M. U Muam· 

•er Bahıi, selllıiJetle vazife 
gardüğii Muğla uliye caza 
hikim Tekilliğinden, ıelabiyeti 
refolunmakla aali vasifeaine 
daamüıtür. 

Bozdoğan Sc:>rg11 bikimi 
Abclllrrahman Utkun sellhiyet· 
le Karacaıu C. M. U. ne git
mif. Karaca• C. M. U, Hil
mi de aelilaiyetle Bozdoian 
Hikim vekiletine gönderil· 
mqtir. Bitti 

AYDIN YÜZ 3 

Aydın Vilayetinden 
1 - Maltepe Askeri lise

sine gireceklerin seçim sınav
ları 6 Eylül 938 günü ba~h
yacaktlr. 

2 - Seçim sma vları 9 un
cu sınıf için tabii ilimler, fen 
bilgisi, riyaziye, dil, spor, 
onunucu sınıf için riyaziye, 
fizik, kimya, dil, spordan ya
pılacaktır. 

3 - Hareketleri tarihine 
kadar evrakı mektep idare
since geri çevrilmemiş olan 
namzedlerin 6 Eylül 938 günü 
okulda bulunmaları lüzumu 
ilin olunur. 

(763] 25 28 4 

Aydın P. T. T. 
Müdürlüğünden 

Germencik - istasyon arası 
Posta sürücülüğü matbu şart
namesi hükümlerine göre ve 
nakliyat araba ve hayvanla 
yapılmak · zere 20 lira muham 
men bedelle 24,8,938 tarihin
den on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 
8,9,938 Perşenbe günü saat 
14 te Aydın P. T. T. Müdür
lüğü binasınada ihalesinin ya
pılacağı ilan olunur. 

[759] 25 28 2 6 

Karapıııar ilkohul 
inşaat komisyonu 
Başkanlığından 

Karpınarda yabılacak İlk 
okul kurağı temel inşaatının 

hafriyatı ve projesi mucibince 
temel be tonu harda ve kireç 
harçlı kağir inşaatının su 
basamağı tesviyesine kadar 
beton malzemesi komisyondan 
yalnız işçilik ücreti 591 lira 
32 kuruş olarak açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye 
10,9,938 tarihinde son verile
ceğinden istekliler müddeti 
muayyenesi zarfında her gün 
Karapınarda müteşekkil ko
misyona müracaat edebilirler. 

[758] 25 28 2 6 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Aydının Köık nahiyesinin 
Şahin kuyusu mevkinde ve 
yine köy içinde bir ev ve 
abur bozukluğu ve bitiıiği 3 
dönüm mikdarında tarla eıa-
•en molla Süleyman kızı ve 
püskülsüz Muıtafa karısı Ze
libanın senetsiz olarak malı 
iken 937 yılında ölmesile il· 
mübaberde adları yazılı Yere-
ıeleriııi bırakdıit ve bu vere· 
ıeler tarafından intikelen tes
cili istenilen bu yerlerin tapu 
kayıtları buluamadiğından ilin 
tarihinden 11 nci günü mahal
linde inceleme yapılacağından 
bu yerler hakkında mülkiyet 
iddiasinda bulunanlar varsa 
901 fiş ıayısile yerinde bulu
nacak memura muracaatları. 
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ilin 
1 

24161938 Tarihinden evvel Bankamıza ihbarlı ve ihbarsız 
olarak tevdiatta bulunan sayın müşterilerimizin 
11101938 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen 
faiz tatbik edileceği ilan olunur. 

tevdia ti arına 
nisbet dahi-

Tasarruf Tevdiatı 
5000 Liraya kadar Fazlası 

%2 
%2,5 
%3 

Vadesiz %2,5 
üç ay preavili %3 
Alt ay ,, % 3,5 

Bir sene ve daha fazla 
vadeli ve preavili % 4,S 

Ticari Tevdiat 

Vedesiz 
50000 Liraya kadar 

% 2 
Fazlası 
o~ 1,5 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Aydın Köşk nahiyesinin 

Duran kuyusu mevkiinde 40 
zeytin ağaçlı bahçe bozuğu 
doğusu dere ve Denizlili Meh-

met kuzeyi Denizlili Mehmet 
güneyi yol ile çevrili yerin 

Tığlalı oğullarından bektaş 
oğlu Hüseyinin malı iken 929 
da ölmesile ilmühaberde sayı
lan vereselerine kaldığı ve bu 

vereselerde bu kerre namla
rına yeniden tescil talebinde 
bulunduklarından bu yerin ta
pu kaydı bulunamadığından 

ilan tarihinden itibaren 11 nci 
mahalline memur gönderile
cektir. 

Sözü geçen yerde aynı bir 
hak iddia edenler varsa 900 
fiş sayısile o gün yerinde bu
lucak memura müracatleri 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 
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659 lira 66 kuruş keşif be
de~li Aydın - Çine yolunun 

41 inci kilometresinden Kar
puzlu köy yoluna ayrılan bir 

kilometre ilerde Çine çayı 
üzerinde Çalh köprüsü tami-

ratının kereste ve k'ltranı 

nafıadan verilmek üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5191938 Pazarteai 
günü saat 11 de vilayet da
imi encilm.eni salonunda yapı
lacakbr. 

Bu İfe ait resim keşif •e 
tartnameler Aydın nafıa ml
dilrlüğiiade görülebilir. 

Muvakkat teminat 49 lira 
48 kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu
karda yazılı g:in ve saatte 
vilayet daimi encllmeni salo
nunda hazır bulunmaları li· 
zımdır. 23 25 28 3 752 

[767] 25, 27, 30 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Şahnıh köyünden İbrahim 
oğlu Mehmet ve evlatları F e
ride ve Fatma murisleri Hay
dar oğulları::dan İbrahim oğlu 
Mehmetten intikalen ve tak
simen kendilerine kaldığını 
bildirdikleri Ovaemri köyünün 
Karayer ve Kadıköy timarı 
mevkiinde doğusu balıkçı ça
kçır oğlu tarlası kuzeyi Hü-

dayi tarlası batısı Hüdayi 
tarlası güneyi kel Hasan 
oğulları tarlalarile mahdut 
çevrili 18 dönüm tarlanın 

kaydı olmadığından tasarrufu
nun tahkiki için gazete ile 
ilan tarihinden itibaren 11 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya har hangi ayni hak id~ 
diasında bulunanlar varsa 904 
fiş numarasile mahallinde bu
lunacak memura veyahut o 
giine kadar müracaatleri ilan 
olunur. 765 

Aydın tapu sicil 
muha/ızlığından 

Şahnalı köyünden ibrahim 
oğlu Memhd ve İbaabim kızı 
Dudu ve Mehmed evlidlan
F eride ve Fatma ve murisleri 

Haydar oğullarından İbrahim 
oğln Mehmedden intikalen 
kendilerine kaldığını bildir
dikleri ova emiri köyüniin ka-
raağaç mevküode doğusu Ali 
güllü oğlu ve Ali dayı oğla 

koca Ali kuzeyi gazel oğlu 
Mustafa babsı tarla yolu gü-
neyi dere köylü oğlu tarlala· 
rile çenil 8 dönüm tarlanın 

kaydı olmadığından tasarru
funun tahkiki için gazete ile 
ilin tarihinden itibaren l lgün 
sonra mahalline memur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya ayni bir hak iddia eden
ler varsa 902 fiş numaraaiyle. 
mahallinde bulunacak mema· 
ra müracaatları ilan olunur .. 

764 
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r DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

D Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

~ ve Operatörü 

I> Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi-
~ lin evinde kabul eder. 592 'I 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 • 
Öğleden sonra 3 den itibaren ~ 

libaAa wa~•••WttlııAı~ıa~-
Aydın Daimi Vilayet daimi 
Encümeninden Encümeninden 

1 - Eksiltmeye kon'!lan it 
Aydın Vilayetinin Karapınar 

Koçarlı yolunun 5+30 daki 
10 metre açıklığında beton 
arme menfez ile 6+015 deki 
mevcut 5 X 4.00 lik beton ar
ma köprünün Koçarlı t.ua
fındaki kenar ayağı ile iki 
gözden radyes: ve her iki 
köprü üzerinde şosa inşaata 
keşif bedeli 11246 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırhk işleri genel 

şartnamesi 

D) Tesviyei türabiye şosa 
ve kağir inşaata dair fenni 
şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei 

fiat cedveli, metraj cedveli 
G) Proje, grafik 

İstiyenler şartname ve ev
rakı bedelsiz olarak Nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29181938 ta
rihinden Pazartesi günü saat 
11 de Vilayet Daimi Encüme· 
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 843 lira 51 
kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve Nafıa Vckilctindcn 
alınmış müteahhitlik vesikası 
ile yaptığı en büyük menfez 
ışının 12000 liradan aşağı 
olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya fen 
memuru veya mimar olması 

yahut daimi surette inşaat 

mevkiinde bir fen memuru 
bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 
yukarda yazılı 3 üncü madde
deki saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek 
eksiltme encümeni reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile
ce~ . mektubların nihayet il
çüocü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dıı 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta
da <?lacak gecikmeler kabul 
edilmez. 726 

10 14 20 25 

980 lira 88 kuruş keşif be
delli kuyucak - Karacasu yolu 
iltisaki arasında kaldırım işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29181938 pazartesi 
günü saat lldc Vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 

Şartname ve keşif nafıa 
müdürluğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
57 kuruştur. 

İsteklilerin teminatları ehli
yeti fenniye ve ticaret odası 
vesikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte Vilayet daimi encü
meni salouunda hazır bulun-
maları ilan olunur. [727] 

10 14 20 25 

Vilayet daimi 
encümeninden 

930 lira 65 kuruş keşif 
bedelli Aydının Köşk nahiyesi 

merkezinde ilk okul tamiri 
işi açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksitme 29181938 Hazartesi 
günü saat 11 de vilayet dai-
mi encümeni salonunda yapı· 
lacaktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 69 lira 
80 kuruştur. 

lateklilcrin teminat ehliyeti 
fenniye ve ticaret odası .;e-
sikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte vilayet daimi encü
meni salonunda hazır bulun
maları lazımdır. 

10 14 20 25 728 

Aydın daimi 
encümeninden 

Okullar için yaptırılacak 
olan 500 adet ikişer kişilik 
sıralara teklif edilen bedeller 
haddi layık görülmediğinden 
22191938 tarihine kada bir ay 
içinde pazartesi ve perıcnbe 
günleri saat 11 pazarlık sure
tile verilecektir. Muhammen 
bedeli 2750 lira teminatı 206 
lira 25 kuruştur. Taliplerinin 
il encümenine müracaatları. 
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MDdDrlt ı Etem lleadreı 

Baaıldıi'ı Yer ı 

C. H. P. BaııaeYI 

itfi~~~~S8'a1g92~:·:·s~.v·x•:sttı 
[+] OPERATÖR : 

f!I~ Dr. Nuri Erkan 
[• 
(+ Memleket baataneJİ eski operatörü 
[+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 

I+] Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir +l MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yapbrdığı evinde 
+ Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec-
+ cı:ınen muayene olunur. 130 
'''-~~...,·~·~··!;~~·•..:ı~ıı;ıı~,,..,ıı:-ıı,.llıiii.~~;:;,:.::::.~ıre~ll!'·z;•al!!'ll•.-ı! f!:ii~..,..,,. .......... ~~·it .... ;re;; ;,o; iııllli ~ ............. - - -
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,,, .... ,... ııpımıı • ·~· ... ._ S DOKTOR-OPERATÖR 

~ Medeni Boyer ! Memleket Hastanesi Operatörü 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
il> Bay Osmanın yeni yapbrdıi"I evin üst kabnda 
i> kabul eder. 

~ Muayene saatlan: 41 ! Sabahlan 8 kadar J 
~ Akşamları 3 - 8 626 

liıa.ıı!lllııı~ılıııiıılııılmıı ılıflıı.lıııabılıılıılıııtı:lırtlıılı:ılııılı..., alı 

,, •• l,1ıtJllJllDlltJl'1'fll!ill11Jl~llll1,lllllllQllQllllll!Dll'1JlllmJlff/mPQl!Bllfl1'Jl~ 

S -(Acele Satılk Ev)- _ 
~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin 
~ Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
lf salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de
E"" posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 
t_ salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olanJ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca-
~ atları ilan olunur. [684] 

&.aııtıılı ımııııımın ımıııtmıııılı ~ılıılı·ıluılı·aıılı6ılı lıı:lıibı:ılı~6ıılıı 
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,:] Elengüllü ılıcalarına koşunuz f!) 
i!j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin (!J 
[+] intizamı ile şöhret bulan Elcngüllü ılıcası romatizma, +. 
[+] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve f 
[+] kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu +. 
(•] gibi cild hastalıklanna kartı çok faydalı çamuru • 
e+! h l ki · · l . . A d f i~ ve basur asta ı arına ıyı ge en ıçmesı y ın ve r!i komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tccrübelcrilc 
[+'] sabit olan Eleogüllü ılıcalarına koşunuz. +. 
[+] Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, +. 
[+~ temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~~ 
f+= G"d" 1 t -b k . 1 • ı•A ~~ ı ıp geme ucuz enezzu ve amyon servıs crı +l 
[!1 Germenc.~k .~s~as!onunda emrinize amad~dir. Yemek ~ 
[+1 ve her turlu ıhtıyacınız gayet ucuz tcmın olunur. ~J 
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Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

Yerli kumaşlanndan bilômum memureync en iyi, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalanm 
hassaten tavsiye ederiz. 
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Muzaffer Eraydıa 

Demiyola caddesinde. Ayct..a 


