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Kolonel Kolenin 
Anadolu Ajansi muha

birine beyanatı 
Antakya 4 [A.A.J - Kırık 

kalede murahhas Cevad Ak
alm ile delege Kolonel Kole 
Anadolu Ajansı muhabirine 
kayıd neticesinden mütevdllit 
memnuniyetlerini ifade ederek 
bu neticenin iki hükumet ara-

Rus - Japon ihtilafı 
vehamet kesbediyor - - -Ruslar tekrar taarruz etmişler, Çin 
tayyareleri de Japon harp gemi

sındaki samimi teşriki mesai --------
Tokyo 4 [ A. A. ] - Ko- biye nezaretine gelen malü-

lerini hasara uğratmışlar 
neticesi olduğunu ve bu hali-

radaki Japon ordusu genel mat,\ göre Sovyet kıtaları sane iş birliğinin bundan böy-
le devam ederek her sahada kurmayının bir tebliğinde : dün gece saat 22,30 ta tenvir 

l Cangufeng'teki Sovyet kıta- fişenklerinin ışığı altında aynı gü'le neticeye varacağını 
söylemiştir. larının üç piyade alayı ve 200 Satsapengin şimali garbisinde 

Antakya 4 (A.A.) - Dün- tangı muhtevi motörlü bir Cangufengin cenubu şarkisin-
den itibaren Hatayda münte- fırkadan mürekkep olduğu de ayni zamanda hücuma geç 
bibJik namzedJiği kabulüne bildirilınektedir. miş oldukları ve iki Japon 
başlanmıştır~. Tokyo 4 [ A. A. ] - Har- harp gemisi ile beş küçük 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~ponbuvazörünün Ça~anba 

S kta S • sabah1 Hungan cenubunda anca eçım Çin bombardman tayyareleri 
taı afından c!ddi hasara uğ-

40 Mebusluktan 22 sini Türkler rat.ıdığı bildirilmektedir. 

Çıkaracak 
İkinci müntehiplerin seçimine başlandı --------Antakya 3 [A.A.] - Seçim komisyonunun verdiği resmi 

rakamlara nazaran seçiqı defterlerine kaydedilen müntehible
rin adedi şunlardır. 

Türk cemaati 35874, Aleviler 11300, Ermeniler5504, arap
lar 1845, Ortodokslar 2098 diğer cemaatla 359. Buna nazaran 
seçilecek 40 mebusluktan 22 sini Türkler, Dokuzunu aleviler, 
beşini ermeniler, ikisini arap!ar, diğer ikisini ortodokslar ala
-caklardır. İkinci müntehiblerin seçimine bugün ( evvelki gün) 
baılaoacak ve sekiz Ağustosa kadar devam edecektir. 

İspanyada 
Cumhuriyetçiler mu

vaffak oluyorlar 
Barslon 4 - Resm tebliğ : 

İsveçte 
Polonya hariciye nazı

rı şerefine ziyafet 
verildi 

-De va mt 2 inci sayfada 

Türkiye basını 
Bay Metaksası övmek

tedirler 
Ankara 4 (A.A.) - Bugün

kü Ulus ve bütün İstanbul 
gazeteleri Genral Metaksasın 

iktidar. mevkine gelişinin üçll· 

cü yıldöoiimü münasebetile 
dost memleket hükumet rei· 
sinin büyü işlere geniş sütün
ler ayırmış bulunmaktadırlar 

ve yine bu vesile ile Türkiye 
Yunanistan arasındaki çok 
sıkı bağlılığın ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Yünlü humaşlar da 
Ucuzlagor 

Ankara - Hükumet bilhas
sa köylümüzün istihlAk etti
ği yünlü kumaşlarla harcıilem 
bir mal olan battaniyelerin de 
istihlak vergilerini indirmek 
suretile sınai mamulibmızın 
ucuzlamasında bir adım daha 
atmış bulunmaktadır. 

Sınai mamulatın maliyeti 
üzerine mevzu vergi ve resim
lerden olmak üzere memleketi
mizde yetişmediği için hariç
ten idhal,,. mecbur olduğumuz 
iptidai maddeler gümrük re· 
simlerinde de tenzilat yapmış
tır. 

Kamutayın kabul ettiği son 
kanun, bilhassa köylü tarafın 
dan geniş mikdarda istihlak 
olunan şayaklarla, harcıalem 

battaniyelerin fiatlarına müs
bet tesirler yapmıştır. Bu 
ucuzluğun neticelerini muka
yeseli bir şekilde aşağıya ko -
yuyoruz. 

Eski Yeni 
Fiat Fiat 
265 235 Rumeli şayağı 
180 155 Çulaki 
275 230 Karalı rumeli şayağı 
260 220 İngiliz şayağı 
820 730 İki kiloluk bataniyc 
700 630 Yarım kiloluk ,, 

Dört kiloluk bataniyede ya
pılan tenzilat ise 180 kuruştur. -···-B. Bonne Sovyet 
Elçisile görüştü 

Paris 4 [Radyo) - Hariciye 
nazırı 8. Bonne Mançuko hi
disesi hakkmda Sovyet sefiri 
ile uzun bir mülakat yapmıt-

Garp cep'Jesinde cumhuriyetçi 
kıtaat 307, 1731, 1520, 1552 
rakakh tepeleri Albaras mın· 
takalarım zaptetmişlerdir. 

Ualov 4 - Polonya harici
ye nazızı Miralay Bek kral 
tarafından kabul edilmiştir. 

Akşam Koh tarafından şere

fine bir zi1afet verilmiş ve 

Gözkayasında müdhiş bir cinayet 

Frankist tayyareler ( Gara
buna) yı bombardman etmiş
lerdir. Bir çok telefat vardır. 

a.a. 
Brslon 4 - Frankistlerin 

bir tayyare filosu saat yirmi 
iiçe doğru Barslonayı bomar
dmao etmiştir. Sekiz ev yı
kılmış 33 kişi yaralanmıştır. -Bir mülakat 

Bcrgos 4 [Radyo). - Lon• 
dradao avdet eden lngiliz a-
janı Franko hükumeti harici
ye nazırı tarafından kabul 
edilmif ve uzun, ıamimi bi., 
tntilikat yaprıuıtır. 

ziyafette kurşılıkb nutuklar 
söylenmiştir. a.a. 

Cezairde 
Yahudi aleyhtarlığı 
Cezair 4 [ Radyo ] - Ce

zairde bir yahudi aleyhtarhğı 
gurubu teşekkül etmiştir. 
Gurubun maksadı fransızların 
haklarını müdafaa ve fransız 
ailelerinin alisini temin etmek 
ve Cezairde yahudi diktatör
lilğiine nih•yet vermektir. 

Ağız kavgası nihayet ölümle neticelendi -
Katil muhtar Masta/ a tevkif edildi ------
Koçarlı ( Hususi ) - Ko- ederek tek saçma tüfeğini 

çarlı kamununa bağlı Gözka· atmıştır. Tüfekten çıkan saç-
yası köyü muhtarı Hasan Kö- malar muhtarın karısı ile kü-
se ile komşusu Mustafa Köse çük çocuğuna isabet etmiş, 
arasında bir taş yüzünden hali gören muhtar çiftesini 
ağız kavJası başlamış fakat mutaarrız üzerine çevirerek 
kavga itidıslini aşar.-ık dövüşe ateş etmiş isede Mustafa yü-
müncer olmuştur. Dövüş es· zünden yara almıt ölmemiı-
nasmda, Mustafa, muhtara tir. Muhtar Hasan işi daha 
bıçak çekmiştir. Bıçağı gören 
muhtar evine kaçmış Musta- ileri götürmOt tabancasınıda 
fada evine tilfek almağa git- istimal ederek Mustafa Köse-
miştir. Bir müddet sonra Muı- yi öldürml\ftlr. Muhtar teyJijf 
tafa muhtarın evine taarruz edilmit tahkikat başlam1ttır. 



• 
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Germencikte 
Sürek avı 

1181938 Günü Germencik 
avcılar kulübü kapdanı Ali 
Sobcalının başkanlığında beş 
kişiden mürekkep avcı üyele
rile, Turanlar köyünde renç
bere -ve köylüye biT çok za
rarlar yapmakta olan bir 
kurdun ve yabani domuzların 
itlafı ıçın yapılan şikayet 

üzerine Ali Sobcah Turanlar 
köyünde üç yaban domuzu 
ile bir de kurt öldürülmüşrtür. 
Kurdun öldürüldüğünü gören 
köylüler ve sürü sahipleri pek 
çok sevinmişlerdir. Bu kurt 
Turanlar ve Reis köy ve 
Karaağaçlı köylerinde dört 
beş tane kısrak tayı ve do
kuz on kadar da koyun par
çalamıştır. Ötedenberi büyük 
yararlıkları görülen kapdan 
Ali Sobcalı ile faal üyelerin
den sarı kaçan Mustafa Ni
şancıya bütün köylüler namı
na · candan kopan, teşekkürle
rimizi sunarız. 

Ziraat Bankaları 
Memur imtihanları 

Haber aldığımıza göre Zi
raat Bankaları bu ayın 16 ve 
17 isinde Orta mektep ve yi
ne bu ayın 18 ve 19 zunda 
lise mezunlarile daha yükselC 
mektep mezunlarına şamil ol· 
mak üzere bir imtihan aça
caktır. 

imtihanlarda kazanan tale
beler Ziraat bankalarını muh
telif şubelerinde memur ola
rak istihdam edilecektir. 

Bu iş için Ziraat Bankası 
direktörlüklerine alakadar ma
makamdan şeraiti bildiren ör
nekler gönderilmiştir. -·-
Rus-Japon ihtilafı 

(Baştaraft linci sahifede) 

Şanghay 4 [Radyo) - Bir 
hava muharebesinde Japon 
tayyareleri 32 Çin tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Tokyo 4 - Hariciye ne
zareti namına söylemeğe sa
lahettar bir zat Japonyanın 
Kora ve Mançuko toprakları
na yapılan hava akmlarmı 

Sovyet hükumeti nezdinde 
protesto edeceğini söylemiştir. 

Moskova 4 - Tas ajansııı
dan: Japonlar Ağutosun 2inci 
günü sabahleyin 31 Tem muz
da taarruz ettikleri sırtlara 
taarruz etmişlerse de püskür· 
tülm üşlerdir. 

Japonların zayiatı ağırdır. 
Sovyet tayyareleri Kore Man
çuko arazisinde Japon kuv
vetlerini bombardıman ettik
leri hakkındaki haberi Tas 
ajansı tekzibe mezundur. Sov
yet kıtaatı aldığı emre tama
men itaat etmektedir. 
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Bütün memleketle 
bir nevi ziraat aleti 

Memlekitimizde halen çok 
ayrı ayrı tiplerde ziraat aletleri 
kullanılmaktadır. Parçaları bir
birine uymayan bu al.: tler 
yüzünden bir çok müşkilata 

tesadüf edilmektedir. Bunu 
göz önünde tutan ziraat ve
kaleti, bütün memleket için 
tek tip ziraat aletleri kulla
nılması için tetkikat yapmağa 
başlamıştır. 

Bu münasebetle önümüzde
ki senenin Mayıs ayında bü
yük bir ziraat aletleri sergisi 
tertip olunacaktır. 

Bu sergide teşhir edilecek 
aletler içinden, memleketimizin 
zirai hususiyetleri göz önünde 
tutularak en çok istifade edi
lecek aletin umumi Lir tip 
olarak seçilmesi imkanı araş
tırılacaktır. 

·~· 
Hatay gazetesi 
kapatıldı 

Ankara - Antakyadan bil
dirildiğine göre Hatayda Türk 
halk partisinin Organı olan 
Hatay gazetesi 24 tarihli sa
yısında Suriye askerlerinin 
Kırıkhan mıntakasındaki bazı 
Türk vatandatlarma tecavüz 
ettiklerine dair olan malum 
ve mevsuk haberi neşrettiğin-
den dolayı Kolonel Kolenin 
emrile kapatılmıştır. 

Rus tayyare hücum
larına karşı Japon 
şehirleri tedbir 
aldılar 

Tokyo 3 [ A. A. ] - Dün 
Rus kuvetleri Cankufenge 
karşı tekrar bir hücumda bu
lunmuşlarsada geri püskürtül
müşlerdir. Tokyo dahil oldu
ğu kaide mühim şehirlerde 

tayyare hücumlarına karşı 
ziya kontrolu başlasıştır. Ge-
celeri ancak muayyen tenvirat 
yapılabilecektir. 

Kudüste büyük bir 
kaçakçı şebekesi 
yakalandı 

Kudüs 4 - Zabıta ·geçen
de Pariste keşfedilen uyuştu
rucu maddeler imal eden 
kumpanyanın bir şubesinin 
mevcudiyetini ve uyuşturucu 
maddelerin izlerini bulmuştur. 
İcra edilen araştırma netice
sinde bir kaç milyon franlık 
Eroin dolu seksen bir sandık 
bulunmuştur. a.a. 

-...:>OO{"<• · 

Yahudiler /ta/yan 
mekteplerine 
alınmıyacak 

Roma 4 [ Radyo ] - 938-
939 ders senesinde yerli ol

. salar bile hiç bir yabudi tale
be ltalyan mekteplerine ka
bul edilmiyecektir. 

iktibaslar: 

Gelincik çiçeği 
Hernerede olursa olsun, 

gözlerinizi kendisine çekerek 
sizi bakmıya mecbur eden o 
güzel çayırlar~a, çimenlerin 
üzerinde de biter. Fakat altın 
renginde buğday başaklarının 
görünerek yüzünüze gülmeyi 
daha ziyade sever. Bunun se
bebini bilir misini? Gelincik 
çiçegı huğda y başaklarına 

neden o kadar yakın olur ? 
Buna sebep bizim Anadolu 

güzeli Aspasya kız olmuştur. 
O akıllı kız daha eski Atina
ya gidip orman şairleri ve 
filzoflariyle bütün büyüklerini 
kendisine aşık etmeden önce, 
içinde doğduğu, Anadoludaki 
Milet (şimdi Söke tarafında Ba· 
lat) şehrindeyken, pek gençli
ğinde, çenesinin üzerinde ka
ra bir sivilce çıkmış, güzel 
kıza büyük bir keder vermişti. 

Bir gece yatağına girmeden 
diz çöker, bütün güzellerin 
tanrısı Venüse yalvarır, der
dine bir çare bildirmesini is
ter. Rüyasında süt gibi beyaz 
bir güvercin gelir: 

- Gelincik çiçeğinin yap
raklarını al, der, havanda 
döv, onlardan toz yap, çene
nin üzerindeki kara sivilceye 
sür. Hiç bir şeyin kalmaz. 

Güzellik tenrısının beyaz 
gövercinin dilile sağlık verdi
ği bu ilacın kara sivilceye 
karşı birebir geldiğinden, ta
bii biç şiiphe etmezsiniz. O
nun için anadolulu Aspasya 
kız, çenesindeki sivilce geçip 
de, Sard padişahı kendi~ine 
aşık olarak istediği kadar 
mal verdiği vakit, ilk işi 
Venüs için altından bir hey
kel yaptırmak olur. O vakit
ten beri de gelincik çiç_eği 
ile altın renğinde buğday 

başakları arasında bildiğiniz 

sevgi peyda olur ... 
Fakat akıllı Anadolu kızı

nın eline geçmiş o büyük fır
sattan bu kadarcık istifade 
bile kalmıyacağını da elbette 
tahmin edersiniz. Bütün öm
ründe gelincik çiçeğini kendi
sine güzellik vasıtası yapar: 
Ondan türlü türlü kremler 
yaptırarak yanaklarma sürer 
ve bu sayede yanaklarını 

gören herkes ona aşık olur .. 
Ancak ne kadar akıllı olsa da 
gene kadın. Kendisinin rüya
sında öğrendiği bu güzellik 
ilacını başka hiç kimsenin 
bilmesini istemez ve gelincik
le güzellik kremini nasıl yap· 
tağını kimseye anlatmaz. Bu 
kremin reçetesi kaybolur. 

Ondan dolayı gelincik çiçe
ği artık bu zamanda bir gü
zellik ilacı d~ğildir. Buna kar· 

şılık hekimlikte çirkinlikten 
başka dertlerden bazılarına 

deva olarak tanınmıştir. 
Eski zamanların en büyük 

hekimlerinden Selöus gelincik 
çiçeği hülasasını kuru üzümle 
karıştırıp hap yaptırarak ve-
remli hastalara ilaç diye yut
tururdu. Ancak bu hastalar 
o ilaçtan büyük bir fayda 
görememiş olacaklar ki son
radan gelincik meşhur bir ter 
ilacı olmuştur. Daha sonra bu 
şöhrtte onun için fazla gö
rüldüğünden gelincik sadece 
öksürüğü yumuşatan bir iliç 
diye kalmıştır. 

Bazı hekimler de gelincik 
çiçeğini afyona bir rakip gibi 
göstererek ona pek yüksek 
bir paye vermek tstemişlerdi. 
Hatta afyondan morfin çıka
rıldığı zamn, yükte pek hafif, 
paraca pek ağır olan bu mad
deden gelincik çiçeğinde de 
bulunduğunu iddia eden kim· 
yacılar çıkmıştı. Bu iddia doğ
ru olsaydı afyonun kıymeti 

düşecek, fakat - gelincik çiçeği 
her yerde pek bol olduğun

dan- afyonla ve morfinle mü
cadele pek güç olacaktı. 

Bu iddia doğru değildir. 

Gelincik çiçeğindeki rödio 
morfinden büsbütün başka 
bir maddedir. Bu da morfin 
gibi teskin eder. uyku getirir. 
öksürüğ de hafifletir. Fakat 
afyona nisbetle pek hafif de
recede, Onun için gelincik 
çiçeğine - afyona tahammül 
ed~miyen - çocuklar ve ihti
yarlar afyonu diyenler vardır. 

Şimdi hekimlikte gelincik 
çiçegının, çocuklara ve ihti
yarlara bile, ne şurubunun 
içirildiği, ne de haplarının yut
turulduğu dnyulmazsa da, me
nekşe ve ebegümeci ile karış
tırılarak kışın öksürüğe, nez
leye karşı ev i!acı diye kulla
nanlar vardır. 

Ulustan 

1

1 
Mısır Başvekili 

Londra 4 - Doktorların 
ısrarı üzerine Mısır Başvekili 

azimetini gelecek haftaya te
hir etmiştir. Başvekil Londra 
da bulunmasından bilistifade 
936 tarihli İngiliz Mısır mu
kavelesinin bazı maddelerini 
tadil eden bir anlaşma imza 
edecektir. a.a. 

··~· Meksika petrollar 
Vaşington 4 - Meksika 

hükumeti Meksika petrolları

nın işletilmesini Alman fir.ma
larına vermiştiştir. Alman 
firmaları petrol nakli için bir 
çok sarnıç gemilari kiralamış
tır. Bn petrol gemileri muh
tif devlet bayrakları taşıya-
caklardır. a:a. 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Vilayet daimi 
Encümeninden : 

AYDIN YOZ 3 

Kapalı zarf usulile eksilt
meye çıkarılan 15479 lira 44 
kuruş keşif bedelli Söke - Or
taklar yolunun 14+000-18+ 000 
arasındaki esaslı tamirat işine 
eksiltme müddeti içinde talip 
çıkmadığından 29181938 Pa
zartesi günü saat 11 de iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa 
bırakılmıştır. Muvakkat temi
nat mikdarı 1181 lira 20 ku
ruştur. 

1938-1939 ders yılında İlk 
okullar için lazım olan 335 
lira 50 kuruş muhammen kıy
metli evrakı matbuanın 11181 
938 parşembe günü saat on
birde ihal~si yapılmak üzere 
yirmi gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 18 liradır• 
Taliplerin sözü geçen gün 

ve saatta daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin hergün 
encümen kelemi ve kültür di
rektörlüğüne mü• acaatları ilan 

Memurluk müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Aydın 

şubesinden 
Bankamıza orta mektep ve lise mezunlanndan memur alı

nacaktır. İsteklilerin izahat almak üzere bankamıza müracaatleri 
iJan olunr. 702 2 4 

Vilayet daimi encümeninden 
Muhammen Tu. Beheri Adet 

Lira K. Lira K. 

2750 00 5 50 500 iki kişilik okul 
sırası 

Cumhuriyet okulundaki numuneleri veçhile 200 tanesi gö
çük ve 300 tanesi orta boy olmak üzere iki kişilik okul 
sıraları 11181938 tarihinin perşembe günü saat on birde vilayet 
daimi encümeninde ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 206 lira 25 
kuruştu-. 

Pazarlığa gireceklerin Nafia 
Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ve yapbğı en 
büyük işin bedeli on iki bin 
liradan aşağı olmaması mü· 
teahhidin bizzat diplomalı 

mühendis veya mimar olması 
veya bunlarden birile müşte
rek teklif yapması ve muka
veleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

lsteklileriu 29181938 Pazar
tesi günü saat 11 de Aydın 
vilayeti daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

[700) 

Aydın Tapu sicil , 
muhafızlığından 

Hazinece bilmüzayede Hil
mi Yıldırıma satılan kör An
dondan metrük şarkan şosa 

yolu garben dağ şimalen Him
met ağa Başgasi cenuben 
Yürüklü kızı bahçesile çevrili 
3 ar değirmen arsasmın ta
sarrufunun tahkiki için gaıze
te ile ilan tarihinden itibaren 
11 gün sonra mahalline me· 
mur gönderilecektir. , 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
yerinde bulunacak memura 
yahutta o güne kadar idare
m ize 676 fiş mumara ile mü
racaatları ilan olunur. 

(711) 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızllğından 

Naipli köyünden hacı Os
man oğlu Osman verselerinin 
hazineye borcundan dolayı 
defterdarlıkça bilmiizayede 
Hilmi Yıldırıma satılan şar
kan dere ve yol garben 
Köşklü karısı şimalen yol 
cenuben dağ ile çevrili 8273 
M2 mahallin tapuca bulunan 
kayıtları mahalinde tatbik 
edilmek surelile gazete ile 
ilun tarihinden 11 gün sonra 
taserıufunun tahkiki için ye
rine memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkıyet 
veya her hangi bir ayni. hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
mahallinde bulunacak memu
ra yahutta o güne kadar 677 
fiş numaraaile idaremize mü-
racatleri illn olunr. 710 

olunur. (672) 
24 28 2 5 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Çeştepe köyünden Ahmet 
oğlu başaran ve şeriki Alinin 
ruhsat almaksızın tuğla ocağı 
işlettiklerinden yapılan tahki
kat Ü7rine kanunen müsadere 
edilen yirmi beş bin adet 
pişmiş ve 52539 adet pişme
miş tuğlanın ocak mahallinde 
teslim ve 1500 adet Şerif Ali 
hanmda pişmiş tuğlanin h~ n
da teslim şartile 15181938 
tarihli Pazartesi günü saat 
onbirde ihale edilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. 

Taliplerin sözü geçen ve saatte daimi encümenine ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemi ile 
kültür dı'rekto"rlu"gw u"ne müracaatleri ilin olunur. 

24 28 2 5 673 

ilin 1 

Aydın Vilayetinden J 

ilin 
1334 lira 44 kuruş keşif 

bedelli Aydın - Çine yolunun 
dalama varyantında yapılacak 
beş adet tabliyesiz menfezle 
yeniden yapılacak biri 1.5 di
ğeri 0.60 santim iki adet 
menfez inşaatı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Aydm askerlik şubesinde 1 
kayıtlı harp malüllerile şehit
lerinin 938 senesi tütün beyiye 
ikramiyelerinin tevziatına 

Taliplilerin % 7,5 teminat
larile il encümenine müracaat
leri ilan olunur. 

9 Ağustos 938 Salı gününden 
itibaren başlanacak ve her 
haftanın yalnız Sah ve Per
şen be günleri tevziata mun
tazaman devam edilecektir. 

Esbabı istihkakın ellerinde-
30 2 5 13 682 ~ ki evrakı müsbitelerile tevzi --

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Mütegayyip eşhastan kara 
Mibal ve değirmenci Coyadan 

metrüken hazineye intikal e
dip Karapınar Belediyesince 
menafii umumiye namına is, 
timlak edildiğinden bahsiyle 
belediyenin şahsiyeti adına 
tescili istenilen Karapınarın 

yukarı mahallesinde doğusu 

yok batısı grebeneli mehdi 
kuzeyi Hüsnü evi ğüneyi sa-
raç lsmail ile çevrili 345 M2 
hk bir arsa ile yine ayni ma· 
hallede doğusu kadının hanı 

batıs ve kuzeyi yol güneyi 
çıkrıkçı veresesi ile sınırJı 324 
M2 lık arsanın tapu sicilinde 

komisyonu başkanlığına mü-
racaa tlan lüzumu ilan olunur. 

[713) 5 7 10 12 

Aydın 

Belediyesinden: 
1 - Belediye temizlik ara

baları hayvanatı için 12 bin 
kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 buçuk kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görme üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, eksiltmeye iştakri 

için 3150 kuruş muvakkıt 
teminatila birlikte 11 Ağustos 
938 perşenbe günü saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

26 30 5 9 681 

kayıtları bulunamadığından Aydın tapu sicil 
iktisap ve tasarruf sebebleri muhafızlığından 
hakkında inceleme yapılmak Çeştepe köyünün ağaç ara-
üzere ilin tarihinden 11 gün sı mevkiinde doğusü Müslim 
sonra yerlerine memur gönde- tarlası batısı semerci Halil 
rilecektir. Bu yerler üzerinde mukaddema Abbes oğlu Ali 
mülkiyet veya her hangi bir halen muhacir Şükrü ağa 
bak iddiasında bulunanların güneyi yol ile çevrili 1 hektar 
muayyen günde yerindeki ke- 1028 M2 tarla eskici oğlu 
şif memuruna yahutta bu müd- Mustafanm senetsiz malı iken 
det içinde tapu sicil muhafız- 25 sene evvel vefatile karısı 
lıgına 658 fiş sayısile müra- 1 Fatma, evlatları Kübra,emine 
caat eylemeleri ilin olunur. '· ve me hmet Aliye kaldığı köy 

709 kurulundan getirilen ilmilha· 

Eksiltmeye 15181938 pazar
tesi ğünü saat on birde vila .. 
yet daimi encümeninde yapı· 
lacaktır. 

Resim kesif ve şartnameler 
vilayet nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 100 lira 
seksen kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temi· 
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalariel yukarda 
yazılı gün ve saatta vilayet 
daimi encuümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

[683) 28 5 9 14 

......... Abone şeraiti .••••••• 
1 

: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
ıi Alb aylığı 3 liradır. : . : 
: idare yeri: Aydında C. H. : 
'i P. Basınıevi. : 
i gazeteye ait yazılar için f 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
! lar için idare müdürlüğüne ~ 
i müracaat edilmelidir. ! 
: ................................................. : 

imtiyaz •ahibi ve Umumi Nefrıyat 
MUdiirü ı Etem Mendre• 

Ba11ldığ1 yer : 
C. H. P. Basımevl 

ber mucibi bu vereseler nam
larına intikalen tescilini iste
diği mezkfır tarlamn tapu 
kaydı bulunmadığmdan ilin 
tarihinden itibaren 11 inci 
günü mahallinde keşfi yapıla
cağından bu yerde aynı bir 
hak iddiasında bulunanlar var
sa 888 fis sayısile mahallinde 
bulunacak memura müracaat-
leri ilin olunur. 712 
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~ DOKTOR · ~ 1 MÜNİF İ. ERMAN i 
il"' MEMLEKET HASTANESi 
i> Dotum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
D ve Operatörü 

• Haatalannı her gün Park karşısında Bay Hasan Klmi-

1 lin evinde kabul eder. 592 . 

Muayene saatleri : aabab 1 - 8 ı 
... Ötleden sonra 3 den itibaren .... • ...,..., ...... aa1awwwa.. 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK _, __ 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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t:ı ~Eı::;aüü~;i~~;i;~;;·k~;:~-:;~]J 
t!j Mevkiinin letafeti, tesisatının i}riliği, servislerin [!J 
l•l intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, [+l 
ı_+] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+J 
(tJ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [~~ 
l•l gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru ·~ 
'!~ ve basur h~stalıkla~ına iyi gelen içmesi ~!dın ~e :] 
ft komşu illerınden bınlerce yurtdaşın tecrubelerıle +] 
f• sabit olan Elengüllü ıhcalarıoa koşunuz. •] 
[• Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, ~~ 
[• temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~j 
[• Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri 1:, 
ı: Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek •l r. ve her türlil ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. •l 
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C. H. P. 
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~. OPERATÖR+.• 

~ Dr. Nuri Erkan 

I:·. &.· 
Memleket baatane.:si eski operatörü :.. 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
Her türlü cerrahi aıneliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir t 
MU\. YEN E.H .\NE : Park karşısında yeni yapbrdıtı evinde 1 

+ Her saatte hastaları kabut edeı Eakir hastalar mec~ • 
• nnen muayene olunur. 130 • 
ri'- +. • ...... '!..."llll.lllP;_~ı·~ .......... q150...qc~+ .. ~~~P++~:~ş.w.-S1 ~J.l ~~:iiiiilllıiiiıllııliillMll!~,-. .... AiiidlııliilllııiilllM::llWıl~~~~··'d!ıt d~~lııliiiA:iiılliıliiı'~~ 

pı ............ ~··~··· 

1 DOKTOR - OPERATÖR 

E 
D 

Medeni Boyer 
Memleket HJJslanesl Operatöril 
Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene ıaatlan : 1 
~ Sabahları 8 kadar L Akşamlan 3 - 8 626 

6•aı~6~ıab61~~6ııbfi6ıtkıılıı66Aıaı~A 

r
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BAKTERİYOLOG t 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
~~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki t 
~1 muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 

i
l ,.~::I üçten yediye kkadar dhastablalarını kabul ve

1 
tedavi :: 

eder. Her türlü an, i rar, gam muayene eri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 

'~~ .. 11;'111;'11';'1''~'4.~~;ııı".~11'.'lll~·.•ı:..+.+.•~P+W+++•~·····.t"~ 
~~~·~lllildlıi .. 'd'ıi •• - .... - - - ••• i1:i. 

:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci SınJ Dahili Çocuk Hutahldan Mütahu•ıaı : 
: ı 
: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiıuh ı 

i Muayyenehaneai.A.ydın.Ja Gazi Bulvannda Bafalıorlu dikkAnıaıa i 
: üzerinde her rün sababdan aktanaa kadar Haatalarinı kabul eder ·, .......................................... .,. ........ .. 

Basım evi 
~n temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... • ....... ._ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


