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Büyük Şef Atatürkün sıhhati 
Dün geceyi rahat geçirdiler Salih artmaktadır 

Dokuzuncu rapor : ~ 1 

İstanbul, 20 (A. A) - Riyaseti cumhur umu- ~ 
mi katipliğinden : ~ 

1 - Reisi cumhur Atatürkün sıhhi vaziyet- ~ 
leri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri ta- ~ 
rafından verilen rapor ikinci maddededır. 

2 - Geceyi rahat geçirdiler. Salah artmak-
1 

· tadır. Nabız muntazam 94, teneffüs 20, hara
ret derecesi 36-9 dur. 
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Vekiller heyeti 
Mutat toplantısını 
İstanbulda yaptı 

İstanbul, 20 (A.A.) - Ge-
cikm.iş tir: 

Büyük Şefimiz Atatürkiin 
rahatsızlıkları dolayısiyle İs
tanbulda bulunmakta olan 
Baş vekil B. Celal Bayar mu
tad heyeti vekile içtimaı için 
vekil arkadaşlarım İstanbula 
çağırmış ve buğün (evelki gün) 
öğleden evel Dolmabahçe sa
rayında toplanarak ruznameye 
dahil işleri ~örüşmüştür. 

Vekiller Ankaraya dönü· 
yorlar. 

İngiltere 
Filistinin taksim~nden 

Vaz geçti mi? 
Londra 20 (A.A.) - İngi

liz kabinesi Filistinin taksimi 
fikrinden vaz geçtiğini ve Fi
listinde Araplarla Yahudiler
den mürekkep teşrii bir mec
lisin kurulması tasavvurunda 
bulundağu söylenmektedir. 

Aydın Alüftülüğün
den: 

25110/938 tarihine müsadif 
önümüzdeki sah günü Rama · 
zanın ilk günü olduğu sayın 

• halkımıza ilanen bildirilir. 

Parasız Yatılı ·olarak muallim 
mekteplerine kabul edilenler 

Birinci Listeye göre vilayetimizden 12 kız, 24 
Erkek talebe kabul edildi 

İkinci listede bugünlerde tastik edilmek üzeredir 
Bu sene Kız ve Erkek mu- M--d k•• •• •• 

allim mekteplerine alınmak en res oprusu 
için müracaat edenlerden ev- t • d• ı· 
rakları tamam olanlar arasın- amır e 1 ıyor 
dan seçilenlere ait birinci lis- Mendres köprüsünün bir ye-
te Kültür Bakanının tasvibine rinde yeniden ehemmiyeti bir-
i ktiran etmiştir. İkinci listede bozukluk görüldüğünden tamir 
hu h cıf ta içinde hazırlanacak ' edilince ye kadar y ü k l ü 
ve bakanlığın tastikına arzo- kamyon ve tenezzüh otomo 
lunacaktır. biHerio geçme,ine mü-

Birinci listeye göre kız ve saade edilmiyeceğini dünkü 
erkek muallim mekteplerine nüshamızda yazmıştık. Ahiren 
vilayetimizden kabul edilen- öğrendiğimize göre köprünün 
lerin isimlerini yazıyoruz. tamirine derhal başlanmıştır. 

iz.mir Kız muallim mek- Bu sebeple bugün saat 10 

tebine verilenler dan 17 ye kadar bilumum 
Nazilliden Hadiye Öngel, nakil vasıtaları köprüden ge-

~ ~vamı 2lnd ıah.it~de 1 çemiyeklerdir 
t 

İlbayımızın 
Nazilli ve Sultanhisar

da tetkikleri 
İlbay ve parti başkanımız 

Nazillide sporcu gençlerle, 
gençlik ve spor işleri üzerin
de konuşmuşlar, spor sahası· 
nı gezmişler, pamuk ıslah 

istasyonuna da giderek tet
kikat yapmışlardır. 

Sultanhisarda da parti ve · 
ihtiyar heyetinde vaıife alan 
arkadaşlarla köy işleri üze
rinde uzun müddet konuşmuş
lardır. 

Nazilli İlçesi 
Kamun kongreleri 

toplandı 
İlbay ve parti başkanımız 

Sayın Özdemir Günday çar
şamba günü Nazilli İlçe-ıine 
giderek altı parti kongresin· 
de bulunmuş ve dün g~ce geç 
vakit şehrimize dönmüşlerdir. 

Kongeler tam bir fikir bir
liği ve mukabil sevgi havası 
içinde geçmiş, memleket iht 
tiyaç ve halk dilekleri sami
miyet ve serbesti içinde mü
zakere olmuştur. İlbay ve 
parti başkanı her dilekle ala
kadar olarak kongre üyelerini 
aydınlatmış kongrelerden son

ra kongrelerde müşahid ola
rak bulunan partililerle de 
konuşarak dilek ve arzularını 
not almışlardır. 

İlbay ve Parti başkanımızın 
başkanlığında · tsplanan altı 

kamun kongresinde seçilen 
kamunyön kurulu asıl ve ye

dek üyelerile İlçe kongre asıl 
ve yedek delegelerin isimle
rini kongre sırasiyle yaziyoruz. ' 

KUYUCAK KAMUNU: 
Asli üyeliklerine 

Ahmet Ünsal, Halil İnci, A
rif İzgi, Hüseyin Akıncı, Veh
bi Bilir. 

Yedek üyeliklerine 
Nuri Türkeş, Mehmet Görgü
lü, Mustafa Turkyılmaz, Ha
bil ünlü, Abdullah Sevgi. 

Delegeliklere : 

C. H. P. 
Ocah kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı ocak 
kongrelerinin sonuncuşu ola
rak dün akşam Cumhuriyet 
mahallesi ocak kongresi İlyön 
kurul üyeleı-inden B. Etem 
Menderesin boşkanlığında top 
lanmıştır. Dilekler üzerinde 
konuşulduktan sonra yapılan 
seçimde ocak yön kurnlu 
asli üyeliklerine Salih Akbaş 
Mehmed Ali Denker, İhsan 
Taş, Zeki Başaran, Cevdet 
Norgaz, Yedek üyeliklere İb
rahim Mat, Hasan Gülsan, 
Şerif Korkmaz, Ali Riza Tıh
mınlıoğlu,' Delegeliklere Halim 
Aysın, Zeki başaran, Yedek 
delegeliklere Salih Akba~· • ·o 
Ihsan Taş seçilmişlerdir. ......... 
Bozdoğanda 

Belediye reisliği yok2 
laması ve parti merke~· 

ocak kongreleri 
Bozdoğan belediye reisliği 

parti yoklamasına başkanlık 

yapmak ve meı-kez mahalle 
ocak kongrelerinde bulunmak 
üzere Bozdoğana giden, İrlyön 
kurul üyesinden Bay Etem 
Mendres dün ilbay ve parti 
başkanımızla birlikte Aydına 
dönmüştür. Bozdoğan beledi
ye reisliği parti yoklamasın
da ittifakla Vefa Tarhan 
parti namzedi seçilmiştir. 

Listeyi yarın neşredeceğiz. 

Haliİ inci, Ahmet Ünsal, Arif 
İzgi, Tevfik Bilgen, Mehmet 
Görgülü, Arif Y ıld•z. 

Yedek delegeliklere : 

Osman Sucu, Halil Ünlü, Os
man Tüzün, Nuri Sarı, Veh
bi Bilir, Nuri Türkeş. 

MERKEZ NAZiLLi KAMUNU 
Asli üyeliklerine : 
Hikmet Sagun, Nurettin 

Baykal, Zekai Dalyan, Hüse
yin Yalçınkaya, Mehmet Bil
ge. 

Yedek üyelikl~r~ : 
Halit Arpaç, Ragıp sipahi, 

(Devamı 2 inci aahıfede 
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Muhtelif vergilere 
nasıl itirıaz edilecek 
Formülleri basitleştiren yeni 

hükümler konulacak 
. Hükumet vasıtasız vergiler 
k~nunu projesinde, mükellef
lerin vergilere itiraz hakları 
için yeni hükümler koymuş 
ve formaliteleri basitleştir

miştir. 

Mükellefler, vasıtasız ver
giler kanunu mevzuuna dahil 
olan vergilerde; 

Arazi ve bina vergilerinde 
tahrir ve tadil komisyonla
rınca tayin edilen kıymet ve 
iratlara hayvanlar, kazanç, 
veraset ve intikal vergilerin
de mükellefin veya istihdam 
edenlerin beyanına müstenit 
olrnıyan matrahlar üzerinden 
adiyen, resen ve ikmalen 
yapılan tarhiyat; 

Bu kanunla tayin olunan 
müddet içinde itiraz edebicek
lerdir. Gündelik gayri safi 
tcazanç üzerinden tarhedilen 
vergilerde, mükelleflerin iti
raz hakkı, ithal edildikleri 
sınıf ve dereceye münhasır
dır. 

Mükellefin veya istihdam 
edenlerin beyanına göre, tar
bedilen vergiye itiraz alunmı
yacaktır. Ar.cak verginin be
yan edilen miktarlara göre 
hesap odilmemiş veya yanlış 
hesap edılmiş olması gibi, 
maddi bir hata vukuu halin
de, mükellef, vilayetlerde 
varidat müdürlerin; kazalar
da malmüdürlerine arzuhal 
ile müracaat ederek yanlışlı
ğın düzeltilmesini istiyebile
ceklerdir. Varidat müdürü 
veya malmüdürü, müracaatı 
tetkik ederek yanlışlık bulun
duğnu görürse düzeltilmesini 
varidat tahakkuk memurları
na emredecek veya neticesi
ni mükellefe yazı ile bildire
cektir. Bina arazi vergileriy
le alakalı maddi hatalardan 
dolayı vilayetlerde hususi mu
hasebe müdürlerine. kazalar
da hususi muhasebe memurla
rıne müracaat edilecektir. 

Memurlar vergı matrahı 
tesbiti, veya mükellefin tayi
nine taalluk eden komisyon 
kararlarından dolayı itiraz 
hakkını haizdir. Bu itiraz 

hakkını arazi ve bioa vergi
lerinde vilayetlerde hususi 
muhasebe müdürleri, kazalar
da dn büyük hususi muhase
be memurları, sair vergilerde 
nüfusu 150 binden faıla olan 
vilayet merkezlerinde alakalı 
maliye şubesi tahakkuk şef
liği, sair vilayetlerde varidat 

müdürleri, kazalardan en bü
yük mal memuru tarafından 
kullanılacaktır. 

İTİRAZIN MÜDDETİ 
VE ŞEKLİ 

İTraz müddeti otuz gündür. 
Bu müddet mükellefler için 
ihbarnamenin tebliğ gününden 
memurlar için bina ve arazi 
vergilerinde tahrir ve tahmin 
cetvel(erinin kendilerine ve
rildiği. sair verğilerde komis
yon kararlarının kendilerine 
tebliğ edildiği tarihi takip 
eden günden başlıyacakbr. 

itiraz arzuhalleri, arazi ve 
bina vergilerinde mükellefin 
bağlı olduğu hususi muhase• 
be müdürlüğüne, veya memur
luğuna, ve sair vergilerde 
varidat dairesine veya o ma
hallin en büyük mal memu
runa, makbuz mukabilinde 
verilecektir. Taahhütlü olarak 
postayada verilecek ve postaya 
teslim tarihi, alakalı memur
lara tevdi tarihi sayılacaktır. 

Tahakkuk memurları, mü
kellefler tarafından verilecek 
itiraz arzuhallerini en az on 
beş gün içinde vilayetlerde 
varidat müdürlerine, kazalar
da mahallin en büyük mal 
memuruna mütalehalarinı da 
eklemek suretiyle verecekler
dir. Arazi ve bina vergilerin
de tahakkuk memurları, bu 
arzuhalleri ayni şekilde vila
yetlerde hususi muhasebe mü
dürlerine, kazalarda en bü
yük hususi muhasebe memu
runa teslim edeceklerdir. İti
raz arzuhallarını alan varidat 
müdürü, malmüdürü, veya 
hususi muhasebe müdür veya 
memuru, itirazın verginin yan-

lış hesabı, mükerrer tarhedil
miş olması, yahut mükellef 
bulunmıyan bir şahıstan isten
mesi gibi maddi bir hataya 

veya yanlış nisbet tatbikine 
taalluk ettiğini görürlerse, 
düzeltilmesini tahakkuk me
murlarına emredeceklerdir. 

Bu noktaların haricinde ka
lan hususlara müteallik iti
razları, itiraz komisyonuna 
gönderecektir. 

İtirazlar memurlar tarafın
dan vaki olursa, itiraz nokta
larının kısa mucip sebepleriy
le birHk te beş gün içinde 
mükellefe tebliği lazım gele· 
cek tir. Mükellefler karşılık 
itirazlarını, bu tebliğin yapıl

dığı tarihi takip eden 15 gün 

Nazilli ilçesi 
Kamun kongreleri 

toplandı 
Bai\ltarafı 1 inci sahifede 

Kenan Erel, Halil Coşkun, 
Riza Baysal. 

Delegeliklere : 
Halit Arpaç, Zekai Dalyan, 
Hüseyin Yalçınkaya. 

Yedek delegeliklere : 
Kenan Erel, Kani Ülkü, Mu
zaffer Piyancı. 
NAZİLLİ KÖYLER 
KAMUNU: 
Asli üyeliklerine 

Mehmet Ali Tan, Ali İsabey
li, Mehmet Bozkurt. 

Yedek üyeliklere: 
Hüseyin Ertürk, Ali Arıkan, 
Hasan Alpak. 

Delegelildere: 
Mehmet Ali Tan, 'Hüseyin Yal
çınkaya, Ahmet Hüseyinoğlu 
Ali Arıkan, Hayri Tarancıoğ
lu, Nuri Bilgen, Hasip Arı
kan, Mümtaz Arpaz. 

Yedek delegeliklere: 
Mehmet- Baş, Hüseyin Yıldız, 

Hüseyin Alioğlu, Mehmet Boz
kurt, Ali Kırcalıoğlu, Sabri 
Sayın, Mehmet Dalca, Ah
met Gedik. 
AŞAGI NAZİLLİ KAMUNU: 
Asli üyeliklere: 

Latif Çerezcioğlu, Şükrü Ar
mağan, Mehmet Çetiner, Ne
cip Çiftçi, Muzaffer Davaz. 

Yedek üyeliklere : 
Osman Dağdelen, Mehmet 
Korkalı, Ali Gedik, İbrahim 
Dabanlı, Şakir Yay. 

Delegeliki ere: 
Şükrü Armağan, Lii.lif Çe

rezcioğlu, Osman Dağdelen, 

Yedek delegelildere: 
İbrahim Dabaner, Ali Ge

dik, Mustafa Barut: 
ATÇA KMUNU: 
Asil üyeliklere: 

Mustafa Aksoy, ALi Sönmez, 
.:"""Z""-=--~··- ---
içinde yazı ile doğrudan doğ
ruya itiraz komisyonuna bil
direceklerdir. 

Maddi hatalar ve nisbet 
yanlışlıkları, tarhiyatın itiraz ve 
temyiz mercilerinden geçmek 
suretiyle katileşmiş veya iti
razın komisyonca müddetin 
geçmesi noktasından rdede
dilmiş olması halinde itiraz 

müddeti ı:-eçtikten sonra da 
düzeltile.:ektir, Hu merciler-

den geçen tarhiyattaki mad
di hataların düzeltilmesi için 
kararın tebliği tarihinden iti
baran bir sene içinde mahke
menin iadesi istenebilecektir. 
Maliye müfettiş ve muavinle 
riyle, kontrolörler ve hesap 
mütehassıslarının tetkik ve 
tefliş sırasında görecekleri 
maddi batal r. r da yukarıki 

madd~d~ yazılı esaslar daire
sinde düzeltilecektır. 

• Devamı var -

Parasız yatılı olarak 
muallill' mekteplerine 

kabul edilenler 
(Baştarafı linci sahde)ife 

Behiye Saltan,· Mu1affer Ak
soy, Aydından Nebahat Can, 
Nuriyej Türkmen, Mediha Tin, 
Hacer Üzgün, Mürüvvet Ün
vert Mediha Güven, Bahriy~ 
Suoart Gülsün Şölen, Fatma 
Adıgüzel. 

İstanbul Erkek muallim 
mektebine verilenler 
Aydından Ali Ünler, Bah

tiyar İnal, Hüseyin Yenier, 
Halil Ustaoğlu, Mustafa Yıl
maz, Yusuf İnce, Halil Dura n 
Hüseyin Yaramış, Pel van Ku
laş, Esat Turan, İsmail Ak
soy, Halil Koçakoğlu, Meh
med Özü, Yusuf Akduman, 
Mehmed Suyolcu, İzzet Kına
cı, Refik Apaydın, Şerif Pı

nar, Hüseyin 1 amer, Hasan 
Açıkalın. 

Balıkesir Erkek mual
lim mektebine kabul 

edilenler 
Nazillidea Ahmed Çakır, 

Mustafa Altınel, Ali Dinçer. 
Abdullah Erkut. 

Hayvanlarda -şap 
hastalığı var 

Şehrimizde çift tırnaklı hay· 
vanlarda şap bastığı görül
müştür. Hayvan sağlık komis· 
yonu dün öğleden sonra vı
layette toplanarak gereken 
tedbirlerin alınması için ka
rarlar ittihaz etmiştir. Has-
talık izale edilinceye kadar 

hayvan pazarı çift tırnaklı ha) 
van alım satımına kapatılmış 
ve şehir hududunun muhtelif 
semtlerine belediyece san 
bayrak ve (sari şap hastalığı 
var) yazılı levhalar konulmuş
tur. 

Ahmed Bayram, Nimet Genç, 
Riza Alasağ . 

Yedek üyeliklere: 
Enver Çelebi, Şükrü Keserci 
.oğlu, İzzet Kumcu, Mehmet 
Ünsal Hüseyin Akça, 

Delegeliklere: 
Mustafa Aksoy, Ali Sönmez, 
Riza Alasağ. 

Yedek delegeliklere: 
Şükrü Keserli oğlu, Enver 
Çelebi, İzzet kumcu. . 
SULTANHİSAR KAMUNU: 
Asıl üyeliklere : 

Hakkı Sümer, Şevki Önder. 
Cevad Dürük, Kazım Tarhan, 
Mustafa Aral, 

Yedek üyeliklere ! 
Zühtü Ersoy, Mebmed Başün, 
Alim Ayaydın, Mustafa Ön
can, Hüseyin Yalçın, 

Delegelitdere : 
Cevad Dürük, Hakkı Sümer, 
Şevki Önder, 

Yedek delegeliklere: 
Mustafa Aral, Kazım Tarhan, 
Zühdü Ersoy. 
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Her Genç Kız Gibi 
~ydının roman tefrikası : 16 

Defter İstanbuldan ayrıldığı 
tarihle başlıyor. 

Bu gün İstanbulu, yuvamı 
bırakarak yola çıktım. Hula
sa sevdiğim herşeyi. 

Düşüncelerimi tahlil ediyo
ru~. Beni bu sevdiğim şey
lerden ayıran. Yegane şey 

kardeşim. Evet hasta kardeş. 
Ona bir kaç ilaç biraz da 
yiyecek temin etmek tçin. Fa
kat ben bunları memnuniyet
le yapıyorum. Yeter ki onu 
ölümün korkunç pençeleri 
kavramasın satırlar burada 
bitiyor. Bir kaç satır atlan
mış, yeni bir sayfa .. 

Köye geldiği tarihle başlı
yor. Nihayet uzun süren bir 
yolculuktan sonra köye gel
dim, 

Burası tahmin ettiğim gibi 
değil, yavaş, yavaş alışıyo

rum ona .. her gün köyden 
ayrılıyorum. Biraz dolaştıktan 
sonra dertlerimle beraber kö
ye dönüyorum. 

Kardeşimden aldığım mek
tuplarla biraz avunuyorum. 
Fakat bu kırk hasta bir kaç 
satırla beni tatmin etmiyor. 
Burada çok yalnızım. Bu yal
nızlık beni büsbütün üzüyor. 
İçimde delice düşünceler baş 
kaldırıyor. Fakat onları kar
deşimin kesik öksürüklü ses
leri boğuyor. 

Annemi düşünüyorum. t<ar
şısında evladım hergün biraz 
daha fanalaştığını her gün bir 
az daha ölümün pençelerinin 
ona uzandığını gören anneyi 
düşünüyorum. Kafam artık 
biç bir şey almıyor. Bu kadın 
acıya bu kadu sefalete nasıl 
katlandığıma şaşıyorum. Say
fa burada bitiyor, sonra ge
ne bir kaç tarih atlanmış 

muztarip satırlar, 
Hayatımın bugün en acı 

günü, en acı, çünkül Serpili 
ilk geldiğim gün bana bütün 
acılarımın üstünde acı çek
tirdi. 

Hepsinden bedbaht günler 
yaşattı. 

Muhtar beni Serpile tanış
tırdığı zaman onu romantık, 
bulmuştum, 

Annesinden başka kimsesi 
olmıyan bir kız okuyan, Her 
genç kız gibi kendine bir 
lokma ekmek temin edecek 
parayı İst anbulda bulurdu. 

Buralara gelişinden mak
sat neydi. Şüphasiz köy ha
yatını bir çok muharrirlerin 
tasvirlerinde okumuş hayalio
de onu süslemiş. Öyle bir 
köy bulacağını tahmin ederek 
zavallı annesini de buraya 
sürüklemiş. 

Mediha Tio 

Fakat gelir gelmez İs tan· 
buldan ayrıldığına r pişman 
olduysada artık iş işten geç
mişti. 

İşte onu gördöğüm zaman 
bana verdiği ilk fikir · buydu. 
Fakat Serpili zamanla tahlil 
edince bu fikirlerimin tama
mile yanlış olduğunu anla
dım. Onu çok içli, çok muz
tarip buldum. ona bu genç 
yaşında bu kadar acı çekti
ren ne idi. 
Ağiından aldığım bir kaç 

kelime ile babasmın ölmüş 

olduğunu anladım. Buraya 
gelişindeki maksadıda geçen 
gün geçen bir konuşma ara
sında izah etti. Babasının ö
lümünden sonra annesinin o 
hatıraları daha yerde bırak
mak istememiş. Buranın mün
hal muallimliğine talip olmuş. 
Eakat o bunları anlatırken 
gözleri mor dağların arkasına 
yavaş, yavaş çekilen güneşe 
daldı. O an mazisini haya
linde canla\ıdırmaya çalıştı 
sanki: 

O sade beni lise mezunu 
bir de annem olduğunu bili
yur, buraya gelişimin sebe
bini asla: 

Bir kaç sayfa atlanmış ye
ni bir tarih karışık satırlar : 

Artık ne yapsam almıyor 

bende hislerime mağlup olu
yorum. bu akşam şu satırları 
karalarken dudaklarımdan 

dökülen kelimeleri toplamak 
istiyorum. 

Devamı var 

Adalara musallat 
olan münzeviler 

Adriyatık denizinde bulu
nan küçük ve ıssız adalara 
son zamanlarda bir çok mün
zeviler musallat olmuşlardır. 

Adriyatikte, Ragüs civarın
da denizin ortasında ada di
ye bir kaya parçası vardır. 
Şimdi Lors Erikson adında 
bir Danimarkalı bu adada, 
kayanın üstünü küçük bir ku
lübe kurmuş insanladan uzak 
Robenson gibi gibi yapayal
nız burada oturmağa başla
mıştır. 

Bunun hayatına imrenen (!) 
bazı serseriler, şimdi Adri
yatik denizinde ne kadar 
adacık varsa işgal etmeğe 
başlamışlardır. 

Şimdi İtalyan ve Yugos
lav hükumetleri, be " vergi 
kaçakları ,, için şiddetli ted
birler almıştır. -imtiyaz sahibi ve Umuın1 Nefr-yaı 

Mü<lürü : Etem Meııdre• 

Basıldıö-ı "er : 
C. H. P. Basımevi 

110000 Frank 
ve bir tebessüm 

Bundan bir ay evel İnğil
terede Gosfortda bir otomo
bil kazası olmuş, güzeı ve 
genç bir kız kıralıo camların 
tesirile yanağından yaralan-

mıştı. Ameliyat neticesinde 
kızın yanağında büyük bir 

yara izi kalmıştı. Kız, kaza
ya sebep olanlar aleyhinde 
dava açmış bundan sonra gü · 
zel güzel tebessüm edemiye 

ceğini iddia ederek para taz
minatı istemişti. 

Kızm avukatı, mahkemede 
kızın bir menken olarak 
çalıştığını, çirkin olduktan 
sonra artık sanatında 

muvaffak olmıyacağı gibi, 
bu yüzden belki koca da bul
mıyacağını ısrarla iddia et
mişti. Mehkeme, bütün bu 

sebepleri nazarı itibare ala
rak kıza 110,000 frank taz
minat verilmesine karar ver
miştir. 

Geçenlerde bu kıza genç 
bir mimar takdim etmişler, 

mimar kızın çok gözel oldu

ğundan, hele tebessüm eder
ken yanağında hasıl olan ga
zeye vurulduğundan bahset
miştir. Fakat asıl mesele, kı-

zın almış olduğu 110,000 frnk 
trzıninatı iade edip etmiyece
ğidir. 

Erken yetişen akala 
pamuh cinsi hulu ndu 

Haber aldığımıza göre pa
muk tohumu üretms istasyo-

nu talalarında iki kök erken 
yetişen akala cinsi pamuk 

fidanı görülmüş ve tecirid 
edilmiştir. İstasyon bunun ü-

zerinde önümüzdeki sene tec
rübe yapacak ve matlup ne
tice elde eailirse bu cinsi -üreterek C..:ağıtacaktır. 

4.ydın Vilayeıi Daim 
Encümeninden : 
Aydın Ziraat müdürlüğün

de mevcut Maro ve Mayer 

tohum kalbur makinelerinden 
10 adedi Aydında tamir edil-

mek ve tamir edildikten son
ra mahallerine gönderilmek 

şartiyle ve 27 /10/938 tarihli 
Perşembe günü saat 15 te 

Vilayet Daimi encümeninde 
ihale edilmek üzere 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

Tamir için muhammen be· 

del 400 liradır. Muvakkat 
teminat akçesi 30 liradır. 
Faıla malumat almak iste
yenlerin encümen kalemine 
müracaatları. 

(872) 15 19 22 26 

1 Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin muhtelif 

mahallerdeki 938 yılı zeytin 
mahsulü açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin mevki ve 
keşfedilen mahsul miktarı ile 
şartnamesini öğrenmek üzere 
her gün yazı işleri müdürlü
güne, artırmaya iştirak et
mek üzere bedeli mubamme
nin yüzde yedi buçuğu tuta
rında muvakkat teminat mak
buzlariyle birlikte 3 ikinciteş
rin 938 perşeobe günü saat 
15 de belediye daimi encü
menine müracaatları ilan olu
nur. 18 22 26 30 (875) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
m"thallesinde 370ada 7 parsel 
numarlı ve 255.50 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma ile satılığa çı~anl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştuur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ya
zı işlE".ri müdürlügüne ve ar-

tırma ya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 

birlikte 3/İkinci teşrin/1938 
perşenbe günü saat 15 de 

Belediye daimi encümenine 
müracaatıarı ilan olunur. 

879 18 22 26 30 

Nazilli belediyesinden 
NaziU:de belediyece yaptı

rılacak olan 17,400 lira be

deli keşifli hal binası 2,490 
numaralı artırma ve eksilt-

me kanununun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile 
17 /10/938 de eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 7111/938 Pa-
zartesi günü saat 16 da Na
zilli J:.elediyıesinde yapılacak· 

tır. Müteahhitler fenni şart
name ve projeleri meccanen 

belediye dairesinden tedarik 
edebilirler. 

18 22 28 5 (874) 

Bölge Sanat oh11lu 
Direktör lüğiinden 

Parasız yatılı seçme sına

vına giripte kazanamıyan ta-
• • 

lebenin yarım yatılı olarak 

kaydına devam edilmektedir. 

İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yarım yatılı talebe 

okulda öğle yemeği yemek 
hakkını haizdir. (869) 
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f DOKTOR • 

MÜNİF İ. ERMAN 1 
• - 4 
• MEIVIL.EKET HASTANESi • 
t) Doğ'um, Kadın hastalıkları mütehassıs 41 t ve Operatörü 41 
liT Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- • 
i) lio evinde kabu) eder. 592 4 g Muayene saatleri : sabah 1 - 8 ı 
... Öğleden sonra 3 den iti haren Al 
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f!j Demir iş atölyesi f!i 
N m 
, 81 Yeni açılan ve sanatokulu me- f!j 
f!) zanları tarafından idare edilen f!) 
~--l DEMİR İŞ A TÖL YESİnde sı 
f~J Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- [+~ 
[+~ şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen f+~ 

[•~ fennin icapla~ına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç r+~ 
f+! sahiplerinin atölyemize müracaatları. ftJ 
~ ~ 
[•~ Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur f+~ 
[+~ ve Osman Alpsoy [t] 
ı2:~~~·"•q1ıı• .. ıııı•···ıııı"''llll~•ıur•"llllf''"1Ull'"llJl'"~ll'"'lllll"lllf~Jll'''llP''"lll•''!!l1IJ1Jl'll 849 l'"''Ufll"'llUl!!'Jl~ 
~ ıı:'..~lı~llfl:;lllı~lllı~Jl~lll~ııll~llı~ıll~IUl~lll~~l~ıll~ıılll:;IU~ıl ~ıllı~dlli~d 
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i Biçki ve dikiş yurdu 1
; 

~ Süreyya Diker kayda başladı ~ ~ ~ 
~ En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ~ 
iF; bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür ~ g direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan 49 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak fi 
tJ; geri bırakılmaması için yurt direktörü bilfımum ~ 
~ masrafı ü:ıerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ s Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- 4 
~-"' leri fver1ilıd·r kaf yıt1 kapahnmadan md'ürakc~a: eddin n

1
am· = 

~ zet az a ır az a izaa at yurt ıre torun en a ınır. ~ 
f) Adres: Gazi Bulvarı S. 7 (4 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın -@ 

W.•a~aa~dıı6ıtlııılıae&ııtı:~ııaı:a66ııb6aıa.t 

Altı ay vade ile 
·süMERBANK 

Yerli kumaşlanndan . bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsab kaÇtrmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydtb 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

....................................................... 
• • ! DOKTOR ·! 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR ~ 
• • 
! Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabusısı : 
• • 
! Panı Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtiaaalı ..: • • 
: MuayyenehaoesiAydınıia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dök.kanının : 
• • : Üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : ........................................................... 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzuo bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeoi manasile anlamanın lr.ıy 

aıetli bir örneği olan AYDIN TARiHİoi Aydında Belediye karşıaıad-a 
Süleyman Gezer, İhanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir . 
ıiniz. 

Ayd1nın bütün tarihi malürnatındao başka coğrafi tabii malü1D•· 

hoı da bu kitaptan öğrenecek.ziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederı:ıı. 

Fiatı 250 kurUJtur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve eıı 
çok okunan bir tane gündelik 
f!azetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 


