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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

üyükŞef tatlirkün sıhhati 
Son Rapor Çok Sevindirici Mahiyettedir 

Onuncu rapor : 
İstanbul 22 (A. A.) - Riyaseti cumhur umu

mi katipliğinden : 

l Parti kongreleri 
1 Dünkü sayımızda yapıldığı
! nı yazdığımız C. H. P. Boz

~ 1 - Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 
1 hakkında nıüdavi ve müşavir tabipleri tarafın

dan bugün saat yirmide verilen rapor ikinci ~ 1 

madddededir. ı 
2 - Bugünü çok iyi geçirdiler. Umumi ah

valdeki iyilik devam etmekte, nabız n1unta
zaın kuvvetle 80, teneffüs 22 hararet derecesi 
36-9 dur. 

1 

1 
1 

~ 3 - Bundan sonra yirmi saat zarfında yalnız 1 

~ bir rapor_ neş~~dilecektir. ___ _ _______ ! 
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Ankara lik maçları 
lVIuhafız gücü Güneşi 

3-0 yendi 
Ankara 22 - Bugün Mu

hafız gücü sahasında Güneş 
Gençler birliği takımları ara
sında yapılan lik maçında 
Güneş takımı 0-3 mağlup ol
muştur. 

Güneş - Gençler birliği B. 
takımları arasındaki maçıda 
yine Gençler birliği 2 - O ka-
zanmıştır. a.a. 

Ankara 22 - Bugün An
kara Gücü stadında karşıla
şan Ankara Gücü Galatasaray 
takımları arasındaki maçta ga· 
Iibiyet 2 - O Ankara gücün-
de iken rüzgarın şiddetinden 
dolayı oyun tatil edilmiştir. 

Diiııkü Hava 
ı1aziyeti 

Ankara 22 - Bugün hava 
Ankarada kapalı, İstanbulda 
ve Ege bölgesinde yağmurlu 

geçmiştir. 

Batumda Açık, Sivastapol 
da kapalı, Bükreş, Selanik 
ve Atinada yağmurludur. 

Rüzgar Batum ve Sıvasto· 

polda 1 - 3 metre süratle, 
Balkan yarımadasında fJrtına 
şeklinde esmiştir. Civar mem 
leketlerde sühunet derecesi 
Sofya,Bükreşte 6. Atioada 12, 
Sivastopolda 18, Batumda 22 
<lir. a.a. 

Beynelmilel 1 

Ticaret odaları ınec- ı 
lisidünyayaiktisadi 

dostluk tavsiye 
ediyor 

Paris 22 - Pariste topla
nan Beynelmilel Ticaret oda-
ları meclisi, bütün hükumet
leri iktisadi sahada dostane 
bir hareket takip etmeğe da
vet etmiştir. 

Yirmi üç milleti temsil 
eden seksen yedi murahhas 
nihayet milletlerin altın kıy· 

metini indirmeyi kabul ve al

tının nihayet beynelmilel bir 
kıymet ölçüsü olarak kabul 
edileceğinden emin oldukla
rını beyan etmişlerdir. 

~···-
Rötenvada ., 

İsyan hareket; genişliyor 
t 

Peşte 22 - Macar Ajansı- 1 
nın bildirdiğine göre, Röten
yadaki isyan hareketi Roman
ya topraklarına da sirayet 
etmiştir. 

Asilerin demir yolları üze
rinde Sabutaj hareketleri bil
diriliyor. Bir çok yerlerde 
demiryolları bozulmuştur. Om 
nehri üzerindeki büyük köp

rü havaya atılmıştır. 
a. a. 

doğan merkez mahalle ocak 
kongrelerinde ocak yönkurul 
asil ve yedek üyeliklerile de
legeliklere seçilenlerin liste
sini neşrediyoruz: 
YENİCE MAHALLE OCAGI 

Asil üyeliklerine : 
Süleyman Değerli, Mehmet 
Özkut, Ahmet Kılavuz. 

Yedek üyeliklere : 
Kazım kılıç, Mehmet Zengin, 
Hakkı Eren. 

Delegeliklere : 
Süleyman Değerli, Mehmet 
Balcı. 

Yedek delegeliklere : 
Ali Tuncer, Ali Türker. 

ÇARŞI OCAGI 
Asil üyeliklerine : 

Mehmet Toprak, Mustafa Kö· 
teli, Riza Karakaş. 

Yedek üyeliklere 
Kamil İğci, İsmail Çizmeci, 
Hüseyin Zengin. 

Delegeliklere : 
İsmail Tarhan, Mehmet Top
rak. 

Hızır baba ocak yönkurul 
üyeliklerine : 

Nurettin Barlas, Nuri Konya, 
Tevfik Toker. 

Yedek üyeliklere : 
Mehmet İnal, Ali Riza Aksoy, 
Hüsnü Ö zkut. 

Delegeliklere : 
Hakkı Siber, Sami Çınar. 

Yedek delegeliklere : 
Nurettin Barlas, Mehmet Baş
kan. 

Cumhuriyet mahallesi ocak 
yönkurul üyeliklerine : 

Mustafa Şahin, Mehmet Sah, 
Mehmet Karabudak. 

Yedek üyeliklere : 
Cevat Çırpan, Durmuş Bağ-

çıvan, Abdullah Güraydın. 
Delegeliklere : 

Mustafa Şahio, Süleyman Ka
ra budak. 

Yedek Delegeliklere : 
Abdulli\h Güraydıo, Ali Tü
züm. 

Karapınar kamun 
kongresi toplandı 

C. H. P. Karapınar kamun 
kongrsi dün İlyön kurulu ü

yelerinden avukat Neşet Ak
korun başkanlığında toplandı. 

Kongre de merkez ilçeyön 
kurulu üyesi avukat Ahmed 
Boratavda bulundu. 

Yeni kamun yön kurulu üye
liklerine : Salahaddin Eğriboz, 
Mehmed Aluş, Hüseyin Ko· 
cabıyık, Mehmed Zeki Kanat, 
Behçet Emre. 

Yedek üyeliklere : Mah
mud Oral, Salih Teoman, 

Mehmed Çelik. İbrahim Kah
yaoğlu, Hüseyin Cihan. 

Delegeliklere : Etem Men
dıres, Halim Aysın, Salahad
din Eğriboz, Nail Çiftçi. Sa
lih Teoman, Mehmed Nuri 
Aluş, Mahmud Oral. 

Yedek delegeliklere : 
Hasan Kocabıyık, Osman 

Ergene, Mustafa Baysoy, İb

rahim Kahyaoğlu, Hüseyin 
Örü, ~ait serin, Kadri Ay
dınoğlu seçilmişlerdir. --·-C. H.P· Cuma 
Mahallesi ocağı 
Başkanlığından: 

Ocağımız kütüphanesine 5 
cilt kıymetli eser hediye eden 

Uray sıhhat memuru A.ı Cana 
alenen teşekkürlerimizi suna

rız. --
Hisar ocakyön kurulu üye

likleri: 
Mehmed Öztürk, Mehmed 
Özsoy, Ali Çakır. 

Yedek üyelikler: 
Vasfi Alkan, Hasip Mutlu 

Reşad Yaşlı. 

Delegel iklere: 

Ahmed Hakk ı Davas, Meh
met Öztürk. 

Yedek de!egeliklere: 

Emin Elçin, Ali Çakır 
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Muh~elif vergilere 
naısl itiraz edilecek 
Formülleri basitleştiren yeni 

hükümler konulacak 
(Dünkü sayıdan devam ) 

İTİRAZ KOMİSYONLARI: 
Ankara, İstanbul, İzmir ile 

maliye vekaletinin lüzum gö
recği diğer şehirlerde muvaz
zaf itiraz komisyonları kuru
lacaktır. Bu komisynlar, mül
kiye hukuk, iktisat fakültesi 
veya yüksek ticaretten me
zun buluoan maliye, ikti
sat, adliye vekaletinden A 
sınıfına kadar çıkmış olan 
memurlar arasından maliye 
vekaletince intihap ve tayin 
edilecek bir reis ile maliye 
vekaletinin talebi üzerine bi
ri mahalli ticaret odası, diğeri 
mahalli belediyesi tarafından 
seçilecek birer azadan terek
küp edecektir. Ticaret oda
sından seçilecek azanın lise . 
derecesinde tahsil görmüş ol
ması ve her iki azanın mali 
kanunlara ve ticaret usulü 
defterine vakıf bulunması 

şarttır. 

Bn komisyonlara dahil olan
lar, komisyonlardaki vazife
lerinden başk bir iş almaya
caklardır. İhtiyaç görüldüğü 
takdirde aynı şehirde müte
addit itiraz komisyonu teşkil 
olunabilecektir. Bir şehirde 

teşkil edilen muvazzaf itiraz 
komisyonları bu şehrin bağlı 
olduğu vilayetin, diğer kaza
larına ait itiraz evrakını da 
tetkike maliye vekaletince 
memur edilebileceklerdir. 

Y ukardaki fıkra dışında ka
lan vilayetlerde itiraz komis
yonları, mahallin en büyük 
mal memurunun reisliği altın
da ticaret odasınca ve bele
diyece kendi azası arasından 
veya hariçten seçilecek birer 
azadan ve ticaret odası bu
lunmıyan yerlerde belediyece 
ayni şekilde seçilecek iki 
azadan tereküp edecektir. 

Muvazzaf itiraz komisyon
larının mesaisi devemlı ola
caktır. Diğer itiraz komis
yonları reisin daveti üzerine 
faaliyete başlıyarak icabı ha
linde devamlı şekilde topla
nacaklardır. 

İtiraz komisyanlarının tet
kikleri, itiraz eden noktalara 
münhasır olacaktır. Takdirle 
alakalı hususlarıda tetkik 
edebileceklerdir. Komisyon
lar tetkiklerini ; itirazlara, 
memurların mütalaasına; tar
hiya ' m dayandığı evrak, za
bıt, vesikalar ve sair delille
re ve lüzum gördüğü takdir-

de mesleki teşekküllerden 

alacagı malumata dayanarak 
yapacaklardır. Muterizler biz
zat veya vekilleri marfetile 
şifahi izahat verip itiraz müd
deti içinde yazı ile istedikle
ri takdirde komisyonca din
lenmeleri mecburidir. Mükel
lefin tanınmış • imzasını havi 
mektupla gönderile'n akrabası 
veya daimi müstahdemi de, 
vekili gibi dinlenebilecektir. 
Komisyonun tayin ve tebliğ 

ettiği günde bulunmıyanların 
şifahi itiraz hakları düşecek-

' tir. Komisyon lüzum görürse 
veya mükellef tarafından ya
zı ile istenirse tayin edece
ği bir zatın nezaret ve mesu
liyeti altında yeminli vukuf 
ehli maarfetile arazi ve bina
ları gözden geçirmek, defte
re ve vesikaları mahallinde 
tetkik eylemek, mükellefleri 
ve sair icap edenleri davet 
edip malumat almak suretile 
tetkiklerini genişleterek va
racağı neticeleri karara bağ
lıyacakbr. 

Komisyonca mükellefin hak
sızlığına karar verilen haller
de itirazın kasten vergının 
tahsilini tehir maksadile ya
pıldığına kanaat hasıl olursa 
komisyonca verginin aslına 

yüzde ona kadar zam yapıl
ması karar altına alınacaktır. 

İtiraz üzerine verilen karar
lar, üç nüsha olmak üzere 
hazır lan arak bir nüshası ko
misyonda saklanacaktır. Di
ğer nüshası, nüfusu yüz elli 
binden fazla olan vilayet mer
kezierinde alakalı maliye şu
besi tahakkuk şefliğine ve 
diğer vilayetlerde varidat mü
dürlüğüne, kazalarda en bü
yük mal memurluğuna imza 
mukabilinde ve tarih göste· 
rilmek suretile teslim oluna
caktır. Bina ve erazi vergi
lerine aid kararlar, vilayet
lerde hususi muhasebe mü
dürlüğüne, kazalar en büyük 
hususi muhasebe memuruna 
aynı suretle verilecektir. 

Bu kararlarm bir nüshası 
alakalı dairede kalacak, diğer 
nüshası mükellefe tebliğ olu
nacaktır. 

İtiraz kararlarının komis
yonda kalacak asli nüshalar 
reis ve aza tarafından müş

tereken imzalanacaktır. 
TETKİK MÜDDETİ VE 

TEMYİZ: 
İtiraz komisyonlari tetkik-

----==-====~=- --===-

lngiliz slahlanma projesi 'etrafında 
hava nazırı mühim bir nutuk söyledi 

Londre 22 - Kardifte bir 
nutuk söyliyen İngiliz hava 
nazırı, slablanma projesinin 
tesbit edilen zaman zarfında 
elde edilmesi için harp zama
nındaki müracaat edilen ah
vale riayet edilmesiyle kabil 
olacağını kaydetmiş ve bunun 
da slah ve cepane ihtiyacım 
diğer ihtiyaçlardan üstün tut
maktan ibaret olduğunu söy
miştir. 

Bay Beneş 
Amerikaya gidiyor Şi
kago üniversitesinde 

konferans verecek 
Londra 22 - Çekoslovak 

eski cumhur reisi Bay Beneş 
bugün öğle üzeri Londraya 
gelmiştir. 

Bay Beneş vuku bulan da
vet üzerine Şikago unı
versitesinde konferans ver
mek için Amerikaya gidecek
tir. 

Eski cumhur reisi Londrada 
ikameti sırasmda resmi hiç 
bir temasta bulunmıyacak ve 

bir sui tefehhüme meydan 
vermemek için İngiliz siyasi 
adamlariyle görüşmiyecektir. 

lerini, itiraz evrakıoın kendi
lerine verildiği tarihten itiba
ren nihayet üç ay içinde ka
rara bağlıyacaklardır. Muvaz
zaf itiraz kamisyonları teşkil 
edilen şehirlerde bu müddet 
maliye vekaleti tarafından 

icap ve ihtiyaca göre tayin 
olunacaktır. 

İtiraz komisyonlarının gün
delik gayri safi kazanç mik
tarları ile aslı 50 liraya ka
dar olan verğilere müteallık 
kati olup temyiz edilemiye
cc:ktir. 
TEMYİZ KARARLARI: 
Temyiz komisyonu karar

larından tasdik kararları, 
temyiz evrakını gönderen ma
kam ve yüz elli binden fazla 
nüfuslu vilayet merkezlerinde 
alakalı maliye şubesi tahak
kuk şefliğıne; nak~z kararile 
nihai kararlar ise dosyasiyle 
birlikte itira.'.! komisyonuna 
gönderilecektir. Nakız karar-
larının itiraz komisyanu ma
rifetiyle muterizlere tebliği 
lazımdır. Bu tebliğata, vergi
leri tarh ve tahakkuk ettiren 
alakalı daireler delalet ede
cektir. 

Muterizlerin kararlara kar
şı, bir diyeceği varsa resen 
itiraz komisyonuna bildirmesi 
icap etmektedir. İtiraz ko
misyonu, temyiz komisyonu
nun nakız kararı üzerine, ilk 
kararında ısrar edebilecektir. 

Karada hava müdafaa ter
tibatının Majino hattı tedbi
rinden ibaret olduğunu ve 
bunun bir hava ordusu ta
rafından yapılacağını ve bu 
gönüllü sivil ordunun 24 hat
ta 12 saat zerfında iş bulu
nabileceğinin tecrübe edildi
ğini beyan etmiştir. 

Bütün İngiliz matbuatı sı· 
!ahlanma işinin biran evvel biti
rilmesini istemektedir. a. a. 

' Filistinde vaziyet 
düzeliyor mu 

Kudüs 22 - Kudüste va
ziyette husule ğelen salah 
üzerine hükumet yeni karı

şıklık çıkmadığı takdird ışık 
yakılmasına müsaade etmeğe 
karar varmiştir. 

Şehrin eski kapısında "sıkı 
bir kontrol kurulmuştur. Ya
fa ve Şam kapıları seferlere 
açık bırakılmıştır. -/(anton ~Iaponların 
eline geçti 
Şanghay 21 ( Radyo ) -

Selahiyettar menbalardan bil
dirildiğine göre Japon motör
lü kıtaları şimdi Kantona 
girmişlerdir. 

Bu takdirde itiraz komisyonu 
kararı , temyiz komisyonları 
reisi ve azalarndau müteşek
kil umumi heyetçe tetkik o
lunup karara bağlanacaktır, 
Temyiz karları katidir. 

Temyiz komisyonları tetkik
lerini, temyiz taleplerinin a
lındığı tarihten itibaren en 
geç altı ·ay içinde bitirecek 
tarzda tertiha t al mı ya ve me
saisni ona göre tanzim etmi
ye mecburdur. 

Temyiz komisyonları itiraz 
komisyonlarınca verilmiş ol an 
kararların icrasını, tehiri is
tenilen vergi mikdarınca pa
ra, hazine bonosu, tahvilat 
veya banka teminat mektubu 
gösterilmek ve temyiz talebi 
vaki olmuş bulunmak şartile 
tehir edebilecektir. Bu gibi 
tehir talepler!, her işe terci
han karar altına alınacaktır. 

Temyiz komisvonları, ka
rarları, dört nüsha üzerine 
hazırlanarak bir nüshası ko
misyonda saklanacaktır. 
Bir nüshası alaklı itiraz ko
misyonuna, mütebaki iki nüs
hası da vilayet ve kazalara 
göndrilecektir. Bunlardan bi
rinci nüshası vilayet ve ka-
zalarda alakalı varidat daire
lerinde muhafaza olunacakrır. 

Temyiz kararl~rının komis
zonda kalacak asli nüshası, 
reis ve aza tarafından müş
tereken imzalanacaktır. 
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Her Genç Kız Gibi 
Dalama köyü 
ihtiyar heyetinden 
Aydına bağlı Karahayıt 

nahiye merkezi olan Dalama 
ile beş kilometre mesafede 
bulunan Karahayıt köylerinin 
şehir p 1 an l arının tanzimi 
19/10/938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ilin 
Aydı11 Belediye 
Reisliğinden 

Aydınm roman tefrika.sı : 17 

Fakat bunlar ağzımdan dö
külüyor seviyorum. 

Seviyorum... Bu gece Serpil 
her şeyime hakim. Kafama, 
kalbime, irademe. koşmak 
bütün hislerimi söylemek isti
yorum ona, fakat onun ciddi 
bakışları bunu sana verdiğim 
hangi hakJa itiraf ediyorum 
diyor. O zaman ümit pırıltı

larını sönüyor, derin hülyalı 

nazarları karşısında benliğim 
eriyor. 

Bu yazı burada geçirece
ğini söylüyor. 

Fakat ben mümkün olsa 
tatil olmadan buradan ayrıl
mak istiyorum. 

Hayatım pahasına olsa dahi 
onun hülyalı varlığından uzak 
olmak için, bu köyden ilaç 
kokan kırık pençereli yuvama 
annemin müşfik ellerinin ko
kusu-. hasta kardeşimin ma
sum gözleri karşısında onu 
unutmak istiyorum. 

Köyde kaldığım her gün 
hasta kardeşime hayat sunu
yorsa banada ölüm. 

* 
" Başka bir tarih ,, 

Bu gün Serpille çocukları 

köyün biraz ötesindeki çam 
ormanına kadar kötürdük 
yola çıkıncaya kadar o çok 
şen görünüyordu. Fakat ben 
SerpiJi anlıyamıyorum, Yolda 
birdenbire değişti. 

Neşeli yüzünü değiştireni 

bilmiyorum, anlamıyorum. 

Bugün kalbimi açmak isti
yorum ona, fakat o hiç ko
nuşmıyor. Sevdiği çocuklarıy
la bile meşgul ol mı yor.' 

Bunların hiç birine bir mana 
veremiyorum. Eve geldiğim 

zaman kardeşimin yazılarını 

bulunca sevindim. 
Onun hasta narin ellerin

den çıkmış yazıları artık has
talığının tamamen geçtiğini ci
ğerlerinde en ufak bir leke
nin bile kalmadığını yazıyor 
zavallı kardeşim beni teselli 
etmek için karaladığı bu bir 
kaç satıra öksürüğünden kan 
zereleri sıçramıştır belki. 

Bir tarih 

Karışık çizgiler. 
Bu gece karşıma almak bütün 

geçmişi anlatmak istiyorum ona 
fakat etrafımda ona ait hiç 
bir şeyi bulamayınca içimi 
defterime döküyorum. İşte 
Serpil şimdiye kadar gizle- . 
diğimi bu gece sana kalemim 
ifşa ediyor. 

Sana babamın ölümünden 
başlıyorum: Babam öldüğü 
.zaman 17 sinde yoktum. Bu
•unla beraber omuzlarıma 

) 

Mediha Tin 

kos koca bir aile yükü çök
tü. 

Annem birde çiçek kadar 
narin kızkardeşim. 

Bunlara bir lokma ekmek 
temin etmek borcu bana dü
şüyor. Akrabalarımızdan biri 
40 lira ücretli bana bir ka
tiplik buldu. Çalışmaya baş
ladım. Bir sene kadar bu 
hal devam etti. 

Fakat annemde benim mek
tepsiz kalmamı doğru bulma
dı. Bu sefer annem rejiye 
gidiyor, kardeşimde işlediği 
bir kaç parça işten aldığı 
para ile beni mektebe gön-

\ 

deriyordu. 5 nene kadar sü
ren bu acı günler bize baba
mın ölümünden fena bir fela
ket her şeyinden fazla sev-
diğim kardeşim verm oldu. 
Şimdiye kadar hiç sefalet yü
zü görmiyen kardeşim bu acı 
günlere dayanamadı. 

Devamı var 

Halkevi başkanlığından 
Halkevimizde 1111/938 gü

nünden itibaren Almanca ya
bancı dil derslerine başlana
caktır. 

İsteklilerin her gün halkevi 
bürosuna müracaat ederek 
adlarını kaydettirmeleri ilan 
olunur. .. ·- .. 

" ·, • ' t. ". . . ~ ' ; •• 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane : 

Şevket Levent eczanesidir. 

1 - Her iki köyün şehir 
planı yapılacak sahanın mesa
hai sa thiyesi fenni şartname
sine bağlı krokisi mucibince 
96,5 hektardır. 

Dalamanın 11 hektar mes
kun ve 41.5 hektar gayrı 
meskun, Karahayitin 15 hek
tar meskün 59 hektar gayri 
meskun ki ceman 26 hektar 
meskun 70.5 hektar gayri 
meskundur, 

2 - Meskün olan kısmın 
muhammen fiati beher hek
tarı 20 ve gayri meskfı kıs

mın beher hektarı 11 liradan 
1295 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye iştirak şart 
ları [Nafiaa vekaletinin şehir
cilik talimatnamesi ahkamına 
ve fenni esaslarına tamamen 
uygun ihtisas vesikası ile 
bedeli olan 1295 lira 50 ku
ruşun yüzde 7.5 dan 97.17 
kuruş teminat akçasının köy 
sandığına emaneten teslim 
ettiğine dair makbuzun ibrazı. 

4 - İhale tarihinden iti
baren bir hafta içinde temi
nat akçesinin °o15 şe iblağı. 

5 - Şehircilik talimatna
mesi mucibince bilumum me
sarif müteahhide aid olacak
tir. 

6 - İhale tarihinden iti-

Aydın vakıflar müdürlüğünden : 
T. 

3(11/938 
8/11/938 
9/11/938 

10/11/938 
11/11/938 

12/11/938 
141111938 
16/111938 

14/11/938 
15/11/938 

17/11/938 

18/11/938 
19/11/938 
22/11/938 

~3/111938 

24111/938 

Günleri 

Perşenbe 
Salı 
Çarşanba 

Perşenbe 
Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 
Çarşanba 

Pazartesi 
Salı 

Perşenbe 

Cuma 
Cumartesi 
Sah 

Çarşanba 

Perşenbe 

İhalenin yapılacağı mahal 

Çine vakıflar idaresinde 
Bozdoğan ,, ,, 
Söke 

" " 
" Nazilli 

" " 

" " Karacasu kazasında 
Nazilli vakıflar idaresinde 

Aydın 
" " 

" " " 

" " 

" " 
" " ,, 

" " " 

" " " 

" " " 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 

m"'\hallesinde 370ada 7 parsel 

numarlı ve 255.50 me'tre mu

rabbaı arsanın mülkiyeti açık 

artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştuur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ya

zı işkri müdürlügüne ve ar

tırmaya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 

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

Belediye daimi encümenine 
müracaa tıarı ilan olunur. 

879 18 22 26 30 
amwmms1m ....... ..,m:na•11B1 .. :<W1 .. ••• 

!mtıyaz aahibi ve Umum1 Neşriyat 
Müdüru : Etem Mendre~ 

Raııııldıvı ver : 
C. H. P. Basımevi 

haren on gün içinde muka
velenin tanzimi. 

7 - İhale 13/11/933 tari
hine müsadif pazar günü saat 
14 de Dalama köy odasında 
icra edileceğinden yukarıda 

üçüncü maddede yazılı evsafı 
haiz olanların Dalama muh
tarlığına müracaatları ilan 
olunur. ( 892) 

23 29 7 11 

Mıntaka 

Çine kazası köyleri. 
Bozdoğan kaza ve. köyleri. 
Bağarası nahiyesi ve köyleri. 
Kesirboğazı ve havalisi 
Nazilli merkz nahiyesi ve köy
leri ve Kuyucak nahiyesi ve 
köyleri. 
İsabeyli ve gereniz köyleri 
Karacasu kazası veköyleri 
Atça ve sultanhisar nahiyele
ri ve köyleri. 
Karapınar ve köyleri 
Aydın merkaz nahiye ve köy
leri Umurlu dahil. 
Karahayıt nahiyesi ve köy
leri. 
Köşk nahiyesi ve köyleri. 
Germencik nahiyesi ve köyleri 
Çine çayından cincine kadar 
cincin dahil 
Cincinden büyük dereye ka
dar (büyük dere dahil) 
Büyük dereden sarı çaya ka
dar mıntakalar 

Mülhakatla birlikte Aydın vilayeti dahilinde vakfa aid zeytinliklerin 938 senesi mah
süllerinin mıntaka itibariyle satışları hizalarında gösterilen tarih ve günlerde ve saat 10 
da açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırmaya iştirak edecek olanlar % 20 Muvakkat 
teminat vereceklerdir. Satış bedelleri peşindir. Taliplerle fazla malumat almak isteyenlerin 
Aydın vakıflar Müdürlüğü ile mahalli vakıf memurluklarına müracaatları. (890) 23 27 29 
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YÜZ: 4 AYDIN SAYl ı 376 ........ ~ 
DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEIVIL.EKET HASTANESi 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
ve Ope ra tör ü 

Hastalarını her g ün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde k a bul eder. 592 

Muayene saatleri : sab a h 7 - 8 
Öğleden sonra 3 d en itibaren 

tle!~~r.mı~~ ffi~ı~QıQ.~~~ 41l!ı~.tt. ı .iL~rıi· ·-~~ 

iifl"::"ıı;ıtıı;ru;ç ;;ıı~ıı:q11;q11;.ıııı;.rı·ı.;rııı;_ııı•~ı~;.ıı11;.ııı'!i:.q''~ı!'.::ı~!i:.'ı~ı~~ıı;ıı~~ 
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ı!~ Demir iş atölyesi l!~ 
~ ru 
f!J Yeni açılan ve sanatokulu me- l!j 
f !J zunları tarafından idare edilen [!] 
{•l D E M ı· R ı· Ş AT a·· L Y E S ı· nde [•] 
~ ~ 
~ nı İ•~ H er nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~.~ 
r+] şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen r+] 
[+'l fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç ft1 
[+] sahiplerinin atölyemize müracaatları. ft] 
f!j ' Adres: Bezirgan karşısıııda Mehmet Uygur f!) 
f.+] ve Osman Alpsoy [t] 
~ ~~r.:!'11?.!i:f'' ••ııııı"•ııııı"•ıııı•""l"'""ıl'''"lil""'lll''"''l"'''''il""' 1111 •ıırw•ır:ııı ıı11ıı·••ıırı••••w•"••ı 849 ı"'·~ırrnrru11~~1] 

~~u~ıııı~ı~~ıııı~ı~~ıı~ıııı~ııı~ııu~ııı::::·ı:.:-11 ·'!'aıı~ııı.~ııııı~aıı~ı11 .ıı';!,'tlıı:;ıııı~ı ~ 
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=' 

; Biçki ve dikiş yurd.u ~ 
~ ~ ~ Süreyya Diker kay.da başladı ~ s En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ! 
~ bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür ~ 
~ direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan ~ 
it_ yurt açabilir masrafm çokluğu gözönüne almarak ~-
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilfımum ~ 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders· ~ 
~ ~ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- @ 
~ zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. t_ 
f> Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 4j 

ıCı~ı!Dlıı:ımt!ıılı.~ı~ı~ı&ı•lı:llmıııılmıı:ıilt!lDhı :ımı.ııi!ıı ;•~ıillıı6~6~'8 

........................................... 

Altı ay vade ile 
SÜMERB ANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
1 

······· ·······••••+<>•••• ............................... . • • 
: DOKTOR % 
• • 
i F AHRED İN SÜGÜR i • • • • 
: Biri~ci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : 
• • • • : Paris Tıp Fakül .. es. Hastanelerinden fhtisulı : 

: MuayyenehanesiA.ydmda Gazi Bulvarında Baialıoglu dükki.nınıo : 
• • 
: üzerinde her güıı sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : ..................... . ~ . ............................. . 

• • 
ı 

Uzun. bir tetebbuun mahııulu, tarihi yeni manasiJe anlamanın kı . 
metli bir örneği olan AYDIN TARiHlni Aydında Belediy e karıuunda 
Süleyman Gezer, İstanbnldn Re nzi kütüphanesinden t edarik edeb i!ir
ıjni.ı. 

Aydının bütün tarihi malfırnabndan başka coğrafi tabii maluma
hnı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının hu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederız 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDll\l 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basıinevimizde 
' ~ lı'• .. , • ,• 1' ' < ~ • rJ. ' 

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 


