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Büyük Şef 
Paris elçimizi kabul 

etti 
lstanbul 1 O - Reisicumhur 

Atattlrk dün Dolmababçe sa
rayında Pariı büyük elçimiz 
bay Suat Davazı kabul etmiı
lerdir. 8. Suat Davaz bugün 
vaparla mahalli memuriyetine 
mMeftCCiben hueket etmiş-
fu. a.a. 1 

Çekoslovakya taarruza uğrarsa 
Sovyetler yardım edecek 

Cenevre, 10 - Sovyet Rus
ya hariciye naz1rı Litvinof, 
Romanya hariciye nazın Kom
nen ile uzun bir mülakat yap· 
mıştır. Siyasi mahfillerde bu 
mQlikata pek ziyade ehem
miy~t verilmektedir. 

Litvinof Bnkreş hükumeti 

nezdinde teşebbüste buluna
rak Çekoalovakya bir taarru
za maruz kalırsa yardım için 
Soryet tayyarelerinin Roman· 
ya topraklar1 üzerinden geç
mesinde Romaoyanın nasıl bir 
battı hareket takip edeceğini 
öğrenmek istemiftir. 

Halk bankası 
lktisad Vekili Şakir Kesebi

rin elile Ankarada kapısı 
açılan halk bankası ve An-
kar~ halk .. adığı bizde, ikti
ıadı sahada mutlu bir hare-
ketin başlangıcı telakki edile
bilir. Bu bqlangıç. öyle bir 
hareketin ilk adımıdır ki dol
duracağı .. banın boıluğu biç 
bir zaman cumhuriyet hüku
metinin g6zllnden mak kal-

-.... ~ ·- ı . 

Bir Hatay heyeti ltalyada ırkçılık meselesi 
mamıf, fakat her berekette 
eaaılı bazırlanmağa tiar edi-

Atatürke Hataylıların 
,ükranlannı arzedecek 

~ntakya 1 O - Anadolu 
ajanunın busuıi muhabirinden: 

Hatay kabinesi Millet Mec
Hainden aldığı salahiyete uy
gun olarak yeni Devlet ka
nunlanaın tanzimine hararetle 
ç.abşmaktadır. Af kanununun 
bir kaç gün içinde nefredile
ceği kuvetle umulmaktadır. 

Antakya 10 - Anadolu 
ajansının hususi muhabirin
deo: 

Hatay Devlet reisi 8. Tay
fur Sökmen meclis azalalarile 
hükümet azalarına bir öğle 

yemeği vermiştir. 

Kabine azalarından bir zat 
mebuslar arasından intihap 
edilecek bir heyetin büyük 
şef Atatürke Hatayrn tanzim 
ve şükranlarını arz.etmesini 
teklif etmiş ve bu teklif al
kışlarla kabul edilmiştir. B. 
Tayfur Sökmen bu heyetin 
cumhuriyet bayramı münase
betile o zaman gitmesini söy
lemiı ve teklif memnuniyetler 
tevlid etmiştir. 

İugiliz sefiri Alman 
hariciye nazırı ile 
uzun bir miilakat 
yaptı 

Loodra 10 ( Radyo ] -
İngiliz sefiri Hinderson Alman 
hariciye nazm Fon Birtentirap 
arasında Nürenberg te uzun 
bir mülakat vuku bulmuştur. 

Bu mülakat Londra da iyi 
bir intiba uyandırmışttr. 

Südetlerle müzakere 
yeniden başladı 

Prag 10 ( Radyo J - Mo
raıka iıtirova hadiseleri ta. 
•mamen halledilmiş ve müza
ıkerelere .yeniden bqlanmı§tır. 

nen rejim bunda da her ta-
..._ rafını dbf6nerek sağlam bir 

y ahudiler içil-: hükumet ayn ~ektepler açacak temel Ozerine kuvvetli bir 
teıekkill karmak yoluna tuttu 

Roma 10 ( Radyo J _ Y abudi ırkindon olan talebelerin Cumhuriyet devrinde milli 
italyan mekteplerine t.abulltnUa PJenedilmesi üzerine bu sene- banka ve kredi m6eıaeaeleri-· 
den itibaren yalnız yahudi talebeiet~ alt oi..;~k iizere bir kaç nin yekunu kırkı geçtiği ve 
mektep açılmaıına karar v~tılmi;tir. Mektepleriır rzıasrafını kredi muam'l"i çok genifle· 
biiktlmet verecektir. 

1 
IDİf olduğu halde kGçtlk ea-

=- =- nal, tl~t ve ticaret erbabı-

Yem en ve Necit araplan Fransa ıa ,,. her •u11f halka kredi 
teı11İH edecek bll" ~9~ss~se 

Filistin araplanna lsviçre hudüt kafakol- vOcud buİmDfl~r. . 

yardım edecekler lannı takvif ~ etti Bu yüzden inkişaf imklnt 
Kabre 10 - Mısır gazete- Berlin 10 [ Rady'ô' } - olan bir çok sanat +e ticaret 

lerinin Basradan öğrendikle- Fransa hükümeti laviçere· au- tubeleri kıs1r kalmıf, eti k&-
rine göre Yemen ve Necid dudundaki karakollarını ~ali- çük ihtiyacını tedarik edemi-
kabilelerinin mümessillerinin viye etmiş ve ren nehri sahil- yen bir çok İf gü'; sahibi 
· · k ·~· b" Uk b. t !erinde kuvetli tedbr*rler a 1 vatandaş, dükkanın kapısını ışbra ettıgı uy ır op- ı- kapamağa mecbur kalmışt!r. 
lantıda Hicaz Emiri İbnissuut mıştır. -~- Halk Bankası ve ona bağh 
Filistin, araplarm göz.bebeği 1. .1. • olarak teessüs edecek halk 
olduğunu beyan etmiştir. Mü- Dgt iZ sıyasİ sandıkları, işte bu çok mühim 
messiller, araplarm lehine mahfellen· ihtiyacı karşılayacak bir vasıta 
İbnissuudun işe müdahale olarak meydana çıkmaktadır. 
etmesini istemişler, aksi tak- Ketumiyetlerini muha- Banka ve onun esas faal 
dirde kılıçlar1nı çekip Filistin f kollarını teşkil edecek olan 
araplarmm )'8mnda yürüye- aza ed;yor sandıklar nekadar halk mÜ· 
ceklerini söylemişlerdir. İbnis- Loodra 10 - siyasi mah- essesesi olmağa çalışır, ne 
suud bu hususta Londraya feller kabinenin başlıca azası derece halka doğru inerse 0 

tekliflerde bulunduğun bildir- meyamnda \ ukubulan müza- nisbette ismine layık bir tees· 
miş ve yemin ederim ki isli- kereler hakkmda elan ketumi- süs olabilecektir. 
miyetin icap ettirdiği bütün yetlerioi muhafaza etmekte- Üzerinde çalışılacak saha-
tedbirleri alacağım ve sizin dirler. Başvekil Çembetlayn nıo genişliği nisbetinde iş ya-
yanmızda bulunacağım de- ve hariciye nazırı Lord Hali- pılacak zümrenin bu hususta-
miştir. faks bu sabah tekrar görüş- ki hassasiyeti yeni Halh ban-

müşler ve gelen evraklar kası ve kollarnı ı da çok 

Cenevre kont eransı 
Bir kaç gün geri haldı 

Paris, 10 - Hariciye na
zırı 8. Bonne orta a vrupa 
vaziyetinin son derece nazik 
bir safhaya girmesinden ev
velce kararlaştırılaığı üzere 
Cenevreye hareketini tehir 
etmiştir. B. Bonne Cenevreye 
bir kaç gün sonra gidecektir. 

Peşte, 10 - Fransız, İogi· 
giliz, Polonya hariciye nazır

larının Cenevreye azimetlerini 
tehir etmeleri üzerine Macar 
hariciye nazırı Dekanye de 
Cenevreye hareketini tehir 
etmiştir. a.a. 

üzerinde tetkikat yapmışlar- hassas davranmağa sevkeden 
dır. Eski hariciye nazırı bay birer amildir. 

Edende hariciye nezaretine git
miş yanın saat orada kalmış-
tır. a.a. 

Musolini Tiryestei 
seyahati 

Tiryeste 10 (Radyo) - Mu- ı 
'olininin Tiryesteyi ziyareti 
beklenmektedir. Musoliniain 
yanında Maoçiko heyeti de 
bulunacaktır. Musolini San
marko tezgahlarında 35 bin 
tonluk Roma zırbbıının tez
giba konma meraıiminde ba
lunacaktır. 

Tavzih 
DünkO nüshamızda (Hayvan 

hastalığı } başlığı ile Boydere 
çiftliğinde zuhur ettiği yazılan 
bastahğa veteriner müdürü 
bay Lütfi Bilgen ile jootekni 
mütehassısı Bay Cemil Coşan 
tarafından vaziyed edildiği 
ve veteriner enstitüsü müda-
vimlerinden bayan Cavidenin 
de meılegi bir etüd maksadile 
refakatlerinde bulunduğu Ay
dın veteriner m0d6rlDğilnce 
bildirilmittir. Keyfiyet tashih 
ve tavzih olanur. 
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Bir eski zabtiye tipi - - -
Bugün okurlarıma bir ma

sal değil henüz yaşıyan 85 
yaşındald kahrmanın ağzın

dan duyduğumu anlatacağım. 
Bu ihtiyar Çinenin çok sev

diği belediye dellalı Mustafa 
Bağıran dır. 

Mustafa Bağıran, istibdat 
devrinde uzun seneler zabti
yelik yapmış, zabtiye mana 
ve icaplarını tamamen kav
rayarak zamanının icaplarına 

göre rulünü yapmış ve yaşa
mıştır. 

Bugün cumhuriyet jandar
masını ve memlekete bahşet
tiği huzur ve sükunu takdir 
ve hayranlıkla idrak ederek, 
bugünün kıymetini daha iyi 
bilmemiz ve kavramamız için, 
kahramanı olduğu vakaları 

ibret olsun diye önüne gele
ne anlatır. 

Onun vakalarından birisini, 
kendi ağzından aynen buraya 
ah yorum. 
Muğlanın Ahırköyünden Mi'

nisah oğlu deli İbrahim dü
ğün yapıyor. Zabtiye Musta
faya da okuntu gönderiyor. 

Mustaf ct dayı aylık almamış 

yakında bir vurgun da vur
mamıştır. Bezirgan Ermeniden 
6 kuruşa veresi bir top çitari 
alarak Kadılar köyünün yolu
nu tutuyor, Mustafa dayının 
yolundan sapa bir yerde olan 
Kadılara uğaması sebepsiz 
değildir. Çünkü bu köy hal
kı sık sık dırlaşırlar. Hadise 
çıkarırlar, muhtar bunları her 
uğrayışında zabtiyelere haber 
verir, suçluları kazaya kötür
memek için Allah ne verdise 
vurulan vurgun muhtarla zab
tiyeler arasında paylaşıhrmış. 

Döğün masrafını çıkarmak 

için yine böyle bir vurgun 
ümidile kadılara uğrayan Mus
tafa dayı muhtara bakar, 
muhtar kulağına fısıldar. 

- Bu günlerde köye bir 
durgenluk geldi. İnsanlar de
ğil ağaç dalları bile kıpraş· 
miyor der. Bu cevap karşısın· 
da Mustafa dayıda şafak 

atar, bir çare düşünür ken gözü
ne oturdukları kahvenin bir 
köşesinde tıraş olan Molla kel 

Ömer ilişir, hemen zihninde 
bir plan parlar, muhtarı bir 

göz işaretile dışarı çagırır, 
dışarda bir kağıt üzerine 

Seferlerden kel Ali, Ancıodao 
Köse İbrahim kel, Hasanlar
dan Hasanoğlu kel, Kadılar

dan Monla Ömeroğlu kel ad
larını yazar altına muhtarın 

mührünü çevirerek basar ve 
kağıt muhtarın elinde tıraşı 
tamamlanan molla keli çağı
rırlar. 

O. Becerik 
- Hükumet kelleri toplu

yor, senin adında var, hadi 
hazırlan gidelim.. emrini 
basar, 

Kel Ömer, puslaya bakar, 
altı koca mühürlü kağıdta 
kendi adını görünce işi pazar
lığa döker. 

Bir mecidiye, iki mecidiye 
olmaz nihayet muhtarın şefa
atiyle üç macidiyeye pazarlık 
biter, zabtiye mustafa dayı 

hissesini alarak davetli bu

lunduğu dügüne gider, zall'a
nm icabına göre işlettiği ze
kasının yardımile vurduğu 
mecidiyeleri davul zurna önün
de eritir .. 

Bir müddet sonra kur'a ef
radını toplamak üzere zabtiye 
Mustafa dayı yine Kadılar 
köyündedir. Molla kel Ömer 
kendisini bir kenara çeker, 

: oynadığı oyunun yalan ve düzen 
olduğunu söyler .. Zabtiye mus· 
tafa ' dayının vazife damarı 
kabarmış, zabtiyelik şerefi 
kırılmıştır, üfke ile başlar: 

- Yalanını dedin hükumet 
70 bin kel istiyor, Bunun 34 
bini Tavastan otuz altı bini 
Sivastan gitti, bir eksik var 
onu seni götüreceğim düş 

önüme emrini basar .. 

Zavallı Molla kelde şafak 
atar. Mustafa dayıya yalvara 
yakara kebapçıya götürür, 
bir kebap ziyafetinden sonra 
hegbesini de yağ testisi ve 
bal tenceresiyle bezedikten 

sonra uğurlar. Yalnız bir ri
cası var bühfımet bu kelleri 
ne yapacak. Mustafa dayının 
cevabı şudur: 

- Sultan hanım hastadır. 
gülmüyor güldürmek için bü
tün keller gidecek hep başı 

açık sultan hanımın önünden 
geçecek, sultan hanımı gül
düren ihya olacak, buna mu· 
vaffek olamıyanlar kılıçten 

geçecek ... 

Saray ve sultan kelimeleri 
karşısında geçirdiği büyük 
tehlikenin ürküntüsünden kur
tulamıyan molla kel tabirini 
kaldırmak için bir çare bul
masını diler . 

Mustafa dayı hacıya gitme
sini tavsiye eder. Molla kel 
bu defa hacı kel olaceğını 

· ileri sürer, Mustafa dayı: 
Orasını bana bırak der. 
Uzatmiyalım Molla kel ha

ciye gider döner, Aydına ge
lerek gümrük önü hanına iner 
ve telgrafla Muetafa Da ytyı 
çağırır. Mustafa dayı envai 
haci hediyelerile süslenir püs
lenir hacı kafilesinin ikiyüz 
metre ilersioden atım sürer 

-- -. - -- ..::.:,__ =--=-----=--

Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 
Sıhhat ve ekonomik inkişaf için bir çok 

yeni tedbirler alınıyor 

Hükumetin, türk köyünün bütün mevzularıoı en kısa bir za
manda ve kökten halletmek gayesile yeni baştan tanzim ve 

hazırlamış olduğu köy kanunu projesinde köy işleri ve iş pro
gramları için bir çok hükümler konmuştur. 

Köy mahalli idaresine bıra
kılmış olan aşağıda yazılı iş
ler, köy derneği karariyle iş 
programlarına alınacak ve 
tahsisatı köy bütçesine konul
mak suretile yapılacaktır. 

NAFİA VE İMAR İŞLERİ: 
Köy içindeki yolları ve so

kakları korumak, ihtiyaca ka· 
fi gelmiyenleri genişletmek, 
lüzumlu görülen yerlerde ye
nilerini açmak ve kabil olan 
köylerde ~ öyün bir başından 
öbür başına giden iki yol 
yapmak, bu yolları ve sokak
ları kaldırımlamak imkanı o
lan köylerde insan yollarıyla 
hayvan yollarını ayırmıya ça
lışmak bu bahsin başlıca mev
zuudur. 

Nafia ve imar işlerinde di
ğer iş sahaları şunlardır: 

Köyün en münasip yerine 
köy meydanı açmak (köy ko
nağını, cami, mektep gibi res
mi binaları ve köy çarşısmı 
bu meydan etrafma toplamak 
bir hedef olacaktır.) 

Köy hayvanlarına su temin 
etmek, 

Köy sınırları içindeki yolla
rı ve köprüleri geçebilecek 
şekilde yapmak ve onarmak, 

Köyün sulanması kabil top
raklarını sulayacak barklar 
yapmak, sulamayı temin ve 
idare etmek, büyük sular ü
zerinde geçit kayıkları veya 
sallar yapmak, 

Köy konağı yapmak ve 
mevcudunu onarmak, 

Köy mektebi, camii yap
mak ve eldekini tamir etmek, 

Köyde imkan varsa bir otel 
veya konuk odası yapmak, 

Nalbant, demirci, arabacı, 

bakkal gibi köyce lüzumlu 
dükkanlar yaptırmak, 

Pazar ve çarşı yerleri yap
mak; 

rastladığına: 

- Hacı Molla geliyor. di
yerek geçer. 

Bu suretle molla kel Ömer, 
hacı molla Ömer olur. Ken
di zağmınca sultanların önün
de geçid resmi yapmaktan 
hakikatta sultanların ve sul
tanlar idaresinin melanet va
sıtası olan zabtiyelerinin şer
lerinden kurtulmuş olur . 

4 / 
l Sel basan yerleri bunlardan 
kurtarmıya çalışmak ; 

Si HAT İŞLERİ : 
Köy iş proğramının sıbat 

ve sağlık işlerini alakahyan 
kısımları şunlardır : 

Sıtma yapan su birikintile
rini kurutmak ve sıtma mü
cadele kanununun bu husus
taki hükümlerini tatbik etmek. 

Köye temiz içme seyu te
min etmek; 

Köyde imkan varsa akın
tılı lağım ve kehriz tertibab 
yaptırmak ; imkan olmayan 
yerlerde lağımlı ve kuyulu 
helalar yaptırmak ve köyün 
münasip yerine gene liğımh 

ve kuyulu umumi helalar yap
tırmak; köye umumi mezarhk 
temin etmek; mezarlıkların 

etrafıdı divar. hendek veya çitle 
çevirip içine hayvanların gir
mesine meydan bırakmamak; 
mezarlıkların içlerini temiz 
tutmak; 

Köylere umumi hamam ve 

çamaşırlık yaptırmak; 
YETİŞTİRME İŞLERl ı 
Köyün ekonomik vaziyetile 

alakalı olan bu iş sabası 
üzerinde şu mevzularda cah
şılacaktır. 

Köyde nalbant, demircı, 
arabacı, dülger, kalaycı, ayak
kabıcı, berber, sağlık kuru· u
su, ebe, küçük baytar, zirr&t 
memuru ve aşıcı yetiştirmek ; 

Köyde boş zamanda erkek
lerin ve kadınların birer 
sanatla da meşgul olabilme
lerini temin edecek tedbirler 
almak; 

Ustalar ve öğreticiler teda
rik etmek ve köylünün kendi 
elbiselerinin teminine ve di
kilmesine çalışmak; köye pey
nir, süt sanatlarıoı sokmak: 

Köy .h~yvanlarını ıslah ede
cek ve köylüye iyi hayvan. 
bakımını öğretecek tedbirler 
almak; imkan görülünce tec
rübe tarlası, bağı ve babçesl 
fidanlık ve fidelik yapmak; 

Kağoıları dört veye iki 'e-· 
kerlekli arabaya çe~irmiye 
çalışmak; Köy parasıyla aral.a 
sapan; diğer ziraat iletlert 
yapacak ve onaraçak bir tez
gah açtırıp köy namına idare.. 
etmek; 

Devamı var 
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Plllsuz mektup 

Kaçak mektup 
gönderenler hak
kında takibat 
yapılacak 

Son zamanlarda şehir ve 
kasabalar arasında işletilen 
otomobil ve kamyon şoförle-

rinin ve seyahat eden sair kim
selerin kaçak olarak mektup 
ve aÇık muhabere varakaları 
naklini itiyat haline getirdik
leri anlaşıldığındean mektup 
kaçakçılarının takibile elde 
edilecek kaçak mektup ve 
açık muhabere varakalarının 

naklile birlikte en yakın pos
ta merkezine teslim edilmesi 
hususu dahiliye ve gümrük 
inhisarlar vekiletlerinden za
bıta ve gümrük mu haf aza 
teşkilatına tebliğ ettirilmiştir. 

Yukarda sözü geçen teşki
lat mensupları tarafından 
merkezlerimize kaçak mektup 
veya açık muhabere varaka
ları tevdi edildiği takdirde bu 
m~raselittan ikişer kat ücret 
alınarak bu ücretlerden birer 
katına karşılık olan pulları 
müraselit üzerine yapıştırıp 

tarih mübürü ile iptal edile
cek ve istenildiği takdirde 
üzerine ( gayri mesul ) dam
gası basılarak veya bu ibare 
el ile yazılarak müraselat 
nakiline teslim olunacak ve alı

nan ücretlerden birer katının 
mecmuu da makbnz mukabi
liode kaçağı tutana verilecek 
ve keyfiyet bütün safahatile 
ilişik nümuneye göre tanzim 
edilecek iki nüsha zabıt va
rakasile tesbit olunarak bu 
zabıtlar adresleri de gösteril
mek şartile kaçakçı ile kaça
ğı tutana da imza ettirilecek
tir. Müteakiben· kaçakçı hak
kında gereken kanuni takibat 
yapılmak üzere zabıt varaka
llnın bir aüshau cumhuriyet 
ınüddeiumiliğine tevdi oluna
~aktır. 

Kaçak mürasalet nakleden
ler iki kat ücreti vermezlerse 
yakalanan maddeler bu bapta 
gene ilişik nümuneye göre iki 
nüsha tanzim kılınacak zabıt 
varakasının bir nüshasına bağ
lanarak iki tak posta ücretile 
beraber para cezası aldırmak 
iizere cumhuriyet Müddelumu-
1ailiğine verilecek ve posta 
6cretlerinio tahsili hakkındaki 
icap takim olµnacakbr. Mek
tup kaçakçılığının yalnız za
bıta ve gümrük memurları ta
rafından takibiyle iktifa olun
•ası caiz olamıyacağıodan 

istasyon ve iskelerle otomo
billerin durup kalkdıklan yer
lerde şeflerin ve müfettiş-

AYDIN YÜZ 3 
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1 Köylerimize posta ı 
sevkiyatıyapılıyor 

-~ 

Dahiliye Vekaleti, bu 
maksadla mühiu bir 

emir gönderdi -·-Dahiliye vekaleti köy pos
taları tesisi için vilayetler~ 

mühim bir emir göndermiştir. 
Her köyün meşin veya bez
den mamul bir köy posta 
çantası bulunacaktır. Bu çanta 
köy muhtarının veya köy ka
tibinin yanında kalacaktır. 
Nabiye müdurleri veya kay
makamlar, bu çantalar teda
rik edildikten sonra hiç ol
mazsa her köye haftada en 
az bir gün pösta sevkini te
min edeceklerdir. Bu suretle 
kölülerimiz muektup, gazete 
ve köy mecmualarını vakit ve 
zamanile elde etmiş olacak
lardır. Postaların köylere sev· 
kini temin işinden alakadar 
zevat aledderece mesul ola
caklardır. 

- -·--
Aydın /)aimi 
Encümeninden : 

15191938 Pertenbe günü 
saat 11 de Aydan Daimi En-
cümeni odasında 972 lira 71 
kuruş keŞii bedelli Germen
cik okulu müstacel tamiratı 
açık eksiltme usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj, 
resim ve diğer evrak Nafia 

müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 72 lira 

95 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektubu 
ehliyeti fenniye vesikası ve 
Ticaret odası vesikalarını 
15191938 Perıenbe günü saat 
11 re kadar Viliyet Daimi 
Encümenine vermeleri lazımdır. 

[777) 30 4 8 12 
lerle kontrol memurlarını mü· 
ve münasip zamanlarda tet
kikat yapmaları ve pulsuz 
mektup ve açık muhabere va· 
rakaları alıp naklet1Diye teşeb
büs edenler tasadüf ettikle
rinde salahiyetli memurlara mü
racatla bunları yakalatbnp 
haklarında gerekli mual?leleyi 
yaptırmaları da lazımdır. 

.-- Abone ıeraiti ---· : : i Y ıllıtı her yer için 6 lira. j 
: Alb aylıtı 3 liradır. i 
~ İdare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. • 
~ i'azeteye ait yazılar için i 
: yazı itleri müdürlüğüne, ilin- j 
! lar için idare müdürlütüne i 
! müracaat edilmelidir. i . . : ............................................... . 

lmtlyu aahibi ve Umumi Netrlyat 
Mlldürli ı Etem Meadree 

Ba1iıldıi-1 ver : 
C. H. P. Baaı111evi 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muha/ızlığından 
Karapınar nahiyesinden mü

derris Ahmet vereseleri kızla
rı Hesna ve Saliha ve oğul
ları Tahsin ile hafidi Suat 
mıırisleri müderris hafız Ah
met ile karısı Haticeden in
tikalen gelen ve tapunun 
Temmuz 322 gün ve 82 lira 
87 sayıda kayıth Karabağ 
köyünün İnegaz mevkiinde 
şarkan Tarik garben Hatice 
şimalen Sultan cenuben Mer
yem ile çevrili 1 dönüm yine 
ayni mevkide şarkan Tarik 
garben Hatice şimalen Şerif 
Ali cenuben Rabia ile çev
rili 2 evlek yine aynı yerde 
şarkan ve garben validesi 
Hatice Şimalen sahabi senet 
cenuben Sultanla çevrili 1 dö
nüm ve Temmuz 325 gün ve 
212 215 sayıda yazılı ayni 
köy ve mevkide şarkan hacı 

hafız Ahmet garben Şerif 

Ali ve Keziba n şimalen Mus
tafa Ali ve bacı hafız Ahmet 
cenuben biraderi Mehmet ile 
çevrili bir buçuk evlek ile ay
ni yerde şarken ve şimalenl ve 
cenuben bacı hafız Ahmed ve 
garben Ali çavuş oğlu musta
fa ile mahdud bir buçuk ev
lek yine ayni ayın 192 - 193 -
196 - 197 sayılarında aynı yer· 
de kayıtlı şarkan tarik gar
ben hatice şimalen Mustafa 
Ali cenuben şerif Ali ile çev· 
rili iki evlek yine şerkan tarik 
garben Hatice şimalen meryem 
cenuben keziban ile çevrili 
iki evlek ve yine ayni köy ve 

mevkide T. sani/324 gün ve 
196 - 197 sayılı şarkan müder
ris bacı Ahmed bahçesi ve 
ve yol garben ve şimalen Sinan 
Ali cenuben Ali çavuş oğlu 
mustafa Ali ile çevrili 4 dö
nüm ve yine ayni mevkide ve 
K. Sani 321 gün ve 94 ve 95 
sayıda şarkan tarik garbeo 
Emir oğlu Mustafa bahçesi 
~şimalen Ali hafızzade bahçesi 
cenuben Ali çavuş ile çevrili 6 
dönüm ve yine ayni mevkide 
ve K. sani 315 gün va 50 · 51 
sayıda şarkan tarik gaar
ben ve şimalen Kara bağlı Ali 
cenuben yol ile çevrili 6 dö-
nüm ceman 10 parça bağçe 

ile Gerenkovada çay sokağı 
mevkiinde yetim Hacı Ahmed 

ve yapıcı istiryo ve sahibi 
senet hanesi ve tarik ile çev
rili Şubat 302 gün ve 213 ve 

214 sayıda kayıtlı bir kıta 

hane yekdiğerine muttasıl ve 
hududu kadimesi dahilinde 

fazlalık olduğundan tevhidile 
balibazm vaziyetine göre tes

bit ve tahdidini istedikleri 
yukarda adları yazılı verese
ler istemiş olduğundan gazete 
ile ilin tarihinden 11 ğüa 

sonra bu cihetin tahkiki içia 
memur gönderilecektir. Sözü 

geçen yerde mülkiyet veya 

herhangi bir aynı hak iddia

sında bulunanlar varsa yedle
rinde mevcut resmi vesaikle

rile birlikte mahallinde bulu
nacak memura veyahut o gü

ne kadar 919 fiş numarasile 

idaremize 
olunur. 

müracaatları ilin 
796 

Aydın Belediyesins.en: 
1 - Aydın Belediyesi Elektrik sentralına ilaveten konula

cak 340 - 250 beygir takatinda bir motör ile Jeneratör, al
ternatör, Tevzi tablosu ve bunların teferruatı ve montajları 
için kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip çıkmamasından 
bir ay müddetle pazarlığa alınmıttır. 

2 - Tesisatın m11hammen kıymeti (26255] liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) - Fenni şartname. 
8) - Keşifname 

C) - Eksiltme şartnamesi. 
D) Planlar .. 
E) - Mukavele pre jesi. 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın Belediyesinde görcbı

lirler. veya 125 kuruş mukabilinde satın alabilirler. 
5 - Pazarlığa iştirik eeebilmek için taliplerin 3938 lira 25 

kuruştan ibaret olan kat'i teminatlarını önceden Belediye 
veznesine teslim etmeleri veya muteber bir bankanın teminat 
mektubunu beraberlerinde getirmeleri ye timdiye kadar bu 
gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fc?nni kabiliyetlerini 
g6sterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri 
ve bunlar Bir şirket veya firmayı temsil ediyorlarsa musad
dak vekaletname ve mukayyet bunlundukları ticaret odasmdao 
son tarihli bir vesika göstermeleri lazımd1r 

6 - Yukarıda yazılı şartlar dairesinde pazarlığa girmek 
isteyenlerin 3/ Teırinevel/938 terihine raslayan Pazartesi giiıaa 
saat 15 de Belediye dai .. i encümeninde hazır bulunmaları ilin 
olunur (788) 7 11 17 20 



• 

AYDlN .SAYI : 341 

' 
........................ ~ 

- DOKTOR • 

f MÜNİF i. ERMAN 4 

~ MEMLEKET HASTANESİ 
fl Doğum, Kadın haıtahklan mütehaaaıı 
W ve Operatörü 

tt Hutalarını her ıün Park kar,ıaında Bay Hasan Kami-
tp lin evinde kabul eder. m 
... Muayene saatleri : aabab 7 - 8 ı l Ôğledea sonra 3 den itibaren ~ 
.... 4'•6bt66a:lıı..aıa.wacaı••A• 
~r 1111'1 •1~1"~1111'~ .. ll"!'llll'!!!llll""llll""~!'lllP.41f~"!'lllJl!'llfl'!l!lll~llP'lllP~llllJl!'ll~ 

~ ........ ~ .. :-~~11~~~~~.~llıı~~.~~ıı:.-.~~~~...:-~ıııı:-~,~ 
;i··~ Elengullu ılıcalanna koşunuz t!~ . ~ 
K•J Mevkiioin letafeti, tesisahnm iyiliğir servislerin C•J 
Ft1 intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ıhcast romatizma, (+J 
~t siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer r - mesane ve ,.~ 
~1 kadın hutahklarına tesiri mücerrep n kati olduğu '3· 
•-; gibi cild butalıklarma kartı ·çok faydalı çamuru •:, 

ve basur bastahklanoa iyi gelen içmesi Aydın· ve f +! 
komşu ıUerinden binlerce- yurtdatın tecrübelerile f+J 

+J sabit olan Eleagüllü ıhcalanaa kotunuz. f +l 
J.~~ Hastalığınız yok.sa bile iatirabat ve ifii su• içmek, (~1 
iti temiz hava almak için ElengüMii dıcası~a· gidinir. t:~ı 
~ Gidip gelme ucuz tenezri& ft kamyon .ervisleri :ı t•l Germencik istasyonunda emrinime amadedir. Yemek tf 
·~ ber tilrlii ihtiyacınız gayet ucuz temin olmar. ~· 

~::v ~ •~tll'••~·~'*'•'*••~•;'ll'P••••4i!:5•~.Ş~ 691C ~=--.. • 4 lıii.cıflıo..illllıo~ılll~~lllııMidllı.filllıj.ı11~Mill ili 

· ~··~ .............................................. : 
• OOKroR : • • 
-: FAHREDDİN SÜGÜR : • • • • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıldan Mütaha.Mlea : 
• • 

- : Paria Tıp Faıkü:ltesi HutaneJerint6en İhtiau.h : • • i MuayyenebanesiAydıntia Gazi Bulvarında Bafahorlu Jül.kinıma { 

: üzerinde her gün sab8ıbdao alııtam.a kaıdaet Hastalarinı . lsabUıl etAe. :. ........................................... ~ .......... . 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
'çok okunan bir tane gündelik 
f!azetesidir. 

, .................. ,,,.i.1_. ___ _. 

1 DOKTOR - OPERATÖR 

ı; Medeni Boyer 
• Memleket H;ıslanesi Operatörü i Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
it Bay Osmanın yeni yaphrdığı evin üst kabnda 
ı kabul eder. 
• Muayene saatlan : 
8' Sabahlan 8 kadar 
9' Akıamları 3 - 8 

laı.ı.aıMııı•a••~a.aa .. -.--. ,, .................... ~ 
I
• Biçki ve dikiş yurdu 1 

Süreyya Diker kayda yaşladı ~ 
En son Paris metod11yla ve en kolay usullerle· 

bilimum biçki ve dikit dersleri gösterir kiiltür 
diftktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olaa 
yurt açabilir masrafm çokluğu gözöaüae alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum· s masrafı üzerine alacakbr ilcr~tte suhulet yapılllllfbr. 

it Şapka çiçek sepet itleri yap be,a Te fosfor der~ 

1 
leri· verilir kayıt kapanmadan mitraceat edin nam· 
zet fazladır fazla· izaahat yurt direktöründen abmr. 

Adres: Ga:ıi Bulvan S. 7 
784: Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

1 ~·ıfMMIW-MM ...... ı•. --~ 
1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilfunum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 
• ., 1 

. ..~ .. . 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetv·eller, Numara kartları. Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız . rekabet kabul etmez derecede ucuzdu': 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


