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·============================================================================================-= · 
Hitler - Çemberlayn mülakatı 

dostane oldu 
Hitler misafirini çaya davet etti 

Berlin 16 - İngili; Başve
kili Çemberlayn otomobil ile 
Hitlerin oturduğu Bernhof 
sayfiyesine gelmiştir . 

Hitler misafirini evinin ö
nünde selamlamıştır ve bir 
askeri kıta selam resmini ifa 
etmişt ir . 

B. Çemberlayne Alman 
hariciye nazırı ve İngilterenin 
Berlin veAlmanyanın Londra 
büyük elçilerile Hitlerin ya
veri refakat etmekte idi. 

Hitler misafir başvekili ça
ya davet etmiş ve çayda B. 
Çemberlayne refakat eden 
bütün zevat hazır bulunmuş

tur. 

Hitler - Çemberlayn Müla
katı dostane olarak iki saat 
sürmüştür. 

İngiliz başvekili Londraya 
avdet ederek kabinede yapa
cağı müzakereden sonra yeni 
bir mülakat daha vukubula-

1 caktır a. a. 

Çek parlamentosu tatil edildi 
Macar hududu da kapatıldı 

Prag 16 - Reisicumhur Beneş parlamentoyu tatil etmiştir. 
Çekoslovakyada seferberlik yapıldığı hakkında Alman 

ajansı tarafından verilen haber siyasi mahfilde tekzip 
edilmektedir. 

Çekoslovak, Macaristan hududunun kapatıldığı bildiril
mektedir. a.a. 

Almanyada siyasi durum hakkında 
sıkı bir sükut var 

Almanya devlet reisi Hitle Je İngiltere başve
kili Çemberlayn Sah günü tekrar görüşecekler --------

. Berlin 16 - Havas Ajansı muhabirinden: 
Ingiliz başvekili Çemberlayn Bernhofu terk ettiği sı-

rada hiç hir beyanatta blunmamıştır. Alman mahafili sakutu 
muhfaza etmektedir. 

Hitler ile Çemberlayn arasında öniimlizdeki salı günü de 
bir görüşme yapılması derpiş edilmektedir. 

Hitlerin muhafaza kıtaatı şimdiden mülakat mahalline 
hareket etmiştir. a . a. . 

Bay Adnan 
Mendresin değerli 
takdirleri 

Ege çevresi liklerinin ya
rın İzmirde oynanacak son 
maçı için kendisinden bitaraf 
bir hakem gönderilmesi hus 
susunda yapılan ricaya Türk
spor kurumu başkanı ve say
lavımız sayın Adnan Mendres 
verdiği cevapta bilhassa: 

" Doğanspor takımı ile 
berabere kalmak Agdınspor 
için çok iyi bir neticedir. ,, 
demektedir. 
Çalşan ve tam sportmen 

ruhile, sportmen terbiyesile 
hareket ederek yüzümüzü a-
ğartan gençlerimizi nail ol
dukları bu takirden dolayı 
tebrik eder ve kendilerine 
ati için de ayni muvaffaki
yetle ilerlemeler dileriz. 

Çine Partisinde 
1'oplantılar 

Çine Partı İlçeyön kurulu 
evvelki gün Parti kurağında 
llçeye bağlı kamun parti yön 
kurulları başkan ve üyelerine 
dün akşamda merkez 
ocak yön kurul başkan ve 
üyelerile yeni belediye mec-
lisi aza namıedlerine birer 
ziyafet •ermiştir. 

Çok neşeli geçen her iki 
ziyafette de Parti ve memle
ket işleri üzerinda konuşul

muştur. 

Çinede imar 
Hareketleri 

Kasaba içinde yeniden yap
tırılan 2500 metre murabbaı 

kaldırımın inşası bitmiştir . 

Henlein hakkında 
tevkif müzekkeresi 
çıkarıldı 

C. H. P. llyönkur,ul başkanlığından 

Prag 16 - Royter muha
biri bildiriyor. 
Eğre mahkemesi tarafından 

Südetler partisi şefi Henlein 
hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilmiş ve bütün dünya za
bitasına bu hususta malumat 
verilmiştir. a.a. 

Milletler cemiyeti kon
seyi umumi heyeti 

toplandı 
Cenevre 16 - Milletler 

cemiyeti konseyi İrlanda baş
vekili Daveleranın başkanlı-

f.ında bir um;..;m! heyet top-
·~anbsı yapmı~tıt. a.a. 

16/9/938 Cuma günü yapılan parti yoklamasında Çine 
belediye meclisi asil ve yedek azalıkları için tesbit edilen 
ve adları aşağıda yazılı parti namzetleri sayın Çineli seçicilere 
arzolunur. 

Asıl üyeler 

1 - Fatma Özel 
2 - Ahmet Akman 
3 - Cafer Uygan 
4 - Hüseyin Tan 
5 - İbrahim Onur 
6 - İs.nail Tarhan 
7 - Kamil Işık 
8 - Mustafa Anbarcı 
9 - Nihat Erol 

10 - Nuri Güngör 
11 - Necip Güney 
12 - Osman Cerit 
1,, ,... ~ ~ ~ T • 
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Yedek üyele 

14 - İkbal Cengiz 
15 - Muzaffer Gökbel 
16 - Lütfiye Gürkan 
17 - Ahmet Serte:-
18 - Hasan Denktaş 
19 - Hamdi Aköz 
20 - Kazım Coşkun 
21 - Mehmet Merdin 
22 - Mehmet Millasli oğlu 
23 - Mustafa Hallın Biner 
24 - Osman Karaca oğlu 
25 - Osman Balaban 
2ö - 5aiih Cjncer 

ı Çine Belediye Meclisi 
Asıl ve yedek azalık
ları Parti namzetleri 

tesbit edildi 
Çine belediye meclisi asıl 

ve yedek azalıkları için parti 
yoklaması dün Çine parti ku
rağında İlyön kurulu tara
fından ~oklamaya başkan 
seçilen avukat Neşet Akko
run başkanlığında yapıldı. 

Yoklamaya ilyön kurulla be
lediye hududu içinde bulu
nan dört parti ocak yön ku
rulunda vazife alan 19 kişi
den 17 kişi iştirak etti. 

Yoklama talimatile buna 
ait parti talimat ve emirleri . 
tamamen ve belediye azası 

seçilmek hakkını haiz olan
ların listeleride okunarak gizli 
reyle yapılan yoklama sonun
da diğer sütunumuzda isimleri 
yazılı arkadaşların asıl ve 
yedek izalıklara parti nam
zedlikleri tesbit edildi, bun
lardan başka asıl üyelikler 
için Lütfiye Gürkan ve Ham
di Aköz, yedek üyelikler 
içinde F atme özel, Mustafa 
Gönül, Atıf Çiner, Hidayet 
Evoğlu, Sakip Akhan ve Ah
med Akman da rey aldılar. 
Asıl ve yedek üyeliklere se
çilen arkadaşlar arasında 

avukat, tüccar, eczacı, çiftçi, 
furuncu ve diğer meslek sa
hipleri vardır. Arkadaşlarımızı 
kutlular, yeni ödevlerinde 
daha verimli ve hayırlı başa
rılarım dileriz. 

Çine bol suya 
Kavuşuyor 

Çine Belediyesi tarafından 

su yollarının ıslahı için satın 
alınan boruların döşenmesi 

bitmiştir. Bir kaç güne kadar 
Çine bol suya kavuşkcaktır. 

-···- , 
Hitlerin 

Cevapları calibi dikkattir 
Prag 16 - Royter ajansı 

muhabiri bildiriyor. 
Çek mahfelleri İngilir baş 

vekili Çemberlayinin acilen 
avdet etmesini ve Lord Ron
simanın Londraya çağırılma
sını ehemmiyetle kaydetmek
tedirdirler. 

Hitler müzakere kapısını 
kapamadan lngiliz başvekili

! ne nazari dikkati celbeden l ce-.·apla; v~:miştir. a.a. 
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Vergilerde mükellefler 
lehine tadiller yapıldı 
Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi

lerini birleştiren 
dört senelik indirme proğramını hazırladı 

4 
VERGİNİN NİSBETİ 
Hizmet erbabının vergileri 

aşağıdaki nisbet üzerinden 
hesap edilecektir : 

1 
mesken bedellerinin tamamı 

ile 1931 senesinde mevcud 
diğer mesken bedellerinin 
otuz liraya kadar olan kısmı 
için yüzde on, nisbeti üzerin
den hesap olunacaktır. ( 30 
liradan fazlası ikinci fıkrada 
yazılı nisbete tabi olacaktır. 
Mülhak ve hususi bütçeler
den verilen mesken tazminatı 
umumi büdçeden muadil ma
aşlı, memurlara verilenlerden 
fazlası ve eğer bütçelerden 

1 - Umumi, mülhak ve 
hususi bütçelerle idare edilen 
daire ve müesseselerde yapı
lan tediyelerle devamlı hiz
met kabul eden serbest mes
lekler erbabı hariç olmak 
üzere istihkaklarının tediyesi 
sırasında kesilmesi lazımge

len mükelleflerin vergileri ile 
idare meclislerinin reis ve 
azalarının huzur haklarile bun- 1 

lara hisse senedi ve tahvilat 

fazlası ve eğer bütçelerden 
mesken tazminatı alanların 
maaş ve ücreti 'devlet memur-

mukabili olmaksızın verilen 
temettü ve ikramiyeleri ve 
murakiplere verilen ücret ve 
~idatın kazanç vergileri : 

200 liraya kadar kısım için 
yüzde 14. 

201 - 400 liraya kadar olan 
kısım için yüzde 16. 

400 liradan yukarısı için 
yüzde 18. 

il - Yukarıdaki fıkrada 

yazılan daire ve müessese 
haricinde kalan bilumum ha
kiki ve hükmi şahısların nez
dinde çalışanlara yapılan te
diyelerde : 
· 200 liraya kadar kısımlar 

için yüzde 16 : 
201 liraya kadar olanlar 

için yüzde 18. 
400 liradan yukarı için 

yüzde 20. 
( Tekaüt ve sıhiye aidatı 

gibi bir kanuna veya nizam
name hükmüne istinaden ya
pılan tevkifat hariçtir.) 

IH - Bina vergisi kanunu 
mucibince senelik gayri safi 
iradı 2000 liradan aşağı olan 
mahallerde ticaret ve sanat 
yapanlann nezdinde çalışan

lardan: 
a - Muhasip, katip ve vez

nedarla gündelik gayri safi 
kazançlarının yirmi misli; 

b - Tezgahtarlar gündelik 
gayri safi kazançlarının on 
misli; 

c - Bunların haricinde ka
lan müstahdemler gündelik 
gayri safi kazançlarının on 
misli; 

Üzerinden hesap ve taay
yün ettirilecektir. Bunlar ait 
vergiler, iki taksitte alınarak 
kendilerine seyyarlar gibi 
v.ergi karnesi verilecektir. 

iV - Umumi, mülhak ve 
hususi bütçelerden verilen 

larına verilen azami miktarı 
geçerse bu takdirde mesken 
tazminatının 60 liradan faz
lası, birinci fıkra mucibince 
vergiye tabi tutulacaktır. 

MUHTELİF TEDİYELER 
Muhtelif tediyelerde vergi 

nisbeti, her tediye mikdarı 
ayrı ayrı nazarı dikkate alın
mak suretile tayin olunacak
tır. 

Umumi, mülhak ve husu
si bütçlerden yapılan tedi
yerlerde muhtelif cihet
lerden istihkakı olup ta em
sal hasılları yekunu 100 lira
yı geçmiyen maaşların yalnız 
nız 20 lirası ve 160 lirayı 
geçmiyen bilümum istihkak
ların on beş lirası vergiden 
muaf olacaktır. 

Yerli sanatkarlarla, yevmi
yeli işçilerin bir ay çalışma
ları halinde aldıkları günde
liğe göre hesaben aylıkları 
bulunarak 20 liradan muafi
haddi bu suretle bulunacak 
aylığa nisbet edilerek tayin 
olunacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daire 
ve müesseselerden tekaüt 
maaşı alanlardan gerek bu 
daire ve müesseselerde, ge
rek bunlar haricinde kalan 
bilumum hakiki ve hükmi 
şahıslar nezdinde çalışanların 

tekaüt istihkakları muafiyet 
hükmünün tatbikatında ayrı 
ayrı dikkate alınacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daire 
ve müesseselerden aldıkları 

maaş, 100 lirayı geçmekle 
beraber ayrıca ücretli vazife
lerde de müstahdem bulunan
ların maaş ve ü~retleri yeku
nu 100 lirayı geçmediği tak
dirde mecmuu için yalnız 20 

=-------";,......-'=== 
Havalar serinledi 

Bir kaç göndenberi kapalı 

ve oldukça serin gitmekte 

olan hava dün öğleden sonra 

yağmura çevirmiştir. Evvela 

hafif yağan yağmur saat 

altıdan sonra sürekli bir hal 
almıştır. 

Aşağıdaki aıans haberi 

havanın her tarafta aynı şe

kilde olduğunu göstermek
tedir. 

İstanbul 16 ( A. A. ) -

Bugün İstanbulda hava kapalı 
geçmiş ruzgar cenubigarbi

den dört metre süratle es

miştir. Azami hararet gölge

de 24 derecedir. Hava tazyi
kı saat on dörtte 755 mili
metre idi. 

Sofya, Odesa, Vama, Ati

na, Bükreşte hava kapalı 

geçmiştir. En yüksek hararet 

Sofyada 16, Odesada 25, 
Sivastopolda 22, Bükreşte 26 
Varna ve Batumda 24 Ati
nada 28 derecedir. 

~-

Kıra/ Karo/ Siidet 
işinin muslihane hal 
/ini tavsiye etti 
Bükreş 16 - İstefani ajan

sından:Romanya kıralı majeste 
karol, Çekoslavakya cümhur 
reisi B. Benase bir mektup 

göndererek Çekoslavak mese

lesinin muslihane bir surette 

halledilmesini tavsiye etmiş
tir. 

Kıral Karol, cenevrede bu
lunan hariciye nazırı Kom

nene de bir telgraf çekerek 

milletler · cemiyeti reisliğini 

kabul etmemesini bildirmiştir. -.. ·-
Pariste siyasi 
görüşmeler oluyor 

Paris 16 - Fransa harici
ye nazırı İngiliz büyük elçi

sini kabul etmiş ve cumhur 

reisi de Parise dönerek baş 

vekil ve hariciye nazırını ka-
bul etmiştir. a.a. 

lirası. ve 160 geçmediği tak
dirde mecmuu için yalnız on 
beş lirası vergiden muaf tu
tulacaktır. 

Ecnebi memleketlerden ge

len artist ve her nevi temsil 

ve oyun heyetlerin vergileri 
şöyle olacaktır: 

Biletle girilen ve içinde 
konsomasyon yapılan yerler
de çalıştıkları takdide kulla
nılacak duhuliye biletlerinin 

muhtevi bulunduğu meblağı 
tamamı üzerinden yüzde 6 
nisbetinde; 

• Devamı var -
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lngiliz kralı nazırlan 
kabui etti 

Çemberlayn döner 
dönmez parlamentoyu 

taplayacak 
Londra 16 - Kral, Baş

vekile vekalet eden maliye 

nazırını kabul ederek kendi

sile bir saat yirmi lleş dakika 
görüşmüştür. 

Kral bu mülakattan sonra 
Milli müdafaa ve dahiliye 
nazrrlarını kabul etmiştir. 

Avam kamarası reisi de baş-

vekalet vekilini ziyaret etmiş
tir. 

Haber alındığına göre Çem ... 

berlayn Londraya döner dön
mez parlamentoyu toplaya-
caktır. a:a. 

-·-
Roman yada 

Fabrikalar ve depolar 
Milli müdafaa emrine 

verildi 
Bükreş 16 - Romanya ka

binesi verdiği bir kararla 
milli müdafaa nazırını orduya 
elzem olan maddeleri, depo
ları istihsal eden bütün fab
rikaları on beş Eylül tarihin
den itibaren askeri kontrol 
altına koymağa ve ordunun 
ihtiyaçlarının tamamen ikmal 
edilmesi için lazımgelen teda
biri almağa mezun kılmıştır. ---Çeksslovakyada ürfi 

idare genişletildi 
Her iki taraftan da 

trenlerle kaçanlar var 
Prağ 16 - Çekoslovakya

da yeniden çıkan hadiseler 
üzerine ürfi idare Südetler 

mıntakasından başka mıota
larada teşmil edilmiştir .. 

Bugüne kadar Südetler 

mıntakasından on trenle Sii
detten kaçan mülteciler gel
miştir. 

Dün sabah da hususi bir 

trenle bu mıntakadan bir 

çok mülteci gelmiştir. Berlin

den gelen bir telgraf habe
rinde de bir çok Südetler 

Almanyaya iltica etmişlerdtt-. 
a.a. 

~ 

/<'ransız 

Parlamentosu 
Toplanmıgacah 

Paris 16 - Siyasi mahafil
den bildirildiğine göre ecnebi 

memleketlerde devran eden 

şayialar hilafına olarak par
lamento ictimaa devet e~l-
meyecektir. a.a: 
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f(aracasu haberleri 
.... 

( Dünkü sayıdan dev:ım ) 

Faka ne yzık ki, bir çok 
yurtdaşlar hundan habersiz 
oldukları cihetle avuç dolusu 
para harcıyarak İstanbullar 
ve hatta yaban illere gitmek 
teler. Gönül arzu eder ki; 
hurasile ıyıce ilgilensin ve 
şartlarılsın . Çamlıklarda hiç 
olmazsa bir pervantoryom 
kurulması teşebbüsünü müsbet 
bir neticeye isali, memlekete 
çok şeyler kazandıracaktır. 

· § Belediye; ki gelirlerinin 
azlığından çok iş başarmadı

ğını iddia etmektedir. Bura
da çok verimli bir gelir kay
nağile karşı karşıya geldiği 
halde bundan istifade yoluna 
sapmamaktadır. 

.Yaylalardan en güzeli ola
nında, mesela kah ve der'e
sinde, içinde lokantası, gazi
nosu ve kahvesi bulunan ve 
içinde hem bekarları ve hem 
de üç beş kişilik aileleri ba
rındırabilecek teşkilata malik 
bir yayla oteli yaptırmak. 
Buna mali bakımdan imkan 
görülemezse, İzmirde Yaman
lar dağında veremle savaş 

kurumunun teşkilatına ben
zer bir teşkilat kurarak Ay
dın ve Nazilliden ve hatta 
diğer ilçelerden gelecek mi-. 
sa.firleri buralarda barındır
mak, zannetmeyiz ki gelir 
getirmesin. 

§ Bundan başka Dandalas 
çayı, ve bu çay kenarın
daki kükürtlü banyo da bir 
gelir mevzuudur. Ta Bozdo
ğanın köylerinden gelerek 
buradan şifa bulan hastalar 
olduğu yazılırsa her halde 
şaşılmamalıdır. 

§ İleriki yazılarımda doku
nacağım diğer bir noktaya 
dokunmadan yazımı bitirmi
yeceğim: 

Kasabada çok güzel teşeb
büslere girişildiği ve fakat 
bu işlerin bir çok engeller 
yüzünden geri kaldığı veya 
bırakıldığı hayret ve mera
retle görülüyor: Başlanılan 
ve zemin katı biten Halkevi 
yapısıt ayni durumda olan 
büyük İlk okul yapısı gibi, 
Memleketin her ikisinin vü· 

cuduna olan ihtiyacını burada 
açıkca tebarüz ettirmek mec
buriyetindeyim: 

İlkokul : Çok namüsaid bir 
hatta iki yapıda bulunan ilk 
okulda ancak 400 ogrenci 
okuyabilmektedir. Halbuki İl
çede okuma çağında 1200 
çocugumuz yer olmadığı için 
okula devam edememektedir. 
Biz her milleten ziyade oku
mağa ve en kısa zamanda 
okuyanların sayısını arttırma-

Yazan : KÖYCÜ 

ğa muhtac olan bir milletiz. 
okul, Türk inkilabında, içtimai 
reformu ,tamamlıyan en ge
rekli müessemizdir. Ona iş
tiyakla koşan ~inkilap çocuk
larına bir an önce modern 
teşkilatlı okullar yapmakta 
olan bizlerin; ufak bir alaka 
ve himmetle yarım kalan bu 
yapıyı yükseltmeliyiz. Bunu 
bütün Karacasulular iştiyakla 
beklemektedir. 

Halkevi; Okul ve Halkevi 
İnkilabımızın iki temel dire
gidir. Her ikisinin ödevi; bir
dir. Memleket kültürünü yük
seltmek, ve yurdda bilgili 
vatandaşlar yetiştirmek. Bu 
böyle olmakla beraber; içti
mai kalkınmayı başarbilmek, 
İlçede esaslı veproğramlı ça
lışmaya girebilmek için yarım 
kalan bu yapının da hiç ol
mazsa, salon kısmını kapata
burasını halkın istifadesine 
arzetmeliyiz. Bu iki dileğimi
zin en kısa zamanda yerine 
getirileceğine inanıyoruz. 

Burada kısa bir kıyaslama
da bulunacağım: 

İyice tanımağa ve ihtiyaç
larını yazılarımla ilgilere de 
ulaştırmağa çalışdığım ve bu 

yolla millete ve memlekete 

olan ulusal vazifemi başar

mak kasdile kendisinden ve 

ilçede yaşıyanlarmdan sık 

bahsettiğim Bozdoğanla Ka

racasu arasında ve belebiye
lerinden bahsetmek. 

Bunu da diğer. yazılarıma 
bırakıyorum. 

Hep istiyoruz. Ve istiyerek 

yazıyoruz. Bir şeyler istemsk

le bunların yapılması; ihtiyaç

ların giderilmesini tebarüz 

ettiriyoruz. İstemiyen ve yaz

mıyan, ihtiyacını temin ede
mez. Fakat, biz şunada inanı
yoruz ki; inkılapçılık, yalınız 
istemekle doyan bir mefhum 
değildir. Biz istediğimiz ka-

dar, istemeden de yapan; 

yaptıran ortaya eser koyan 

bir milletin özüyüz? 

Zenginlerimizin yer yer te

sis ettikleri müesseseler, bu

nun en güzel ifadesidir. Çe
likel lisesi, Abdurrahman 
Demirağın uçakları, aslan 
Manisalı Mor Eskinazinin 
modern hastanesi gibi; Kara
casu zen~inlerinin de resmi 
yollardan başarılmasını istedi
gımız yukarki yapılar hak
kında millet ve memleketten 
servetlerini ıesirgemiyecekle
rini ummakla aldanmış olma
dığızı ortaya koymuş oluyo
ruz. 

Aydın Belediyesinsen: 
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 znrf usulile yapılan eksiltmeye talip çıkmamasından 
bir ay müddetle pazarlığa alınmıştır. 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti [26255) liradır. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) - Fenni şartname. 
B) - Keşifname 
C) - Eksiltme şartnamesi. 
D) Planlar. 
E) - Mukavele prejesi. • 

4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın Belediyesinde görcbı-
lirler. veya 125 kuruş mukabilinde satın ala bilirler. 

5 - Pazarlığa iştirak eeebilmek için taliplerin 3938 Jira. 25 
kuruştan ibaret olan kat'i teminatlarını önceden Belediye 
veznesine teslim etmeleri veya muteber bir bankanın teminat 
mektubunu beraberlerinde getirmeleri ve şimdiye kadar bu 
gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri 
ve bunlar Bir şirket veya firmayı temsil ediyorlarsa musad
dak vekaletname ve mukayyet bunlundukları ticaret odasından 
son tarihli bir vesika göstermeleri lazımdır 

6 - Yukarıda yazılı şartlar dairesinde paz~rlığa girmek 
İsteyenlerin 31 Teşrinevel/938 terihine raslayan Pazartesi güni.i 
saat 15 de Belediye daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan 
olunur (788) 7 11 17 20 

Nazilli icra 
Dairesinden 

Dosya No 38/95 T. 
Alacaklı : Aydında avukat 

Reşat Altay. 
Borçlu : Sultanhisar nahiye

sinden Mehmet oğlu Mehmet 
Salih. 

Satılan mallar: Tapunun 
kanunuevvel 332 38/39 No. 
kavaklı köyü rekmez civarı 
şark yol garp ılıca deresi şi-

mal ve cenup Hüseynin Ali 
Riza 1 hektar 2000 M. zey-

tinlik 99 büyük, küçük zeytin 
27 i~cir 39 asma 9 badem 5 
armut ağaçlı olup muaham

men kıymeti 800 liradır. 
Tapunun mayıs 326 tarih 

144/145 No. kayıtlı Kavaklı 

karamahmutlar şark garp yol 

şimal kör Ali cenup atçah 

o. vakfı 25 ağaçlı 8 dekar 

zeytinlik muhammen kıymeti 
100 liradır. 

Alacağını teminen haczedi

len yukarıda tafsilatı söyle-
nilen gayrimenkuller muhammen 

kıymetli ve borçlu mehmet 
oğlu m ehmet salih uhdesinde 

ha tapu uhdei tasarrufun

da bulunan gayri menkuller 

25 / 10 / 938 tarihine müsadif 
salı günü zevali saat ] 2 de 

Nazilli icra dai
resinde ihale edilmek üzere 

16/9/938 tarihinden itibaren 
ve açık artırma yolile satışa 
çıkarılmıştır. Şartname vesair 
evrakı müteferrikası 16/9/938 

tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulundu
rulmaktadır. 

ilin 
1 

P.T.T. Müdüriyetinden : 
1 S~f !..,~~ı!1' ::.~:.,kol~n-

lardan idaremize kafi mik
tarda stajyer alınacaktır. 
Talip olanların tafsilat almak 
üzere P. T. T. şefliklerine mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

[810] 

İhale günü mal muhammen 
kıymetin 010 75 ini bulduğu su
rette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit 
edilmiş olacağmdan 15 inci 
güne müsadif 11/9/938 tari
hinde çarşamba günü ayni 
saatte en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
bitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi su
rette hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve intifa hakkı sa
hiplerinin de ayni suretle ha
reketleri icap edeceği ve ta
liplerin muhammen kıymetini 
yüzde 7.5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu icra dai
resine tevdileri ilan olunur. 
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DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN i 
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f!j Elengüllü ılıcalarına koşunuz t!i 
y ~ 
(t) Mevkiinio letafeti, tesisabom iyiliği, servislerin f+J 
r+~ intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+] 
[+1 siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [l~ 
[tJ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu t+J 
it] ~A r+1 gibi cild hastalıklarına karşı çok faydah çamuru i?.~ 
ft1 ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve t+l 
[+) komşu ıllerinden binlerce yurtdaşm tecrübelerile [t] 
f+] sabit olan Eleogüllü ılıcalarına koşunuz. [tJ 
[+J Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [+] 
f+J temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. r+l 
~ ~ >+~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ft'j 
[+] Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek F+J 
~·~ ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. r+1 
fi'--~ ı••"•ıııl".'•ıııı•"•rııw·ııııı •••nıı•··•ıııı•••ıuı• •~ıuı• • ·• ı ııı•··•ıın•"•ııııı~ırı••••ıı ıı•"•ıııı••••ııı""'1J 694 11 •"1 11ııı"1q11 •"•;1~ 
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....................................................... 
• • 

: DOKTOR : 
• • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birioci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassm : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı ! • • 
: Muayyenehanesit\.ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jükkanıaın : 
• • 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! ........................................... ~ .......... . 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
f!azetesidir. 

1'11JIJ'1J'11· lı'l'11"lll'1!111,ll""' 1 ılfi"I" :il'flP91111P 
DOKTOR - OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığ~ evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahları 8 kadar 
Akşamları 3 - 8 

•• "1'1l11111'1''11''1'''''1''11''1'111'11''' ''' '•''111;\iJllQPlll 11 ,, , •• ._ 

- Biçki ve dikiş yurdu 
~ -
~ Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
f> bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
!> direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrf'tte suhulet yapılmıştır. j Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
= zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydm _ 
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Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--·- -
Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 
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Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 1 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, 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 ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


