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Çemberlayn-Hitler mülakatr geri kaldı 
Hitler Çemberlayn mülakatı 

-
İngiliz Başvekili Hitlere gönderdiği bir mektupta 
müzakereyi başka bir güne bıraktığını bildirdi 

--------Berlin 23 - Bir Alman muştur. Saat 18/30 da Hitler 
menbaından bildirildiğine gö- ve Çemberlayin otelin kon-
re Çemberlay ile Hitlar ara- ferans salununa gelerek ha-
sında saat on bir otuzda de- riciye nazırı dün Robentırupta 
vnm edecek olan müzakere hazır olduğu halde müzake-
günün başka bir saatine bı- relerine devam etmişlerdir. 
rakılmıŞ.tır. Mülakat hakkında büyük 

Berlin 23 - İngiliz heyeti bir ketumiyet muhafaza edil-
tarafından tebliğ edilmıştir: mektedir. 

Başvekil Çembc:rlayn Hit- Londra 23 - Havas ajansı: 
lere bir mektup göndererek Başvekil Çemberlayın Hit· 
bu sabah akdı mukarrer içti- leri, müzakereleri tehlikeye 
maı başka bir zamana bırak- düşürecek Çek ve Polonya 
tığını bildirmiştir. 

hududlarında her hangi bir 
Berlin 23 - lngiliz başve- hadisenin önüne geçmek için 

kili Çemberla vın Robistere tazyik etmiş olduğunu bildir-
muvasalet etmiştir. Çember- mektedir. 
)ayn - Hitler mülakatı İngiliz 
başvekilinin muvasalatını mü- , Londra 23 - Havas ajan-
teakıp vuku bulmuştur. Mü- si muhabirinden : Hitler Çem-
lakat esnasında protokolü her layn müzakerelerinin te-
not etmek için yalnız harici- hir ·edilmiş olduğunu bildiren 
ye nezareti müsteşarı Şimit haberler burada büyük bir 
ile diğer bir zat hazır bulun- ı heyecan uyandırmıştır. 

Çekoslavakyada Yeni kabine 
teşekkül etti 

Prağda halk Büyük nümayişler yaptı ve 
Cumhuriyete sadakat yemini etti 

delim. Çemberlayn istifa et
melidir ) diye bağırmışlardır. 

Saat 22 de nümayişçilerin 
(Devamı 2 inci aabıfede 

Dil Bayramı Nafıa vekilinin seyahati 
26 Eylülde kutlulanacak B. Ali Çetinkaya Aydın 

1932 Yılında ilk türk dili mıntakasındaki geniş su 
kurultayının toplandığı 26 Ey- tesisatını da görecekler 
lül günü, dil bayramı olarak 
bundan önceki yıllarda oldu- Nafıa vekilimiz Bay Ali 
ğu gibi bu yıl da Türk Dil Çetinkayanın Ege mıntaka-
kurumu üyeleri, halkevleri, sında bir tetkik seyahati yap-
gazeteler ve yurdun dil se- mak üzere lstanbuldan ha-

verleri arasında kutlulanacaktır reket ederek evvelki gün 
26 Eylül Pazartesi günü İzmire geldiklerini dünkü nüs-

saat 19 de Ankara ve İstan- hamızda yazmıştık. 
bul radyoları İstanbul radyo Kendisine nafıa vekaleti 
merkezinde birleştirecek ve şoseler reisi sular umum mü-
türk dil kurumu adına radyo dürü, devlet demiryolları ha-
ile bir söylev verilecektir. reket ve yol reisleri de refa-

Halkevleri kendi mıntaka- kat etmekte bulunan sayın 
)arının durumuna göre, söy- vekilimiz Ali Çetinkaya İstan-
lev saatından önce veya son- buldan ayrılırken gazetecile-
ra toplantılar yaparak dil re verdiği beyanatta: 
bayramını kutlulayacaklardır. " İzmir ve Avdın mıntaka-
Dil üzerinde konferanslar sındaki su işleri ve diğer bu-
söylevler vermek, şiirler oku- suslarda tetkiklerde bulunmak 
mak yollu tezahürlerde bu- üzere Eskişehir, Kütahya, 
luoacaklardır. Saat 18 de Balıkesir Bandırma yoliyle se-
radyosu olan halkevleri rad- yahat edeceğim. 
yo ile verilecek söylevide İzmizde iki üç gün kadar 
toplu olarak dinleyeceklerdir· kalacak ve bu esnada su te-

Türk dili araştırma kurumu sislerine ait hazırlanmış 
nun dil bayramı münasebetile olan etüdleri ve projeleri 
matbuata tebliğ ettiği genel I . tetkik edeceğim, hali hazırda 
kutlulama proğramını yarınki 

1 

ikmal edilmiş olan etüdler 
nüshamızda neşredeceğiz. derhal tatbik mevkiine kona-

- caktır. 
Pamuk piyasası 
Aydında son pamuk piya

sasının, kal itesine göre 12,5 
dan 13,5 kuruşa kadar oldu
ğu Filibeli ticarethanesinden 
öğrenilmiştir. 

Bu fiatlarla alım ve satım 
devem etmektebir. 

Prag 23 - İstifa eden ka
binenin yerine yeni kabine 
Çeklerin milli kahraman is
mini verdikleri ordu müfettişi 
general Fradinin reisliğinde 

te,ekkül etmiştir. Kabine 
memur ve teknisyenlerden 
mürekkep olup siyasi hayat
ta mqhur olmuş kimseler yok
tur. 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 

Bu mıntakalarda su tesis
leriyle meşgul olan bir kaç 
ekip vardır. Bunların yaptığı 
projelerin hazır~anmış olan
ları mevkii münakasaya ko11-
muştu. Hazırlanmamış olan
lar da ikmal edilerek inşaata 
başlanacaktı•, İzmir ve Ay
dın mıntakalarında yakın 
bir zamanda inşaları tamam-
lanacak olan geniş su tesisatı 
bu havalinin büyük bir ihti-

Prag 23 - Prag radyosu 
d:fin saat 15 de devlet ma
kamlarının ve .emniyet tefki-
1 ltmui vaziyete hlkim oldu
ğwıu bildirmiş ve memlekette 
yalan haber neşredenlerin 

bükümete haber verilmesini 
ilave etmiştir. 

Londra 23 - Bir kaç bin 
kişi Ha ydparkta Çek mese
lesinin· halli projesi etrafında 
nümayişler yapmıtlarClır. Po
lisler dmayifçilerin bqveki
let dairaine girmeme mani 
olmuflardır. N&mayifçiler bir 
ağızdaa ( .,çeka..e yardım e-

• 

20/9/938 Günü yapılan Parti yoklamasında, Atça Beledi
ye Meclisi aıil ye yedek üyelikleri için tesbit edilen arka
dafların adları, Atçalı sayın seçicilere arzolunur. 

Asıl üyeler 

1 - Ahmed Koçer 
2 - Ahmed Bayramoğlu 
3 - Ali Kırcalı 
4 - Ali Sönmez 
5 - Hüseyin Akçay 
6 - Hasan Vural 
7 - izzet Kumcuoğlu 
8 - Mehmed Omal 
9 - Nuıtafa Ak.oy 

10 - Mustafa Sökeli 
11 - Nimet Genç 
12 - Ria Ala•at 
13 - ŞülrrO Keserli 
14 - Nuri Kara 

Yedek üyeler 

15 - Ali Ergtil 
16 - Ali Tok 
1~ - Enver Çelebi 
18 - Kimil Önsoy 
19 - Mebmed Tombak 
20 - Mehmed Demirayak 
21 - Mustafa Eröz 
22 - Mustafa Bayramoğlu 
23 - Nuri Atabek 
24 - Nuri Karakaya 
25 - Nuri Acun 
26 - Salih Çelebi 
27 - Retat Yalçınkaya 
28 - Zibtü Kırcalı 

yacını karşılamış olacaktır.,. 
demiştir. -·-DüJıkA.n ve mağaza
ların kapanma 
saat/arı 

Yaz mevsiminin geçmeıi 
ve günlerin k19almuı mllna
sebetile belediye dülikiıilann 
akşamları ıaat yedide kapan
ması hakkındaki mecburiyeti 
kaldırmıf tu. . Bundan aonra 
çarııdaki bilumum mağaza 
ve dükkinlar eskisi gibi sa
baliları saat yedide açılacak 
ve akıamları İf sahipleri ken
di arzularına göre kapamak-
ta serbest bulunacaklaraır . 
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Köy kadrolarına vazife 
-·~--------------------

M uh tar la rın işleri, devlet ve köy 
vazifeleri olarak ikiye ayrılacak 

Köy işlerini yeniden tanzim etmek üzere hükumetin hazır
lamış olduğu kanun projesi, köyün idare işleri için koyduğu 
yeni hükümler arasında köy muhtarının vazifelerini de tayin 
ve tesbit etmektedir. 

Bu hükümlere göre, muhtar 
köyün başıdır. Köy işlarinde 
söz söylemek, bu proje hü
hümlerini tatbik için köylüye 
emir vermek ve yaptırmak 
muhtarın hakkı ve vazifesidir. 
Köy büdçesini o tatbik ede
cektir. Köyü, muhtar tem
sil etmektedir. 

Muhtar köyde devletin me
murudur. Muhtara yalnız a
miri bulunan nahiye müdür, 
kaymakam ve vali tarafından 
emir verilebilecektir. Muhtar, 
muhtelif kanunları vazifeli 
devlet memurlarının bu ka
nunlar İcabi verecekleri emir
leri ve isteyecekleri yardım
lerı da yapmakla mükelleftir. 
Devlet işlerinde köy memur
larına ancak muhtar emir 
verebilecektir. 

DEVLET İŞLERİ: 
Muhtarın görebileceği işler 

iki kısma ayrılmaktadır: Dev
let işleri, köy işleri, köy iş
leri... Projeye göre muhtarın 
göreceği devlet işleri şunlar

dır: 
Kaymakam, vali, veya na

hiye müdürü tarafından bil
dirilecek kanunları, nizamları 
köy içinde ilan etmek, halka 
anlatmak, kanunlar, nizam
lar, talimatnameler ve emir· 
lerle kendisine verilecek işleri 
görmek; köy sınırları içinde 
asayiş ve intizamı korumak; 
salgın, bulaşıcı hastalıkları 
günü gününe haber vermek; 
üfürükçüleri ve hekim olmı
yanların hastalara ilaç yap· 
masını menetmek ve hükume
te haber vermek; köylünün 
çiçek ve bulaşıcı hastalıklar 
aşısı ile aşılanıp hastalıktan 
korunmasına çalışmak; hasta
lık bulaştıran, haşeratı yok 
edici tedbirler almak; köy sınır
ları içine gidip gelenlerin niçin 
gelip gitmekte oldukıarını ve 
kim bulunduklarını anlamak 
ve bunların şüpheli olanların
deo nüfus kağıdı ve ecnebi
lerinden pasaport veya ika
met kağıdı aramak, gene 
şüpheli görülenleri en yakın 
karakola haber vermek; sal
gın ve bulaşıcı hayvan has
talıklarını hemen hükumete 
bildirmekle beraber basta 
hayvanları baytar veya bir 
memur gelinciye kadar ayrı 
bu yerde ihtilattan menet
mek; köyde evİeneceklerin 
niJ.cihlarını usulün~. göre kıy-

. mak ve köy nikah defterini 
tutmak; köyde her ay doğan
ların, ölenlerin nikah.lananla
rın defterlerini yapıp ertesi 
ayın sonuna kadar nüfus me· 
murluğuna bildirilmek ve kö
yün nüfus defterlerine de 
bunları işletmek; vergi top· 
lamıya geeln tahsildarlara 
yol göstermek, yardım etmek 
ve bunların yolsuzluğunu gö
rürse hükumete bildirmek, 
makbuz vermJen para alma
larının önüne geçmek; emri 
geldiğinde asker toplayıp 
askerlik şubelerine yollamak 
ve asker kaçaklarını korucu
lara tutturup hükumete gön
dermek ve tutamadıklarını 
hükumete beher vermek; ha
zarda köyde mevcut nakliye 
vasıtalarmın defterini tutmak 
ve cetvelini doldurup bağlı 

bulunduğu kazaya yollamak 
ve seferberlikte bu defterle
re göre istenecek vasıtaları 
merkeze göndermek; hava ko
runması hakkında hüyumetin 
gösterdiği tedbirleri almak; 
tarlaları, çayırları. bağ ve 
bahçeleri; köy orman ve ko
rolarını yangınlarda kolaylık

söndürmek kabil olacak ve 
hepsinin birden yanmasına mey-

. dan bırakılmıyacak şekilde yol
lar, meydanlar, arıklar vesaire 
ile böldürmek; harp zamanın
da köylüyü açlıktan korumuş 
olmak üzere köylü arasında 

patetes gibi havadan tahribi 
mümkün olmıyan yeraltı zi
raatının yayılmesına çalışmak 

köylünün ırzına, malına, ca-
nma, bağ ve bahçelerine, e
kinlerine, çayırlarına, ağaç

larrn a el uzatan ve hükumet 
kanunlarını dinlemiyen kim
seleri köy koruculariyle gö
nüllü korularla yakalatmak 
ve köy encümenince cazalan
dırılmarı selahiyet dışında 

görülenleri hükumete teslim 
ettirmek, köy sınırları içinde 
veya sınırları yakınıda görü· 
len veya haber alınan şekil
leri bir taraftan köyün koru
cuları ile tutturmak diğer 
taraftan en yakın karakola 
haber vermek; köyde kaçak 
eşya satılmasına mani olmak; 
mahkeler tarafı.odan gönde
rilip her türlü cepane ve her 

nevi hükümleri lazım gelen
lere bıldirerek istenilen işleri 
yapmak ve mahkeme müba-

·Devamı 3ncü sayfadıt 

- - . ---- - - ----=-· ·--=------== - - .. 
Çek kabinesi 
teşekkül etti 

- Baş~arafı 1 inci Sayfada

sayısı on bin kişi olduğu tah
min edilmekte idi. 

Prag 23 - Aşağıda yazıl

dığı gibi resmi bir tebliğ 

neşredilmiştir. 

Çek hükumeti İngiliz baş
vekili Çemberlanden sulhun 
muhafazası ıçm aşağıdaki 
vesayayı telakki etmiştir. 

Südet olan yerlerde her 
türlü hadiselerden tevakki 
edilmek lazımdır. Çekoslovak 
hükumeti müdahalelerin vu
ku bulmaması için elinden 
ğeleni yapmalıdır. Hükômet 
halkı sükuta davet etmeli ve 
müzakerelerin hüsnü neticeye 
isal edilmesi için lizımgelen 
her tedbiri almalıdır. 

Prag 23 - Dün Prağda 
yeniden nümay~ler yapılmış
tır. Nümayişciler yalnız ame
lelerden mürekkepti. Nüma
cilerin ellerinde milli üç renk
li bayrak ve hududlarımızı 

muhafaza adelim levhası bu
lunuyordu. Halk sükun içinde 
nümayişi takip etmiş ve milli 
marş çalınırken s ag elin üç 
parmağını kaldırarak cumhu
riyete sadakat yemini etmiş
.tir. Yol kenarında bulunan 
kadınlar ağlamakta ve her 
kes müteessir bulunmakta idi. 
Halk yaşasın ordu ve hudud
larımızı muhafaza edelim 
diye bağırmış ve şu manzu
meyi hep bir ağızdan oku
muşlardır. 

Eğer beni terk edecek olursen 
ben mahvolmıyacağım 

Beni trek edecek olursen sen 
mahvolacaksın 

Prag 23 - Çek ajansı teb
liğ ediyor. 

Buhomya mıntakasında bu
lunan Sukovv çekleri teşki

lat müdürünün emirlerini al
mak üzere mühtelif yerlerde 
toplanmağa davet edilmişler
dir. 

--···-Kibar bir kadın 
150,000 frank çaldı 

ve tevkif edildi 
Niste Kotdozür gazinoların

herksio görüp tanıdığı çok 
güzel bir kadın Monakoda 
yakalanmıştır. 

" Acaba esrar, kokain mi 
satıyordu, casuslk mu yapı
yordu ? 11 Diye insanların 
aklına bir çok şeyler gelir. 
Fakat Marya Vietti adındaki 
bu genç kadını ne afyon ne 
de kokain alakadar ediyordu. 
O suni cennetlerin zevkinden 
uzak görünüyordu. 

Epey zamandır büyük pa
laslarda bir mücevherat ve 
para hırsızlığıdır alıp yürü
müştü. Zabıta bütün arama
larına rağmen bunu kimin 

Meksika - Amerika 
hududunda çok 

kanlı bir çarpışma 
Fakat çarpışma ka
rıncalar arasında 

oluyor 
Songünlerde Amerikan alim

leri, T eksas mıntakasına doğru 
akın atmeğe başlamışlardır. 
Çünkü orada harikulhade , bir 
hadise seyreceklerdir. 

Amerika birleşik {devletleri
nin garp hududlariyle meksi
kanın şimal vilayetlerinde bu 
gün şiddetli bir karınca mu
harebssi başlamıştır. Bu mu
harebe, Meksikanın, siyah 
dev karıncalariyle Amerikamn 
kırmızı karıncaları arasında 

ceryan etmektedir~. 
Dev karınca denen M ek

sika karıncalarından büyük 
bir kitle huduttan 1 aşarark 

Amerikaya geçmiş ve kızını
zı karıncalara taarruz et
miştir. 

Şimdi Amerika - Meksika 
hudutlarında kanlı bir çar
pışma olmaktadır. Önceden 
dev karıncaların bu savaşta 
galip gelecekleri zannedilmek
te idi. Fakat bugün bu kanaat 
denişmiştir .Çünkü milyonlarca 
kırmızı karınca guruplar halinde 
Amerikanın muhtelif mınta

larından cenup hudutlanna 
doğru yürümeğe başlamıştır. 

İndiye, Utah, Oregan ve 
Kanada gibi binlerce kilo
merelik mesafeden T eksas 
mıntakasına akın akın gelen 
kırmızı karıncalar hududu 
geçen dev karıncaların üzeri
ne atılmaktadır . 
Haşerat aleminde şimdiye 

kadar bu derece büyük ve 
kanlı bir muharebe kaydedil
memiştir. Hayvanat mütehas
sıslarının fikrine göre, bu 
muharebede nihai zaferi kır
mızı karıncalar kazanacaktır. 

yaptığın bir türlü tesbit ede
memişti. Son Zamanlarda va-
kaların sıklaşması şüpheleri 

bu güzel kadın üzerine çevir
miş ve bir gün ansızın ba ~
tırmışlardır. 

Kadının üzerinden, oteller· 
den birisinden yeni çalınmış 

olan külliyetli bir para çıka
rılmıştır. 

Bu kadının Monterkarloda 
Kanca çok lüks bir hayat 
sürmekte olduğu görülmüş
tür. Niste bürük bir oteide 
odaları vardır. Otuduğu oda
nın kapısı üstünde " Terr:i 
Mariya Vietti ,, yazılı idi. 
Odasında bir araşbrma yapıl 
mış, 150,000. frank bulun-
muştur. Geçen temuz içinde 
oteldeki bir ingilizin 270000 
frangı kaybolmuştu. 
Kadın tevkif edilmiştir. 

• 
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Köy ·kadrolarına vazife 
(Battarah 2lnci aabilede) 

şirine ye jandarmaya vazife
sinde kolaylık göstermek; 
ihzar ve tevkif müzekkereleri 
götrildikte aranılan kimseleri 
kağıdı getirenlere tutturmak; 
her hangi bi' şekilde zarar 
gören veya tecavüze uğrayan
ların şikkyet veya böyle bir 
hadisenin haber verilmesi ü
zerine hadiseyi sorup araştır
mak ve sebeplerini anlamak 
ve neticesine göre encümenin 
halledebileceği işlerden ise 
encümenden karar alıp hu 
karara göre işi bitirmek, en
.cümenin göremiyeceği işler
den ise bunu merkeze yaz
mak; devlet parasını kıyme· 
tinden aşağı aldırtmamak .. 

MUHTARIN KÖY İŞLERİ 
Bu devlet vazifelerinden 

başka, yeni proje muhtarın 
köye ait olan işlerini şu şe

kilde hulasa etmektedir. 
Resmi dairelerde, mahke

melerde, her yerde köyün 
resmi mümessili sıfatiyle köy 
menfaatlerini muhafaza ve 
müdafaa etmek, lüzum gö
rülen yerlere vekil gönder
mek; tastik ettiği dernek ve 
encümen kararlarını ve tas
tikli iş proğramlarını tatbik 
ve infaz etmek; bütçeye giren 
köy gelirlerini tarh ve ta
hakkuk ettirip makbuz mu
kabilinde tahsil ettirmek ; 
bütçeye giren tahsisatı senet 
karşılığı yerlerine harcamak 
ve senetleri ita amiri !!ıfa
tiyle imzalamak ; imecede 
kullanacakları muayyen gün
de ve muayyen yerinde kul
lanmak ve kendilerine imece 
makbuzu vermek; her ayın 
gelir ve gider cetvellerini 
ertesi ayın ilk haftasında ve 
yıllık kati hesabını ikinci ka
nun ayında hazırlayıp, encü
menin de mütaleasını alıp 
derneğe tastik ettirmek ve 
bunla:-ın tastikli birer nüs
hasını kaymakam veya valiye 
yollamak; köyün gelir imece 
kabiliyetine göre büdcesini 
hazırlayıp encümenin de 
mütalaasını aldıktan son -
Ta ikinci teşrin içtimaında 
derneğe kabul ettirmek ve 
tasdikli bir nüshasını on gün 
içinde vali veya kaymakama 
göndermek; köyün menkul ve 
gayrimenkul mallarını iyi ha
lde idare etmek; dernek kara
rı ile hibe ve vasiyetleri ka
bul etmek; ihtiyaç halinde 
dernek kararı, kaymakam 
veya valinin tasdiki ile köy 
namına ödünç para almak 
veya vermek; selabiyetli ma
kamların köy işlerine dair 
kanun ve nizamlara uygun 
şek ilde verdikleri karar ve 

emirleri yapmak, dernek ve

ya encümen kararlarına isti

at eden artırma, eksilme veya 

ihale işlerine ait mukavele

leri tanzim ve imza etmek· ' 
yolların iki tarafını, mezarlık- · 
ları, bataklıkları encümen 

kararını aldıktan sonra ağaç

ları aşılamıya halkı teşvik ve 

sevketmek; lağım teşkilatı 

olmıyan köylerde evlere ku
yulu veya lağımlı helalar 
yaptırmak; ev, ahır, samanlık 
dükkan ve elhasıl köy 
içindeki bütün duvarlarin 
dışlarım ve ev, oda ve hela
ların hem iç ve hem dışları

nı yılda en az bir defa ba
danalattırmak; hükumet tara
fından verilecek ilaçları ko
rumak ve tarif dahilinde has
talara ve lüzumlu yerlerde 
kullanmak; kuyu ağızlarını 

bileziklendirmek; mecbur ol-

madıkça yol üstünde halkın 

hayvanların, arabaların ko

laylıkla geçmelerine engel 

olacak şeyler koydurtmamak; 

insanların ve hayvanların dü

şüp ölmelerine veya sakatlan
melarına sebep alabilecek 

çukurlar kazılmasına meydan 
vermemek; hayvanlara ve 

arabalara götüremiyecekleri 
derecede yük taşıtmamak; 

köylü arasında kendilerine 
lazım muhtelif sanatların gir-

mesine ve bunların tutunma
sına çalışmak, bu sana tçıler 

arasında kooperatifler ve 
birlikler kurulmasına çalış-

ma, bunlara dernek karariy· 
le yardım etmek; köy na

mına usta getirtmek ve ye
tiştirmek, köylünün gerek 

mahsullerini satmak üzere sa
tış kooperatifleri, gerek ihti-

yaçlarını karşılamak üzere 
istihlak kooperatifleri yaptır-

mıya çalışmak, mahsul bay
ramları ve sergiler yaptırmak; 

köy ve köylü mali arıoa alıcı 
aramak ve bulmak; köyün ve 

köylünün temizliğini temin 
etmek; köy bütçesinin kudre
tine göre yangın söndürme 
makineleri tedarik etmek; köy 
de köylüye güreş, binicilik, 

cirit, avcıfık, nişan talimleri 
gibi milli oyunlar ve at ko
şuları teşvik etmek; köy iş

lerinin vaktinde yapılmasın
dan, işlere ait vasıtalann vak 
tinde hazırlanmasından, icra
atın her şeklinden muhtar 
mesul olacaktır. 

Yeni proje, bütün köy me
murlarını muhtara karşı mes
ul tutmaktadır. 

l çası zehalltle 

Tren tarifesi 
değişti 

Enternasyonal İzmir fuarı 
münasebetile devlet Demiryol
ları idaresince 16 Ağustostan 
itibaen tatbik deilmekte olan 
tarife fuarın kapanması üze
rine değişmiştir. 

Bugünden itibaren eskisi 

gibi haftada üç gün İzmir -
Denizli aralık postaları ve 

dört gün de İzmir Afyon 

ve Afyon İzmir yolcu katar
ları işliyecektir. 

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasanefendi 
mahallesinde 355 ada 15 par-

sel numaralı ve 126.50 met
re murabbaı arasının mülki-

yeti açık artırmaya konmuş· 

tur. 
2 - Bedeli muhammeni met

re murabbaı 60 kuruştur. 
3 - İhale bedeli peşin öde

necektir. 
4 - İsteklilerin şartname

yi görmek üzere yazı işleri 

müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 570 kuruş muvak-

kat teminat makbuzlarile 
birlikte 10/10/938 Pazartesi 
gunu saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat
ları ilan olur. 

23 28 4 8 827 

ilin 
Birinci sınıf orman 
müdür ıüğünden 

1 - Ormanlarda katiyat 
mevsimi yaklaşmış olduğun

dan izin verilmiye başlamış· 
tır. Ormanlar içersinde veya 
12 kilometre mesafede bulu
nan köy halkınında zati ihti
yaclarile öteden beri geçim
leri odunculuk kömürcülük 
ve kerestecilikte münhasır 
bulunan ve iç pazarlarda sa
tacakları odun kömur ve 
kereste için köylülerimiz ta
rafından henüz usulü daire· 
sinde müracaatta bulunulma
mıştır. İstekliler ile köy hal· 

kı toplu olarak derhal il 
dahilindeki orman mühendis
liklerine veya idarelerine mü
racaat eylemeleri. 

2 - Geçen sene zarfında 
bedeli tahsil olunan zati ih
tiyaçları için köylülere veri
len mahrukat bakiyesinin 
nakliyesini ab1:ıak üzere köy 
halkını temsilen bilumum 
muhtarların orman idaresine 
derhal müracaatları ilan olu-
nur. 829 
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Aydın 

Şarbaglığından : 
Yeni su tesisatının yapıl

makta olması münasebetile 
bu tesisattan evlerine içme 
suyu almak isteyenlere bir 
kolaylık olmak üzere beledi
yece şimdiden aşağıda ya2alı 

tedbirler alınmıştır. 

1 - Şehrin tevzi şebeke
sinden binalara kadar olan 
kısım belediye tarafından ve 
müracaat sırasile yaptırıla

cağından Belediye Fen işleri 
müdürlığünde bir müracaat 
defteri açılmıştır. 

2 - Müracaat defterine 
isimlerini kay~ettirerek sıra 
numarası alanların tesisat 
masrafı karşılığı olarak alel
hesap suretile belediye vez
nesine On lira yatırmalan 
ve makbuz almaları lazımdır. 

3 - Sıraya girmemiş ve 
numara almamış olanların 

müracatları en sonra kabul 
edilecektir. 

Alakadarların 
mak üzere ilan 

malfunu ol
olunur. 

24 25 

Aydın T.C. Endüstri 
odasından 

9 Eylül 1938 tarihinde 
inikad eden genel kurul top
lantısında seçilen yönetim 
kurulu badema 8 sayılı Ka~ 
rapınar incir tarım satış koo . 
peratıfinin atideki isimleri 
ye imzaları yazılı zevatın 

temsil edeceğini arzederiz. 

Bu zevattan yalnız ikisinin 
8 sayılı Karapınar incir satış 
kooperatifini taahhüt altına 
sokmıya kafi geleceğini bil
dirir ve saygılarımızı sunarız. 

Başkan : Fuat Güroğlu 
Asbaşkan : Salih T ecman 

Üye : Maharrem Pekem 
Üye : Bekir Eker · 
Koo. Müdürü. Hüseyin Ko

cabıyık 
Muhasebeci 

Çoker. 
Süleymaıı 

Ticaret kan ununun maddei 
mahsusasına tevfikan sicil 
ticarete kaydile tastik ve 

ilan olunur. (826) 

Zayi 
1336 yılında Bozdoğan Nü

mune mektebinden aldığım 
,şahadetnamemi zayi eyledim, 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Bozdoğan Haydere köyün
den Mahmut oğlu 

Akmed Erdoğan 
[825) 

imtiyaz •ahibl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Meudres 

' Baaıldıvı ver : 
C. H. P. Basıme~i 
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DOKTOR 

_. ........ ~DRAll8._a.m,_~..,._.,. 
~ DOKTOR - OPERATÖR 

ftn!1ftn~~!E~ H~~~~~Sİ l 1 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Haatalarını her, gün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Öğleden ıonra 3 den itibaren 

Ay ın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

metJi bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karş111!lda 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi maliı'tlatandan başka coğrafi tabii malüma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

······~············· .................................. . • • ! DOKTOR ! 
• • i FA REDDİ SÜGÜR i 
• • 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassm : . ~ 

: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaslı ! • • 
: MuayyenehanesiAydıntia Gazi Bulvarı.,d:ı Bafalıoglu dükkanının : 
• 4 

: üzerinde her gün sabah dan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! .................. ~ .................................. . 

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

Medeni Boyer 
Memleket H;ıstanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahları 8 kadar 
Akşamları 3 - 8 

~ ıı,"11ıiıijJ1~1~1 ı ııımuı111111ııımılll!Uıiı 111'1'11~~1~1 . '1iıı;ııınıııı 
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Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücre-tte 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. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

ı.@ıı llmıı-lı ııill!lıı tıılıılı ılmıı t!Ulıı ılU!ıı lııdlııı l~ıı.mJJ:ıiııiı ıllllıı l~ı:ıılL!ııtımıı ıımıı !lı 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

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

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve n~munesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişle~inizde acele· ediniz 
Basımevl 'Miidürlüğü 

. 
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