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Büyük Deniz Kahramanı! Nafia vekili sayın Ali Çetinkayanın 
-Barbaros Hayreddin için / gazetemize beyanatları 

lsta11hu/da güzel bir -
ihtifal yapıldı Evelki gün Aydını şeref- arsa işi hakkında verilea 

İ lendiren Nafia Vekilimiz Sa- maliimatla alikalandılar. 
staobul ~7 - Bugün bü-

yük deniz kahramanı Barba- yın Ali Çetinkaya, aramızda Vilayet hüdcesi ve her yıl 
kaldıkları kısa bir zamanda görülen şayanı memnuniyet 

ros Hayreddin namına bir 
i~~ifal yapılmıştır. İhtifal mÜ- vagonlarında. İlbay ve Parti inkişaf ve tezayüdü üzerindeJ 
nasebetile resmi, hususi bü- başkanımızla Belediye reisi konuştular. 
tün müesseseler bayarklarla ve Umumi meclis azalarile 
süslenmiş, vapurlar alay san- muhtelif memleket işleri üze-

Vilayetin hususi kanunla 
yapmasına müsaade olunan 
100 bin liralık yol istikrazı 
için yardım vadettiler. 

caldarile donanmıştır. Saat rinde konuştular. 
10 da Barbarosun türbesinde Evvela, Ege bölgesi şehir- ı 
bir merasim yapılmıştır. Me- ler arası telefon tesisatına Ve saatlerine bakarak ha· 
rasimde vali ve belediye reisi başlanmak üzere olduğu müj- reket emri verdiler. Bu sıra

da bütün cumhuriyet ricali 
gibi gazetecileri seven sayın 
vekilden gazetem adına bir 
mülakat rica ettim. Ricamı 

Mubiddin Üstündağ, · amiral desini verdiler. Tahakkukun-
Şöltrü Okan, general Osman da büyük yardım ve yakın 
Tokan, merkez kumandanı, alakalarını bütün Aydınlıların 
Deniz Harp gkulu ve Bahri- daima minnet ve şükranla 
ye efradı, kaymakamlar vila- anacakları şehir suyu hak-
yet erkan-, gazeteciler hazır kında muliimat aldılar. 

gülerek ( geldim geçiyorum .. ) 
diyerek karşılayan Sayın Ali 

bulunmuşlardır. 
Merasime Hamidiye mek

tep gemisinden ablan on 
dörs topla başlandı bunu ça-
lınan istiklal marşı takibetti. 
Havaya slab atıldı. Biiyük 
BarBarosun ruhu taziz için 
bir dakika sükut edildi. Vali 
ve baliye reisi Muhiddin Üs
tündağ hararetli bir nutuk 
söyledi. Merasim esnasında 
bir tayyare filomuz merasim 
sahasi üstünde dolaşmıştır. 

a.a. 
-~-

M~caristan 
~koslovak toprakları
na tecavüz ederse Yu
goslaya ve Romanya 

müdahale edecek 
Belgraa - 27 ( A. A. ) -

Y,,oslavya ve Romanya, Ma
c::aristanın Çekoslovakya top
raldanna karşı bir tecavüz 
yapd.ığı takdirde küçük an
tant izası olmak sıfatile Çe-
koslovaya karşı girişmiş olduk
ları taahhüdleri yapmak mec-
bunyetiode olduklarını bildir-
mifl,eTdir. ' -·-fl'r ansız başvehili ve 
hariciye nazırı 

1 

Londraga gittileT 
Paris 27 (A.A.) - Fransu: 

başvekili ile hariciye nazırı 
~ndraya gitmişler, İngiliz 
de.Jet adamlarile göriştükten 
Aonra Parise dönmüşlerdir. 
Fransız başkumandanı da da'
vet üzerine Londraya gitmif-• . ' 
t ir. Iugµiz ye Fraaıız nazır-

ı an bütün noktalarda muta-
m:.- l .. lm,) ardu. " 

.. 

Nazilli hükiimet konağının (Devamı 2 in.el H)ınfede 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 
26/9/938 günü yapılan parti yoklamasında Karacasu be

lediye meclisi asıl ve yedek azalıkla'rı için tesbit edilen parti 
namzetlerini Karacasulu sayın seçicilere arzeylerim. 

Asıl üyeler 1 Yedek üyeler 

1 - Hatice Aydın 1 1 - Kadriye Karabay 
2 - Cemile Fitil 2 - Esma Koduk 
3 - Ali Vehbi Tuncer 3 - Ali Riza Fitil 
4 - Ali Galip Yolcu 4 - Ali Onbeş 
5 - Ahmet Bezci 5 - Ali Çırak 
6 - Emin Mete 6 - Ahmet Kuruüzümcü 
7 - Halil Koduk 7 - Ahmet Albntaş 
8 - Halil Çamurcu 8 - Ali Akay 
9 - Hü1Jeyin Tarakçı 9 - Hayrullah Derici 

10 - K amil Çolak 10 - İsmail Kabasakal 
11 - Kerim Eruysal 11 - İsmail Özçelik 
12 - Kamil Tonay 12 - İbrahim Uygun 
13 - Mustafa Akay 13 - Mehmet Onbeş 
14 - Mehmet Portakal 14 - Mustafa Kavurmacı 
15 - Mustafa Gülenç 15 - Mustafa Fitil 
16 - Süleyman Portakal 303 lü 16 - Süleyman Portakaloğlu 
17 - Salih Alpaz 17 - Şali Akhan 

-----~--27/9/938 günü yapılan yoklamada Germencik Belediye 
meclisi asil ve yedek üyeliklerine parti namzedi olarak teıbit 
edilen adları aşağıda yazılı arkadaşlar sayın seçicilere arzo
lunur. 

~ 

Asıl üyeler 

1 - Pakize Kutbay 
2 - Ah.met Biçken 
3 - Ahmet Mumcu 
4 - Ahmet Özaydın 
5 - Alim Şemio 
6 - Hilmi Özkan 
7 - İsmail TekcaR 
8 - Mustafa Helvacı 

( Etem kardeşi ) 
9 - Muıtafa Erçin 

10 - Neşet Zincirci 
11 - Nuri Zincirci 
12 - Ömer kuyucu 
13 - Doktor Sabr~ Akın 

Y e_d~k üy~ler 

14 - Ferhunde Akın 
15 - Ahmet Gülnar 
16 - Ahmet Şükrü Albayı:a)! 
17 - Ali Riza Yağcı 
18 - Cem~l Derya 
19 - Hamdi Kızılcık 
20 - Hidayet Gökçen 
21 - Kadri Biber. 
22 - Mehmet Günel 
23 - Mehmet Peynirci 
24 - Mustafa Helvacı 

( Bekir kardeıi ) 
25 - Nuri Ôzsoy 
?.6 - Tevfik Ynı"dbakan 

Parti ocak 
Kpngreleri 

Merkez İlçesine bağlı Yu
karı kayacik ocak kongresi 

25/9/938 pazar günü yapılmıt 
ve yeni ocak yönkuruluna 
Mürsel Çetin, Ramazan Ge
dik ve Süleyman Yar seçil
mişlerdir. 

Bunlardan Mürsel Çe!in o
cak baıkam olmuştur . 

§ Merkez İlçeıine bağlı Ka
raköy, Baklarık, Genger ıemt 

ocak kongresi 26/9/938 pa
zartesi günü yapılmış ve yeni 
ocak yönkuruluna Ali Gök
bayrak, Mehmed Şahin ve 

Süleyman Yılerım seçilmişler
dir Bunlardan Ali Gökbayrak 
ocak bafkanı olmuştur. 

§ Merkez lıçesine bağlı 
Kalfa köy ocak kongresi 

27/9/938 sah günü yapılış ve 

yeni ocakyön kuruluna Mehmed 
Gamsız, Hüseyin Çeti ve Ali 
Kara seçilmişlerdir. Bunlar

dan Mehmed Gamsız ocak 
bakanı olmuıtur. 
~ 

Karacasuda Farti 
yoklaması 

Karaca su (Hususi) - Yeni 
• 

Belediye ai!!il ve yedek ÜY,eleri~ 
tesbit etmek üzere parb yok
laması dün · akşam ıençlik 

kurumu sal9nunda Aydın par

ti İlyön kurul üyelerinden B. 

Raif Günaydının l;>aşkanlığın
da toplanmış ve namzedler 

teıbit olunmuştur. 

Yeni namzedler arasında 
asil ve yedek üyelikler için 
dört kadın yer aldığı gibi 
mecliıe bir çok yeni şahsi-

yetler .girecektir. 
~· 

Pamuk piyasası 
Aydında Akala pamuk sa

tııı 12,Sdan 14 kuruşa kadar 
olduğu Filibeli ticaretbanesin

den öğrenilmiştr. 

Atçada 14 kuruşa kadar 

pamuk satılmıştır. 

Koçarlıda 13,25 1-uruşa ka
dar satın alınmakta olduğu 

bildirilmektedir. 

Dalamada yerinde teslim 
13,5 kuruşa kadar alınmakta
dır . 



YOZ2 AYDIN 

Belediye seçimi Pazartesi başlıyor 
Aydın Belediye ıeçimi 3 teşrinievvel pazartesi gllntl bq

layacak ye 8 tetrinieYYel C11marteıi gli116 uat 12 ye lradar 
cleYalD edeeektir. 

intihap defterlerinde iaiınleri ~ 12 ı Jı ı adı ır, u ı E k l ü tf n 
Yatandqlar aeçiıne iştirik edeceklerdir. 

Seçime naad iftira kedeleceği hakkındaki belediye kanunu
nun ınaddelerini ayenen netrediyoruz. 

Reylerin sandığa atılmasına dair olan 
Belediye kanunuuun 41, 42 inci maddeleri 

Madde 41 - Her mlbıte- ı S - intihap pusulalar1D1D 
hip kendi reyini getirip inti· tadat ve taanifi bu ıuretle 
hap aandığına atınakla mft- ikmal edildiken sonra en zi-
kelleftir. Hiç bir sebep ve yade rey kazanandan itibaren 
auretle baıkaamm namına aırasiyle her namzedin kaç 
intihap puslaıı sandığa atıl- rey almıt olduğu tesbit edilir. 
maz. intihap pulaaında mlln- 6 - Musavi rey kazanan• 
tehibin ismi, adresi, inızuı larclan evli olan, evl ılerden 
veya miihrü bulunur. Her yqı bftyllk olan, bu da müaa
mDntehibin elinde nilfus hil- vi ise çocuğu çok olan tercih 
Tiyet cllzdanı olduğu halde olunur. Çocuk adedinde de 
intihap enclbneni buzuruaa ge- mllaavat halinde kura çekile
lerek evvelen musaddak inti- rek ifbu kurada ismi ince 
hap defterindeki ismi hizasına ıırada evvel olur\ 
imzalaması ve tllrkçe okuyup 7 En çok rey kazanan-
yazma bilmiyorsa parmak lardan itibaren adedi müret-
basması ve ondan sonra... rey tep mikdarı iıiın Azalığa ve 
pmlası alarak orada intihap bundan bir mialide yedek 
olunacak ba mikdanmn iki lzalıja ayrılır. 
misli İIİlll yazıp veya tnrkçe -============ 
okuyup yazmak bilmiyona Germencik 
emniyet ettiii kimseye yine 
orada yazdırıp sandığa encü· 
men huzurunda bizzat koy
ınuı ıarttır. intihap sandığı
nın açdabilmesi için m6nte-
hiplerdea en ziyade yanaından 
fazla11Dm intihaba iştirak etmiş 
obnaaı lizımdır. Sandığa rey 
ablmuı için tayin ed len son 
gtbılbı akfamı mihltehiplerden 
yansından ziyadeainin iftirik 
etmemif olnuğu bittetikik 
anlqıldığı takdirde sandık 
açılmıyarak intihap encümeni 
kparile rey atılmak müddeti 
bir hafta temdit ve keyfiyet 
ilb olunur. Bu Müddetin hi
tamında 42 inci madde mu
cibince aandık açılır. 
SANDIGIN AÇILMASI, REY-

LERiN SA YILMASI 
Madde 42 - intihabın so

nunda meclis Azası adedi on 
iki olan yerlerde intihap en· 
cOmeni Azalmın en u llçtl
nlln ve diter yerlerde en az 
yedisinin huzuriyle aanc:lık 
açılır. 

1 - Rey puıulalan aayı
larak muaaddak defterdeki 
iınzalı ve ifaretli mtlntehip
ler esamiıi yeldbıu ile muka
yese edilir. 

2 - Y azııı okan1111yan pu
sulalarla seçilenin kim oldu
ğu belli olmıyan puaulalar 
bir tarafa ayıdır. 

3 - izahk yaafını haiz ol
mıyan iaiınler nazarı itibara 
abnmaz. 

4 - Adedi mOrettebten 
eksik eaamiyi ihtiva eden 

tillulalarda mllnderiç isimler 
eaaba kablır. Adedi mllret

tebten fazla isbnler 10Ddan 
itibaren ailinir. 

Belediye meclisi aza
lıkları parti namzedleri 

de belli oldu 
' Germencik Belediye mecliai 
Azalıkları için P2'rii yoklması 
diin yapılmışhr. Yoklamade 
lly&n kurul ilyelerinden avu
kat Neşet Akkorla B. Halinı 
Ayım ve merkez llçey&n ku
rul Gyesinden B. Asaf G&kbel 
bulunmuıtur. Yeni namzedleri 
tamamen kasaban n gençleri 
teıkil etmektedir. Hali hazır 
belediye meclisinden yalnız 
bir iza namzedler araaında 
yer almııtır. 

-+--
Parti yoklamaları 

bitti 
lliıniz çevrecindeki on iki 

belediye meclisi lzalıklan 

için yapılmakta otan parti 
yoklamalan dDn bitm·, ve 
namzetler tamamen tesbit 
edilınif tir. 

ilimizde 1/101938 tarihinden 
itibaren belediye seçiınleri 
bqlıyacaitır. Halkımız n, her 
vakit ve Rçbnde olduğu gi-
bi reylerini tamamen ve 
ittifakla partimiz namzetleri
pe verecekleri 1Upheaizdir. 

Çemberlayn 
Hitlere bir mektup 

gönderdi 
A.ondra 'r1 (A.A.)- ln.giliz 

Bqvekili Çemberlayn, Hitlere 
bu aabah bir mektup g&nder
miftir. 

Germencikte 
imar hareketleri 

Germencik kamunbayı Bay 
Kevni Kotbay belediye reisi 
vekilliğini yapmakta olduğu 
kısa bir zamanda hemen be
lediyeye bir gelir kaynağı 
obnak ve hem de kuabanm 
bir ihtiyacını kal'fılemak ize· 
re tık bir gazino yaptırmak
tadır. 

Bay Kevninin kuabanm 
giizellettirilmesi bakllDll)dan 
çok gGzel bir tuavvuru daha 
var. Caminin etrafmda~i bele 
diye binuinı kaldırmak, seb
ze halını timdiki hayvan pa
zarına nekletmek sure~e 
burasını bir meydan yapmak, 
istasyondan gelen baytık cad
denin sonunda ve kal'fı•mda 
ki btlyük belediye arsasmada 
parti ve halkevi kurağı İllfa 
etmek, 

Bay Kevninin bu tasavvu
runu belediye meclisi, parti 
kaınuny6n kuruluda çok uy
ğan bulunmaktadır. 

Bu taıavvvr tahakkuk et
tiği takdırde caminin iki ta
rafı meydanlık ve park ola
cak, parti ve halkevi kurajı
da tam bu meydan 6n6nde 
ve istasyona giden ceddeye 
nazır ge~İf bir sahada ku
rulm uı olacaktır. 

Bu glzel •e hayırlı tepb
büslarinde mlltqebbiılere mu
vaffak iyetler dileriz. 

1,i sene taksitli 
borçlulara 

Ziraat bankasına borçlu o
!upta 2814 numaralı kanuna 
g&re bu borçlarını 15 sene 
müddetle taksite bağlamış 
olanlann taksit zamalllan ay 
sonunda bitecektir. 

30 Eyltile kadar mezkür 
borçluların borçlaımı bankaya 
&demedikleri takdirde hakla
rında kanuni takibat yapı
lacağı haber alınmJfbr. 

Meslek mektepleri 
mezunl1Jrı ile sanat 

mektepler.ine 
alinacaltlar 

Bu y 1 Sanat okullan • ıle 
l~metpaıa kız enıtitüstl ·mu
ellim 11nıfıadan mezun olan-
lann tayinleri hakkındaki 
kararnrme bazırlınmaktadır. 
Ôn6ınüzdeki hafta içinde ka
rarnam~ bakanın tastikbıden 
ç.kacakbr. Sanat ınekteple
rine alınacak yablı talebe 
için yapılan imtihanaa girmif 
olanlarlD evraklarının tetkiki 
ba,Iamııbr. imtihanda mu
vaffak olanların isimleri im· 
tiban oldu.klan mektep ida
relerine ganderilecektir. imti
han evrakının tetkiki daha 
bir milddet de•am edecektir. 
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Nafia vekilimizin 
Gazetemize beyanab 

- .. ~,. ı lacl Sa,,.._ 
Çetinkaya mallerime apıiı

daki cevapları lltaf bayar
dular. 

Segalıat inti6altırı : 
[ Su, demiryollan ve Na

fia itlerini tetkik ediyorum. 
Halkla temaı ediyoruna, ih
tiyaçlarile allkalanıyormn J 

Telefon işi : 

( f~r henterlanclamn Yill
yet ve kaza merkezlet\le ih
tiyaç g&rillen yerleri tecliiceiı 
telefonla birbirine bağbyaca
ğız. Bonon için blldçeye pa
ra konulmuttur. Bu Rll'edea 
itibaren yapmağa bafhyonıL) 

Çamlılc tüneli : 

( ÇamJ.k tlineliai slrdtmta. · 
~t ilerlepaekteclir, Yeni 
bir haUa binde yİnDİ alb o:
lan qıeyli binde yirmiye ta
dlımek llzere mlbıakua bi.t
miı ve hatbn İnfUlna bq
lanın1fbr. 

Gelecek ••eserek hat ·~ 
gerek• t&nel bitecek. dopu
dan cloiraya ba hat m p
bekeye bağlanarak memleb
tin her tarafına aynı trm
lerle sefer yapılacakbr. 

Çine 6arajı : 

( Sondaj yapılmakta cleu..
ediliyor, timdiye kadar yapı
lao sondajlar müabet netice 
vermedi, belki Akçaycl.diıt 
bir tecrilbe yapılacakbr. Ar 
dm OVHIDI iulamak içib. 

. IDlllllkln olan pyi yapmak
tayız.) 

Agdın idasgon 6inoı . 

( Aydm istasyon İfİ m8a-
tacel bir İf d~dir. Fab
her halde A1duua teref ye 
mevkiile mütenaaip bb' ._.. 
yon yapılması şayanı ana
dur. Minuip bir zamlliada 
buna da bqhfacafm.1 

Kendilerini gazetem achaa 
teşekklr ve iyi Ryiahaftar 
dileyerek ayrılclim. 

Almanganın nota&1. 
Derim 27 (A.A.) - Aı... 

ajaımndan: 

Praf hlkOnıetine teYdi ~ 
meli ricuile Hitler ~ 
Çemberlayne verilmif olari 
telılifteri Def • • • ffitlet 
blltOn istibk e tesisatla!. 
riyle ntlfaa • ekseriyeti 
olan S8det • İDİD iflal 
eclilmeaiai v Alman alfaR 

ylbde ~ &f&İI olan tet
le~de del pilebiat yapa._Mh 
istemektedir. 

Çe1'ler ce•ap •ermitlenlir 
Time pzeteai bu ceYabiia 
reCI mahiyetincl, olcfa~ 
Jalmaktadır. 
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hazırlıkları son safhada 
Cumhuriyet bayramından Köylü ile beraber Encümeni Reisligv inden : 

son A k d t 1 k çalışacak ra n ara a op anaca Belediye meclisi Belediye intihabatının 3 Teşrinevel 938 
olan " birinci köy ve ziraat Ziraat vekaleti köylü ve 
k 

pazartesi günü başlamasına ve 8 T eşrinevel 938 Cumartesi 
alkınma kongresi ., için ya- çiftçiyi yakinden alakalandı- · günü saat 12 ye kadar devam ederek altı gün müddetle rey-

pılmakta olan hazırlıklara ran bir tedbir alm1ştır. Bu 
hararetle devam edilmektadir. tetbire göre her ziraat mekM lerin kabulüne ve rey sandıklarının Belediye dairesine konul

masına karar verilmiştir. 
Konrrreye davet edı"lecek tebi, her sene kendı" cı"varınM 1 o· - ntihap defterlerinde isimleri yazılı sayın seçicilerin bu ta-

lerin miktarı ve vilayetlerden da meşgul olabileceği adet 
iştirak edecek mümessillerin ve nisbette köyü tesbit ede-

rihlerde Belediye dair esine gelerek intihap encümeni huzu-
runda reylerini sandığa atmaları Belediye kanununun 35 inci 

seçimleri yapılmış ve isimleri rek bu köylerin her nevi maddesine tevfikan ilan olunur. 835 
vekalete bildirilmiştir. mevzuu ile alakadar i~leri ve 

Bütün vekaletler ziraat kon- umumi surette zirai kalkın- Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma 
gresindeki müzakerelere esas ma mevzuu ile alakadar ola- komisyonu başkanlığındaıı: 
olmak üzere muhtelif rapor- caktır · Bu suretle hem tale- Aşağıda yazılı yirmi altı kalem erzak ve mahrukat · 5/10/938 
lar hazırlamış ve bu raporM be ameli bir sitaj yapmak çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır 
ları ziraat vekaletine gönder- imkanını bulacak ve köylü Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bu-
ınişlerdir. Raporlar bastırıla- de teknik şekilde ziraat yap- lunduklarına dair belge ile muvakkat teminatlarını malsan-
cak ve azaya tevzi oluna· masını ögrenecek ve kenisine dığma yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazım- , 
caktır. hiç bir masraf ve külfete dır. Eksiltmeye çıkarılan erzaka ait şartnameler her gün o-

katlanmadan mükemme ı bir kulda görülebilir. 

Ziraat vekaleti 
memurları hakkında 
yeni kararlar 

Ziraat veaaleti ziraat ve 
köy kalkınmasının mühim 
şartlarından biri saydığı mer
kez teşkilatı üzerinde karar
lar almakt.ıdır. 
Memurların terfi, tayin, te

kaüt ve yetimlere maaş tah
sisi gibi husnsların süratle 
bitirilmesi için alınan tedbir· 
ler başta g~lmektedir. 

Bunun için kidem tablola
rının hazırlanmasına başlan
mıştır. Bütün siciller yeniden 
tetkik edilmektedir, memur
ların terfihi hakkında yeni 
imkanlar düşünülmektedir. 

Hahimlerin ter/ii 
hakkındaki kanun11n 
tatbikatı 

Haber aldığımıza göre Ad .. 
ı;ye Vekaleti, hakimlerin ter:
fii hakkında\ i yeni kanunda 
beş sene içinde tatbikına 

dair verdiği hakkı bu sene 
kollanmaktadır. Kanuna göre 
şimdi 30 liralık tayin edil
mekte olan hakim namzedle
rile, 35 lira alan hakim mua
vinleri birer deerece terfi 
etpıektedirler. 

Bir müddettanberi Veka
lette iki komisyon halinde 
çalışmakta olan Ayırma Encü
meni şimdi isimlerin tesbiti 
ile meşguldürler. Doğrudan 
doğruya yukardaki baremi 
ta-kip edecek, Şimdi vazife 
üzerinde bulunanlarda hazır-
lanan kararnamenin imzası 
tarihinden itibarek ıpaaşiarı-
nı yeni şekil üzerinde ala
caklardır. 

._... ..... ..._. 

ithoh11 ila rda 
Derslere başlndı 
Evelki günden itibaren şehri
mizdeki ilkokullarda der~lere 
başlanmıştır. Orta okullarda 
dersler 3 teşrini evvelde baş
lıyacaktır. 

yardımcı edinm'ş olacaktır. 

Bu tfcrübe bundan evel 
Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsü taraf;ndan Balgat kö
yünde yapılmış ve çok iyi 
neticeler vermiştir. 

Talebe her sene başka bir 
lcöyü ele alarak üzerinde ça
lışacaktır. Ziraat mekteple
rimiz bu iş için hazırlıklara 

baş'1amışlardır. Bu ar ada köy
lerimizin hartaları yapılacak, 

su işleri halledilecek ve ica
bında köy barajları vücude 

getirilecektir. Su bulunmayan 
yerlerde toprak altı suların

dan da istifade imkanları 

araştırılacaktır. 

Bunlardan başka köylerde 
ahırların ve diğer techizatın 
da ıslahına çalışılacaktır. -- -
Veraset ve intikal 
Vergisinin 
Mururu zamanı 

Finans hakanlığı 1929 se· 

nesi sonuna kadar tahakkuk 
ettirilmiş olan Veraset ve in-

tikal vergilerinin mururu za
mana uğramamasını temin 

için alakalıların nazarı dik
katını celp etmiştir. Bakanlık 

bu vargilerin tah5il mururu 
zamanını, müddet ve başlan-

ğıcının ne suretle tayin ve 
hesap edileceğini bir izahna

me ile defterdarlıklara bildir
miştir. -···-Mecani leyli 
lmthanlarırı neticesi! 

Liselere mecani leyli ola

rak alınacak olan talebenin 

imtihan evraklarının tetkikine 
devam olunmaktedır. Bu tet

kikler sonunda evrak tasnif 

ve kazananlar tesbit oluna

caktır. Kazananların ancak 
birinci teşrinin ilk haftasında 
belli olabileceği alakadarlar 
tarafından bildirilmektedir. 

Cinsi 

Ekmek 
Kuru fasulya 
Tuz 
Arpa 
Kepek 
Soğan 

Peynir 
Yumurta Adet 
Sadeyağ 
Zeytinyağ 

Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Yoğurt 
Nohut 
Bulgur 
Kırmızı mercimek 
Sabun 
Makarna 
Dana eti 
Koyun eti 
Salça 
Patates 
Odun 
Maden kömürü 
Meşe kömürü 

Miktarı 

45000 kg. 
2000 " 
500 

1800 
1800 
1500 
1000 

20000 
2000 
500 

3000 
2000 
800 

1200 
600 
300 
300 

1200 
1000 
7000 
2000 

500 
3000 

150000 
20000 
5000 

,, 

" 
" 
" 
" 

" ,, 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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(818) (18 23 28 4) 

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 

günü saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat· 

ları ilan olur. 
23 28 4 8 827 . 

Muhammen 

• 

Fi atı Tutarı Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

10 4500 337 so 
15 300 22 50 
5 25 1 87 
4 72 5 40 
6 108 8 10 
7.50 112 50 8 44 

50 500 37 50 
2 400 30 

1 10 2200 165 
35 175 13 l2 
28 840 63 
30 600 45 
13 104 7 80 
25 300 22 5G 
10 60 4 50 
12 36 2 70 
25 75 5 62 
30 360 '27 
28 280 21 
25 1750 131 25 
40 800 60 . 
40 200 15 
10 300 22 50 
1.40 2100 157 so 
1 200 15 
5 250 18 75 

16647 50 1248 55 

Tasliih 
Gazetemizin 24 eylül 938 

tarih ve 352 sayısının 3 üncü 
sayfasında: birinci sınıf orman 
müdürlüğü ilanında "ormanlar 
içerisinde veya 12 kilo metre 
mesafede bulunan köy hal-
kında ,, k~ ,cliinle~inde 10 kilo 
metre yerine sehven 12 kilo 
metre rakamı girmi~tir. K ey .. 
fiyeti tashih ederiz. r 

• •••· .••. Abone şeraiti •••.•.•. . . . . 
~ Y allığı her yer için 6 lira. 
i Altı aylığı 3 liradır . 
~ İdare yeri: Aydında C. H. i P. Basımevi. 
: gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan
~ Jar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. 
:· .. ·····-········ ... ·················..-········ . . ...,. ~ \•-..; - ' -.... ~.. . 

imtiyaz ııahibl ve Umumi Nefrlyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Baııldıi11 ver : 
C. H. P. B:ısımevi 



YOZ: 4 AYDlN SAYI : 355 ......................... , f DOKTOR 

E MÜNİF İ. ERMAN 
.. MEMLEKET HASTANESi 

E 
Dotum, Kadın hastalıkları mütehauıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her giin Park karşısında Bay Hasan Klllli· 
P lia evinde kabul eder. S92 
• Muayene saatleri : sabah 7 - 8 t Ôtleden sonra 3 den itibaren • -•••o ....... wwww•••• 
Aydın ortaokul direktörlüğündeni 

Kilosu Muhammen fiatı "lo 7 ,S teminat 

Cinai Asgari Azami Kurut S . Lira Kr. 

Ekmek 16000 18000 10 00 135 00 
Sadeyat 1200 1500 100 00 112 50 
Dana eti 5000 6000 25 00 112 SO 
Koyan eti 1000 1200 40 00 36 00 
Zertio yat 400 500 33 00 12 38 
Pirinç 1500 1800 28 oo 37 oo 
Kuru faaulra 600 800 IS 00 9 80 
Patates 1200 1500 9 00 10 13 
Çay 5 6 3SO 00 1 58 
Şeker 800 1000 28 00 21 00 
Peynir 300 500 SO 00 18 7S 
Kuru üzum SO 60 20 00 O 90 
~uru sotaa 1200 1300 1 00 6 82 
Sirke 120 150 10 00 1 13 
Tuz 2SO 300 S 00 1 13 
Sabun 250 300 30 00 6 7S 
Salça 300 400 30 00 9 00 
Odan SOOOO 60000 1 SO 67 50 
Yumurta adet 9000 10000 1 75 13 13 • Un 800 900 14 00 9 47 
Zeytin 100 150 25 00 2 81 
Makarna 300 400 25 00 7 SO 
Nohut 300 400 10 00 3 00 
Mercimek 50 60 20 00 O 90 
Bulgur lSO 200 12 00 1 80 

1 - Aydın Ortaokul Pansiyonunun Mayıs 939 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarda cinslerile asgari ve azami mık
darları yazıla erzak 14191938 tarihinden itibaren onbet gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihalesi 29191938 perşt;,nbe günü saat 15 de Ortaokul 
binasıpda toplanacak sabn alma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Bu erzakıo şartnameleri tatil günlerinden maada her 
gün mesai saatları içinde okulda görülebilir. 

4 - İsteklilerin Tecim odyınd~ kayıtlı bulunduklarını 
bildiren vesika göstermeleri lizulıdır. 

5 - Her cins erzakın hizasında yazılı muvakkat teminat 
mıkdarım nakden vermek isteyenler malsandığına teslim ede
rek makbuzlarile, veya banka teminat metuplarile mezkür 
~n ve saatte okula gelmeleri ilin olunur. 

805 15 18 23 28 
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t; DOKTOR - OPERATÖR 
D' S Medeni Boyer 
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Memleket H~slanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdıi"I evin üst katında 
kabul eder. 

~ ... 191 ..... , ....... lllllllll ........ . 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
biUimum biçki ve dikiş dersleri gösterir knitür 
direktöliiğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir · masrafın çokluğu gözönüoe alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum . 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılml§tır. 
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 
it 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

laı6ı.at!lbırt1ııaıta1lı·•1ı•aaı.ıaa6ıta••••._ 

Altı ay vade ile 
SÜM.ERBANK 

--t--

yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenitle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

• 

Belediyelerimizin na.~a11 dikkatine. 
•tlıymıuia Belediye seçim defter~, Seğcj v~ seçilecekle;re 

maaa•s cetN.eller, Numara kartlan, Seç!m beyannameleri usyJ 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cjıJş birillci hamur mür~ 
gew.ıez kağıtlarda temiz işçilik ve ~ri ~aşJı<~ ~e haz1rlanmiştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul t?tmez ,t/..er,ecede ucuzdur 

Sipari.şlerinizde aeele ediniz 
Basım.evi Müdürlüğü 


