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Sayısı ı 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Hariciye Vekili 
fstabuldaıi' Ankaraya 

döndü 
Ankara 9 (A.A.) - Herici

y e vekili hoktor Tevfik Rüştü 
Aras İstanbuldan Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Denizlide zelzele 
Denizli 9 CA. A. ) - Dün 

akşam denizlide kuvvetli ve 
devamlı bir zelzele olmuştur. 

hasar yoktur. 

Fransanın Akdeniz 
filosu Beyruta geldi 

Beyrut 9 (A.A.] - Fransa
mo Akdeniz filosu buraya 
gelmiştir. Donanma Beyrutta 
bir hafta kalacak ve yeni li
mamn açıhş reminde buluna
caktır. 

Çekoslovak yada 
Askerlik müddeti üç 

seneye çıkarıldı 
Berlin 9 [A. A.] - Çekos

lovakyanın askerlik. hizmet 
met müddeti üç seneye çı

kartmak hususundaki kararı
m Almanya matbuatı yeni bir 
tabrik eseri saymaktadır. 

lngiliz gemilerinin 
bombadmanı /ngil
terede akisler 
Uyandırdı 

Londra 9 (A.A.) - İspanya 
sabilleriQlie inğiliz gemilerinin 
bombardmao edilmeleri İngiliz 
efkarı umumiyesinde akisler 
uyan<trrmışbr. Gazeteler hü-

. kümetin ne tedbirler alaca
ğını tetkikle meşğul bolunı
yorlar. 

' çilı kuvetleri 
çelıiligor 

· · .. Sanghay 9 [ A. A. ] -
' Çin kuvvetleri Kaykengi tah

liye .ederek Sdncov istikame-
··• !i~de. 1 ç_ekilmeğe başlamıştır. 
1-lbpeyd~~ hareket eden Ja
eunlarda garba ve cenuba 

''· ~füğrü: ilerlemektedirler. 
ı· ııi:::' ==========:.. ., t :· Halkavi ~öşe•i: 
: · Bugün: 
· ·. ı. - · Saat 18 de Köy-

cülü1' şubesi umumi he
! yet toplantısı vardır. 
1 2 - Saat 20 de Kitap-

ı . $aray şubesi komitesi ı ı 
~pplanacaktır. 

• • 

Hava tehlikesine karşı koruma 
Her vatandaş senede 30 saat ders görecek 

Hükumetin pasif hava ko
runması hakkındaki kamutaya 
vermış olduğu kanun projesi 
encümenlerde tetkik edilmiştir. 
Bu proje ile bütün devlet da
irelerine, hususi idare, Bele
diyelere müesseselere ve ni
hayet vataedaşlera, yurdun 
havadan gelecek bir tehlike
ye karşı korunmasını sağhya
cak olan bir çok tedbirler 

• 

alınmaktadır. Bu arada onbeş 
yaş ile altmış · yaş arasında 

olan bütün vadandaşlar, her 

sene otuz saat ders görecek
lerdir. Kanunda bir çok ce
za müeyyedeleri de vardır 

istisnasız bütü vatandaşları 
alakadar edecek olan kanun 
projesinin metni üçüncü say
famızdadır. 

Vilayet, Kaza ve Nahiye 
İsimlerile sınırları nasıl değiştırilecek 

Vilayetler idaresi kanunu
nun 2 inci ve 71 inci madde
lerini değiştiren kanun proje-
si Kamutay encümenlerinden 
geçerk ruznameye alınmıştır. 

Hükumetin teklif ve Dahi
liye encümeninin aynen kabul 
ettiği yeni madde şudur. 

" a ) - Vilayet kurulması 
veya kaldırılması veya vilayet 
merkezinin tesbiti ve değiş-

tirilmesi Devlet şurasının mü
talaası alınarak kanun ile ya
pılar. 

• 

b) Kaza kurulması ve kal
dırılması veya bir kazanm 
başka bir vilayete bağlanma
sı ilgili vilayetlerin idare he
yeti ve umumi meclislerinin 
mütalaası alındıktan sonra 
kanun ile yapılır. 

c) Vilayet adının değiştiril
mesi vilayet idarde heyeti ve 
umumi meclisinin ve Devlet 
şurası ile Kültür bakanlığıma 
mütalaaları alındıktan sonra 
lera Vekilleri heyeti kararile 
yadılır. 

( Devamı 2lacl sahifede ) 

Orman kanununda tadiller 
Köylünün kereste ve odun ihtiyaçları 

temin edilecek 

Orman kanununda bazı ta· 

diller yap!lması hakkında hii
kümet yeni bir kanun projesi 

hazırlamış ve Büyük Millet 
Meclisine takdim etmiştir. 

Muhtelit encümende tetkik 
edilmekte olan bu kanun pro

jesini bütün mebuslar takdir
le karşılamışlardır. 

Kanun şu esasları ihtiva 

etmektedir. 

" Orman içinde ve ormana 
bt.1 kilometre masafede bulu· 
nan köylerin ihtiyaçları için 
kerestelik, odun vesaire gayet 
ucuz bir tarife ile verileceği 

gibi, ormanlarda 15 kilomet
re mesafe dahilinde bulunupta 

keresteciliği geçim vasıtası 

ittihaz eden köylüler de mü-

. zayedeye tabi tutulmksızın 

tarife bedeli üzerinde keres
telik ve ağaç kesme mllsade
si verilecektir. 

Kanun projesi, ziraat veka· 
Jetinin, köylüleri bir veya 
m6teaddit birlikler halinde 
toplamak orman amillerinin 
çalışma tarzlarını göstereceği 

şekillerde ıslah etmek veya 
-Devam1 2 inci aayfada -

Sanat okulu talebe
leri Basma fabrika
sını gezdiler 

Şehrimiz sanat o.kulu tale
beleri yanlarında okul direk
törü B. Emin ve öğretmen

lerden bazıları olduğu halde 
dün sabah trenile Nazilliye 
giderek Sümer Bank basma 
fabrikasını ziyaret etmişler ve 
gece yarısı Afyon trenile 
tekrar Aydına avdet etmisler
dir. 

Partide: 

/ıyÖn kurulu 
P. H. C. İlyön kurulu dün 

akşam üzeri İlbay ve parti 
ilyön kurul başkanımız Bay 
Özdemir Gündayın reisliği 
altında toplanmıştır. 

Vi/ôy'!!!e 

Daimi encümen 
Vilayet daimi encümeni 

dün öğleden sonra ilbyay B. 
Özdemir Gündayın reisliği 
altında toplanmıştır. 

~~

Belediyede : 

Belediııe encümeni 
toplandı 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
reisi Nafiz Karabudağm re
isliği altmda toplanarak ha
vale olunan evrakı ~etkik et

miş ve karara bağlamıştır. 

Encümen bu toplantısında is
tasyon başındaki tütün bara-

kalarının ihalelerini yapmıştır. 

---···~ 
İmar işleri 

Bazı belediyelerin yeniden 
meydanlar ve çaddeler açma
ğa teşebbüs ettikleri, bu mak

satla bir çok yerlerin istimlak 
olunduğu anlaşılmıştır. 

Şehir ve kasabalar da ya· 
pılacak her türlü imar hare

ketlerinin tasdikli imar pla

nınına uydurulması icabet

mektedir. Plansız yapılacak 

teşebbüslerinin müstakbel imar 
planma mutabık düşmmeesi 

yüzünden zarar görüldüğü na

zarı dikkate alınarak bu gibi 

plansız işlerden sa~ı~tlması 

lüzumlu bulunmuştur. 
Dahiliye vekaleti, fazla is

timlak yamağa bütçe vaziyeti 

müsait olmayan ve P.lan yap
tırmak için mütehassıs' bul
makta güçlük çeken . beledi

yelerin zaruret halinde şehir

lerinin im~ r: planlarım,n. tan
zi m işlerine ait u.mumi tali

matnamede yazılı ahliima uy

mak şartile belediye meclis

lerinin karile bu gibi münfe

rit imar baretlerine girişil!De

sinin t ecvjz olunabileceğini 

bildirmiştir. 



AYDIN 

Nüfus Tahriri 
Layihası Büyük Millet Meclisinde 

Layihada denemeler için esaslı hüküll'ler var 

Ankara - Dahiliye Veka
leti tarafından hazırlan nüfus 
deneme kanunu layihası mec
lise gelmiştir. Layilıanın esas
larına görü, memleketin muh
telif kısımlarında deneme yaz-
maları yaptırmağa dahiliye 
vekaleti mezun olacaktır Va
li, Kaymakam, Nahiye müdür
leri okur yazar eşhastan mü-
nasip gördüklerini yazım, kon 
trol memurluğu ile istihdam 
edebileceklerdir. 

Yazım ve' kontrol memur
larının vazife ve salahiyetleri 
ile yazım hazırlıkları yazım 

suret ve zamanı icrası ve 
yazım zabıtlarının ıekli, bun
ların neleri ihtiva edeceği ve 
ne suretle doldurulacağı hu-
susunda hükumete salahiyet 
verilmiştir. Yerli, yabancı, ve 
misafir herkes, kendisini ve 

ailesi efradını ve hizmetinde 
bulunanları, otelciler, hancı-

lar, pansiyoncular misafir ve 
kiracılarını, resmi ve hususi 

müesseseler müesseeelerinde
ki memur, müstahdem ve iş
çileri şahsi hallerini hakiki 
surette göstererek zabıtlara 
yazmağa ve yazdırmağa, iste
nilen malumat ve vesaiki ver 
meğe ve göstermeğe mecbur 
tutulacaklurdır. Ordu, jandar 
ma, polis kıta ve müessesele 
rinin amir veya 'müdürleri 
maiyetlerinde bulunanları yaz 
dırmak hususunda ayni mü
kellefiyet tabi olacaklardır. 

Makul mazeretler olmaksı
zın teklif edilen yazma ve 
kontrol vazifesini kabul ve 
ifa etmiyerler, yazım memur
larının istedikleri malamatı 
vermiyenler veya hakikat hi
lifına beyanatta bulunanlar 
veyahut gayrı sahih vesika 
gösterenler, Kanunun tayin 
ettiği mükellefiyet ve mecbu
riyetleri ifa etmiyenler veya 
ettirmiyenler idare heyeti ka
rarile on liradan elli liraya 
kadar hafif para cezasile ce
zalandırılacaklardır. 

İzmir de 
Yeni bir şarap fabrikası kuruluyor 

Fabrika senede 5 milyon litre şarap 
imal edecek 

Orman kanunun
da tadiller 
~ 

(Battarah llaei ıahlfede) 

bu köylerin kalkınması bakı

mından yapacağı plina uymak 
şartlarına da bağlıyabileceği

ni zikretmektadir. 
Projenin diğer mühim bir 

maddesi de fabrika sahibi 
orman amillerini alakadar 
etmektedir. Bu maddsye göre 
ziraat vekaleti bu amilleri de 
kendisi tarafından yapılacak 

imalat planlarını takip etme
ğe mecbur kılabilecektir. amil
ler ziraat vekaletince kendile
rine maliyet kontrolu fiatı 

empoze edebileceğini taahhüt 
edecekler, milli piyasa ihtiya
cı olan ağaç ve tomruğu mü
zayedeye tabi olmaksızın 

alacaklardır. 

Projenin diğer maddeleri 
de gine köylü ve memleket 
umumi ihtiyaçlarını temin ve 
teshil edecek esasları ihtiva 

etmektedir. 

Vilayet, Kaza 
ve Nahiye 
~ 

- Bq~arah 1 inci Sayfada-

d) Vilayet sJDırlarının, kaza 
mekkez, 81nır ve adlarının 

tesbiti ve değiıtirilmesi, mü
him mevki ve tabii arıza ad
larının değiştirilmesi, nahiye 
kurulması ve kaldırılması, pir 
köyün veya nahiyenin başka 

bir vilayet ve kazayu bağlan
ması ve yahut nahiyelerin 
merkez ve sınırlarının tesbiti 
ve merkezlerinin değiştirilme
si ilğili vilayetlerin idare he
yeti ve umumi meclislerinin 
mütalaaları alındıktan sonra 
Dahiliye vekaletinin kararı 

ve Cumhur Reisinin tastikı 
ile yapılır. 

e) Nahiye adları ile köy 
adlarının değiştirilmesi, yeni
den köy kurulması ve kanuni 
usuller dairesinpe kaldırılacak 
köylerin Devlet taıkilitı ara
sındaki köyler arasından isim
lerinin çıkarılması, köylerin 
birleştirilmesi ve ayrılması ve 
köylerin aynı ka~a içinde bir 
n.:ıhiyeden başka bir nahiyeye 
bağlanması vilayet idare he-
yeti ve umumi meclislerinin 

tihdaf edilen gaye şarabın ve bir mahalle veya semtin 
maliyet fiatını düşürmek ve belediye sınırlarından ayrıla-
bu suretle şarap fiatlarını u- rak müstakil köy haline kon-
cuzlatmaktır. ması da belediye kanununu 

Maliyet fiatı ne kadar dü- 7 inci maddesinde yazılı usule 
şük olursa, buna yalnız inhi- riayet edilmek üzere vali ta-

rafından görülecek lüzum üze
sar resmi alan beş kuruş ila- rine belediy meclisi, vilayet 
vesile fiat tayin edilecektir. id~re heyeti ve umumi mec-

Haber aldığımıza göre Eğe beş milyon litre şarap imal İsveçe Tü!k şarabı ihraç lisinin mütalaaları alındıkt,n 
bölgesinde şarapçılığın geniş edecektir. oianmaktadır. Danimarka da sonra Dahiliye vekaletinin 
mikyasta inkişafı için İzmirde Fabrikanın projeleri hazır- zaman zaman müşteri vaziyet- tastikı ile yapılır. '

1 

• 

te bulunuyor. Başta lngı·ltere f) Yukardaki fırkalarda 
büyük bir şarap fabrikasının lanmış ve yeri tesbit edilmiş- umumi meclislere verilen va-
kurulması takarrür etmiştir. tir. inşaata derhal başlanacak olmak üzere Norveç ve sair zife ve salihiyetler um~mi 

Yeni şarap fabrikası Tekir- ve gelecek istihsal mevsimine şimal memleketlerine ihracat- meclis toplanb halinde deiil-
clağ fabrikasının üç misli bil- kadar tamamlanacaktır. ta bulunmak imkanları araı- ae daimi encümen tarafaiadaa 
ytıklilğünde olacak ve senede lzmir ıarap fabrikasile is- tırılmaktadır. yapıhr. . 

1 
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.Aydın. ın telrilıa•ı : 2 • Doktor ıeni görmek istediğini 

•----------------------• söyledi. Bir Çocuğun Macerası Ve yetim arkadaşının .ses-
siz bir izbrapla yilzllne bak-

Yuaa : J .. ,.,.. Mair•f 

Mezara atılan toprağln 

mltevazi tabut Bzetjne çar
parak çıkudtit tok seli ço
c:akta ..,.. Omitleride kırdı ve 
bir çıibk mezarcılannda za
ftllı bir bayata moa ruimeyi 
J&pa• papa11nda yüreklerini 
delerek çınladı. 

- Anne, anne 1.. Beni de 
J&Dma al anne ••• 

Daa .... bitiren papaı onu 
tathbkla mezarlıktan çıkardı 
Ye zavalh hayatıma yegioe 
iatinadgibınıda kara toprağln 
kacaiına gömen bu zavaıh 
kimsesiz kiiçük insiyaki bir 
UJ"eketle evin yolunu tuttu. 

Ona artık ıuür değil : itiyat 

Çnireu : V. H. 

hl kimdi. 
Sabahtan beri yağan yağ

mur dinmİf ve parlak bir ha
ziran gllneıi biltiln pıaaıile 
balatJann aram9dan ~bii 
g&termifti. 

Sabahtan beri o kadar ağ
lamlfbki artık ağhyamıyordu 
ve biralı gözlerini kuru biı
setmekten elim bir hicap bile 
duydu. Fakat evin öniine ge
lince : feliketinin biitiin acı
hğını hissetti ve göz yaıları 
yeniden bopndı. .. 

Kilçük komıuıu onu mer
diven baıında bekliyordu. 

- Piyerro biliyor mu sun? 

tığını görilnce ilive etti. 
- O timdi ; çok basta olan 

Lerou'nun yanında ve 1enin 
kendiıini oda da beklemeni 
tenbib etti. Ben de ıeninle 
bekleyeyim mi Piyer ? 

Cevap ima idi. 
- Evet. Ve iki çocuk elele 

tutarak odaya girdiler ve ikili 
alçak bir eaki aandığln O.ti
ne oturdular. 

Oda çok temiz ve çok çıp
laktı. Bütlln d6femeıi bir ya
tak, bir tek eski hasır iskem
le ile çocukların oturduğu 
sandıktan ibaretti. , 

Açık pençeresinden: kırlan
gıçların siyah çizgiler çektik
leri maı mavi bir gök parça• 

ıı görilnllyordu. 
iki çocuk bir m&ddet lyle

ce elele ve ıu · mavi ~· 
parçaıma bakarak seuiı. o- · 
turdular. 

- Biraz kavalb etmek ia
ter miıia ? 

' Bunu 6a1Qitln8D cebia4ea 
oldukça iri bir ekmek dilimi 
ile bir parça çalmlata çıka
ran kızca;az IOl'UJorcla. 

Piyer aababtan beri apuaa 
bir lokma koym&llllfb. 

Bunala beraber mlteeııir 
bir taYll'la batım ..U.cla. Çla
kil çok · bOytlk kederler laaa
cla açlıktan balısetmenia dot
ru olup olmadığim keatire
miyordu. Ukia kiçlk arka-

cla11nın ıu ekmek par~m 
"" yemeaine bakmaktanda ken-

dini alamıyordu. Bu manzara. 
onun da ittihaıını aÇIDlfb. 

• DeY&IDIY&r • 
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15 - 60 yaş arasındaki bütün vatandaşlar · 
~ - , 

havaya karşı korunma bilgisini öğrenecekler 

Kamutay encümenleri proje üze
rindeki tetkiklerini bitirdi 

Pasif hafla korunma kanunu projesi Kamutay encümen
lerinden geçerek ruznameye alınmıştır. Bu kanunla, 1 S -
60 yaş arasındaki bütün vatandaşlara, kanuni bir mec
buriyet halinde bazı mükellefiyetler tahmil edilmektedir. 

Hükümet mucib sebebler 1 4 - Vekaletler ve mülhak 
layihasında, gelecek harblarda ı veya müstakil büdce ile id~re 
yurpun her tarahndan hava olunan resmi teşekiiller ve 
hücumları vaki olabileceğini müesseseler her sene bübce-
kaydetmekte; tayyarelerin, lerine koyacakları ( havaya 
şehir ve kasabalarımızla fab- karşı passif korunma tahsi-
rika ve diğer mühim sanayi satı ) nın derecesine göre, 
ve istihsal kaynaklarını, yol, ve nizamnamesine tevfikan 
demiryol, muhabere merkez- bütün memlekete şamil umu-
lerini, erzak ve mühimmat mi ve yahut yalnız kendi mü-
depolarını hulasa orduya ve essese ve teşekküllerine mah-
haJka yarayan her şeyi tah
rip edeceğini anlatmakta ve 
şu noktaya işaret etmektedir: 

Bu açık hakikat milletin 
maddi ve manevi bütün kud
ret ve kuvvetinin korunması
nı ve mamleketin müdafaası 
ve zeferin istihsali vazifesini 
taşıyan ordunu dayandığı kay
nakların muhafazasını istılzam 
eder. 

Sivil (Pasif) korunma tet
bir lerini alınamış bir memle
ketin ordusu ne kadar mü
kemmel olursa olsun, eğer 
ana yurddaki bayat kaynak
ları tahribe ve halk paniğe 

uğramışsa, capbedeki ordu ela 
iş göremez bir hale gelir. 

Bu keyfiyet, pasif korunma
nın memleket müdafaası işin
de ne mühim rolü olduğunu 

tebarüz ettirmeğe kafidir. 
Projenin esasları şudur: · 
l - Yurdda bava taarruz

larına karşı korunmak ve bu 
taarruzların tesirini azaltmak 
gayesile balkın·, r~smi ve hu
susi teşekküllerin, bu koruma 
teıkillerini yapması ve ted
birler alması mecburidir. 

2 - Şehir ve kasabalann 
•lyasi, sınai, ekomik, harsi, 
maddi manevi ve askeri ba
lomdan ehemmiyetlerinin de
receıine, mevki ve vaıiyetle
riae ve nüfus kesafetlerine 
göre korunma mecburiyetleri 
dahiliye vekaleti ile; ve amme 
hizmetine mahsus resmi mü
essese ve teıekküllerden han
gilerinin passif korunma mec
buriyetin dereceleri ilgili ve-

. kiletlerle anlaşarak hava mü
dafaa Gn. K. lığınca tesbit 
olanur. 

Vekdletlerin planları 
3 - Vekaletler, hava mü

dafaa komutanlığile anlaşarak 
tesbit edecekleri korunma 
plin1ann tatbiki için senelere 
taksim edilmiş bir esasa göre 
bütçelerine bava korunması 
için tahsisat koyarlar. 

sus hususi, havaya karşı pas
sif koruma teşkillerini yap

mak ve tedbirlerini almak ve 

teftiş ettirmekle mükelleftir-
ler. Bunun için vekalet sefer
berlik müdürlüklerinde lüzumu 

kadar mütehassıs istihdam 
edili. Aususi idare ve bele-
diyelerin, bu maksatla büdce-
lerine koyacakları para mik
tar, dahiliye vekaletile anla

şılarak tesbit olunur. 

5 - Hususi müessese ve 
teşekküllerden havaya karşı 

passif koruma mecburiyetine 
tabi tutulanlar, ilgili makam
larca tesbit olunur. 

- Soııu yarın -

ilin 
Aydın sulh huhuh 
Mahkemesinden': 

814 
Aydının mesudiye mahallesin

den altı oğlu Mustafa kızı ayşe 
Özbakan tarafından Denizli 

Değirmen önü mahallesinden 

Mustafa Ali oğlu döşemeci 

Ali Çoban aleyhine açdan 
nafake davasının muhakeme

sinde müddealeyhin ikamet
gahı meçhul bulunduğundan 

ilanen tebliğat icrasına karar 
verildiği cihetle 21161938 sah 

günü saat 14 de Aydın sulh 

hukuk mahkemesinde bizzat 
hazır bdlunmadığı veya ve
kil göndermediği surette gı

yabında muhakemeye devam 
edileceği davetiye makamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. 
( 577) 

imtiyaz sahibi ve Umumt Netl'lyat 
MildilrO ı Etem Mendre1 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. 8a&1111ni 

Yeni Mahsüllerini kaldıracak olalı. 
Çiftçilere Fenni Öğütler 

Yeni mahsulü anbarlara koyma zamanının geldiğini 
nazarı dikkate alan vilayet ziraat müdürü çif çilerimizi 
zarardan korumak maksadile anbarların temizliği hak· 
kında yazdıkları öğütleri gazetemize göndermiştir. Ay
nen neşrediyoruz: 

1 - Zahire konulan anbar· 
, larda alelekser bulunan ve 

hububata zarar veren haşere
lerin ve bu meyanda buğday 
bitlerinin yeni konulacak 
mahsullere zarar vermemeleri 
için her şeyden evvel anbar
larda esaslı bir temizlik ya
pılmalıdır. 

2 - Anbarlara yeni mah~ul 
konulmazdan evvel eski ba
kayanın muhakkak surette 
çıkarılıp hiç olmazsa bir haf
ta anbarların boş ve temiz 
olarak bulundurulması lazım

dır. Çünkü eski bakaya alel
ekser bitlidir. 

3 - Anbarlar temizlendik
ten sonra dahi eski mahsul 
yeni mahsulle kanştırılmama
lıdır. 

4 - Anbar ve depolar a
şağıda yazıldığı şekilde temi.z
lenebilirler : 

A -Evvela mahsul konu
lacak yerlerin delikleri varsa 
alçı veya çimento ile kapatıl
malı, bu yerler sağlam ve maz
but iseler, Sülfür dükarbon 
veya siyanör tütsüsü yapılma
lı, veya yanmış kömürle kü
kürt gazı ile dumanlatırılması. 

B - Dumanlatma yapıldık

tan sonra an barın her tarafı 

güzelce süprülüp kükürtlü ki
reç badanası yapılmahdır: 

Aydın satınalma 
komisyonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 42,000 kilo sa
man 20 Haziran 938 Pazar
tesi günü saat 15 te alay sa
tınalma komisyonunca açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 1,260 liradır. İlk 
teminatı 94 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber beUi saatte 
komisyona gelmeleri. 

31 7 10 15 578 

Söke hueusi muhase b
be müdürlüğünden 

Söke kazasına bağlı 210 
adet köy yollarının livhaları 
15161938 tarihinden itibaren 
21 gün müddettle açık eksilt
meye konulmuştur. Talip olan
lar ve şartnameyi görmek 
ve % 7,5 depozitalaruıı ya· 
tırmak üzere söke köy büro· 
snna müracaatları ilin olunur. 

Eksiltme 6171988 tarihte 
Çarşanba günü saat 15 te 
Sökede hususi muhasebe da· 
iresinne yapılacektır. 575 
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C - Bu badana kireçi şu 
suretle hazırlann: 
Sönmemiş iki kilo yağlı ki

reç yetecek mikdarda suda 
söndürülür kaynarken üzerine 
5 kilo yerli kükürt atılır ve 
yedirilir. Bu suretle bulamaç 
turuncu bir renk alır. Eğar 

turuncu renk almadı ise biraz 
daha kükürt ilave edilerek 
kaynutmak lazımdır. Turuncu 
renk aldıktan sonra bu bula
macın üzerine ( 70 litre=3,5 
gaz tenekesi ) su katılır. Bu 
suretle hazırlanmış olan kireç 
alelusul fırça ile badana ya
pılır. 

5 - Henüz anbara konma
dan güneşe terkedilen hubu
babn üstleri geceleri her hal
de örtmelidir. 

6 Yeni mahsul konulacak 
eski ve müstamel çuvalların 
da temizlenmesi lazım olup 
bunların da ya kükürt tütsü
sünden geçirilmek veya kay
nar suya batırıp çıkarılmak 
suretile temizlenmesi mümkün
dür. 

7 - Arpa, Buğday, Yulaf, 
Çavdar, Mısır, akdarı ve kum
darı gibi yeni mahulJlerin te
miz tutmak isteyen çiftçilerin 
yukarıdada yazılı öğütleri yap 
maları kendi menfaatları ica
bmdandır. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Mütegayyip eşhastan Muse
vi Harundan metrüken hazine
ye kaldığı ve 551 sayılı terfi 
kanunu tevfikan askeri sakat-
lardan Sait Ali oğlu Osmana 
200 liralık istihkakına muka-

mukabil verildiği ve bu 
suretle namına tescili defter
dar !ık makamından istenilen 
Çeştepe köyünün köy civan 
mevkiinde gün doğusu bahz 
Kadir gün babsı ıosa yolu 
kuzeyi pıçakçı hacı Hasan 
güneyi sıhhiye memuru Ali 
ve portakal Mehmet ile çev
rili tarlanın tapu sicilinde 
kaydı bulunmadığından senet-
siz tasarrufta kiyasen iktisap 
ve tasarruf sebepleri hakkın
da inceleme yapılmak üzere 
ilin tarihinden 11 gün sonra 
yerine memur gönderileceğin
den bu taşıtsız üzerinde aym 
bir bak iddiasında bulunanla
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak keşif memuruna 
yahutta bu müddet içinde ta
pu sicil muhafızlığa 640 fiş 
sayısile müracaat eylemeleıi 
ilan olunur. 

576 
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DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer · 
Memfeket Hastanesinin yeni Operat3ril 

Hutalanm Her giln park caddesinde Demirci 
Bay 01manın yeni yapbrdıiı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene ıaatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 560 

lıı eAAAA••••·eeae.wa.aa.. 

······~·················_.············-· .. ~~· 
t OPERATÖR t . .. 
• Dr. Nuri Erkan • • • f Meleket hastanesi eaki operatörü t 

• • 1 Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 1 
t latanbuldan dönmüttür. Hastalarını her pn sabahtan • 
t aktama kadar Park kartısında yeni yaptırdıtı eYlnde t 
.... kabul eder. 130 • 

I!:· ,.. • +: ... .... . . . ... . .... .... . . . . . . ~ . ... . ......... _,j, ,.., .• •.&9'·•· ••• - • iti ., . Fft .................... ' •• itl~....:..mz~ 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane. gündelik ' 
gazetesidir. 

Aydın İli Tarihi 
Uzan bir tetebbaun mahsull, tarihi 1eni manulle anlamanın kı1· 

metli bir hetl olan AYDIN TARIHlni AJclında Beledi1e kartıuacla 
SileJlll&ll Genr, latanbalcla Remzi klt6phanalnclen tHarlk edeblllr
•iniz. 

AJdının bltiln tarllü maUl•abnclan batka eotraft tabii mallma
baı ela iN kitaptan atnaeeekdnlz. 

Yuaalar: ASAF' GÔKBEL. HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının ba aerclea bir tane eclinmeaini taniye ecl•riz. 

r•b 2so 1mr ... t11r. ı 

C. H. P. 

DOKTOR 

MONIFI. ERMAN 
~EMLEK~~~··TAN~~ 

Oofum, Kadın hatalıld.n mlte1...-
Ye OperatlSrl 

Hastalanaı her •in Park kartı•ında Ba1 Huan KAmi-
lla erinde kabul eder. 466 

Maa1ene saatleri : aabah 7 - 8 
ÔflHea aoara 3 den ltlbana 

t BAKTERIYOLOC 

:. Doktor Şevket Kırbaş • • Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

i.• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
ft 

•ı HükUmet caddesinde Hava Kurumu ka1'f191ndaki 

~ üçten yediye kadar hastalaruu kabul ve tedaTi 
r!- eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
ı~~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 

fk,;'=;.;:;.;;..::.:.:<·:<·~:! • ., 
r

lll'~''ll•'"'IW~""81'!9 W ... ·~ !411'! !.l4ii"! :+!! iP. M M !Ve~~~ r .... ~···-;~~~i~'·E~~y ................. \ 
[:l EŞREF ERMAKAST AR 1 

~] VE 

• KADRİYE ERMAKAST AR • • • • • .. .. .. 

Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
Bayan ropları ve tuvaletleri 

DIKIMEVI 
Hevesli bayan ve )>aylara her model ilzerindeo den 
verilir ve az zamanda yetiftirilir . 

ADRES: Tilrk Hava Kurumu ittisalinde No :5 
.. [ 491] 

·-~--·······-··-~·-·~---~ :4 .................................................... , 
: DOKTOR : 
: ı 
i F AHREDDIN SOGOR : 
• • 
: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutabklan Mlltah••• : • • 
ı Parla Tıp Fakillteli HutaaeJert.clen batiaub : • • Maajjeaehaa ... Aycba~ GUI Balnrrecla Bafibos1a dllrlr.lmı.. ı 

lsenade her rlla aababdaa akta••~., tlUtalültiı blilil ...... : 

~~ .. ~~~~··························· .. ··········: 
Basım evi 

En temiz, En çabllk, En ucuz 

Baskı .işler.i 

.,. 

•· . . . . 
. . ~ .. 

' ~ 1 • .. • 

J . ------· [ ......... . j? " 

En şık, En güzel, En sağlam 
Cilt işleri 


