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Sayısı : 100 Pan f>AZARTESIDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HACK GAZETESl 

Hatay davamız tahakkuk etmiştir 
Yeni vali Abdurrahman Melek filen işe baş

lamış ve idareyi ele almış bulunuyor -· Zafer dönüşü ---·Beynelmilel binicilik müsabaka-
la~ında muvaffakiyetler kazanan 

süvarilerimiz geldiler 
Ankara, 10 (A. A.) - Av

rupanın muhtelif merkezlerin
de yapılan beynelmilel bini
cilik müsabekalarınde parlak 

rnuvaffakiyetler kazanmış o
lan sivari za bitlerimiz dün 
İstarııbula dönmüşler ve parlak 
bir şekilde istikbal edilmiş
lerd !r. Başta vali olmak üzere 
kal<lbahk bir halk rıhtımı dol-

Hatay da 
Yeni Vali işe başladı 

Antakya 10 [ A. A. ] -
Yeni vali doktor Abdurrah
man Melek vazifeye başla

mıştır. Dün vazifesi başında 

\taliyi ziyaret eden delege ve 

ktnnandan Kole orada bulu
nan memurlara bir nutuk 
söyliyerek demiştirki her yer
de ·Jriemleketi ek~eriyet unsu 

.l'U idare eder. Ekalliyetler 
Lun-..· ·tabi olurlar. Türk ve 

f;' ra~~z dostluğunu halel den 

"İkaye için bütün icraatı ya
Pacağtz bütün memurların bu 
~ihoiyetle hareket etmelerini 
ıst-er;m :
ll:::::!J:ıı 1 . 

1 · ffalkevi köıe•i: 
.8 . ı·· 

. ugün: 
• ,. 41 1 ,, ' 

.J :r. Saat 10 da Hapis
hane okuma kursunda 
muvaffak olan okurlarm 

... \I 1 1 

b~\~~ ~·ağıtma töreni ya
pılacaktır. 

V.arın: ·· 

2 ;_ .. Sa.at 

1 föfr. K:hrulu 

~'..;::;;::::::============:::;;:=~i• 

18 de yöne
toplanacaktır. 

• 

durmuş bulunuyordu. Atatürk 
namına kendilerini karşılamış 

olan İstanbul kumandanı ge
neral Halis Bıyıktay zabitleri

mize şunları söylemiştir: 

Büyük Cumhur Reisimizin 
başarılarınızdan memnun ol
duklermı sizlere müjd~lemek
le bahtiyarım. 

B. M. Meclisinde 
Tütün kanunu kabul 

edildi 
Ankara 10 [A. A.] - Ka

mutaym bu gür.kü toplantısın
da · tütün ve inhisarına ait 
kanun layihası ile sermayesi
nin tamamı devlet tarafından 
verilerek kurulmuş ola~ i.kti
sadi teşekküllerin murakabe-

1 sine ait kanun müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Cenevreae 
Hatay işine memur 

konsey toplanldı 
Cenvre 11 (A. A.) - Hatay 

işine memur konsey komitesi 
İsveç murahhasının başkanlı
ğında toplanarak Hatay inti-
habım kontrol komisyonu ta
rafmdan vaki bazi taleb ve 
mütalaaları tetkik etmiştir . 

Nasyonalis;.lerin hücu
mu akim kaldı 

Barselon 10 [A.A.J - Kas
tellon ve Teroel mıntakala
rmda Franko kıtaatı tarafın
dan her türlü vasıtalarla dün 
yapılan ve çok şiddetli olan 
hücum durdurulmuştur. 

Başvekilimiz 
Celal Bayar İstanbula 

gitti 
Anka 11 (A.A) - Başvekil 

B. Celal Bayar bugün İstan
bula gitmiş ve İstasyonda me
rasimle teşyi olunmuştur. -···-Hataya bir askeri 
Heyetimiz gitti 

Ankara 11 [ A. A. J -
Hataya ait genel kurmay 
anlaşmaları hakkında Fran
sanın Şark orduları kuman
danı ile görüşmek üzere An· 
takyaya gidecek olan heyet 
bu akşam İskenderona' hare
ket etmiştir. Heyet genel 
kurumay ikinci başkanı Asım 
Günüz riyasetinde olarak ha
riciyeden birinci daire reisi 
Cevad Acıkan, genel kuru
maydan albay Feyzi Mcnküç 
ve yüzbaşı Nureddin Alp kar 
taldan müteşekkildir. 

Partide: 

İlçeyön kurulu 
Parti ilçeyön kurulu dün Dr. 

Nafiz Yazganın başkanlığında 
toplanmış ve parti işleri üze
rinde konuşulmuştur. 

lngiliz gazeteleri 
lspany limanlrında 
taarruza oğrayan 
gemiler hiiisesile 
meşgul oluyorlar 

Londra 11 [ A. A. ] -
Bütün ğazeteler İspanya li-

, manlarında taarruza uğrayan 

gemiler meselesile meşgul ol
makta devam ediyorlar. Ve 

şiddetli mukabil tedbirler 
alınmasım istiyorlar. İngiliz 
hükumetinin hafta içinde bu 
mesele üzerinde bir karar 
vereceği bildirilmektedir. 

939 yılı Şubatında nüfusu 2000den 
yukarı olan ilçe, kamun ve köy

lerde Halkevleri açılacak 

Aydın Halkevi binası 

Ulusun kültürel kalkmmasında büyük hizmet ve yararlığı 
görülen Halkevlerimizin bu ~ıl sayısımn artırılm,.sı ve nüfusu- . 
2000 den yukarı olan bütün ilçe, kamun ve köylerde 19 Şu
bat 939 gününü takip eden ilk Pazar günü Halkevi açılması 
Parti sekreterliğince kararlaştm)dığmı sevinçle öğrendik. 



AYDIN SAYI~ 

Bizi Tanımıyorlarmış 

Avrupacla ünivenite tahsili yapan Aydınlı bir genç yazıyor: 

" BuaclaD bir ay ev\ el Roitiers şehrinin villyet dairesıae 

nüfus kltJdı almak için gitmiştim. Dairede bulunan memur 

bayan .. defterleri l<arıştırdıktan sonra şüphesini yenemiyerek 

l>ana ve diğer. memurlara bir Türk milletinin mevcut olup 

olmadığını sormuştu. Memleket vazifesi olarak bu memur 

bayanı şahsen tanıyıp Türkiye hakkında elzem olan bütün 

mah'.imab vermi,tim. 

Bu yetmeyormuş gibi geçen 

müracaat ettiğim banka memuru laf arasında bana : 

- Şimdi lstanbuldaki sultanımzm adı nasıl tesmiye olunur. 

Diye bir sual tevcih etmişti. Bütün sözlerime rağmen bay 

memur verdiğim malumatı şüphe ile kabul etti. 

Biz Atatürk gençleri, ecnebi üniversitelerinde arkadaşla

rımıza Türkiye hakkında icabedn konfeı ansları ve lüzumlu 

malumatı vermekten kendimizi zerre .Kaaar ahkoymuyoruz. 

Fakat Fransız devlet memurlarına bu hususta bildiklerimizi 

ve hakikati anlatabilmek fırsat ve iktidarına malik değiliz. 

Artık medeniyetin orta göbeğinde cehaletin bu derecesine 

gülmekten başka çare yok.. Ne yazık! .. ,, 

Bir salyangoz gibi kendi kabuğu içine ~ekilmiş, dünyayı 

tanıyıp öğrenme]( arzu ve merakını duymamış insanlara laf 

anlatmak deveye hendek atlatmak kadar güçtür. Ve anlıyoruz 

ki; Aydınlı genç, bu memur boyana ve banka veznedarına 

bir Türk milletinin varolduğunu ve bu milletin bütün tarih 

boyunca büyük işler yaptığını ve halada yapmakta bulunduğunu 

anlatmak için çok dil dökmüş olmasına rağmen sözlerini şüphe 

ile kabul ettirebilmiştir. 

Şurası yar ki : Bir milletin kahraman olması, milli tarihini 

bir çok askeri zaferle doldurmuş bulunması, namını ebedileş

tirmek için kifayet etmiyor. Ve nihayet bütün bunlar bir yaz 

yağmuru gibi çabuk geçen, çabuk unutulan hadiseler oluyor. 

Ancak, top1u ve teşkilatlı yaşayan, milli sanayii olan ve 

bu milli sanayiinin çok kıymetli istihsalatile dünya pazarla

!'ınde üstiin bir rekabet temine muvaffak olan milletlerin 

ismi hafızalarda ebedi olarak y:ışıyor. 

On beş yılda aldığımız merhale övünülecek bir mahiyette 

olmakla beraber propağanda neşriyatına daha fala kıymet ve 

ehemmiyet vermemiz bu mektup münasebetile yerinde bir 

dilek olur samrım. 
Genca 

- -- ~ =--=-- ·-----· 
Terbiye balai•~ri: 

Disiplin ve aile muhiti 
Terbiye meselelerine, yeri

ne ve zamanına g6re deıişik 
sebepleri ve şartları ile bir 
arada mütalaaya ahftQamış 
olanların en bilgileri, mücer
ret olarak üzerine yemin edi
lecek bir " terbiye buranı ,, 
olduğunu zanneder ve bu 
naslara dayanarak bir takım 
fikirleri, bir klişe halinde 
gelişi güzel her yerde ve her 
zaman söyler, dururlar. Bü
yük bir kompleks olan ter
biye davalarını, sa<lece ana 
ve babanın veya öğretmenin 
nasihatleri yekunu ile hesap
layıp formüle e<lobilecek de
virleri, bereket versin ki 
çoktan geride bırakmış bulu
nuyoruz. 

Hakikat ; bizim ayrı, ayrı 
isteyip beğendiğizin ve bir 
taraflı anfoyışların dı_şında ve 
uzağında olduğu halde, görü
yoruz ki, gençliğin yetştiril

mesi ve dolayısile mektep in
zibatı usullerinde bir takım 
fikileri ağızlarının içinde boş 
laflar halinde tekrarlamak 
gafletinden, kurtulmalarımız 
eksik degildir. 

Söylediklerimizi izah edelim: 
Rejime, pedgojik asaslara ve 
terbiyenin nihai hedeflerine 
uygun bir mektep disiplin 
bahse mevzu olunca, kahve
lerden değil de, gazete sütun
larınden şöyle bir ses yükse
liyor: 

- İyi ama, bizim çocukla
rımızın aile terbiyesi böyle 
bir disiplini Kaldırır mı? Bu 
şüpheye ve onu takiben kor
kup geri dönmeğe sebep de, 
bütün mektep hayatında bir 
şehadetname ele geçirmiş ol-

~ amağa nişan aldıktan 

olursa olsun elde edemeyen 
talebe araraında, cinayet işli

yenlere rast gelinmit olması

dır. Bu anormal llidiseler, bi
zi. yeryer, hususi tetbirler al· 
mıya götürebilir. Ye . .pelki 
yüksek tahsili bile barem de-
recelerine ayıran kanunlar ü
zerinde bizi d~üomere davet 
edebilir. Fakat heClefi T.iirki
ye cumliuriyeti vatandaşı ve 
liarekterli isnan yetiştirmek 
olan inzibat kıymetlerimizden 
ve usullerimizden geri dönme
ye asla sevkedemez. 

Aile terbiyesini bir 
klişe ve yeniliğe karşı bir 
maske gibi kullananları bira1 
daha söyletirseoiz ailenin ter
biyevi atmosferini servet ve
ya ihti;aç ile, soysopun mıha
niki teselsüllerile kıymetlendi
rildiklerini veya alaçattıklerı
nı görürsünüz. Aynı insanlar 
muhitlerin<le sıkı veya sert 
tedbirler istenen veya tatbik 
edilen aile çocuklarının , mek 
tepte de muhakkak müstebitçe 
bir inzibat usulüne tabi tutul
maları lazım deldiği neticesi
ni çıkarırlar. 

Evin ve aile muhitiniu t e r
biyede ve bilhassa ilk çor.uk
luk devresindeki rolü elbette 
ki inkar edilemez. Fakat dü
şünelim ki ev muhiti, mektep 
çocuğunud yaşadığı biricik 
muhit değildir. Ve bizim ka
naatimiz hilafına, aileyi, yega
ne terbiye fakti>rü olara k 
alsak bile, sıkıntı çekerek 
çocuklarını yetiştiren bir aile
deki ve fikri havanın, geliri 
ve kazancı yolunda olan bir 
ailenin behmehal eksik ve 

boluk olmalarını kiın söyliye
bilir ? 

sonra bunu her ne sebeble 
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- Devaml\lar · 

1 
.......... --------------....... .J 

Yazan ; .honne Mfdr.t 

- Aanenin MnWe alay 6\• 
mekte baldo Yanlllf. 

lnua braaLkta bir yere 
çarP.llrak bananu karmaktan 
korlla bilir. Fakat iıte bu 
kadar. 

Her ae iH.. lluele lellİll 
karUbldarda kalmaklıtına 

değil; Yalnızca Pariae ritme
ne taallük ediyor ve ben se-

nin kalabalıkta ıaıırarak ak
lını kaybetmemeğe, yolda ba-

şına bir felaket gelecek olur
sa ondan kendini kurtarmağa 

muktedir olup olmıyacağını 

bilmek istiyorum. Düşün ba
kayım!.. 

Çeviren : V. H. 

Çocuk biran düşündllkten 
•onra cavap verdi. 

- Bunu yapabileceth-.i u
muyorum. 

AUeııa bitin .dapn ifleriae 
beni g6nderirdi. Bitirdiği it
leri yerlerine g6tllr0r, para
lannı ve yeni itleri ben alır 
getirirdim. 

Annem bana her vakit be
nim ha~ iki bir kllçük adam 
olduğumu söylerdi. 

- Pekili çocuğum. Ma
demki sen hakiki bir küçük 
adamsın ben de sana ; anne
nin ölümeden evvel bana an
lattıklarının hepsini ıöyliye 
bilirim. 

Doktor çocuğu bir:ız daha 
kendine çekerek sözleria de
vam etti . 

- Şimdi oğlum ; 
yeceklerimi annenin 
dinliyormq gibi 

Babanı batırlıya 
musunu? 

bu söyli
ağzından 

dik katla 
biliyor-

- Şöyle böyle Bay doktor. 
Onun çok tath bir sesi ve 
bem beyaz elleri vardı. 

.:__ Pekili Piyer ; itte ba
banın pekte neşe vermiyen 
hikayesi. 

•• Babanın büyük bir kar
daşı vardı, çok çalışkan bir 
adam olan bu büyOk 1'ardeı 

babası gibi çiftçi olmak iste
medi. Parise gitti ve bayab

tını tanzim etti. Küçük kar
deşini yaoına getirtti. Ona 
iyi bir tahsil yaptırdı. Çok 

zeki ve fakat zevk ve sefayı 
çok seven bu kiiçilk kardeş; 

daima eğlenmeyi istiyordu. . ... 
Ekseriya zengin gençlerle 

düşüp kalkıyorduki bu telili-' 
keli bir şeydir. 

Bir gece oynadı, kaybetti. 
Kaybettiğini kazanmak hırsı · 
ile oyuna deyam etti ve daha 
çok kaybetti. Oyundan ayrıl
dığı zamanlar bütün par&11Dl 
vermiş olduğu gibi bir çokta 
borçlanmıftı. 

Derhal ödenmesi lizımgelea 
bu borcu ödemek için daha 
büyük bir kabahat yaptı. Ya
nında çalışbğ patronanan 
kasasından bilyilk bir meblağ 
çaldı. 

Bu son sözleri duyan Pi1er; 
kendini kaybederek: liağırdı : 

- Oh ... Bu doğru·detffdir? 
Bu asla doğru olam~·:J Be
nim babam bir hırsız değildi. 

Bir elıle çocuğun batını 

ukşayan doktor ; 
- Sonu yarın • 
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~ ·Bo'Zuk gazozlar 
Sultanhisar (Hususi] - Bu

rada bir gazoz imalathanesi 
ar. Bu imalathanenin piya-

, ıaya çıkardığı gazozlardan . 
bazıları çok fen~. kokuyor. 
Umumurı 1 

'. 'i!lıbhıttıln alakadar 
.eden ve n~tice itibarile' sıh-
. hate· zarar veren bu işin se
.bebint öğrenmek istedim ve 
ala~adarlarla konu_Ştum. 

Haklı olarak kabahati ker:'.
di üstüne almak istemiyen 
gazoz,cu bana şu izahatı verdi: '· 

"Koku, · hava tüplerinden 
ileri geliyor. İzmirde bulunan 
karbonat fabrikası· fazla satış 
yapmak ve zaman kaybetme· 
mek maksadile boşalmış tüp
leri yıkamıyor ve içinde ka
lan havayı · boşaltmıyor. Bu 
tüpler içinde kalan eski hava 
tefessüh ediyor. İlk hamlede 
bu bilinemiyorsa da sonuna 
doğr«? bu koku meydana çı
kıyor. Buna, yalnız Sultanhi
sarında değil h~r yerde tesa
düf edilir. 11 

Gazoz amilinin söyledikleri
ni haklı buldum. Kabahat 
karbonik fabrikasındadır. 

Gazoz bir nevi meşrubattır. 
Hazımda büyük faydası oldu
ğu gibi midede bulunan ga
zı da defeder~ Gerek harareti 
teskin ve gerekse midenin 
tasfiyesi için içilen bu karbo
natlı su mütefessih şekilde 
mideye giderse hastahk tevlit 
edebilir, 

AYDIN 

Spor 
Güreşte yeni milli ta

kım seçiliyor 
1938 Senesi Türkiye ser

best güreş müsabakaları ne
ticesinde her sınıftan birinci 
çıkan, güreşçiler Haziran ni
ha yetler;nda İstanbulda milli 

takımla karşılaşacaklar: · ve 

galip gelenler yeni milli talum 

kadrosunu teşkil edeceklerdir. 
T. S. K. güreş federasyo

nundan yapılan bir tebliğde: 
1938 Türkiye serbest güreş 

birinciliJderide galip gelen 

birincilerle müsabeka yapa
cak milJ! ekip güreşcileri. 

56 kilod~ Ahmed Şakir Yıl
maz ve Kenan, 61 kiloda Ya
şar Erkan, 66 kiloda Sadık 
Soğanh ve Yusuf 72 kiloda 

kiloda Ahmed kireççi ve Ad

nan, 87 kiloda Mustafa Çak

mak, ağır sıklette Mehmed 

Çoban oldakları ve bunların 
Haziran nihayetine yapılacak 
mezkur müsabakalara hazır
lanmaları lüzumu bildirilmiştir. 

İnhisar maddelerinde 
yeni ucuzluk 

İnhisarlar idarenin piyasaya 
ucuz sıgara çıkarmak için 
yeni kararlar aldığını evelce 
yazmıştık. 

Ahiren haber aldığımıza 
göre inhisar idaresi şarap, 

likör vermud fiaatllerini de 

Japonlar yeni bir mania karşısında 
Şanghay 10 [A. A.J - Smbeengahc demir yolunca ilerle

mekte olan Japon kıtaatı yeni bir mania ile karşılaşmışlardır. 
Bu mania çekilen Çin kuvvetlerinin setleri yıkmak suretile 
etrafı suya boğmuş olmalarıdır . 

oyun rıesimleri 
Bilardodan 5 lira, diğer 

aletlerden üç lira 
alınacak 

Haber aldığımıza göre oyun 
alet ve vasıtalarından bele
diyelerca ve köy idarelerince 
alınacak resim hakkında bü
kümetçe yeni bir kanun layiha
sı hazırlanmış ve layiha meclis 
ruznamesine alınmış bulun· 
maktaöır. 

Kanunun mucib sebebler 
Jayibasina nazaran oyun alet
lerinden hazinece şimdiye ka
dar alınmakta olan bu sesmin 
tutarı ancak otuz bin lira 
kadardır. Mahiyeti itibarile 
resmin beldiyeler ve köylere 
bırakılmesı münasip görülmüş 
ve yeni kanun bu maksatla 
hazırlanmş•tır. 

Belediye ve köylerce kendi 
hududları içindeki klüp, kahve 
ve gazinolarla umuma mahsus 
kır bahçelerinde, panayır yer
lerinde bulunan her bilardodan 
seneliği 5 ve tavlalarla c;lama, 
satranç tahtalarının, domino, 
tombala takımlarının her bi-

Alman matbuatı 
Ateş püskürüyor 

Berlin 11 (A. A.] - Alman 
matbuatı Çekler hakkında 
muharip ins~nlar arasında bi-
le yapılmamış şiddetli neşri
yatta buulunmağa başlamışlar
dır. Bu arada Berliner Çaytumg 
gezetesi ithamlar başlığı al
tındaki bir yazısında çekleri 
adi ve insandan aşağı diye 
tavsif etmektedir. 

Devlet Demir 
Yollarından: 

19 Haziran 938 pazar günü 
Aydından - Denizliye bir hu
susi tenezzüh treni yapılacak
tır. 

Hareket ve muvasalat .saat
leri aşağıda gösterilmiştir. 

Daha fazla izahat almak 
için Aydın istasyonuna 
caat edilmesi. 
Aydından hareket 

6,45 

müra-

Denizliye muvasalat 
11,05 

Denizliden hareket 
18,40 

Aydına muvasaiat 
22,31 Alakadar · sılihat memurla

rımız bu işi ele alırlarsa biz
leri mınnettar bırakmış olur
lar. 

J. bir mikdar endirmağe karar ı rinden senede 3 lira resim 
alınacaktır. 

Birinci 
154 

İkinci Üçüncü 
112 72 kuruştur. 

(580) 

Aydın Defterdarlığından: 
MuhammenK. 

Lira K. ;t l ı 

150 ı· . . . 
30 

180 

800 

145 

150 

120 

32 
300 
95 
21 
25 
6 

79 80 
450 

c i N s İ 

80 · ağaçh zeytinlik 

1838 metre tarla 

5515 metre incir bahçesi 

3 haktar 6762 metre tarla 

6435 metre yerile 50 ağaç 
incir 20 Zeytin 

7354 metre incir bab. 

Dakkan. 

200 metre arsa. 

260 dönüm dağlık arazi. 

Değirmen arsası. 

332,5 metre arsanın 114 hissesi 

162 metre arsa. 

20 metre arsa. 

114 metre arsa. 

4 hektar tarla 

Hacı Osman O. Osman vergı 
borcundan. 

Giritli mehmet oğlu İbrahim 
vergi borcundan. 

Pehlivan O. Alinin vergi bor
cundan. 

Hacı Mehmet bey vereseleri
nin vergi borcundan. 

Hacı Hasan O. Mehmet vere
selerinin verg borcundan. 

Alim karısı ve çocukları 

Yozgatlı Hasanın vergi bor
cundan. 

Çoban Manoldan. 

lstavriden. 

Kör Andondan. 

Rabia dan. 

Nalbant Hüseyinden hazine. 

Hacı Yankonan metrük. 

Hazine. 

Posacı kızı Feridenin vergi 
borcandan. 

Mevkii Teminat ak. 

Naipli köyaltı 

Ortaklar 

Naipli eğlen yeri 

Gölhisar altı 

Terziler kö. 

Balatçık kumluk 

Balatçık 

Mursallı 

Kuyucular köyü 

Ortaklar Söke yolu 

Aydın orta mahalle 

Ortaklar köyü 

MursaUı 

Cumhuriyet M. 

Gölhisar dib yolu 

Lira K. 
11 25 

2 25 

13 50 

60 

10 ss 

11 25 
9 

2 40 

22 50 

7 12 

1 58 
1 88 

45 

5 98 

33 75 

Yukarıda cins ve vash yazılı gayri menkullerin mülkiyeti 11161938 tarihinden itibaren 17 gün müddet:e peşin para ile: 
sablmak üzere arbrmaya konulmuştur. Taliplerin 28161938 Salı günü defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

12 17 24 ai9 



YOZ: 4 

ilin 
Aydın Belediye 
~el•llğlnden 

1 - Belediyenin mülkiıe

tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 321 ada 12 par
sel numarali ve 199 metre . . 
murabbaı arsama mülkif9 a-
çık arbrma suretile aab~kt11. 

2 - Muhammen bedeli be
raber 60 kurUftur. 

3 - isteklilerin fartname
görmek üzere yazı itleri mü
dütlüğüne, arbrmaya iştirak 

için 896 kuruı muvakkat te
minatlarile 23161938 Perşenbe 
günü saat 15,30 de belediye 
daimi encümenine mtiracaat
ları ilin olour. 

8 12 17 22 567 

ilin 
Aydın Vakıflar 

Müdürlüğünden 
Cuma mahallesi altun Taş 

caddesinde mazbut dükkan 
önü camii vakfından 113 met
muabbaı hanenin mülkiyeti 
autırmaya çıkarıldı. İhale günü 
17161938 cuma günü saat 11 
de yapılacaktır. 83 lira 72 ku· 
ruşta peylidir. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
0 0 7,5 teminatlarile vakıflar 
idaresine müracaat etmeleri. 

[544) 29 7 12 16 

AYDIN 

ilin 
Aydın vakıflar 

ldal!e•lnden 
Vakfa ait olup Ortaklarda 

Solaki Hasan fabrikasuıda 

depo edilmit bulunan 9279 
Aydında Ekrem çiftçi fabri
kasında depo edilmiş olan 
3471 kilo k~lk aıitli zeytin 
yağları iki kaimede ve bu 
yağların taslimden sonra di
binde kalacak posaları keza 
iki kaime ile aç•k arttırmaya 
konuldu. Satış mahallinde 
teslim şartiledir. 

ihaleleri 23161938 P~rşenbe 
saat 10 da Aydın vakıflar 
idaresinde yapılacaktır ; art
tırmaya iştirak edecek olan
lar % 7 buçuk muvakkat te· 
mioat vereceklerdir ihale be
deli peşindir. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
Aydın vakıflar idarsinde mü
racaatları. 

(559] 4 12 22 

•.•••••• Abone ıeraiti ....... . 
Yıllığı her yer lçio 6 lira. 
Alb aylığı 3 liradır. 

İdare yeri: Aydında C. H. 
P. Basımevi. 

gazeteye ait yazılar içio 
yazı işleri müdürlüğüne, ilin· 
lar için idare müdürlüpne 
müracaat edilmelidir. ............................................... 
f mtiyu sahibi ve Umumi Nefrlyat 

MUdürtı : Etem Mendreı 

Baaıldıtı yer : 
C. H. P. Baaıme•i 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

C. H. P. 

OPERATÔR 

o,. Nuri Erkan 
Meleket hutuıe.i eald operatlri 

Paris bp fakilteai ba:dalaeleriodea memn 
iatanbuldan dönmüttar. H~arıaı ber ııM •"*• 

akta-.• kadar Park kJl"fıanda 1eni yapbrclatı edade 
kabul eder. 130 

, ..... , ................ -
.. DOKTOR - OPERATÖR 

1 Mende~~~==n~!~~ratörl 
D Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 

Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 

_ Akşamlan 3 - 8 560 

~ııtı.ıılııılllıııAılı ııllıııiaıılııılıAAAı•ılııM ... Maı 

ı;;: ......... -+;'i ...... 'ı;'l~~':'~;'I'':..•.•··~· ............... .. rr· • • • ~s~~:~~~~YOLOC 
t!j Doktor Şevket Kırbaş 
~!~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
[+j Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~·~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
r+1 r.· üçten yediye kadar bastalannı kabul ve tedavi 
'•~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
f+~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
=t+~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

~ .......... ?:-1~ ... ,.. ........... ~ ... ~ ..................... -.-----..... -..ıı...-.ı .............. ,..., ............................. ...., ......... Aiiil~-..ıııı ........ .... 

• • 

:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütalıusaa1 : 
• • 
: Parla Tıp Fakültesi Haatanelerindea lbtiaulı : • • 
ı Muayyenehanesi.A.ydınia Gazi Balnnnda BafaJıoı-lu diildliaıaıa : • • • • 
: üzerinde her giin sabahdan akıama kadar Haıtalarinı kabul eder : .. ...................................................... . 

Basım evi 
Eıi temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


