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C. H. P. KamutayGurubu -
Hazinece taksitle satılan gayri menkullerin 

borclan hakkındaki raporu tasvip etti -
Ankara 14 [ A. A. ] - Cumhuriyet Halk Partisi kamu· 

tay gurubu bugünkü toplantısında hazinece taksitle sablan 
gayrimenkullerin borçlan bakkmda gurup komisyonu tarafın
dan hazırlanan raporu müzakere ve tasvip etmişlerdir. 

Uzak Şarkta Harp 
Japon ileri yürüyüşü durdu 

San nehir su bentlerinin yıkılması yüzünden 
geniş bir mır. taka su albnda kaldı 

Pekin 14 [ A. A. ] - Japon meoabiinden alınan haberlere 
göre Japon ordusunun Sangav üzerinde ileri yürüşü san nehir 
bentlerin Çinliler tarafından yıkılması ve bu yüzden feyzanlar 
olması neticesi durmuştur. 

İspanyada ---Franko kıtaatı Kastelloyu zabtetti 
Cumhuriyetciler evlerin damlarına yerleştir

dikleri mitraliyozlarla şehri müdafaaya çalışblar --------
Salamanka, 14 [ A. A. )- Franko kıtaatı dün akşam 

Kastelloou zabtetmiştir. Şehirde kalmış olan cumhuriyetçı kı
taat evlerin damlarma mitraliyozlar yerleştirerek mukavemet 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

=-----
Hamidiye ' Şimali İtalyada 

Krovazörümüz şiddetliyağmurlar 
İskenderiyeye vardı Büyük hasarı mucip 

iskenderiye 14 [ A. A.] - oldu bir çok köprüler 
Hamidıye mektep gemisi bu-
raya gelmiş ve sam=mi teza- yıkıldı 
hüratla karşılan:nıştır. Roma 14 [ A. A. J - Şi-

~-- mali ltalyada yağan şiddetli 
Japon tayyareleri yağmurlar büyük hasarı mu

cip olmuş, köprüler yıkılmış, 
geniş mikyasta arazi su al
tında kalmıştır. 

B r Çin kasabasını 
bombardman etti 

· Hankov 14 [A.A.] - Japon 
tayyareleri İngiliz hududun
dan otuz kilometre kadar i
çeri girerek Bugkang ismin
deki Çin kasabasını bombar
dıman etmşilerdir. 

•!===================• 
Halkevi köfe•i: 
,..,...,. ~~ 

Bugün: 
Saat 16.30 da Kurslar. 

17.30 da da Spor şube
leri korniteleri toplanbla

. rı . vardır. 

Halkevi 
Başkanlığından 

16 Haziran 938 Perşenbe 

gün saat 10,30 da Sultanhi
sarda Malgaç köprüsü başın
da milli kuvvetlerin düşmana 
kurşun attıkları yerde bu 

yılda Nazilli balkevinin yap
tığı proğam mucibince tören 
yapılacaktır. 

Törene bütün yurddaşlar 
davetlidir. 

Orman kanununun tadili münase .. 
betile Ziraat Vekilimiz mühim 

beyanatta bulundu 
Orman kanunda değişiklik 

yapan kanun layihasının mec· 
tisin pazartesi toplanbsmda 
kabul edildiğini ajans haberi 
olarak gazetemizin dünkü 
nüshasında yazmış ve bu ka
nunun tam metnini daha ev
vel neşretmiştik. 

aldığımız mütemmim malu· 
mata göre fabrika sahibi olan 
orman imalathanelerine artır-
masız ağaç tomruk verilebi
leceği hakkındaki kanunun 
birinci maddesi müzakere e

dilirken ileride tereddüt ve 
ve ihtilafa mahal kalmamak 
üzere ziraat vekili Faik Kurd
oğlu şu izahatı vermiştir. 

" mevzuatımız içinde sınai 

müesseseleri tarif eden tek 

kanun 1055 sayılı teşvikı 
sanayi kanunudur. Bu kanu
nun birinci maddesi daimi ve
ya muayyen zamanlarda için-

de makine veya aletle veya 
tezgahlar ianesile her hangi 
bir madde veya kudretin 
evsaf veya eşkili kısmen ve

ya tamamen değiştirilip kıy

metlendirmek suretile toplu 
imalat vücude getirilen ve 
bu maksada tahsis edilen yer
lerde kanuna göre sınai mües
sese addolunur,. der. Madde ile 

vekaleten ve hükumete veril
mesi istenilen salahiyet. bir 

mecburiyet değil, bir imkanı 
ifade eder. Binnetice evveli 

orman idaresile orman işleti· 
ci hakkında bir mukavelesi 

mevcut veya böyle bir muka
vele akd~decek vaziyette o
lupta akdetmesi lazımdır. 

Sonrada maddede sayılan plan 
ve poletikaoın tahakkuku 

için maddeten ve manen art
ması tabii olacak vasıflara 

malik olrnası icabeder. Bunu 
vekaletin takdirine bırakmak 
en umurni yoldur samyorum.,, 

Bu imkana rağmen yine fiat 
yükseltmek veya yüksekliği 

idame etmek veya kükfınetio 
arzedeceği kolaylaktan istifa· 
deden çekinmek suretile ayak 

direyenler olursa onlara kar
şı da bir tedbir ilavesi fay-

dalı görülüp görülmediği hak 
kındaki sualimede. ziraat ve

kili şu cevabı vermiştir. 
"Bu memleketin milli ekono

mik ihtiyaçlarını ve politika
snıı takibetmek istemiyecek 
olıınlar. vekalete verilecek 

imkanların azami şekillerinin 

istimali suretile yarabla
cak yeni müeseselerin reka-

betile kendi kendilerini çiğne
teceklerdir. Mevzuatımız ka
fidir ve ayn hüküm iliveıine 
lüzum yoktur. 

Böylelerini Tfü' efkiri uma

miyesine tethir etmekliğimiz 

bile kafi ceza addolunur. " 

Oıtaakul 
Ôğrehnenleri imtihan

ları başladı 
Kültür bakanlığmın ilkokul 

öğretmenleri arasından orta 

okullara öğretmen yeti,tirmek 
gayesile açtığı imtibaolarının 

bugün başlayacağı haber alın
mıştır. 

Türkçe • Ed~biyat. Tarih. 
Coğrafya tabiiye ve matema

tik guruplarından olan bu 
imtihanla~ yazılı olacak ve 

yazılı imtihanlarda kazanan
lar Ağustos ayı içinde Anka
rada sözlü imtihana tabi tu· 
tutacaklardır. 

Yazılı imtihanlar or' aoku
lumuzda yapılacaktır. Öğ
retmenlerimize muvrffakiyet
ler dileriz. 

- - +- -

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın kız:ılog kurumundan: 
Lira K. 

2740 43 
6 
5 75 

2752 18 

Dünkü yekün 
Aydın Serçe köyünden 
Aydın Baklacık maa 
Kenker köyünden 

Y.ekWı 
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NAH1YELERIM1ZDEN GÖRÜNÜŞLER : 
~ 

Germencik kamununda •. 

Kültilr hayatına susayan 
insanlar bilmem ki gözlerini 
hep böyle kültür ocaklarına mı 
çevirirler ? 

Okuyucularım bu sütunlar
da bu hafta içerisinde kenim
le beraber Aydının hemt:n 
bütün ilk okollarıoı dolaştılar. 
Oanlara bu sefer ki yazımla 
vilayetimize çok yakın bir ka
munun köylü yavrularını sine
sine basan, onlara, modern 
kültür dünyasının iç bünyesi
ni yakından ve muvaffak şe· 
kilde tanıtabilmek kı dretile 
mücehhez olan yat ı lı bir ilk 
okulu tanıtmağa çalışacağım. 
Avdın hinin ileri nahiytle· 

rind~n biri olan Germencik 
için hakikaten bir değer taşı
yan bu yatılı ilk okul, Ana
dolu topraklarının ve Anado-. 
lu ortalarının susadığı, köy 
yavrularınm belki yıllardır 

yükselmesini beklecliği bina
lardan birinin ılk s<.siydi .• 

* . Kamunun demir yoluna gö-
ğüs veren binasından içeı i 
gırıyoruz;. Okuİun genç ve 
enerjik baş öğrt:lmeni Ziya 
Goral anlatıyor: 

- "Yalnız nahiye merkezi 
için ceğit, civar köy çocuk
ları için bakanlığımızın bu 
armağanı ile, nahiye halkı 
me.şldır bi!'ler taşımaktadır .. 
Bu yıl bu okulda sayısı henüz 
50 olan kö}lü çocuklarımızı 
her gün daha başka bir tet

kik ve tett:bbu ile meşgul 
görerek ögünç du} uyoruz.,. 

Sahası mühim bir arazi 
işgal eden Germencik yatılı 
ilk okulu, içinde dolaşanlara 
çok ileri bir memleketin çok 
ileri ve zengin bir mektebi 

• AyJın,. ın tefrikası : 6 

Enver Demiray 

hissini vermektedir.. Temiz 
ve geniş koridorları, zengin 
bir müzesi yemek ve )atak
haneleri bulunan binanın tel
kin ettiği bu hissi, zamanla 
silinir ve bozulur bir mahiyet 
gösterecekte değildir. 

Yalnız Türk kültür merke
zinini gittikçe tevessü eden 
teşkilat önünde, okulun gele
cek günlerde bir yer kıtlığı 
açısile karşılaşması ihtimali 
var.. Bunun için Ziya Goral 
endişemi bertaraf eden iıahat
ta bulunuyorlar: 

- Okul gelecek yıllarda 
etrafındaki ara:ı.iyi de kendi
sine maletmek teşebbüsile bu 
günden başbaşa bulunmc>kta
dır. Şayet bu mümkün olursa, 
bilhassa müşkül kaldığımız 
yatakhane ve dersaane ihtı
yacı önlenmiş olacaktır. 

Okulun 150 liraya temin 
ettiği bir sinema mal<inesi 
vardır ki bu seyyar makine 

ile köy çoc:uldarına okul ida
resi çocuğa bilgi veren re

simler ve filinıler stöstermekte 
bu suretle tl'tbiki bir ders 
şe~li yaratmış olmaktadır. 

Bu ilk okuldan daha çok, 
orgarize eci miş bir ilim ya
tağı manzarası taşıyan Ger-

mencik yatılı ilk okı lu, bugün 
9 öğretmenin iyi idare eden 
ve başaran tilerine tevdi e
dilmiş bulunmaktadır. 

Giinül istiyor ki daima devr I 
eden zaman içinde onun ça- 1 
buı luğuna ve aşındırıcılığma 1 

eben miyet vermeden bu o
kulla böy clçüşen bina adet- 1 

leri bizi tatmin eder bir va- \ 
ı.iyet gö!ıtersin. 

( D~vamı var) 

1 
1 

Bir Çocuğun Macerası 

Y aıan : Jeanne Mai ret 

Doktor aükGnetle cevap 
Yerdi. 

- l!tediğini yapmakta ser
bestsin çocuğüm. Bu; annenin 
bir dileği idi. Bir . emir değil
di. 

Hatti ben ona amucana 
yazmağı teklif ettiğim halde 
o bu teklifi reddetmişti. 

Zavallı kadın; amucanın seni 
görünce seveceğini tasavvur 
ediyordu. Her görenin seni 
aeveceği fikri ona pek tabii 
bir 9ey gibi geliyordu. 

Ve nihayet; birgün senirı 

amucana babanın bo.-cunu 
ademek imkanını bulacağına 
hakikaten temayüz etmiş bir 

Çeviren : V. H. 

adam olacağına da inanayor
du. 

Dolc torun son sözleri üzerine 
Piyar başını kaldırdı. Şimdi 
o göz yaşlarile ıslanmıı küçük 
çehrede kuvctli bir azmıa 
ifadesi okunuyordu. 

Gözlerinin ya,larını silerek; 
- Onun bütün istediklerini 

yapacağım, dedi. 
Doktor ona şefkatle baka

rak ; 
- Pekala Piyerru; seni be

raber götüreceğim, decli. Ba
banan mac~rasını anlatmaksı

zın S:!ndr n bir aç zengin 
müşterime bahsettim. Onlu 
senin yol masraflarını temin 

-------

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettla Sllf'Gr 

62 -

Çocuklarda karın 
zarı hastalıklal'ı 

Çocukların hastalıkları için
de her zaman tesadüf edilen 
hastalıklardan biri de ka
m zarı hastalığıdır.. Pek 

küçük hatti yeni doğan 
çocuklarda görüldüğü gibi 

büyük çocuklarda daha 
çok görülen ve bayatta mü-

him rol oynayan noksanlık
lar bırakan ve ekseriyet de-

recede ölümü intac eden bir 
hastalıkdır. 

Bu hastalık ilk başlangıcın

da birden bire meydana çıkar. 
Buna had başlıyan pritonit 

derler. Diğeri de müzmin baş
lıyan ve çocuklerı senelerce 

rahatsız eden müzmin prito
nittir. 

Had Pritor.it : Doğumdan 

itibaren bilumum yaşlarda te
sadüf edilen bir hastalıktır. 
Doğumda olan en ufak bir 
hatanın neticesi husule gelen 

hastalıklardan tevelüd edebildiği 
gibi sair yaşlarda geçirilen 
birçok hastalıklardan ve bil
hassa entaoi ve sari hastata
lıklardan sonra göriHebilir. 

Mikrop karın zarına iki 
yoldan girer. Birisi yapılan 

karın ameliyatlardan olandır ki 
buna nadiren tesadüf edilır. 

Ekseriyetle büyüklerde görü
lür. 
Diğeri ~arın zarına haricten 

delinmek veyahut sair suret
lerle ve kan tarikile girenler
dir ki bunlar da bir kaç şek
li vardır. Sıra ile yazacağız. 

1 - Pritonit yani karın 
zarı iltihabı mide ve bağır-

ettiler. Artık senin için Parise 
giderek avukat Piyer Delsarı 
bulmaktan başka bir iş kal
mıyor. 

O da senin taşıdığm adı 
taşıyor. Binaenaleyh unutmak
lığın tehlikesi yoktur. Pariste 
onu kolayca bulabilirsin. Hiç 
bir şey yapamazsan Pariste 

bir kahveye girer ve bir ad
res rehberinden evinin adre
sini öğrenebilirsin. Anladan mı 
oğlum. 

Evet Bay doktor. 
P1::kili, haydi gidelim artık .• 

Piyer mahzunane etrafına 
bakarak; 

- Küçük Lizete ve diğer 
komşulara All.lh ısmarladık 
demek isterim.. dedi. 

- Çok doğru oğlum. Bakı
yorum ki sen hakikaten bir 
küçük adama benziyorsun •• 
Onun İçin seninle öyle konu
ıacağım. 

saktan növesini alarak batlar. 
Buda midede husule gelen 
her hanki bir çıbanın mik
roplarının karın zarana geç

mesi ile oluı. Bağırsaktan ise 
bağırsak bükülmelerinde, ba
ğırsak tıkanmalarında, fıbk 
boğulmalarında mikrop lenf 

yolile karo zarına geçerek 
tifo hastalığında bağırsağın 

delinmesile, apandisit hasta
lığının seyri esnasında bilin

miyerek yapı lan tazyikler do
layısile bağırsağın patlamasi-. 
le pritonitler husule gelir. Bu 
yollardan giren ekseriyetle 

istrepitokok, istafilokok, koli 
basilleridir. 

2 - Karaciğer ve safra 
kesesinin iltihaplarında, me
sane ve idrar yolu böbrek 
yolu cerahatlı hastalıklarıuda 

mikroplar lenf yollarile karın 
zarında il tihap yaparlar. 

3 - Çocukların yeni doğ
dukları zaman . göbeklerinin 
pis kesilmesi veya pis şeyler
le bağlanması neticesi orada 

mikropların karın zarına geç

mesile husule gelir. Mikrop

ları ekseriyetle istirep tokok

siktir. Göbt: ğin etrafında ev

veli bir yılancık ile başlar. 

Göbeğın etrafı kızarır, şişer, 

şişlik büyümeğe başlayınca 

tedrici karınada sirayt:t dme-· 

ğe başlar. Derhdl doktora 
müracaat ederek tedavi edil

mezse karaciğer ve karın za
rında yapacağı iltihaplardan 

dolayı çocuğun ölümüne sebe
biyet verilmiş olur. 

- Son11 yaran -
====...,;,,.-.. ----

Annenin borçları ödenmit
tir. Ev sahi'>i de burada ka
lan şu cnaları alacak. Sen 
çamaşırlarını bir paket yap, 

sana ve annene karşı iyi daY
ranmış olan komılarına vedamı 
et ve akıam yemeğini bera-

ber yemek ıçın bizim eve 
gel. Çocuklarım seni misafir 
etmekle memnun olacaklar
dır. Sakın çekinme. 

Doktor gitti. 
Onun gitmeiini bekliyen 

küçük Lizet dostu Piyeri tl
bise ve çamaşırlarını bir pa
ket yapark~n buldu. 

Piyer ona amucasını · bul
mak için Parise gitmek mec
bur iyetınde olduğun söyledi.• 

Babasının hikayesinden hiç 
bahsetmedi. Zaten çocuk'. on· ' 

dan bir dah3 hiç bahsetme
meğe karar vermitti. 

• Devamı var • 
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Yeni tütün kanununun hükümleri 
ameli ve nazari bilgileri ver
mek, piysa talepleri hakkında 
kendilerini tenvir etmek. 

d - Tütün hastalıkları ile 
mü~adele usullerini bulup yay
mak, 

3 - TÜTÜN DENKLEN
MESİ: 

Pamuk ziraati yapan çiftçilerimize 
------------------------Ziraat müdürlüğünden: pamuk tarlalarıni geceli gün· 

Pamuklarımızı tam bu za- düzlü daimi ve sık• kontrolu 
manda iki pamuk düşmanı altında bulundurması ve yenik 
mahvedebilir. yapralara rastladığı zaman 

1 - Pamuk yapraklarının tırtıllarla birlikte dairemize 
her yanı yenmiş ve yalnız getirmeleri rica olunur. 
sinirleri kalmıştır. Bunun ( Ka- A d 
radrina) isminde, küçük, yeşil, Y ın defterdarlığından 
ve iki yanları açık ve koyu Kazanç ve sayım vergileri 
kahve renginde geniş şeritli taksitile ruhsat ve karne al· 
bir tırtıl yapar. l ma zamanı Haziran 938 so-

2 - Pamuk yaprakları ke- nuna kadardır. Haziran içinde 
narlarından ve Üzerlerinden vergi taksitini vermiyenler ve 

Büyük Millet Meclisince 
tasvip edilen tütün ve tütün 
inhisarı kanun layihaları hak
kında aldığımız malumata 
göre, İktisat, Ziraat ve Güm
rük f nhisarla!" Vekaletlerile, 
lzmir, istanbul, Samsun, tica
ret ve ziraat odahrı murah
hasları va tütün ekici ve tüc
carlarından müteşekkil hususi 
bir komisyonca hazırlanan ve 
gazetelerde ilan edildikten ve 
biltün ziraat ve ticaret oda
larına gönderilerek bunların 

mütalaalarıda alınarak tamam
lanan bu layihayı eski kanun• 
dan ayırd eden başlıca vasıf, 
tütünü bir inhisar maddesi 
olarak değil, milli bir mahsul 
ve ihraç mataı ol,.rak gör
mesi ve bu bakımlardan hü
kümler koymasıdır. 

a - Tütün eldci-;i ile alıcı
sı arasındaki münasebetleri 
tanzim eden ve tütün ticare
tinde ahlak ve dürüstlüğü ve 
karşılıklı itimadı tesis edecek 
zabıtaları ihtiva eden 2506 
sayılı karıun hükümleri de tat
bikattaki tecrübelerde edini
len kanaeta göre küçük bazı 
tedbirlerle layiha ya ilave edildi. l 

yenmiştir. Bunun da ( Helyo- ruhsat ve karnelerini almıyan-
I tis) adında, evvela açık filizi, lar hakkında tahsili emval 

sonraları koyulaşan başı sarı, kanunu ahkamı tatbik olun· 

l - TOHUM İŞİ: 

4 - YAPRAK TÜTÜNLE
RİN İŞLENME TARZI: 

Tütünlerin en iyi şekilde 

hazırlanm~sı için mütehassis 
bir heyete imal tipi tesbit et· 
tirmek, 

5 - CEZA İŞLERİ: 
a - Tütün tohumunun ih

racı memnuiyeti ilaveten ya
bancı tütün tohumu ithalinin 
de milli mahsulün ve vasıfla
nnı koruma bakımından mü
rakabeye ve mezuniyete tabi 
tutmak. 

Hususi heyetlı!r kaldırılıp ka
r za işi tabii mercii olan mah-
1 kemeye verilmiştir. 

İnhisarın işletilmesi bakıl mmdan çiftçi lt:hine yapılan 
yenilikler: b - Bir yere mahC'us olan 

tütün tohumu veya fidesinin 
başka bir yere nakli suretile 
suretiln tütiin cinslerinin bo
zulmasına mani olJcak tedöir 
ve müeyyideli!r, 

c - T.ıtün tohumu ıslah 1 
ve istifası için enstitüler vü
cuda getirmek, fenni ve 2irai 
tetkik ve tecrübdt" rde bolun- 'ı 
mak ve bu sureti~ elde edi
lecek tohumları Çiftçilere pa- ı 
rasız dağıtınak, 

1 1 - Mahsulün afetler se
l bebile zarara uğraması halin

de resen tekrar ta hmin yapıp 
niukayyd zimmetlerin düztltil
mesi, 

ç - Yabancı mamleketlerin 1 

zevk ve talebelerine uygun 1 
tütün cinsldri yetiştirmek hu-

1

. 

susunde tedbirler almak. 

2 EKİM: I 
a - Tütün ekimi serbest 

olan yerlerde iyi tütün yetiş
miyecek mevzii mıntakaların 
tayin ve ilanı ve buralarda 
ekimin meni salahiyeti · 1rmak 
yata~ları, kara suluklar, ba
takh~ lar gibi -

b - Tütün cinslerinin isti
fası ve haricin göstt"receği 
arzuya göre, cinsler elde et
mek ve tütün ekiminden ta
cire arzına kadar muht~lif 
işlerİDi fenni icablarına göre 
islab ve mahsulün ihraç kabi- 1 

liyet ve kıymetini arbracak 
Çart leri aramak üzre fenni 
bıÜesCJese ler vucuda getirmek, 

c - İyi fide ve tütün yetiş
tiren, iyi denk yapan çiftçi
ler arasında müsabakalar ter
tib ederek kazananlara mü
kifatlar vermek. 

Ç - idarenin ve fenni mü
essesenin memurları münasip 
Zamanlarda t.ütun ekilen yer
leri gezip çifçi ve çocuklarına 

2 - Sat ı lmıyan tütünler 
için anbar kirası alınmaması, 

3 - Kaçağa sarfediln, iş 
sayılmayı icabettirectk halla- , 
de çift~ i hakkında takibat 
yapılmadan evvel en biiyük 
mülk iye amir inin reisliği altın
da bitanı f bir heyete işı tet
kik ettirmek, 

4 - Müddeti içinde tütünü 
an bara getiı meyen çiftçılerin 
vaziyetlerir de ıztıı ar lı lurıup 
bulunmadığnın takdiri husu
sunda hal.ime salahiyet ver
mek. 

5 - Hususi tütüo anbarla
rmda çifte anahtar usulünün 
luıldırılrr.a~ı rnret ı le tütün ta
cirini meı:ıuliyeti altında ser· 
best bırakmak', 

6 - a) Muayyen müddet 
için tiitün mrntal<al<trında fen
ni şartları haiz anbarlar tesin 
etmek, 

b - Anbarlarda tütünün iyi 
istif ve muhafaza edilmesin
den dolayı iohisaı lar idare~i
nin mesuliydi, 

7 - Tütünün anbarlarda 
devlet mcıllarının tabi olduğu 
primler üzerinden sigortası, 

8 - Tutüııün evelce on sa
atlık mesafeye kadar olan 
ambarlara nakli mecburi iken 
bu defa bu mesafe en çok 30 
kilo n.etre olarak tesbit edil
di, 

karnı koyu gül rengi, iki mak suretile icrai takibata 
yanlarında kalın açık pembe girişileceğinden vergi sahiple-

rinin vergi taksitlerini ödt:me
veya sarı renkte birer şerit, 

lerini ruhsat ve karnelerini 
sırtı kahve ve yeşil sarı renk- ı l a ma arı kendi menfaatleri 
li çizgilerle süslenmiş bir br- icabından bulunduğu ilan olu-
tıl yapar. 

Her iki tırtıl pamuklar için 
çok zarlıdır. Hastalık ilerle· 
diği ve geç haber verildiği 
takdirde önü alınmaz, 

Bu tırtıller gündüzleri yap
rak altında veya toprakta 
saklanırlar. Geceleri ve bulut· 
lu havalarda durmadan pa· 
muk ve diğer bitgileri de o· 
hurcasına yiyerek mahsulatı

nızı bir· kaç gün içinde mah
vederler . . 

için, her çiftçinin 

ilan 
Aydın Vilayetinden 

Menafii amme namına is
tinılahine Vilayet idare heye
tirıin .1161938 günlü topla ntı
sında karar verilmiş olan Na

zilli kazasının Sultanhissr na
hiyesinde dürük oğlu vakfına 
aid 1600 mt:tre murabbaı ar
sa İzmir incir ve üzüm ta.:. 
rım satış kooperetifleri birli
ğir.ce 20161938 tarihinda va
ziyet olunacağı menafii umu
miye için istimlak kararna
mesınm 13 üncü maddesine 
tevfıkan ilan olunur. 

nur. 
14 21 581 
T ash:-ih..__;..;;~ 

Gezetemizin 14161938 tarih 
ve 267 sayılısrnın 4 ncü sütu· 
nunda asliye hukuk mahke
mesine aid olan 582 No. lu 
ilan sehven Sulh hukuk mah
kemesinden olarak tertip edil
miştir. Sözü geçen ilanı [As
liye hukuk mahkemesinden} 
olarak tashih ederiz. 

Germencik 
Belediyesinden 

Belediyeye aid cumhuriyet 
~eycianı karşısındaki kahve
hanenin umumi hıfzıssıhha 

kanun ve Talimatnamesi Ge
reğince Yapılacak 1326 lira 
12 kuruş keşifli inşaat 1316/ 
938 tarihinden itibaren Mü
nakasaya konmuştur. Münaka
sa müddeti 21 gündür. 

Talip olanlar muhammen 
bedelinin % 7,5 teminatı mü
nak asadan evvel belediye vez
nesine yatırmaları lazımdır. 

Fazla malumat almak iste
yenler Germencik belediye 
muhasebesine müracaat eyle
meleri lüzumu ilan olunur. 

[586] [585) 15 19 23 2~ 

Atça İncir tarım satış kooperatifi 
Müessis ortaklarına 

Kuruluşu İktisat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 
numaralı Atça İncir tarım satış kooperafiti tesis genel kurul11 
4 Temmuz 1938 pazartesi günü saat 15 de Atçada Uray sa
lonunda toplanacaktır. 

Ortakların ziraat bankasına yatırdıkları yüzde beş hisseye 
mukı:'lbi) kendilerine verilen makbuzla birlikte asaleten veya 
temsilen hazır bulunmaları rica olunur. 

Müessis ortaklardan 
Mustafa Aksoy 

Ruzname 
1 - İdare, hakem, ve kontrol heyetleri seçimi 
2 - İzmirde teşekkül etmiş bulunan İzmir incir 

tarını satış kooperatifleri birliğine iltihak hakkında 
ve karar vermek. 

3 - Bütçe tanzimi. 

ve üzüm 
müzakere 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hutaneıi uki operatörü 

Paris bp fakültesi hastanelerioden me.zun 
lıtanbuldan döamüttür. Hastalarını her ~ün sabahtan 

akıama kadar Park karııaanda yeni yaptırdıtı evinde 
kabul eder. 130' 

• • • • • • • • • • 

" ................... ~ ... ._ 
DOKTOR - OPERATÖR 1 
Medeni Boyer 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 4 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst katında 
kabul eder. 

• Muayene saatlan: 
.. Sabahları 8 kadar 
D Akıamları 3 - 8 560 

ia.aAıMıııılııtıı:lıAAA~ •ı1t1ııtııa aaıaaıa~ 
~~~~~~ F • • • • • • • • • • • • ............. ., •••••••• .., .... . 

+. BAKTERiYOLOG ı 

• • • • • • • • • • 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hilkamet caddesinde Hava Kurumu kal'flsındaki 
muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 
Oçten yediye kadar bastalanm kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vaaatası olan 

• Pinomotorakai ile tedavi edilir. (353) 
~·.~~~111'!.'1~11'!!.'9~~!!.'9'!~.~.·.~.~.~.~.·.~.~.:9'!.~.·.!!'ll 

Aydın ili Tarihi 
Uzun bir tetebbuan mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy· 

metli bir arneti olan AYDIN TARIHlnl A1dında Belediye kartaıırıda 
Süleyman ~zer, lıtanbulda Remzi kiltüphanesiaden tedarik edebiltr
linb. 

Aydının biitün tarihi mal&i'Dabndan baıka cotrafi tabii malüma
bnı da bu kitaptan <itrenecekzinlz. 

Yazanlar! ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. . 

• 
Fiab 250 kurustur. 

C. H. P. 

ilin 
Germencik 
Belediyesinden 

1 - Germencik Belediyesi 
tarahndan inşa ettirilecek 
olan 5026 lira 80 kuruş ke
şifli gençlik salonunun inşaatı 
6.6. 938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasa
ya konmuştur. 

2 - Talip olanlar şartna
mesine tevfikan % 7.50 temi· 
natını ihaleden bir saat eve
veline kadar belediye vezne
sine yatn maları lazımdır. 

3 - ihale 27.6.938 Pazar
tesi günü saat 16 da Ger
mencik belediyesinde yapıla
caktır. 

4 - İhalenin bilumum mas
rafları talibine aittir. 

S - Fazla malumat almak 
isteyenler Germencik beledi
yesi mubasbesine müracaatla· 
rı ilin olunur. 

(574) 9 15 21 

ilin 
Aydın satınalma 
komisyonundan 
Aydın birliğinin ihtiyaa 

için alınacak 42,000 kilo sa
man 20 Haziran 938 Pazar
tesi günü saat 15 te alay sa-
tınalma komisyonunca açık 
eksiltmesi yapılacakbr. Tah
min bedeli 1,260 liradır. hk 
teminatı 94 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda göril-
lebilir. isteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

31 7 10 15 578 

:--· Abone ıeraiti --·ı 
j Y ıllıtı her yer için 6 lira. : 
• Alb aylıtı 3 liradır. ! 
i idare yeri: Aydında C. H. f 
: p 8 . ı i . a11mevı. i 
i gazeteye ait yazılar için i 
f yazı itleri müdürlütüne, ilh· . 
i lar için idare müd6rlütiine ı 
i müracaat edilmelidir. • 
................................................ 1 

lmuy- .. bHtl we Umumi Nefrlyat 
lllldllrll ı Etem llendru 

Baaılcbtı yer ı 

C. H. P. Baaıme.t .. .................................................... . 
: DOKTOR ! 
: ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ! 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hut•bklan Mütah••aa• 1 
ı Pari• Tıp Faktl~ Hutaıaeleriadea lhtbub i i MuayyeaebaauiAydıa':la Gazi Balnn•cla Bafaborlu dülddıuaıa ! 
ı ~berinde her riin nbabdaa alqama kadar Hastalarinı icat.al eder •: .......................................... .,... ........ 
AYDIN • 

• 
I l in; her köşesine dağıl an ve en 
çok okunan bir tane gündelik 

! gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


