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-Hatayda tazyik devamı 
ediyor 1 

Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar 
Aydın kızılag kurumundan: 
Lira K. 

2544 6 

Bir ltalgan hava 
filosu Büllreşe 
geliyor 

-·-Belgrad 31 [Radyo) _ ltat-

'Türkler konsolosumuza müracaat 2 
5 

Dünkü yekün 
Aydın arapköyü 

,. kocagür 
ya hava kuvvetleri müsteşa .. 
rının başkanlığında agır bom· 
bardman tayyarelerinden mli
rekkep bır filo; Haziramn 
dördünde Bükreşe gelecektir. 

ederek himaye edilmelerini istediler _12 2s it Yukarı kayacık 

-Antakya 31 - Anadolu bili kalabalığı yararak geç-
ajansının hususi muhabiri bil- mek istemiştir. 
dir:ift>f:~ Halk; otomobilin içinde bu-
Bu sabah Reyhaniycde kayıt lunanları görerek heyecana 

·bürosu açılır açılmaz Etitürkleri gelmiş ve otomobile taarruz 
gördükleri kötü muameleden etmek istemişlerse de teskin 
.şikayet etmek üzere Antak- edilmişlerdir. 

yaya gitmişlerdir. Antakya 31 - Reyhaniye 
Kalabalık bir halk kitlesi civarındaki Türk köylerine 

Antalyada Türkiye baş kon- arap çetelerinin akını hayvan 
solo~una müracaat ederek; ve mal yağması devamdadır. 
Türk ahalisinin himaye edil- Antakya 31 - Anadolu 
aıelerini istemişlerdir. ajansı hususi muhabirinden: 
Baş konsolosumuz; halkı sü- cumartesi akşamı delege Garo 

Jcünete davet ederek iş ve tarafından yapılan daveti kim-
güçleriie meşgul olmalarım se kabul etmemiştir. 
tavsiye etmiştir. Milletler cemiyeti tarafın-

Ha.lk henüz dağılmak üze- den verilecek davete de kim· 
re ik.e.;u kas~n .. o.raya ,gelen senin iştirak etmiyeceğını öğ-
bir Fransız ja~·darma otomo- re4dim. [a.a.] - ===-

Çekolovak 
arazisinde uçan Alman 

tayyareleri 

Bertin 31-Çekoslovakyanın 
Berli~. sefiri] Alman hariciye .. 
nazır mı ziyaret ederek Alman 
tayyareleri tarafından son 
günlerde Çekoslovak... arazisi 
ÜZerinde yapılan uçutlar etra· 
fında görüşmüştürl 

Barslon (gine · 
Bombardıman 
edildi 

Baralon 31 -- Saat on iki 
buçukta asi tayyaler şehrin 
iiıerrinde' uçtuktan sonra bom
halannı ·civar köyler üzerine 
at nıışlerdır. 
~ . 

~~oi köıe•i: 

Bugün: 

1 - Saat 16,30 da Kurs
lar komitesi toplanacak
tır. 

2 - Saat 17,30 da Spor 
komitesi toplantısı vardır. 
3 - Saat 17,30 da Boks 
de~ri~·devam edecektir 
~ . 

• 

1 Saç ölenlerde imiş 
-o--·~ 9-

Tokyo 31 -- Japon ordusu 
. ·- ... . --
namına söz söylemeğe sala-

hiyetli bir zat Royter ajansı 

muhabirine Kantonun ha va 
bombardımanının askert;n=
esseselere raci olduğunu ve 

eğer bu arada sivil halktanda 

zayiat varsa çok müteessif 
bulunduğun, zira evvelce bu 

mıntakalann tahliyesi için 
beyannameler atıldığını söy-
lemiştir. a.a. ····-Meksikadaki isyan 

asi ceneral tevkif 
takip ediliyor 

-···-Teksas (Amerika) 31 -Pa
ris resmi bir menbadan alınan 
habere göre isi general Ga
dello Aksol ayaletinin cenu
bunda bulunmaktadır. 

Asi generalın tevkifi için 
miktari kafi kuvvet gönde
rilmiştir. 

Meksikada bütün memleke
tin sükünet içinde bulunduğu 
söylenmekte isede haydutluk 
Yakaları çoğalmaktaeır. 

a.a. 

2563 31 Yeküo 

Beyn~lmilel Belgr.ad 
Sergis açıld 
~ 

Belgrad 30 - Dün bura-
da beynelmilel birinci tayyare 
sergisi merasimle açılmıştır. 

Bu sergiye İngiltere, Fran
sa, İtalya, Almanya, Çekoı
lovakya, Polonya, Hollanda, 
Amerika ve Macaristan i~ti
rak etmişlerdir. 

Açılma töreninde kralın ve 

naibi krali Prens P .. lun m Ü· 

messillerile başvekil doktor 
Stoyadinoviç, hükumet erka
nı, kor diplomatik, ateşe mi
liter, umum erkanı harbiye 
reisi,iyan ve mebusan reislt!ri 

bu sergi münasebetile Belgra .. 
da gelen muhtelif ecnebi he-
yetlere mensup gcnraller ha
zır bulunmutlardır. 

belgrad 31 [Radyo) - Bey
nelmilel Belgrad tayyare ser-

~ 

Yugoslav radikal 
partisi toplantısı 

~~ 

Belgrad 31 [Radyo) - Yu
goslavya milli radikal birliği 
erkanı birlik reisi başvekil 
ve brriciye nazırı doktor Mi
lan Stoyadinoviçin baıkanli-

'-ğında ~lanmıştır. 
1 gisinde Pazar günü yüz otuz -· 
1 bin kişi ziyareş etmişti~tir. 
1 Belgrad 31 - Beyoelmilet 

Beigrad tayoare sergisinin 
açılma Töreninde tayyareci 
albay Voyder başkanlığı albn· 
da bir Bulgar hayeti de hazır 
bulunmuştur. 

Belgradta bulunan Alman 
teb ı.sı sergi münasebetile Bel
grada gelmiş olan Alman za
bitleri şerefine bir ziyafet 
vermişlerdir. 

Sergide dün akıam milli 
halk şarkıları festivab yapd
mışbr 

• 
Ege çevresi Iikleri 

Bir milddet evvel spor böl
gemizin teşebbüsü ile Ege 
çevresini teşkil eden f zmir 
Aydın, Denizli, Muğla, Manisa 
bölgeleri arasında bir dev-

relik bir lik yapılması karar
laştınldığını yazmıştık . 

Çalışma proğramları ile bir
likte federasyona ve genel 
merkezin tasvibine arzedilen 

bu teşebbüsün federasyon Ye 

spor kurumu genel merkezince. 
kabul edildiğini haber aldık. 

Ağustosun on dördünde bq
lıyacak olan bu maçlar de
plismanh olacakbr. 

Ege çevresi liklerinin elde 
ettiğimiz fiküstürünün bir su
retini aynen dercediyoruz. 

Bölgelerin ismi maç tarihi Saba 

Aydın - Manisa 14 Ağustos 93& Pazar lzmir 
Denizli - Muğla " " " " Aydın 

Aydın - Muğla 21 Ağustos,, " Aydın 
lzmir - Denizli ,, it " Denizli 

Aydın - Denizli 28 Ağustos 938 " Aydın 
İzmir - Manizsa ,, Mağisa u " " 
Denizli - Manisa 4 Eylül " lzmir 
iz mir -Muğla ,. " " Muğla 

Muğla - Manisa 10 Eylül 
" iz mir 

Aydın - İzmir 11 ., 
" lzmir 



il içinden rllportajlar: 

Tarihtm lnceki de~rlerde 
meşhur EF. tt:hirleriain biri
birine irtil;at ve iç ticaret 
yolu üzeı fntfe batunan Yeni
~ bugünde iktisadi saha
•aat· gittikç.o genişleten, ikti-' 
adi varlığını hergün arttıran 
refah yolunda hızla koşan bir 
kasabamızdır. 
Kasabanın nüfusu 1778 er

.kek 1866 kadın olmak üzere 
3644 tür. 
: · ~398 · lira büdçesi olan Ye
nipazar belediyesi, elektrik 
mlteahhidile olan ihtilafını 
balletmİf, fenni mezbaha, 
park inşası için, kaldırım ta
miri için kifi tahsisatı ayır

mış, çarşı içinde açılacak cad
deler üzerinde~i han, dükkan 
ve arsaların isi>tılakinede pa
ra ayrılmış, kasabanın imari 
için bummali bir çalışma var. 
Halkın teberruula yapılan 

Parti ve Halkevi kurağının 
plinlannı parti merkezi tas
tik ettiğinden bugünlerde in
ıaat yine hızlanacak. 

bbay ve parti başkanı te
mel ve kat duvarları yapılan 
ba binanın üzerinde Nafia 
mtidürümüzle uzun uzun tet
kikat yaptılar, Yeni ilave ve 
tadillt esaslan kararlaştırıl
c:b. Bu bioa bitince Yenipaza
nn kültür alanında mühim 
ilerlemelerine şahit olacağı
mıza şüphe ed lmez. 

. Yenipazar kamunu, köyctı
l&k işleri hakikaten çok iyi 
yiiriiyor. Kamuna bağlı 11 ka
yla yıllak devlet ve hususi 
muhaaebe vergi miktan 19504 
lira 65 kuruf, köy büdceleri 
yek6nu 13270 lira 37 kuruf • 

O. Becerik 

Bunun 10045 lira ıaakit, 2694 
lirası imece 531 lira 37 kuruş 
ta mahsulden alınacak. Mas
raf paylaştırılmasına gelince 
idare işlerine 5328, Ziraate 
1920: kültüre 777 sağl ğa 
1035, Bayındırlığa 2664 dÜl'lü 
işlerede 1946 lira 37 kuruş 
ayrılmış. 

Kültür hareketlerine gelin-
ce: 

Kamunda okuma çağında 
1679 çocuk var. Okuyanların 1 

sayısı 670 nisbeti l}0 40 . Ka
mun da biri merkezde, dördü 
köyler de olmak üzere beş 

okul var. 
Eskiden askeri kışla, iki 

yıl önceye kadar da ilk yatılı 
okulu olan merkez okul bina
sının tamire ibtıyacı var. 
Kültür dairesinin bu ihtiyacı 
bu yıl dikkate al acağına 
eminiz. 

Yeni pazar gençlerinin eski
den kurulmuş bir birlikleri 
var.Birliğin kalkınma ve iler
lemesine yersizlik mani olu
yor. Parti kurağı tamamla
nmca, bi likten umduğumuz 
faaliyeti göreceğimizi ve Ye
nipazarda Halkevi açılmasını 

temin edeceklerini umuyoruz. 
Hu gezimde Yenipazarda 

edindiğim en iyi intiba bütün 
hi\lkın bir gönül, bir fikir, bir 
ülkü ile rejimin feyizlerinden 
nur ve ilham alarak ulus ve 
yurd işlı:rine 'sarılmalarıdır . 

Yenipazar, tabiatın cömerd 
ce ihsan ettiği Yenipazar 
ovasının feyz ve bereketinden 
rejimin yardımile bol bol isti
fade edecek hakkı olan refah 
ve saadete yakında erecektir. 

• 
Haydara köy arıgı 

Sulama Kanalı 
· Köy kalkınmasında köylünün baf811sı -------
tJoadajaa 52 klyllyle Eıe-

llİn zeytin, incir, pamuk, ka-
11aklu fııbk gibi tlrilnler bat
ta olmak &zere kırk kadar 
lrlnlba yetiftiii feyyaz bir 
tanm çewuini~ adıdır. Kar
eli olu her aydın kadar bu 
yare{ klfuinin qıiz verimli
lik aneden ba mubarek top
rak pa••ının da kendine 
laaa ibtiyaçlan, dertleri, çaht
malan, bqardan yazılmağa 
değer bir mahiyet g&atermek
te olma• beni çok derin bir 
iaçeleme- ye arafbia lllrilklecli. 

Onan, blltii~ yurd okurla
nna dayrultulacak ve duyur
talmamada bllynk fa1clalar 

umulunıılacak taraftan yazıl
madan geçilemez. 

Yalnız anğa mevzu olarak: 
" Haydere kly arığı - aulama 
bnah " nı ıeçtim. Bunaa ae
çifimin aebebi, mevzunun ta
pmakta olduja yikaek ma
nadır. Çnnktl bu ank, bu su
lama kanab, fUurlapD k&y 
varbğının en açwk bir çabtma 
ve baprma eaeridir. öyle bir 
eaerki, onun doiama için bu 
kutsal varlak, varını yokunu 
barcamlf ve nihayet derin 
imanıma gtlcllne dayanarak, 
bazu gtlcG, para etlçll çelik 
bir iradenin hayranlık duyulur 
birleıtirici unıurlariyle ortaya 
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Men ~ üzeri~ec.deıiilrtaş · 
köprUsü , ' , \ . \~ 

l Yazan: F. Akçak~• .~k,ça 

çıklDJf, meydana gelebilmiıtir 
batarı. 

Bu, birlikte Ye beraberce 
çalıfm•••• birbirine inam 
ve gOvenen bir avuç girifldn 
k&ylünln ileriyi glrmeıindea 
varlaia uotan epiz bir emer-: 
dir. Onun meydana gelifinia_ 
taribçeai•i Jllpmak, haklı aj-11-
ıDmOn yeriaclefolduğu11 ortaya 
koymau balummclan elzemdir: 

Anjin açabpm ve meyda
na gelmeaini macip olan se
bepler: 

A - 1928 ,.bade fabrib
tar bir zat malik old•iu bir 
deiirmeni yıkmak ıartile 28 
köylllyle bir mukavele yapar. 

8 - Mukaveleyi imzah
yanlar, bu zat tanfıadan açı
lacak anlan IAIJUJla i.k yıl 
dönllm batına 10, lira gibi 
fabif bir para nrmeği yUkle
nirler. 

1 
C - Bu arığın ,.,.. ,....... 

degirmenden batb1•ak tif ...._ 
kilo metrelik bir uzulak ap
rak verimli topraklan ... 
verimli bir hale aokm11fbar. 

Ç - tık ,.ı ..ı-a lla ank
tan 700 dlnilmlilk bir .rui 
auİanmlf ve bu ka,.aktan ml
teeebbili eline 708 1iıa pç-
miftir. . 

D - Maka~ i .. a.. 
layular ikinci ve mlteıkib 
yıllar için dinim bap.., k
Ura vermek W1lllda ........ 
mıtlardır. 

f: - Mlltqebbia, a~ Uak 
içia, anğın geçtiji ....- · ia
bipleriDe laakb l»ir t,aaniutı 
pefİn lclemek ............. 
na yapamamlft kaDllal ,._. .. 
liteleri de ikmal etmeden 1111-
ne relen her toprakta --
hm serbestçe feçirmİftir. 8a 
haller bitib tlkenme1ea i4arl' 
ve adli makamlara dmmadaa 

(DeftlDt s hel .....,.... 



' 

Hag~{l-ra k,öyü arığı 
..- - Baş_aratı ı inci S~~fida- · 
-jfgal eden 19. tan fazla dava ~ 
.Ye ihtilafın ortaya ·çıkmasını 
mucib o~uştµr.. . , . . 

F - Bu · yüzdpn gerek Hay-
:dere köylüsü ı ve 'ge~~k~~- arı
ğm g~~irdiği · köylerdekiler iki 
kısma bölmüş ve aralarında 
geçimsizlik doğurmuŞ~ur. 

ütün bunlara sebeb, haklı 
bir şeye d~yanmıyan müteşeb
bisin açtığı arığa karşı tama
men köylünün malı ve onun 
emeği karşılığı fedkarane ve 
f~zagatkarane çalı~manın malı· 
s'ulü olan köy arığının açıl
masıdır. Dönümüne ilk yıl on 
lira ve müteakib yıllarda üç 
lira vermek yükeı i altına 

ahnan ve her nasılsa yü enini 
yerine getirmemek iztirarında 
kalan her hangi bir bir köylü 
.%50 faizile ertesi yıl borcunu 
ödemek mecburivetnde bıra-. . 
kılınış ve bu yolla ödenmiyen 
borçların borçluları tarlalarını • 
ellerinden kaptırmak _2İbi acı 
bir durumla karşılaşmışlardır. 
Bunun karşısında, çare bu 
arığa karşı bir.köy arığ açmak 
olmuştur. Bunu geçirdiği bir 
çok savaş safhalarını yazma
dan geçtim, 

Parası olmıyan bir avuç gi
rişkinin dağlar delerek basit 
aletlerle ·kayalar parçalaya
rak işe başlaması için 1934 
yılının teşrinlerini beklemek 
icap etti. Gönderdiğim fotoğ
raftan anlaşılacağı üzere hu 
dağın delinmes için tamam 
dört buçuk ay çalışılmak ge
rekti. 1935 yılının haziranın
da akıtılan su hu yıldan iti· 
baren arızasız arazinin kazıl
masına imkan verebildi. Böy
lelikle yılmadan çalışma so
nunda 1936 yılında Haydere 
köynüo bir kısım arazisi su
lanmış ve 1937 yılınd~ tama
aıeo faydalanır bir duruma 
getirilmiştir •. 

lık ' yıl 300 dönümlük bir 
saba sulanmışken köylünün 
kendi emeğinin mahsulü olan 
bu arığın suları, tevali eden 
"•kamlarla 1936 da 350, 1937 
de 671 ve 1938 de 1500 dö
nümlük bir sabayı sulamıştır. 

Buna karşılık müteşebbisin 
açbğı arık, pahalı olduğu için 
•ulayıcılarını gittikçe kaybe
derek bugün 200-250 dönüm
lük bir araziyi sulaya bilmek
tedir ki bu arazinin kısmı 
küllisi kendi mülküdür zaten.• 
Maksadımız, bu müteşebbi· 

.ai kötülemek ve yapbğı ışı 
baltalmak değildir. Ben bu 
Jazımla, köylüde görmek is
tediğim birlikle ve beraberce 
çaltflllayı tebarüz ettirmek 
İstedim. Yoksa köye ve köy
lüye hayarlı olan her teşebbüs 
tebcile layık bir kıymet ifade 
eder. 

Ödemişten . gelen 
(.,, (' buzlar 

' 

·Ziraat bankasının ödemişte· 
' ki elektrik ve buz fabrikasın
.· dan .gelen buzlar Mus~afa , 

Bayram oğlıınuo tesis ettiği 
<'modern dopoda satılmağa baş 
. ı~~c::.ğl haber alıiu~şbr. 

~ 

Aııdın -ftra 
Alemurluğundan 

9381668 
Alaeaklı ;Karapmardan Ke

rim ve Hafize, Sabriye Ayşe 
Saliha, 

Borçlu : Umurluda oturan 

giritli Mehmed. 
Satılan gayri menkul : Ta

punun Temmuz 933 gün ve 
52 sayısında mukayyet emir 

doö-an karyesinde çay kenarı 
c.t 

m · vkiinde bir dönüm 12 evlek 
kadar arsa üzerinde 17 adat 

nar ve 1 :ıdat kara dun, ve 
11 adet kavak ağacı me\ cut 

iki taşlı su değirmeninin 24 
sehimde 18 ~ehimidir. 

Hududu : Tapuca arap oğlu 
V P. halende kara oğlan oğlu 

V tli ve şimalen ve cenu ben 
dere ve garben çay ile mah
duddur. 

Kıymeti : Borçluya aid satı
lan hisseye 750 lıra kıymet 

takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacığı yer: Ay

dın icra dairesinde 51711938 
tarihinde Salı ğünü saat 16 
da yapılacaktır. 

Temdid artırması 20171938 
tarihinde çarşanba günü ayni 
saatte yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
maş artnamesi 23/5/938 tarihin
den itibaren 38/668 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

'iartnameye ve 38 1668 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmeHdir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin %7,S nisbe· 
tinde pey akçeai veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliylel 
sabit olmadıkça aabt bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirik edenler art1rma tartname
aini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 1 
edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
bammen kıymetin %75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı- j 

Sultanhisar .. incir ;. tarım"_ kooper~-
ır 

tifleri rnüessis'·örta~larına 
Kuruluşu tastika iktiran eden · kooperatiflerimizin ilk ~~is 

genel kurulu 17'. Ha.ziran 1~3~ . t~r}.~~re . ,~i.J.~adif Cuma ~ftii 
-saat 14 te Sultahisar muhtarlık clairesi salonunda t?planaca~tir. 

Müessis"" oFtaklarni asaleten 'veya . v~kaldeıi · 'hazır buttih-
mrları rica ile ila• olunur. . . . · Müessis ·owlakladau . '· 

'. • .. 
1 Musfaf a · Arnl 

Ruzname 
.! \, , ~' t . , ~- ~· 

1 - Yönetim, hakem ve kontrol kurulları seçimi. . 
2 - Halen teşekkül etmiş bulunan İzmir incir :V~ .~züm '. 

tarım satış kooperatifleri birliğine iltihak kararı. : , 
3 - Kadro ve bütçe. 551 - --- - ------- --

Aydın Belediye Reisliğind '!D: 
l - 1 Haziran 938 tarihinden 31 Mayıs 939 tarihine kadar· 

bir yıl müddetle icara verilecek olan aşağıda yazılı belediye 
akaratının artırma müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - İsteklilerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu 
tutarında muvakkat teminatl~rile birlikte 9 Haziran 939 Per
şenbe günu saat 15 te Belediye Daimi encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

Mevkii Cinsi 
Dükkan 
Baraka 
Baraka 

Hükümet bulvarı sokak 10 
İstasyon koprüsü başı 

Bedeli nıubammeni, 
32 Lira 

42i 
250 

,, 
" " " " 

552 

na rüchanı olan diğer alacaklılar • 
bulunup ta bedel bunların o gay- J 
ri menkul ile temin edilmiş ala-

caklarmın mecmuundan fazlaya Çine asliye luıkuk 
çıkmazsa en çok artıranın teah-
hüdü baki kalmak üzere artırma _hakimliğinden 
onbeş gün daha temdid ve on~e- ' Ancın köyünden Ali oğlu 
şinci günü aynı saatta yapılacak Mustafa ve k:ırdaşları Kamil 
artırmada, bedeli satış isteyenin 

ve Halil ve Osmanın Ancin 
alacağına ruchanı olan diğer ala- köyünün Mestan dagv ı mev~ 
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan kiinde şarkan hacı Ömer oglu 
fazlaya çıkmak şartiyla en çok Salih vcreseleri zeytinliği ve 
artırana ihale edilir. Böyle bir kısmen cebel garben Hasan-
bedel elde edilmezse ihale yapıl lar köyünden İsmail ve Dereli 
maz. Ve talebi düş.er· köyünden hafız oğlu Muhar-

6 - Gayri menkul kendisine k 
rem zeytinli leri cenuben ceihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse btl şimalen Aleyhan köyünde 
ihale kararı bozularak kendisin- oturan Mehmet kızl~rı Fatma 
den evvel en yüksek teklifte Ümmük zeytinliklerile çevril-
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona miş 382 sak Ye 382 l'ira kıy-
razı olmaz veya bulunmazsa he- metindeki zeytinliğin ziliyeti 
men on beş gün müddetle artır- bulunduğundan tescilini talep 
maya çıkarılıp en çok artırana etmekte olduklarından ta.pulu 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde ve tabusuz başka alakadarla-
beşten hesap olunacak faiz ve rı varsa bir ay içinde müra• 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet caat etmeleri ilin olur. 
kalmaksızın memuriyetimizce ala- 549 
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

1 parçapgayri menkul Yukarda 
göate·rilen S I 7 I 938 salı günü 
aaat 16 dv Aydın icra memurluğu 
odasında işbu ilin ve göterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (550) 

r...... Abone şeraiti ........ , 
j Yıllığı her yer için 6 lira. f 
1 Alb aylığı 3 liradır. } 
1 idare yeri: Aydında C. H. i 
: . : 
: P. Basımev1. i 
! gazeteye ait yazılar için i 
f yazı iıleri müdürlüğüne, ilan- ı 
: lar için idare müdürlüğüne ! 
: - d·ı lid" • i muracaat e ı me ır. i ................................................. 

1 • 

imtiyaz aahibl ve Umumi Netriyat 
Müdürü : Etem Mendre11 

Baaıldığı )er : 
c. H. P. Ba.ımevi 

•ıA 'an 
Aydın satınalma 
homisgonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 66,000 kilo ku
ru ot 17 Haziran 938 Cuma 
ğünü saat 15 te alay satınaı .. 
ma komisyonunda açık eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin be-

deli 2,640 liradır. İlk teminatı 
198 liradır. Şartnamesi komis

yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanani vesikalarla beraber 

belli saatte komisyona gelme· 
leri.. 31 5 9 14 547 



, 

, 

AYDIN SAYI ı 5 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
11.wı.t-lautaaul .-..operat&I · 

Parla bp faldlltui lautueleriaden mema 
1.taaJnaiclaa .ta-ittir· Hutalanaı her rfla ~ba~taa 

akpma kadar Park karfı11acla 1•l J•pbrclıtı eriacle 
bW eder. 130 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalanın kabul eder 

Balamevi : Belediye karşısı 

260 

• 
V. Kültür 

//in; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Aydın Üi Tarihi 
Una bir tetebbuun maluulG. tarihi 1eai maaulle aalamaaıa kıJ· 

metil bir kneti olan AYDIN TARI Hini A1clıacla Belecll1• kaqdlacla 
Slle,...aa Gezer, latanbalcla Remd kltlpbaaeainclen tedarik eclebUlr· 
aials. 

A1dıaıa bitüa tarihi mali•abaclaa bqka cotrafl tabii malima
iını ela ba kitaptan lfreaecelainis. 

Yazanlar. ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının ba uerdea bir tane edigmeejai taniye ecleriL 

Fiab 250 brafm. 

C. H. P. 

DOKTOR 

MONIFI. ERMAN 
MIEML.IEKIET HAeTANIEel 

Dotam, Kadıa lıutabldara mltelaa_. 
•• Operat&ii 

Hutalanaı her ril• Parlc lcartı•ada Ba1 Huaa KAlll-
lla eYlade kabul ecler. 466 

ll11a1ene aHtleri : •bah 7 - 8 
Otledea aonra 3 elen ltlbana ........................... 

9ıi!ii ':.."".' .. ' ' ... ~ !iti! ;;:ıı Si•~ ~Jl!!ltl~ 

r··-~:~;:~~:~~::·u 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpsmdaki 
• muay~n~haneainde, hergtin aaat yediden sekize Ye 
: içten yediye kadar haıtalanm kabul ve teclaYi 
t eder. Her türlü kao, idrar, balıam muayeneleri icra 
t edilir. Veremliler, en son tedavi vasata.il olan 
t Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

······~~-~~········~··· 
• • • • • • • • • • • • 

SELA.HETTIN ERAY 
EŞREF ERMAKAST AR 

VE 
KADRiYE ERMAKAST AR 

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

DIKIMEVI 
Hevesli bayan ve baylara her model Gzerinclea den 
verilir ve az zamanda yetiftirilir • 

ADRES : Tilrk Hava Kwıamu ittiuliade No :5 
• [ 491] 
.#,~~~~~~ ............................ .. 

1 

:4 .................................................... , 
: DOKTOR : 
• • i F AHREDDIN SÜGÜR i 
ı ı 
: Birinci Samf Dalıili Çocuk Hutabklan Mitah•ewı i 
ı Paria Tıp Fakilteai Hutaaeleriadea batlaula i 
! Maa11enehaneat•.1dıaia Gul Bat.an1Mla BafaboPa .. kklaa ... S 
i luriade her rila aaHbclaa .. kta•a kadar Hutalarim kaW • ._ ı ........................................... ~ •••••••••• ı 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
I 

---· ·---
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


