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Ortaokulumvzdan bu sene 112 
talebe mezun oldu 

On yıllık ömrü olan Orta
okulumuz, sekiz yılda yetiş
tirdiği 434 mezuna bu yılda 
23 kız, 89 erkek olmak üze
re 112 mezun ekledi. Bu su
retle dokuz yılda 546 cumhu
riyet çocuğuna orta tahsil 
diploması verdi. 

Hemen kaydedelim ki bu 
yıl, okulun hayatında gerek 
kemiyet ve gerekse keyfiyet 
bakımından en verimli yılı 
olmuştur. 

Bir kere mezun talebe sa
yısı geçen yıllara nazaran bir 
misli artmıştır. 

Keyfiyet bakımındanda ye
tişen talebeler, geçen yıllarda 
daha dolgun malumatla çıka
rımışlardır. Bunda müfredat 
proğramlannın değişmesi, ki
tapların yenilenmesi bir imil 
olabilirsede çok kıymetli öğ

retmenlerin himmet ve gay
retide inkar olunamaz. Sınıf
ların mevcudu 50 - 80 arasın
da olduğu ve bütün öğret
menlerin haftanın bütün sa
atlannda ders aldıkları dti
şllnülürae öğretmenlerin me
saisi daha iyi tebarüz eder. 

Şu noktayıda ilive etmek 
isterim ki, bu yıl mezuniyet 
imtihanları geçen yıllardan 
daha sıkı geçti. Mümeyyizle
ria çokluğunu CSğretmenler 
teşkil ettiiine göre, bunu 
talelaelerine olan itimatlanma 
bir ölçlisü olarak telikki et
mek lazımdır. Haricten davet 
olunan mümeyyizlerin kanaat
lanndan öğrendiğimiz bu ba
kikab, cumhuriyet maarifinin 
yükselme ve ilerlemeıioi te
barilz ettirmesi bakımından 
sevinç ve gururla kaydedi
yoruz. 

Okulun bu yılki umumi ta-
lebe ve alınan vaziyetine ge
lince: 

32 Kız 124 erkek talebeıi 

Halkeoi lı6fe•i: 

Bagln: 
1 - Saat 17 den 23,30 

kadar biçki ve dikiş 
yurdu sergisi herkse açık
tır. 

2 - Saat 18 de Dil, 
tarih ve edebiyat ıubeli 
kamitui toplanbıı vardır. 

• 

olan iki şubeli son sınıftan 
23 kız, 89 erkek mezun ol
muş 9 kız 34 erkek t~lebe 
bütünlemeye bir erkek talebe 
de sınıfta kalmıştır. 

38 kız, 159 erkyk talebesi 
olan üç ... şubeli ikinçi sınıfta 
15 kız, 90 erkek talebe doğ
rudan doğrua 6 kız 19 erkek 
talebe sözlüden geçmiş 14 kız 
43 erkek talebe bütünlemeye 
3 kız 7 erkek talebede sınıfta 
kalmıştır. 

46 kı:c, 220 erkek talebesi 
olan 3 şubeli birinci sınıfa da 
40 kız 150 erkek talebe doğ
rudan doğruya geçmiş 2 kız 
10 erkek sözlüden geçmiş 4 
kız 49 erkek talebe bütünle
meye 11 erkek talebe de sı
nıfta kalmıştır. 

Rakamları hülisa edersek 
619 talebeden 153 talebe bü
tünlemeye 22 talebe. de sınıf
ta kalıyor. 

Muvaffak olanların nisbeti 
mevcud talebe sayısına naza
% 72 dir. Bütünlemeden mu
vaffak olacaklarla bulJiiıbetin 
% 90 nı geçeceğine fÜphe 
edilmez. 

Bu çok verimli ve parlak 
netice karfısında başta direk
tör Refik Yıldırım Tellioğla 
olamak &zere bütün öğretmen
leri tebrik ve takdirle anmak 
tilkran borcumuzdur. 

Bu yıl sanat ve ilk 
okulların Yerimi de aynidir. 
Onlanb muvaffakiyetlerini de 
malumat elde ettikçe bildire-
oeğil. -···-Londrada 

Yeni bih komaiyon 
kuruluyor 

Londra 27 - lngileere hli· 
k6met tarafından ispanyadaki 
Si ~il ahalinin bombardman 
edilmesi için bir komıiyon 
teıkili hakkındaki Jiirftmeler 
Londra mehafilinde çok iyi 
bir tekilde kart1lamnqtır. 

Bu hususta Amerika, ineç 
ve Norveç ile Honlandaya 
miiracaat edilmiştir. 
Amerikanın cevaba beklen

mektedir. Honlaadallahul et
tiği takdirde ls~eç ft Nornç 
lllktlileUeri de birer murilı
hu göndereceklenllr • 

Belediye Reisimiz 
Ankaraga gitti 

Belediyeye aid bazı işlerle 
bu meyanda bilhassa şehrin 
her gün artan elektrik ihti
yacını temin için alınmas~ 

lazım gelen yeni motorün te
dariki hususunda teşebbüsatta 
bulunmak nzere Belediye rei
simiz Nafiz Karabudak bu ge
ceki trenle Ankaraya gitmiş
tir. 

Belediye reisimize iyi yol
culuklar ve muvaffakiyetler 
dileriz. 

-+-
Dr. Bremer 

1 lzmire döndü 

Geçen hafta Aydın, Nazilli 
ve Denizli havasisinde tetki
kat yapmak üzere geldiğini 
yazdiğmer Bornova ziraat mil
tabaasısı Dr. Bremer tetkika
tını bitirerek refakatında a
sistanı Hikmet içmen olduğu 
halde dün lzmire avdet et
miştir. 

Ödemiş seyahati 

istihbaratımıza nazaran Kı
zilay, Halkevi içtimai muave
net şubeıile beraber bir Öde
miş gezisi tertip etmiştir. 

Günü. yakında taayyün etle-
cek olan bu geziye Türk Hava 
Kurumu Aydın şubeıi, yer 
ürOnleri dolayısile iıtirlk ede
memiıtir. 

Bir çok kimselerin bu ge
lliye iştirak edecekleri ağre
nilmiştir. 

Beynelmilel mesai 
kongeresl 

Roma '2.7 [Radyo] - Dün 
Konfidriya sarayında 62 hü
kumetin iştirakile Beynelmilel 
mesai kongresi açılmıştır. 

Japon kuvelleri 
ilerliyorlar mı 

Tokyo 27 - Domey ajaa-
11ndan. 

Teeyyttt etmemiş olan bir 
haberde Japon kıtaatınıa ye
niden garba doğru ilerleme
ye başlayarak salar albnda 
kalan arazide bazı noktaları 
ittal etlikleri bildirilmekte-
dir. a.a. 

Süreyya Diker 
-Biçki ve nakış sergisi

·~ 
Halkevimiz salonunda açı-

lacağını evvelce yazdığımız, 

Süreyya Diker biçki ve nakış 
yurdunun yıllık sergisi ev\ el
ki akşam saat 18 de ilbay 
Özdemir Gündayın ve Halke
vi reisi, Parti İlyön kurulu 
üyeleri, daire amirleri ve şe
hir kültür elemanlarınnı hu
zurfarile açılmıştır. 

Açışa, ( istiklal marşı ) ile 
başlanmıt ve bunu Özdemir 
Güodayın kısa bir nutku ta
kip etmiştir. 

İlbay nutkunda, biçki yurt
larının memleket kadınlığının 
ileri gitme ve yücelmesinde 
mühüm rolü olduğundan bah
setmitler ve Aydın Biçki ve 
Nakıt yurdununda son yıllar
da bir tekimül ve inkişaf 
yolunda bulunduğunu, Halke
vi köşesinde açılan serginin 
bu iokitaf Ye tekamül göıte
receğini izah ederek ıergiJi 

açmıtlardır. 

Açılııta yurCI talebeleriadea 
Cemile Gılın ilbaya mukabe
lede btJ11nmuı bU arada Tlrk 
kad•nıo, zamanla yılmaya• 
birer çalııma unsuru olduiun
dan bahsetmiş Ye: 

Ba miaasebetle duydufa
muz gurur ve heyecaaa m.

-kahil ıayed eeerlerimiz takdi
rinize mazhar olabilecek şe
kilde ise ne matla bizlere) ,, 

Cümleaile aözleriai bitirmiı
tir. 

Sergi ziyartçilerin çak can
dan takdirini kazanmı' ve da• 
ha ilk günde degerli bir all-
ka görmüştilr. Müdür Süreyya 
Dikeri ve genç kızlanmızı 

tebrik ederiz • _.....,_ 
ispanya sularında 
iki /ngiliz gemisi 
daha bombalandı 

Valanıiya 27 - Bir Fran
kiıt tayyare filosu bu sa~h 
Valansya limanında bul.ıiin 

Allen ismindeki İngiliz vapu
runu bombardman eUaiJtlr. 

Vapurda yangın çıkmıı ve 

mlrettebattan birisi ölmlifllr. 
a.a. 
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Şehir işleri hakkında Belediye 
reisimizle mülikat 

Belediye Enclimeninin ıeh
rin dektrik ıebekemnin bil
yiidülmeai ve fabrikanın yeni 
bir motörle tecbiz edilerek 
gece gtındllz mlltemadi cer
yan temin edilmesi hakkında 
gazetemizde çıkan yazı llze
rine belediye reisimizle bu ve 
diğer su işleri üzerinde ko
nu,mak istedim. müracaatımı 

giiler yüzle kabul eden reisi
mize ilk sualim elektrik işi 
hakkında oldu. Aldığım cevap: 

- " Elektrik müeeısesemi
zi takviye etmek, şebekeyi 

genişletmek ve ihtiyacı tama
men karşılaya bilmek için 
ikinci bir motör almak zaru
reti vardır. Çünkü, ümidin 
çok fevkinde olarak iki yıl 
zarfında abone adedinin ve is
tihlikin çoğalması, gecenin 
mnayyen saatlarında motöriin 
tam kuvvetile çahıtırılması 
dolayııile yeniden abune kay
dolnnmak isteyenlere elektrik 
cereyanı verilememektedir. 
Bundan baıka muvcut bir mo
törün mütemadiyen çahşma
aandan her hangi bir ariza 
vukuunda şehrin tamamen 
elektriksiz kalmasıda ikinci 
bir motör almak zaruretini 
katiltttirmektedir. 

Gerek mevcut motörftn ve 
gerekse alınacak ikinci mo
törün temin edeceği elektrik 
cereyanı ve şehrin atiyen in
kişafıda nazaridikkate alma
rak yaptırılan yeni şebeke 
projeside Nafia Vekaletince 
taıtik olunmuıtur. 

Mali vaziyet milsait olduğu 
takdirde 75 bin lira keşif be
deli olan proje tamamen tat
bik edilecek, eğer 75 bin lira 
hemen temin olunamazsa ilk 

• AyJın. ın telrilııuı ı 16 

İf olarak 31 bin lira bedelin
de olan motar alınacak ve 
bu mot6riln yerleıtirileceii yer 
yaptırılacakbr. Bunun için be
lediyenin balen 15 bin liraSI 
mevcuttur.,. 

Elektrik işi .hakkında daha 
fazla tafsilatı sayın okurları
mıza evvelki glln çıkan sayı
mızda verdiğimizden bu mev
zu ilzerinde öğrendiklerimi ka
fi görerek diğer suallerime 
geçtim. 
. - Bu hafta içinde Anka
raya gideceğiniz söyleniyor, 
bu hususta Aydın okurlarını 
tenvir etmenizi rica edeceğim. 
-"Gerek bu motörün alınma

sını temin ve gerekse su iti 
için icabeden makamlarla te
masta bulunmak üzere Bele
diye encümeni Ankaraya git
mekliğimi kararlaşbrlmış ol
duğundan bu hafta içinde 
Ankaraya gideceğim . ., 

Bu mülakata beni ıevkeden 
en mühim amil ,ebrin SU İşi 

idi. Tesisat ve inşaatın ilerle
diğini duyuyor, fakat su için
de yaşayan su mahluklarımn 
suyu bilmedikleri gibi su işi

mizin de bu günkü durumunu 
bilmiyoruz. Bu sebebten reisi
mizden su hakkında da ma
lumat isterim. 

-" Su isale boruları men
badan itibaren topyatağına 
kadar kısmen döşenmiştir. 
Orada çok tazyik yapacak 
uf ak bir kısma çelik borular 
döşenmesi muvafık görüldü
ğlinden çelik boru ısmarla
mışbk. Çelik borular lzmire 
gelmiıtir. 15 - 20 güne kadar 
bu borular Aydına getirilerek 
menbadan topyatağına kadar 
olan isale mecrasının noksan 

Bir Çocuğun Macerası 1 
1 

Y aaan : Jeann• Moiret 
- Peki nerede yatacaksın? 
- Ah ; bu hususta hiç bir 

kararım yoktu. 
Seyahat ediyorum Ye Pa-

rise gidiyorum. 
- Parise mi? 
- EYet Parise ya 1. 
Sonra içini çekerek iliYe 

etti. 
-Oraya fimendiferle gide

cektim. Fakat yolda paramı 
çaldılar. Şimdi yilrüyerek git
meğe mecburum. 

Bu bal köylü çocuğa o kadar 
harikulade g6riindüki bir fey 
demeksizin hayretle gözlerini 
açtı. Fazla bir şey sormadan 1 

seri döndü ve acele evine gitti. , 

Çevlrea : V. H. 1 

Piyer meyuıane yola ko· 
yuldu. Fakat daha yirmi adım 
atmamııtt ki biraz evvel ken· 
disile konuıan çocuk ona ye
tişti. 

- Sen yemeği bizimle be
raber yiyeceksin, dedi. An
nem böyle istiyor. O Hayla•· 
lan sevmez lakin sen bir 
haylaz değilsin değil mi? 

Haydi gelsene canım.. Yat
madan eyvel yine bile oyna
nz. Sana benim yatağımda 

bir yer ayırınm. 
Haydi gel! .• 
Çocuk çabık çabık hem 

bunları söylüyor, hem de Pi
yeri kolundan çekjyordu. 

kısımlarile ıebir ıebekesinin 
borulan diSıenmeje baılana
caktır. 

Topyata imdaki rezervati>r 
ikmal edilmiftir, Terıih havu
zu ile baraj ye ıehir ıebeke
sinin EylQI nihayetine kadar 
bitirileceğini kuvvetle nmid 
ediyoruz. 

Bu suretle 29 teırinievvelde 
Cumhuriyetin on beşinci yıl 
dönümünde Aydını temiz ve 
ııhhı suyuna kavuşturacağız . ., 

- Bu hususta bir ıual da
ha soracağım. Tem!z su gelin
ce halkın evlerine yaptıracağı 
tesisat hakkında belediyece 
ne dllşünülmektedir ? 

- " Geçenlerde de suyun 
miltebhidi Hobtif şirketi mll
dürü Aydına gelmişti. Kendi
sile bu mevzu üzerinde ko
nuştuk. dedik ki ıirket 
Ya belediyenin manevi şah
siyetine bir kredi açarak bal
kın tesisat malzeme ihtiyacile 
saatlerini taksitle versin ve
yahut civr viliyet ve kazala· 
rın da suları yapılmakta ol
duğundan Aydını santral ola
rak kullan11n burada malzeme 
sataı mağazası açsın .. Bu mev
zular üzerinde şirketin tekli
fini bekliyoruz. 

Esasen şehir şebekesi dö
şenmeğe başlayınca yani ıu 
verilme den S - 6 ay evvel 
belediye halka su almak 
iıtiyenlerin evlerini yazdırma
ları ve teiisatlannı yapbrma
rı için ilin edecektir. ,, 

--: E vlerioe su alamıyacak 
fakir halk için ne düşünül
mektedir. 

- '' Bunlar için şehrin muh· 
telif yerleine 24 çeşme konu
lacaktır . ., 

El~ktrik, su hakkında yeni 
malumat almışbm. biraz da 
diğer belediye vazifeleri ve 
tehir ibtiyaçlan üzerinde ne 
düşnüldüğiinü öğrenmek iste-

Za~alb yetim; nasıl oldu
ğunun farkına varmak91zın 
kendisini bir k8y evinin ka· 
labalık mutbahında buldu. 

Sofrada dumanlan tDten 
bir lahna çorbas1Dın nefiı 
kokusu etrafa yayılmııtı. 

Ooada bir yer açtılar Ye ye 
mek yerken anlattığı biklyei 
felaketini alika ye teeuiirle 
dinlediler. 
Çocuğun ıaf Ye mahcup 

tavrı blltlln oradaki iyi yiirek
li kaylüJeri mllteeuir etmişti. 

Çapkınları sevmediğini söy
liyen kCSylll kadın onu oğlu
nnn yanına kendi elile yatır
dı ve ertesi glln hareket e
derken yol paketinin içine 
bir ekmekle bir çok kabk 
yerlettirdi. 

Piyer bilbasaa bu hediyeye 
çok ıevinmitti. 

Çnn" ü hiç olmazsa bir iki 
giln için olsun onu para har-

Bombrdmrn hlldl
seleri lngiUerede 
hayretle karşılandı· 

Londra 27 - lngiliz ban
dralı vaporlara yeniden ta
arruz yapıldığı hakkında 
kırk sekiz saattenberi Lon
dradan gelen haberler bu gibi 
taarrzların arbk durduruldu
ğu yolundaki teminata rağ
men burada derin bir tesir 
hasıl etmittir. 
Bombardmanların yanlıthkla 

mı, yoksa Frangistlere tabi 
olmıyan tayyareler tarafından 
mı yapıldığı tahkik edil
mektedir. 

· dim. Son sualimi sordum. 
- 938 yılı büsçesile yapı

lacak ve yapılması tasavvur 
olunan işler hakkında da ma
liımat lütfediniz ? 

- "'Şehirde ıu ıebekeıi 
yapıbrkon açılacak kaldırım
ları tamir ettireceğiz. Şehir 

yollarının tesvei türabiyesine 
devam olunac.ktır. Şehir par· 
kının ıslahına mevcut tahıi
ıatla çebşacağız. Temizlik 
iterine daha çok ehemmiyet 
vereceğiz. Bunun için temizlik 
amele kadrosunu geniıletmek 
ve yeniden dört beş araba 
almak kararındayız. 

Bilirsiniz ki, her noktadan 
bir çok hanları kapadık. Be
lediye hanını bütün hanlara 
örnek olacak tekilde yeniden 
yaptıracağız. Bütçeye konulan 
tahsisat nisbetinde asri me
zarlığın inıasına devam ede
ceğiz. 

Topyatağından inen sellere 
kartı yapılmağa başlanan sek
leri yaptıracağız . ., 

Verdiğim yorgunluktan do
layı özür ve aldığım malümat
tan dolayı da teıekkiir ede
rek reisimizin yanından ay· 
rıldım. 

cetmek mecburiyetinden kur
tanyordu. 

* •• 
Yllrlmek, daima yllrDmek, 

gDnle ve ıecelerce gBnq Ye 
yağmur albnda b\r hafta mll
temadiyen yiirilmek. · 

Bazan ha va birden bire 
bozulduğu ve yahut aDllDD 

gece baıtırdıiı zaman ban
nacak bir yer bulmak. 

Bunlar kolay ıeyler değildi. 
Bazı defa köy banlanna 

girmek zarureti ha11l oluyor
du ve zaten az olan paralan 
allraUe azalıyordu. 

Çocuk, açlıktan almemek 
için ne yapması lizımgeldiğiai 
dlltilnilyordu. 

Yorgunluk ve açlık onun 
yalnız vllcudunu değil dima
ğını harap etmişti. 

Ona fimdi Sennazerde an• 
nesile geçirdiği günler pek 
uak imiı sıibi geliyordu. 

- Soaa 1ana -

• 
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. Perakende alış verişte maktu .. 
fiat kannnu 
--------Maktu fiat üzerine satış tine tabi olan hakiki veya 

mecburiyetine dair olan ka- hükmi şahıslar kendilerinin 
nun projesi; kamutay encü- veya ilgili teşekküllerin me· 
menlerinden geçerek umumi mur, müstahden ve hissedar-
beyette konuşulmak ÜZ t> re larmın nisbetini evelden bele-
ruznameye alınmış bulunmak- diyeye bildirmek şartile, mad-

tadır. deler üzerine koydukları fia· 
Haber aldığımızz göre en- attan tenzilat yapmakta ser-

cümenler, evve]ce ana batla- bert buJunmaktadırlar. 
nnı neşretmiş olduğumuz pro· Mahiyeti itibarile veya ka-
je üzerinde esaslı tadiller nunen pazarlıksız bir fiata 
yapmışlardır. Projenin ilk tabi tutulması mümkün olmı-
maddesine göre bu kanun yan satışlar haklunda bu ka-
hükiimlerinin tatbik edildiği nun hükümleri tatbik olunmıya 
yerlerde veya bu kanuna ta- Belediyeler bu kanun hü· 
bi tutulan maddeler hdl<kında kümlerinin tatbik ve tathikile 
perakende ticarette pazarlak- alakalı işleri görmekle mü-
sız satış mecburı olmaktadır. kellef tutulmaktadırlar. İkti-

Perakende surette satış ya· sat Vekaleti, bu işleri kontrol 
pan dükkanlar, ve mağaza- edebiJceği gibi, lüzum gördü· 
larla .. Sair satış yerlerinde satı- ğü yerlerde doğrudan doğru-
lan maddeler üzerine bunların ya taktbik için memurlar 
fiatlarını ve ayrıca vaziyetlerini kullanabilecektir. 
gesteren bir etiket veya baş- CEZA HÜKÜMLER) 
ka birer işaret konacaktır. Etiket koymayan veya fiab 
Maim mahiyeti, etiket veya bildiren başka bir şey asmaya 
başka birer işaret koymıya riayet etmiyenlerden yirmi 
müsaid olmiyan hallerde, hal- lira kadar para cezası alına-
kın görebilect-ği bir yere liste caktır. 
asmak suretile de o malın ma· Etiket koyduğu ve liste 
biyeti ve fiaatı halkın ittilaına astığı halde bunlarda yazılı 
arzolunacalctır. miktarlardan aşeğı ve yukarı 

Pazarlıksız fiat veya ayrıca fiatla mal satanlardan beş 
vasilardan biri veya ikisini liradan yirmi liraya kadar pa-
gö.steren etiket yahud işaret ra cezası alınacaktır. 
konması mecburiyetinin en Bu fiillerin tekrarlaması 
evel hangi yerlerde, hangi halinde para cezasile beraber 
ticaret şubelerinde, hangi mad· dükkan, mağaza veya ticaret-
deler hakkıoda ne suretle hanenin bir haftaya kadar 
tatbik edileceği, İktisad Ve- kapatılmasına da karar veri-
kaletinin teklifi üzerine Ba- lec~ktir. 
kanlar Heyeti kararile tayin Bu madde de yazılı cezaya 
olunacaktır. Bir maim tayin çarptırılanların isimleri; dük-
edilmiş fiatından aşağı veya kan, mağaza veya ticaretha-
yukarı satılması yasak olacak- nelerinin halk tarafından 
br. kolaylıkla görülebilecek bir ye-

Pazarlıksız sataş mecburiye- rine astlacak yafta ile ve ma-

1 "/Jç tayfa öldü 
Madrid 27- Halikan lima .. 

nında Frankist tayyareler ta-
rafından bombalanan İngiliz 
bandıralı Kordiyan vapurun
da mürettebattan üç kişi öl
müştür. 

-·-
Vilayet bütçeleri 
münakale/eri 

Hususi idareler bütçelerinde 
ihtiyat ve tahakkukatından 
diğer tertiplere yapılan mü
nakalelerin de mahiyet itiba-

rile diğerlerinden farkı olmadı
ğından bunların da bütçe ko
misyonu kararı ve icra vekil
leri heyetinin tasdiki ile ya
pılmasını kararlaşbrıldığı ha
ber alınmışbr. 

ilin 
Vilaynt daimi 
Encümeninden 

350 liraya ihale edilmişken 
müteahhidi tarafından taah
hüdü ifa edilmediğinden iha
lesi fesb edilen 552 lira 66 
kuruş keşif bedt ili Söke - ta
tarlar mendres geçit gemesi 
1171938 perşenbe günü saat 
15 de ihale edilmek üzere ye-

' niden eskiltmeye çıkarılmıştır. 
inşasına t~lip olanların Vila
yet encümenine müracaatları. 

18 23 28 3 [591] 

halli gazetelerle ilin edile
cektir. 

Para cezalarına dair olan 
cezalar kati olarak ve hiç 
bir mercie de itiraz edilmiye
cektir. 

lmtiyu. aahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendrem 

Baaıldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevl 

Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 
Gllnİ Kunt 
Atçalı Ali oğlu Ahmet Arslandağ 
Mehmet oğlu Muhidtio Eğridişli 
Sabri Dural 
Mustafa oğlu Sadık ve ·ortağı Ahmet 
Abd~rrhman oğlu Sabri Tuğrul 

" " " Osman oğlu Mehmet kaymakçı 
Tenekeci Ali usta 
Arap Sadık 
Reis köylü hacı Bayram 
Balaban oğlu Mehmet 
Mustafa oğlu Nihat 
Berber oğ. Mustafa kahvesinde hafız mehmet 
Berber oğ. Mustafa kahvesinden hafiz Mehmet 

Sanatı 

Diş ~oktoru 
Nalıncı 
Aşçı 

Terzi 
Kakveci 
Tabelacı 

" 
Teneci 
Fırıncı 

Kahvaci 

" 
" 

Berber 

Mahallesi 
Çarşı 
Cuma 
Orta M. 
Köprülü 
Hasan Ef. 
Köprülü 
Kube i P. 
Bozdoğan 

Germenik 
Ortaklar 
Kara bağ 
Germencik 
Ortaklar 
Menteşeler 
Ortaklar 

Senesi 
938 

" ,. 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 935 

Verginin 
matrahi 
Lira K. 
20 
10 
60 

130 
45 
48 
12 

27 
45 
21 
18 
30 
9 

15 

YOZ 5 

ilin 
Aydın hususi M. 
müdürlüğünden 

Devlete vcrği borcu bulun
masından haczedilen ve Nazil
li elektrik fabrikasında mah
fuz olan bir adet tiransmis
yon ve bir adet grank ve 
teferruatlarının 30161938 ta
rihine müsadif perşenbe günü 
saat 15 te Nazillı hususi mu
hasebe dairesinde açık mü
zayedesinin icrasile sabşa 
arzedilecktir. Taliplerin yazılı 
gün ve saatte Nazilli hususi 
muhasebesinde hazır bulunma-
ları. 610 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Aydının Karahayıt niyesinin 
Dalama köyünün köy içi mev
kiinde sağı yol solu Osman 
usta vereseleri kahvesi arkası 
koca çeşme cephesi yol ile 
çevril bir kıta fırının macar 
oğlu Musadan 311 yılında 
haricen satın almak suretile 
Ali oğlu Osman devecinin 
senetsiz olarak tasarrufunda 
bulunduğundan bahsile köy 
kurulundan getirdiği ilmüha
berle namına yeniden tescili
ni istediği bu fırının eski 
sahibi macar oğlu Musa na
mına tapu kaydı bulunmadı
ğından ilan tarihinden itiba
ren 11 gün sonra mahallinde 
hukuki ve hendesi vaziyetinin 
tesbiti için memur günderile
ceğinden bu mahal üzerinde 
aynı bir hak iddiasında bul
nanlar varsa 646 fiş sayısile 
keşif günü yerinde bulunacak 
memura müracaatları. 

Verginin 
miktarı 

Lira K. 
11 80 

2 40 
1 1 

30 82 
3 62 

15 84 
29 

23 81 
7 77 

10 80 
2 52 
5 78 
3 60 

29 
1 80 

tarihi 
1161938 
12131 " 
14131 " 
3131 ,, 

15131 " 
2131 ,, 

18131 ,, 

28131 " 
28131 " 
J,, " 
" " " ,, 

29 13/ " 
28131 " 

609 

Numaraı 
10166 
1145 
1199 
3185 
8122 
3163 
9117 
41 3 
6176 
6168 
3111 

101 4 
8130 

11133 
8143 

Yukarıda isim ve şöhretleri yazılı mükellefinin yapılan tahkikatla nerede bulundukları anlaşılamamış ve namlarına 
doldurulan kazanç ihbarnameleri tebliğ edilememiş olmakla hukuk muhakemesi usulü kanununun 141,142 inci maddeleri 
mucibince ihbarnemeleri aynen ilin olunur. Tarihi ilandan itibaren kanunu ruhsatlarına tevfikan bir ay içinde itirazda bu-
lanmıyanların vergileri katiyet kesbedecektir. [607) 28 2 10 
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DOKTOR 41 

· MÜNİF İ. ERMAN • 
MEMLEKET HASTANESi 

Doğum, Kadın hastalıklan mütehassıs 
ve Operatörü 

Meleket hastanesi eski operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren ~ 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
İstanbuldan dönmüştür. Hastalarını her srün sabahtan 

akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 
kabul eder. 130 

:Jl~~ ıltııımıtı ıımlh6 ııml!ı '~I ıım.~-

Devlet Demiryolları işleme Umum Aydın C. M. Umumili-
Müdürlüğünden: ğinden: 

1 - 15 Temmuz 938 tari-1 - Devlet Demiryolları lstayoo sınıfanda istihdam edil-
mek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alın2caktır. hinden Mayıs 939 sonuna ka

dar Aydın ceza evi mahkum-
A - Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta sahsili bi- farına vasati günde 330 adet 

tirmiş olmak. verilmek üzere muhammen 
B - Türk olmak. bedeli 8448 liradan ibaret 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak beheri 960 gramdan yerli 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmek, buğdayından yapılmış ikinc:i 
E - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua- nevi ekmek ceza eville tes-

yenelerinde faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hasta- lim edilmek şartile eksiltme-
lığı olmamak. ye konulmuştur. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek- 2 - Eksiltme kapalı zarf 
lerdir. Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle usulile yapılacaktır. 
alınacaklardır. 3 - Muvakkat teminat 

b k · ·h 9 T 938 c·· t · ·· ·· miktarı 634 liradır. 3 _ Müsa a a ımtı anı emmuz umar esı gunu 
4 

Ek .
1 

. t• Ak 
S. k · A k B l k · K · · - sı tmeye ış ıra e-saat 14 te Haydarpaşa, ır ecı, n ara, a ı esır, ayserı, . . k l 
t · E · ı k ı decekler teklıf me tup arını Malatya Adana Afyon, zmır ve rzrum ış etme mer ez e- b .b. hh'.tl . 1 

' ve u gı ı taa u ere gıre-
rinde yapılacaktır. bileceklerine dair ticaret oda-

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe ka- sından alacakları vesikalarla 

dardır. birlikte 15 temmuz 938 Cuma 
5 = Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müra- günü saat 16 ya kadar mak-

caat edeceklerdir. buz mukabilinde C. M. U. li-
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında fazla malamat al- ğine tevdie mecburdurlar. 

mak isteyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat 5 - Eksiltme ve ihale mu-
edebilirler. [598] 22 27 2 8 amelesi 15 Temmuz 938 Cu

...................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sıiııf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassıaı ı . : 
: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiıaıb : f Muayyenehaneai.A.ydında Gazi Bulvannda Bafalıoıılu dükkanının : 

: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder i .......................................... ~ ........ 

ma günü saat 16 da Aydın 

C. M. U. liği dairesinde top
lanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

6 - Masraflar müıteriye 
aittir. 

7 - Daha fazla malumat 
almak ve şartnameti görmek 
isteyenler C. M. U. liğine 

müracaat etmeleri lazımdır. 

(596] 21 28 8 13 

1 ilan 
1 Aydın tapu sicil 

·ı muhafızllğından 
Umurlu köyünden sulu Mes-

tan kızı Fatmaoın 35 sene
denberi kavgasız ve fasılasız 
tasarrufu altmda iken 926 
yılında ölmesile kızları F adi
me ve hafize ve Aliyeye kal
dığı bildirilen ve bu suretle 
tescili Umurlu belediye reisli
ğinden tasdikan verilen ilmü-

ı haberle istenilen Umurlu kö
yunun beylik yerinde kara 
Hasan süreği mevkiinde do
ğusu bay İbrahim ve Koçak 
çayı batısı Konyalı Şakir tar
lası kuzeyi ayvazın Halilin 
oğlu İsmail güneyi kör Salibin 
Mehmet tarlalarile sınırlı tar
lanın tapu sicillinde kaydı 
bulunamadığından senetsız ta
sarrufata kiyasen iktisap ve 
tasarruf sebepleri hakkında 
inceleme yapılmak üzere ilin 
tarihinden 11 gün sonra ye
rine memur gönderilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde ayni 
bir hak iddiasında bulunanla
rın muayyen günda yerinde 
bulunacak keşif memuruna 
yahutta bu müddet içinde ta
pu ıicil muhafızlığına 647 fit 
sayısile muracaat eylemeleri 
ilin olur. [ 608) 

C. H. P. Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

\ 

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

Cilt işleri 


