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Sayası : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayııı: 100 Para 

Kamutay Gurubu 
B. Celal Bayarın izahatını dinledi 

Bu sene Şarkta ve Garpta yeni Şeker 
fabrikaları kurulacak 

Ankara 28 [ A. A. J -
Cumhuriyet Halk partisi ka
mutay gurubu bugün Cemal 
Tuncanın başkanlığında top
lanarak Başvekil B. Celal 
Bayarın yeniden proğrama 
bağlanacak sanayi işlerinden 
bu arada garpta ve şarkta 
açılacak şeker fabrikaları ve 
pancar ziraatının iktisadi ve 
zirai faidelerinden bahsetmiş 

ve şeker sanayiinin istilzam 
ettiği himaye prensibi üze-
rinde durmuştur. Parti guru
bu mevzu üzerinde söz söyli-

yen bir çok hatiplerin müta
liialarını dinledikten sonra 

hükumetin şeker sanayııoı 
himaye pirensiplerini imzala
mış tesvip etmiştir. 

Bundan sonra dahiliye ve
kili ve Parti srenel sekreteri 
B. Şükrü Kaya parti mebus
larının geçen sene intihabat 

dairelerinde yaptıkları teftiş 

neticeleri ve bu senede tatil 
mevsiminde parti ve halk 
evlerinde yapacakları teftişler 
hakkında izahat vermiş ve bu 
sene halkevlerinin nahiye ve 

köylere kadar yayılmasının 

partice kararlaştırılmış oldu
ğunu söylemiştir. B. Şükrü 

Kayanm bu izahatıda gurup 
umumi heyetince alkışlarla 

kabul edilmiştir. 

-·-
Hanyo adasının 
işgaline muhalif 
imişler 

Londra 28 - İngiliz ve 

Fransız hükumetleri Japonla
rın Hanyo adasını işgaline 

muhalif olduklarını Tokyo 
hükumetine bildirmişlerdir. 

İstanbul valisi 
Atinadan avdet ediyor 

Atina 28 - Atina valisi, 
İstanbul vali ve belediye reisi 
B. Muhittin Üstündağ şerefi
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

B. Muhittin Üstündağ bu 
akşam İstanbula mütevecci
hen hareket etmiş Atina 
valisi ve Türkiye elçisi tara
fından teşyi edilmiştir. . 

B. Musolini 
General Badoğliyo ile 
· Konuştu 
Roma 28 - İtalya Başve

kili B. Musolini General Ba-
doğliyo ile erkanı harp reisini 
kabul ederek uzun müddet 
mülakat etmiştir. Yarı resmi 
mahfeller bu ziyareti İspanya 

meslelerile alakadar görmek-
tedirler. [a.a.] ----
Sovyet Rusyada 
Yeni tevki/at 

Riga 28 - Moskovadan 
gelen beberlere nazaran ordu 
komiser muavinleri arasında 
50 kişi tevkif edilmiştir. 

Vergilerde yeni tenziller yapılıyor 
istihlak ve muamele vergileri esaslı surette indiriliyor 

Hükumet Kamutaya iki proje verdi 
Hükumet proğramile hayatı ucuzlatmak ve vatandaşın mü

kellefiyetini hafifletmek için Maliye Vekaletini alakadar eden 
ilç büyük meselenin son ikisini, hükumet, Kamutaya takdim 
etmiı olduğu ;ki kanun projesile tahakkuk ettirmiş olmaktadır. 

Hükumet programile haya- vergileri, muyazezene vergisi 
tı ucuzlatmak ve vatandaşın üzerindeki hafifletici tadille 
n;ıükellefiyetini hafifletmek için gerçekleştiren ve hayvanlar 
maliye vekaletini alakadar e- vrgisi üzerindeki azaltma ile 
den üç büyük m-=selenin ıon de türk kölüsünün en büyük 
ikisini, hükumet, kamutaya servetinin inkişaf ve değer-
takdim etmiş olduğu iki ka- lenmesini temin eden hükfıme-
nun proje41ilc tahakkuk etmiş timiz, iki proje ile de istihlak 
olmaktadır. ve muamele vergilerinde ucuz-

Hizmet erbabına ait olan latmalar temin etmekte ve 
·====================· 

HalkeıJi k6, .. i: 

Bugün: • 

1 - Saat 16 dan 22,30 
kadar biçki, dikiş yurdu 
sergisi herkese açıktır. 

2 - Saat 16,30 da Kura
lar 17,30 da Spor komi
teleri toplanacakbr. 

ispanyada 
Yeniden muharebeler 

başladı 
Salamanka, 28 - 24 saat

lik sükunetten sonra Troel 
cephesinde muharebeler ye
niden başlamışbr. Kıtaatımız 
Savounto istikametinde bq 
kilometre daha ilerlemi§tir. 

bu tedbirle de, endilstri ha

yatımızda tam bir genişleme 
sağlamaktadır. 

Maliye vekaletinin istihlak 
vergisinde teklif ettiği esaslı 
ucuzlatmalar şunlardır: 

1 - Köyler ve geliri az 
halkın giydiği şayak ve buna 

mümasil neviden olan kumaş
ların kilo başına halen kırk 
beş kuruş olan istihlak resmi 
on kuruşa ve yirmi kuruş 

-Devamı 5 ncü •ayfada 

Almanya da 
ltalyan üniversite heyeti 

Berlin 28 - Alman nasyo
nal sosyalist gençliğinin Hay
delbergdeki tezahüratına itti
rak eden İtalya üniversitesi 
heyeti hariciye nazırı Fon 
Ritenbrop tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

İmar işleri için 
Borç alan Belediyeler 

Dahiliye Vekaleti muhtelif 
belediyelerin şehir ve kasaba-
larını imar etmek hususunda
ki istikraz müracaatlarını tet
kik etmektedir. 

Son iki ay içinde Aydın 
Beltdiyesinin su projesi için 
106.37~ lira, Mudurnu Bele
diyesinin elektrik projesi için 
20.168 liralık, Çaogırı Bele
diyesinin elektrik projesi için 
40.000 liralık, .Antep Beledi
yesinin su projesi için 241.583 
liralık, Konya Belediyesinin 
muhtelif imar işleri için 90.000 
liralık, Mardıo Belediyesinin 
elektrik projesi için 23.000 
Niksar Belediyesinin mahtelif 
imar işleri için 12.000 liralık 
istikraz talepleri Dahiliye Ve
kiletincc kabul edilmiş ve bu 

Belediyeler talep ettikleri 
miktarda parayı Belediyeler 
Bankasından istikrazda bulun
muılardır. 

Denizli gezisi 
Münasebetile Denizli
ler teşekkür ediyorlar 

Şehrimiz hava ve K121lay 
kurumlarının geçen haf ta ter
tip ettikleri Denizli gezisi 
Aydınlılar kadar misafirperver 
Denizli halkını da çok müte
hassis etmit ve bir kaç saat
tan ibaret kalan bu komşuluk 
ziyareti göniillerde sonsuz ve 
silinmez sevgi izleri bırakmlJ
tır. 

Aydınlılan çok iyi karşılı· 
yan Denizli halkının bissiyatt-
larıoa tercüman olmak üzere 
gazetemize gönderilen teşek
kür mektubunu aynen neşre
diyoruz. 

AYDIN GAZETESİNE 
Komşumuz Aydınlıların ter

tip eitikleri gezinti için şeh
rimizi intihap etmeleri halkı· 
mımı.zı çok sevindirdi. 

isterdik ki bu sayın kardeı
lerimizle geçirdiğimiz tatlı an

lar daha uzun olsun. Pek kı
sa olan bu neıeli günümilziln 
çabuk geçtiğini daha gezile-

cek bir çok müesseslerimizin. 
( LGtfen çeY'hinl:ı ] 



• 

Umurlu 
Gençl• birlijiııin 

faaliyeti 
Umurla (Husııai) - Umur

lu gençler birliği 26, 6, 938 
Pazar ... i 938 ylaetim lm
rulunu seçmek ve 938 senesi 
faaliyetlerini teıbit etmek 
maksadile genel bir toplanb 
yapmış yeni yönetim kurula
na Batkan olarak 6ğretmen 
izzet Y aiçınkayayı Gye ve 
kaptanlıklara öjTetmen Vasfi 
Dinceri Ahmed Bozkurdu, 
Bahri Arası, Hüseyin Güler
yüzü getirmiş ve faaliyete 
geçmişlerdir. 

Cumhuriyet ve spor alanın
daki uray Gazinusu gençler 
birliği tarafından icar edile
rek bu günden itibaren müş
terilerini memnun etmeye baı
lam•ştır. 

Gençler birliği muzik kolu 
muzik öğretmeni HOseyin Ba
yındır1n gayrttile öollmilzde
Li 30 AğustM Zaft.r bayramı 
için hummalı hazırlaklanna 
devam etmektedir. 

Umurlu esnafları elbirliği 
yaparak urayımızdan haftanın 
Pazar gllnü tatilinide kendi· 
lerine tatbik edilmesini iste
mifle:r ve urayımı.ıda kabul 
etmiştir. 

__ı..__. 

mesirelerimizin g6rülmedijini 
teuıfö le yad ederiz. 

Sevgili Aydınlılar, bir çok 
kusurlarımıza rağmen güler 
yüılerile, tatlı s3ılerile ve gct
zdderile Denizliyi ve balkanı 
iltifata gark ettiler. 

Gösterdikleri bu cemileye ve 
nezakete Denizli balkı namına 
teıekkUr etmeyi vecibe biliriz. 

0-!nizl belediye başkan 
Naili Küçüka 

Kızılay başkanı: Dr.M. Silğllr 
Hava kurumu batkanı 

E. Aktuğlu 
= ==== 
•Aydın" ın telrilta•ı : 11 

• 

ç· tayyareleri 
Bir ~ pmisi, üç nak .. 
liye vapurunu batırd lar 

Çocuk bakımı 
Do"'-r Fahnttla SGttlr 

Haake• 28 (A. A.] - Çia 
tayyareleri bir Japon harp 
_._. ile iç nakliye .,_. 

-67-

DU babrmıtlardır. 

Sovgetler endişe 
Ediyorlarmış 

Tokyo 28 - Nicinici gaze
tesine nazaran Sovyetler. Çin 
kuvvetlerinin Hankou ve Kan· 
ton demiryolu istikametinde 
ricat etmelerinden endişe et
mektedirler. 

· ~ · 

Çocuklann kano zarı baı· 
talıklarıoın bazı eşkillerini 
yazmıştık. Bu gOnde hususi 
surette kendini bize her za
man gösteren karın zarı ve
reminden babıedeceğiz. 

Karın zara veremi çocuklar
da pek çolc götülen hastalık
lardan biridir. Memleketimiz
de verem ile kimse alaka 
göstermediği için bu hasta
lık ta o nisbetle fazladır. 

Çocuklarda ekseriyetle 6 -12 
yaşlar arasında çok g<Srülür. 
iki yaşına kadar olan küçük
lerde daha az tesadüf edil-

Roman yada 
Sabık başvekil ltalya

dan avdet etmiş 
Bükret 28 - Sabık başve

kil Nikola Yorga ltalya seya
hatıodan avdet etmiftir. 

' diği gibi daha küçük yaşhki 
meme çocuklarında nadirat 
kabilindendir. 

_ .... _ 
• 

Çinliler 
Büyük kanalın setlerini 

tahrip ettiler 
Tokyo 28 - Dumeo ajan- 1 

sın dan: · 
Nankinden gelen telgraf 1 

haberlerine göre Çinliler Nan- ı 
kinin yüz kilometre ıimali 
farkisindeki büyük lcanahn 
setlerini tarip etmişlerdir. Su
lar büyük bir araziyi iatili 
elmittir. 

Japon kıtaatı bu mıntakaya 
yaklaşhklarından s~tlerio bun
ların gerisinde harp eden 
Çinliler tarafından tahrip e
dilmiştir. 

T6kyo 28 [A. A.] - Çinli
lerin yeniden bazı set:eri tah· 
rib ettikleri bildirilmekte
dir. Bazı mıntakalarda Çio 
kıtaatı yt.niden arazi ve ka
sabaları İfgal etmıtlerdir. 

Karın zarı veremi ya do
ğrudan menşt:ini kaı 1ndan 
almak ıuretıle veyahut ta 
bariden karın zarına sirayet 
suretile olur. 

Priton zanna kan yolile 
haricten açılıtn bir verem 
nü'lesınm mikropları sirayet 
eder. Ve umumi olarak had 
pritonit tüberküloj yapar. 

Priton z,.rına ciğer vere
minden yahut ta aair aza 
vererulerinde kopan mikroplar 
sirayet suretile karın zarın<ıa 

bazan had bazan müzmin zar 
veremleri yapar. 

Çocukların ekseriyetle ya
kalandıkları göğüs zan vere
mi ifazlarınan Eviyei lenfaviye 
yollarile kann zarına sirayet 
etmesi neticesi göğös zarı ve
remi il~ beraber karın zarı 
veremi de husule gelir. Karın 
zanr.a verem mikropları doğ· 
rudan do)ruya barsak yoluyla 
da girerler. Alınan gıdalardan 
bilhassa verc:mli inek sütlerin-

den alınan verem mikropları 
baraağın A•YI mubatiıindea 
girerek lenfa yollarile kana 
zarına ve karın içinde meaa-

rikadaki guddelere sirayet 
ederen mevzii ve umumi pri
ton veremleriai yaparlar. işte 
bu noktadan dolayi her önllne 
gelen ıüt biliomedenen içil
memelidir. Sebe bi de verem 

mikrorlarının cihazı hazım yo
luyla dubuli işidir. 

Kan tarikile gelen verem 
mikropl~rıodan hariç gelen 
mikroplar umumi pritonitten 
ziyade mevzii pritonitler ya

parlar. 811 tiplerden ekseri
yetle salah ve tedavı imkin .. 
lan verdır. Bundan dolayıdırld 

ailr efradı çocuklatının karın 
ağrılanoı ve bilhassa •akitli 

vakitsiz devam eden ve itte

hasıoı kesen ve ayni zamanda 

çocuğu zayıflatan karın ağrıla
rından her halde sakınmak 

ve nazarı dikkatlerini celbet
mek lazımdır. 

DeYamı Y&r 

Filistin de 
Örfi idare ilan edi!di 

Kudüs 28 - Filistin arap· 

lan tezahürata devam et

mek tediı l~r. Tulkeremde grev 

çıkmıştır. Hühümet bir karı

tıklığa meydan vermemek 

üzere sıkı tedbirler almış ve 

&rfi idare ilin etmi~ir. 

Kudlls 28 - Bir askeri oto

büse taarruz ettiğinden mah

küm olan bir arap öğleden 

sonra idam edilmitlir. 

Bir Çocuğun Macerası 

ti ve bu karanm ya,ından 

umulmaz büyük bir azim ve 
irade ile htbik ediyordu. 

Eğer şimdi, açlık ve yor
gunluktan hilsiz ve ölü ola
rak yere düşers~; bu arzusu 

zünUn 6n0nde ot yığınlaJ. 
danı ediyorlardı. Etrafında 
her şey dönOyor, cebaıaemi 
bir sOratla oynuyordu. 

1 
Y az:aa : Jeanne Mai ret 

Doktor Dubois ile dört ço
cuğunu, çocu~larile oyun oy
nadığı ve bir gece misafir 
kaldığı ~ öy evini ancak ha
yal meyal hatırlıya biliyordu. 
Dimağında canlı olarak ya
f&yan Ye 0011 gayri iradi bir 
ıei.ilde bütü11 bu zahmet ve 
meşakkatlara katlanmağa ra· 
zi eden bir tek diifünce ya
tıyordu. 

- Ne olursa olsun Parise 
gitmek ve düzgün, namuskir 
bir hayat ve çalışma ile amu
cuıoa babasının yeglne su
çunu bafışlatmak f.. 

~ihayet bir gün en çok 
korktuğu, bununla beraber 

Çevirea : V. H. 

olmasını beklediği ıey oldu. 
Son meteliğinide ekmek al· 

mak için verdikten ve ekme
ğini yedikten sonra Parise 
pek çok kilometreler uzak 
bir yolda onparaıız ve ek
meksiz kaldı. 

Bu va~iyttten daha büyük 
bir ümitsiıliğe dOşmemesine 

hayret etti. Halbuki okadar 
bezgin, okadar bitkin idiki, 
bu zayıf ve aciz vücut ve 
dimağta artık ümitsizlik bile 
yer bulamıyordu. 

Zavallı annesinin ıon arru
ıanu yerine getirmek ıçın 

elinden geleni yapmıya çah
ııyordu. Buna karar vermiş-

oua yerine getirilememesinde 

kabahatın kendisinde olmıya

cağı fikrile teselli buluyordu. 

Bu düşünceler kafasının 

içinde birbirine karıtırken o 
mütemadiyen yürüyordu. 

Dimağının e'Dirlerine yor

gun vücut arbk itaat etmi
yordu. 

O ~ücut bir yere yıkılmak, 

bir daha kal~mamak üzere 
yatmak ideğae yamyordu. 

Günlerdenberi takip etmek
te olduğu ırmak luyısuu terk 
etti. 

Şimdi bir taraftan biçilen 
bir çayırın içine dalmıştı. Gö-

Piyer; bu yığınlardan biri
ne yaklaştı, onu durdurmak 
ve onun üzerine yatmak isti .. 
yordu ve birden kendini kay
bederek ölil gibi otlann nstı .. 
ne düştü. 

Çayınn ta öteki baflnda 

çal ~tan rencberler Piyeri gör
memittiler. Fakat çayına sa-

' bibi olan çiftçi Pişoo {Pichon) 
çocuğun harek4bnı takip edi
yordu. Onun ot yığınının içine 

yatmasını hoı görmedi ve 
yaklaıtı. 

- Hey, arkadat ben çayı
rın içinde yatılmasını istemem. 
Haydi kalk ta buradan çabuk 
defol. 

Diye baitn:h. 
• Sonu yana -
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ıeytinciler için 

Zeytin ağaçlarında pa· 
muklu bitlere karşı alı

nacak tedbirler 
Bu sene zeytin ağaçlarında 

pamuklu bit hastalığı gören 
vilayet ziraat müdürlüğü has
talığın intişar, sirayet ve te· 
davi usulleri hakkmda gaze· 
temize aşağıdaki öğütleri 
göndermişlerdir. 

Bundan bir ili bir buçuk 
ay ey evvel zeytin agaçların
da pamuklu bit (Ôyfilora oli
\'İoa) hastalığı görülmüştür. 

O zamanlPr çiçek zamanı 
e>lduğundan bu hastalıkla mü· 
cadde yapılmamıştır. Hastalık 

iyi budama görmiyen hava 
ve rüzgar işlemiyen ağaçlar-

da görülür fazla olduğu za
man mahsule zarar verir, ve 

mabsula azaltır. Bol bava ve 
ziya gören, budama ile kuv· 

vetli yetiştirilen agaçlarda bu 
~astalık görülmez. 

Pamuklu bitlere şimdi mü
cadele yapılabilir. 

1 - Bazı ağaçlarda çok 
faıla görülen bu hastahğ•n 

daha ziyade ilerlemesi için 
hastalığın en kesif bt.lunduğu 
haller hemen kesilip yakılmak 

ıuretile hem hastalığın kısmen 
önü alınmış olur, hemde ağaç 
lar havalandırılmış bulunur. 

2 - 100 litre veya 5,5 gaz 
tenekesi suya bir veya bir 

buçuk kilo arap sabunu ve
yahut adi çamaşır sabunu 

katarak iyice aritmek ve kuv
vetli tulumbalarla bastalığm . 

görülen kısımlarına püskürt
mekle ağaçlarınızı kurtarmış 

olursunuz. . ~ 
ispanyada 

Cumhuriyetçilerin mu
kabelei hilmisil kararı 

endişe doğurdu 
Londra 27 [ A. A. ) -

Cumhuriyetci İspanyanın bom 
bardmanlara mukabeld bilmi
ıilde bulunmak hususundaki 
tasavvurlara derin bir tesir 
uyandırmıştır. Burada hakim 
olan fikir böyle bir hareke
tin vaziyeti bir kat daha va· 
himleştireceği merkezindedir. 
Paris gazeteleri cumhuriyet
cilerin İspanyada baş varmak 
tasa vvurundr bulunduğu ted· 
birleri mevzu bahsetmekte ve 
bunl.udan sağ cenaha mensup 
razetelerin vehametine ve 
tevlit edeceği akibete ait en
dişderioe mukabil sol cenah 
razeteleri cumhuriyetcilerin 
hu tasavvurlarını müdafaa 
eder görünmektedirler. 

Kamutay da 
Avukatlık ve Hava 
ıaldıımaları kanunlan 

kabul edildi 

Ankara 27 [ A. A. ] -
Kamutayın bugilnkfi toplantı· 

sında yeni avukatlık kanun 
liyihaSI ile hava taarruzlarına 

dair kanunu müzakere ve ka

bul etmiştir. 

vergilerde yeni 
tenziller yapılıyor 

(Battarafı llncl sahifede) 

olan resim, altı kuruşa indi
rilmektedir. 

2 - Amerikan kaput bez

lnrinden bugün on beş kuruş 

resme tabi olanlar 4 kuruşa, 

yirmi beş kuruş resme tabi 
olanlar 9 kuruşa indirilmek
tedir. 

3 - Yün battaniyelerin 

vergisi kilo başına 55 kuruş

tan on kuruşa indirilecektir. 

Muamele vergisinde 

Muamele vergisnde tadili 
teklif edilen esaslarla, parça-

lanmak ve beş beygirden aşa
ğı düşmek suretile, büyük 

endüstriye rel<abet eden kü
çük sanayiin veziyeti tesbit 

edilmekte ve büyük endüstri 

alınacak tedbirlerle rekabet
ten kurtarılmaktadır. 

Beş beygire kadar muhar
rik kuvvet kullanan sabun, 

reçel, şekerleme, alkolsüz 

meşrubat, süt ve mamulatı 
ve lastik ayakkabı hariç ol
mak üzere: 

Ve beygir kaydi olmaksızın 
ayakkabı, soba, zarf, şapka, 

ispençiyari ve tıbbı müstabzır· 
lar, meşin ve sahtiyan fabri· 
kalan da hariç olarak; 

Muharrik kuvvet kullanan 
• 

sınai mllesseseler muaamele 
vergiııine tabi olacaklardır. 
On amele haddi, yeni p ojede 

de baki kalmaktadır. Projenin 
bir hükmü le de, maliye ve
kaleti, beş beygire kadar 

muharrik l<uvvet kullanan 
müe·seseleri maktuiyete rap-

tetmek selahiyetini haiz ola
caktır. 

Berlin B. • • re ısı 
Dokuzuncu defa olarak 

intihap edildi 
" 

Berlin 28 - Berlin şehrinin 

belediye reisi dört reye karşı 

on yedi reyle dokuzuncu de

.fafa olarak intihap ndilmiıtir. 

" 

Sadabad Paktı ,. . 
Dört Devlet arasında 

taa ti edildi 
Tahran 27 [ A. A. J -

Türkiye, Irak ve Efgan elçi .. 
leri hariciye nezaretine gel~
rek dört devlet arasında im· 
za edilmiş olan Sadabad pak· 
tının musaddak nushalarını 

taati etmişlerdir. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Köşk kamuouna bağlı kıran 

köyü halkından hacı meğe oğ. 

mehmedin ccddinden intikal 
ede ge,mek susrile tasarruf 

ve temellül<ü altmda mab iken 
bundan 55 yıl l<adar evvel 

karısız ölmesile kıı.ları gülsüm 
ve ayşeye bırakıp bunlarda 

babalarının ölümünden çü yıl 
sonra aralarında rızalarile yap 

bklan paylaşmada müstekilen 
gülsüm hissesine ayrılarak o 

tarihden şimdiye kadar nizasız 
ve fasalasız olarak meıbure 
gülsüm tarafmdan tasarruf 
edile gelmekte olduğundao 
bahisle kuan köy ihtiyar hey
e tin den tasdikan verilen iJmü-

. haber le tescili istenilen mez
kür köyün köy içi mevldiade 
üç tarafı yol ve bir tarafıda 

hacıların abdullah ve mehmet 
ile çevrili iki odalı müştemila 
tile birlikte bir ev ile yine 
köy içi mevkiinde şarkan yol 
ve tepe garban ı.öy içi şima
len akkuş oğlu Halil cenubcn 
yol ile çevrili harım içinde 
8 ağaç kiraz ve bir Ze)tİn 
ve yine pok damlar mevki
inde şarkan yol ve tepe gar
ben koçoğlu molla hüse) in 
şimalen kadı kızı ayşe cenu· 
ben kirep oğlu mehmet ile 
çevrili içinde on beş 

zeytin ağacı bulunan baheçe
nin tapu sicilinde kayıtları 
bulunmadığından senetsiz ta· 
sarrufata kıyasen iktisap ve 
tasarruf s bebleri hakkmda 
inceleme yapılmak üzere ga• 
zete ile ilan tarihinden 11 gün 
sonra yerlerine memur gönde· 
rilecektir. 

Bu t tıhız üzerinde ayni 
bir hak iddiasında bulunanla· 
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak kctif memuruna 
yahutta bu müddet içinde ta· 
pu sicil muhafızlığına 644 fiş 
sayısile müracaat eyl~meleri 
ilün olunur. [ 614 J 
i........ Abone şeraiti ...... \.. 
İ Yıllığı her yer için 6 lira. i 
! Altı aylığı 3 liradır. ; 
i İdare yeri: Aydında C. H. i • ı 

i P. Baaımevi. : : . 
i gazeteye ait yazılar için ! 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilıin· ! 
: lar için idare müdürlüğüne f 
i müracaat edilmelidir. i 
: ................................................ : 

YOZ S 

ilin 
Vilayet d imi 
Encümeninden 

= 

3185 lira 70 kuruş bedelli 
Aydm 7 Eylül mektebinin sol 
ciht.t ilavesi inşaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saet 15 t ~ vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Şartname rP-sim ve keşif 
nafıC\ müdürlüğünden görüle
bilir. 

Muvakkat teminat 239 li
radır. 

İstt:klilerio muvakkat temi
nat, ehliyeti ft!nniye ve tica
ret odası vesikalarile yukarda 
yazıh gün ve saatte 'ilayet 
daimi en«..Jmeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

29 7 9 16 (613) -
Zayi hisse senedi 
Mülga İtibarı Milli banka

sından aldığım ve sahibi bu· 
JuLdğum l 2,671 numarah mu· 
vakkat hisse senedimi bulan
ların bir h~fta zarfında ma
halli iş bankasına te~lim et
meleri etmedıği takdirde se
net luyruet~iz addedilecektir . 

Karacasu kt\zasmın 
Ala çiftliğinden 

İbrahim Kaymak 
611 

Aydın daimi 
encümeninden: 

3141 lira 55 kuruş keşif be .. 
dtlli Aydın vilayetinin Bozdo
ğan kazasmdaki ilk mektebin 
medhal merdiveni ve ahşap 
aksamın boyanması ve bod· 
rum kı~mında mevcut odalar· 
dan ikisiııio dersane şekline 

ifrağı açık ekdltmeye kon .. 
muştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daiıni 

' encümeni salonunda yapılacaktır. 
Bu işe ait resim, keşif ve 

şartnameler Aydın nafia mü· 
dürlüğünde görül~bilir. 

Muvakkat teminat 236 li
radır. 

isteklilerin muvakkat temi· 
natları, ehliyeti ft:nniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu .. 
karıda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır bulunmalan la
zımdır. [612] 29 7 9 16 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Aydm memleket hastanesi
nin ~53 1ira 50 kuruş muham· 
men b .. delli evrakı matbuası 
18171938 pa . artesi günü saat 
15 te ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarılmıfhr. 
Teminatı 19 lirdır. Tal i plerı· 
nin vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 

29 5 11 17 



• 
YOZı C AYDIN SAYI ı.279 

DOKTOR 

MÜNİF 1. ERMAN 
Ml!CML.l!CKll:T HASTANESi 

Dopm, Kadın hutalıldan mGtehauıı 
ve Operatarü 

Hastalannı her rün Parlıt karıııında Bay Huaa Kimi· 
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene 1aatleri : 1abah 7 - 8 
Ôtleden sonra 3 den itibaren 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 
Bozdoğan ve karacasu or· 

manlarından kesilecek 4999 
lira 4 kuruş keşif bedelli 
135,625 metre m;kip azman 
ve 57,216 metre mikap döşe
me ağacı 16161938 tarihinden 
itibaren açık eksiltmaye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 7171938 perşenbe 
günü saat 15 de vilyiyet daimi 
encümeni salonunda yapıla
caktır. 
Şartname ve ketif nafia 

müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakat teminat, 375 lira

dır. 
isteklilerin muvakkat temi

nat, ehliyeti fenniye ticaret 
odası veıikalarile yukarıda 
yazılı glln ve saatte vilayet 
daimi enciini salonunda hazır 
bunmalan lizımdır. 

[593) 19 25 29 s 

ilin 
Germencik 
Belediyesinden 

Belediyeye aid cumhuriyet 
meydanı karşısıodaki 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,S teminatı mii
nakasadan evvel belediye vez
nesine yatırmaları lazımdır. 

Fazla malumat almak iste
yenler Germencik belediye 
muhasebesine mUracaat eyle
meleri liizumu ilin olunur. 

[SSS] 15 19 23 29 

l.t17u ahlbl .e Umumi Netrlyat 
lllldGrG ı Etem lleadr• 

Buıldıj'ı yer ı 

C. H. P. BuımeYI 

:' .................................................... ı 
: DOKTOR : 

J F AHREDDIN SÜGÜR J 
i Birinci Suuf Dalıili Çocuk Hutahldan Miltab•..... i 
i Paria Tıp Faktlltul -.ı..t.dea bıtı.uh i 
1 

Muayyenebanesl.&..ydın.Ja Gazi Bulnnacla BafalıoSla dllrklaıaıa i 
Gzerinde her gün ıababdaa aktama kadar Hutalarlaı kabal eder ........................................... ~ .......... : 

C. H. P. 

1 OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket haıtaneıl ukl operatlrl 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan dönmüttür. Haıtalarını her pa sababtaa 

aktama kadar Park karıısında yeni yapbrdıtı e.lade 
kabul eder. 130 

_... .. , .• ...,. ••• , .•. , ....... ~ 
lj) DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 
s s 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörii 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. D 

1 Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akşamlan 3 - 8 560 

a.aaaılıııtı.lı66Aıılııı•Wıaıı8ıı6aW•ı•• 
rJi •••••••• ~.~.~~ •. • ••••••••• 
t BAKTERiYOLOG 

: Doktor Şevket Kırbaş 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
• Hükiimet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
t muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 
• üçten yediye kadar hastalarım kabul Ye tedavi • + eder. Her tilrlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
+ edilir. Veremliler, en son tedavi vaS1tua olaa 
• P"momotorabi ile tedavi edilir. (353) 

••••••••••••••••••••••••• 

Aydın İli Tarihi 
Usun bir tetebbuua mabıulG, tarihi yeal maaulle aalamaaıa kay· 

metil bir lrnetl olan AYDIN T ARIHlai Ayclıada Belediye kartwada 
StUeyman Gezer, lıtaabulda Remzi kGtGplaaauiaclea teclarik edeblllr
linis. 
· Aydının biltiia tarihi mal6'11&badaa bqb ~traft tabU maltma
laaı da ba kitaptan lj'renecelrdnlz. 

Yuanlan ASAF GÔKBEL, HIK.UT ŞÔLENER 
Her Aydmhnw• ba eserden bir tue edi•meaiai tani19 ecleria. 

Fiab 250 kanqtar • 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


