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8. M. Meclisinde J 

Yunanistan ile imzala
nan muahede tastik 

edildi 
Ankara 1 - Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü topl ınh-
91nda Türkiye ile Yunanistan 
arasında Atinada imza edilen 
muahedenin müzakeresi y:-ıpı
lirken barciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras beyanatta 
bulunmuş ve bevanatının niha
yetinde muahedenin müstace-

liyet kararile müzakeresinin 
'kabril 'Ve tastik buyurulmasını 

yüksek meclisten rica ederim 
demiştir. 

M ·clis yeni muahedeyi ha
zırlamış olanlara teşekkür 

etmi• ve ittifakla kabul et-
miştir. a.a. ...... ~ 
Başvekilimiz 

Hataydaki Türkler hala işkence 
görmektedir 

Reyhaniyede _kad nlarada tecavüz ediliyor -
Antakya 31 f A. A. J - l 

Türk halkına karşı üsbectler ta
rafından yeniden tedhiş ha
reketi başlamı,tır. Dün Rey
haniyede türk listesine rey 
vermek isteyen Eti türkleri 
O sbeciler tarafından döğül
müşfordir, Bunun üzerine kitle 
halinde konsoloshaneye giden 

halk türkiye hükumetinin 
müdahalesini istemişlerdir. 

Reyhaniyenin civar köylerine 

arap akınları devam etmek

tedir. Bazı yerlerde kadınla

rada tecavüzler vukubulmak

tadır. Dün Reyhaniyede beş 

türk yaralanmışbr. 

Cumhuriyetin On beşinci Yıl 
dönümü münasbetile 

, 150 liklerin affı hakkındaki kanun meclise verildi 

Tedavüle çıkarılan 
banknotlarımız 

Ankara 1 - Cumhuriyet 
Merkez bankasından: 
Bankamız tarafından birinci 

teşrin 937 tarihinden itibaren 
tedavüle çıkarılan yeni harfli 
banknotlardan 1 haziran 938 
tarihine kadar beş liralıklar

dan 25 milyon 475 hin o~ 
on liralıklardan iki milyon 

999 bin yedi yüz seksen, elli. 
liralıklardan yedi milyon 154 
bin 300 ve yüz Hralıklardan 

15 milyon 435 bin ki cman 
51 milyon 424 bin doksan 
lira tedavüle çıkarmış ve mu
kabilinde ayni miktar eski 
harfli banknot tedavülden 
kaldırılmıştır. a.a. 

ı Ankara 31 [ A. A. ) -
! Cumhuriye tin on beşinci yıl 
• döniımü münasebetile heyeti 
' mahsus..ıca haı<larında karar 

Yeni adliye teşkilatında 
-

Hakim maaşları kırk liradan başlıyacak --------
B. Celal Bayar İstanbula , 

geldi 

verilmiş olan yüz elliliklerle 
istiklül makemelerince ma h
kiim edilmiş olanların affedil
melerine ait kanun layıhası 
kamutaya verilmiştir. 

Hükumetin Adliye Vekaleti 
teşkilatı ve kadrolarında ya-

, pılacak değişiklik hakkında 

hazırlamış ol.:luğu kanun pro· 
jesinin adliye ve büdçe encü
menlerinden geçerek kamutay 
ruznamesine alındığını ve ka
mutayın evvelki günkü top
lantısında da bu projenin ka
bul edildiğini ajans haberi ola
rak gazetemizde neşretııliştik. 

kanununun kabul etmiş oldu
ğu şekilde yani otuz lira ile 
hizmete almak ve bu suretle 
bakim muavinliğini otuz beş li
raya çıkararak bakim maaşı
mn kırk Iradan başlamasını 
temin etmek için hakim kad
rolarında da adedi eksiltmek 
ve dereceleri yükseltmek gibi 
tadilat yapılmıştır. 

i~tanbul 31 [ A. A. ] -
Başvekilimiz B. Celal Bayar 
bugün şehrimize gelmiştir. 

Çocuk Esirgeme 
kurumu kongresi 

Ankara 1 - Çocuk Esir

geme kurumu kongresi önü

müıdeki Cumartesi günü An
karada çocuk sarayında top

ianacaktır. 

Hazırlanan çahşma rapo· 

runa göre kurum iki senede 

829bin çocuğa yardım etmiş, 

3036 çocuğa sıcak yemek ver

miş, 54274 çocuğa elbise 

10,438 çocuğa mektep levazı-

52,110 çocuk kurumun banyo

\arından istifade etmiş, 59590 
çocuğun muayenesi yapılmış, 

12181 çocuğa ilaç verilmiştir. 
a.a. 

'. 

İspanyada 
Nasyonalistler 14 
tayyare düşürdüler 
Salamanga 1 - . T ereolun 

Akdeniz cephesinde nasyona

listlerin ileri hareketleri de
Yam 'etmektedir. Bir hava 
muarebesiode cumhuriyetçile
rin 14 tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Kanun meclisin tatilinden 
önce kabul edilecek ve der-
hal tatbik mevkiine girecektir. ---Kas tamu na ve 
Çangırıda yeniden 
Üç zelzele oldu 

Kastamunu 1 - Bu gün sa
at on bir otuzdan itibaren 
muhtelif zamanlarda hafif ve 
şiddetli olmak üzere dört yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Çangırı 1 - Bu gün muh
telif anlarda dört zelzele da
ha olmuştur. Hasarat yoktur. 

Zelzele vilayetin her tara
fmdan hissedilmiştir. 

İstanbul 1 - Rasathaneden 
tebliğ edilmiştir: 

Bu gece biri 19156, diğeri 
20105 on sekiz saniye, üçün· 
cüsü 21131 elli saniye geçe 
üç zelzele kaydedilmiştir. Bun
ların ayni merkezden geldiği 
ve ikincisi birincisinden daha 
şiddetli olduğu ve merkez 
üssünün lstanbuldan 390 kilo
metre mesafede olduğu tah
min edilmektedir. 

~···· 
İlk mekteplerin 

Mezuniyet imtihanları 
başladı 

Bugün şehrimiz ilk mektep
lerinde son sınıf ta\ebelerinin 
mezuniyet imtihanlarına baş
lanmıştır. 

Diin gelen Ulus refikimiz 
hakimlerimizin refahlarını ve 
beklemedan terfilerini müm
kün kılacak olan bu kanun 
projesinin hazırlandığını izah 
eden mucip sebepler layihası 
hakkında şu satııları yazmak
tadır. 

0 Son senelerde bazı veka
letlerin teşkilat kanunlarında 

yapılan tadiller dolayısile ve
kaletler arasındaki tevbid ve 
tesanüdu temine adliye veka- , 
leti merkez taşkilatina ait 
kadrolarda da bazı ufak de· 
ğişiklikler yapılması zarureti 
hasıl olmuştur. Bundan başka 
2556 numaralı hakimler kanu· 
nu mucibince hakimiik mes
leğine girmek istiyen fakülte 
mezunlarının bidayeten yir· 
mi beş lira ile vazifeye alın
maları ve bakim ve hakim 
muavini olmak için ehliyet 
imtibanma tabi bulunmaları 
gihi takayyüdata karşı fakül
te mezunu gençlerin adliye 
mesleğine olan rağbetlerini 
artırmak için bunları taadül 

Aydından Denizliye 
Bir tenezzüh tertip 

edildi 
19 Haziran Pazar günü için 

Aydın Kızılay ve Türk Hava 
Kllrumları Denizliye müşterek 
bir tenezzüh tertip etmişler

dir. 
Komşu şehir ve kasabalan 

tanımak ve ziyaret etmek gi
bi faydalı bir maksatla tertip 
edilmiş ohn bu tenezzüh tre-

ni 19 Haziran Pazar sabahı 
saat 6 da Aydından hareket 

edecek ve Nazilliye kadar 
olan istasyonlardan geziye 

iştirak eden yolcuları alacak 
tr. 

Erzu edenler Denizlide ha
zır bulı.ındurulacak ·kamyonlar-

la meşhur pamukkale harabe
lerini gezecekler ve tekrar 
Denizliye avdet edeceklerdır. 

Denizliden gece saat 22 de 
dönülecek ve gece yarısından 
biraz sonra Aydına gdioecek
tir. 
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AKiSLER 
Bu derdin devası gok mu? •• 

Tllrldyecle, bllhaua kamyon ve kamyonetlerle 1eyahat et• 
mek bir ifkencedir. 

Çok para kazanmak veya patronuna memnun etmek d&
filncesile hareket eden toförler için, kullandJğı otomobilin 
istiap kabiliyeti mevzuu babı değildir. 

Hükimetin ve Beledilyelarin aldığı bütün tedbirlere rağ· 
men insan hayatını hiçe sayan bu çirkin hareketi önlemek 
mllmkün olamamııtar. 

Bu mevzu üzerinde bize bir şiklyet mek~ubtı g8nderen 
Kavaklı köyünden bir okuyucumuzun mektubunu aynen yazı· 
yorum. 

" Acı olsada bir bakikatı yazmak zorunda bulunuyarum. 
Türk Ulusu hür doğmuştur ve azat yaşar. 
Bir çok mahrumiyetlere katlanarak bütün esaret zcncirle· 

rini kırdığımız halde otomobil sahiplerinin esiri bulunmaktan 
kurtulamıyoruz. 

Geçen günü Nazilliden Bozdoğana giden bir kamyona 
bindim. Ne göreyim!. Kadın erkek kucak kucağa, incir çuval
lan yükü gibi kat kat insan yığını ile dolmuştu. 

Çömelmek ve diz çökmekle bütün vücudum hastaya dön· 
dil. Ya bir kaza olsa!. Hiç birimizden hayır kalmayacaktı. 

Belediye bu işe neden bakmıyor. Gerçi Nazillinin aşağı 
mahallesinde belediyeye mensup bir zabita memuru var. Fa
kat kim arar, sorar. 

Asıl memurun durağı Mendres köprüsü olmalı. bayat ve 
istirahat umumiye namına yazdığım şu yazı gazetenizin bir 
köşesinde yer bulursa memleketime hizmet ettiğime inanarak 
sevineceğim.,, 

lztırabm bir ifadesi olan bu mektubu bize bir hırka bir lokma 
devirlerinin tarihe karışbğını bütün \•uzubile anlatmaktadır. 

Artık köye gitmek için ayağımızın yt=rden kesilmesini kafi 
görmeyoruz. Ayni Zamanda rahat ve huzur isteyoruz. Bunun 
böyle olmasını istemek her medeni milletin en sarih bir 
Hakkıdır. 

Fakat, bunu nasıl mümkün kılmalı, şoför milletinin kal
binde insaf, merhamet denli en insanl düşünceler yok. Beledi
yelerin hükmü ise ancak şehir veya kasaba hududundan 
öteye geçemiyor. Belediye hududundan usul ve nizamı 
dairesinde çıkan şoför öte tarafta dilediği gibi pala sallıyor. 

Bu, bir azda ahlak meselesidir. Bütün yol boyı:nca nokta 
dizmek imkanı olsa idi belki önüne geçilebilirdi. 

Bize kalırsa; bu işin en kestirme yolu motörlü nakil vası
talarile yolculuğu ya devletleştirmek veya mahalli idareler 
kendi aralannda yapacaklan bir birlikle beldeler ve beldeler
le köyler arasında insan ve eşya mimakalatını inhisar altına 
almaktır. Genca 

Ademi müdahale 
komitesi 

Londra 1 - ispanya ademi 
m6dahale dokuzlar komiteıi 
ispanya meselelerine ait lngi-
liz plinile alikadar cihetyet
leri tetkik et111işt ir. Reif mas
raflann ltalya, Almanya, Fran· 
u, lngiltere ve Sovyet Rusya 

araunda mliaavi bir surette 
taksim edilmesini teklif et· 
miftir. 

Sovyet milmeuili bu teklifi 
kabul eımemiftir. 

-···-Aceba niçin 
Glzllgorlar 

Berlin 1 - Royter muha
i>irinden : 

Cumartesi gliull Berlinde 
Almanya ve ltalya araıında 
imzalanan ticaret itillfnameai 
hakkında k6tumiyet muhafa
za edilmektedir. 

İtalya Kralı 
Trablus seyahatindan 

avdet etti 
Ubruk (Garp trabluı) 1 -
Traplustan ayrılıken ltalya 

kralıve Habeşistan imparatoru 
yır itlerine aarf~dilmek üzere 
umumi vili marepl Balboya 
yüzbin liret vermıştir. 
~ 

Almanlar 
Cindeki askeri heyeti 

geri alıyorla 
Hanko' 1 - Çia ajanıı 

Bildiriyor : 
Almanya bliylik elçiıi, Al· 

man bükümetinin Çin hilkü
meti nezdindeki askeri heye
tini S[eri alacağını hariciye 
nazaretine bildirmittir. Hükü
met heyetin Çinde kalmaıını 
temenni etmiısede kabul edil
memittir. 

Mendres üzerinde demirtaş 
köprüsü • '· 

( Dlakl •yıdan de•am ) 
ötede beride görülme~tedir. 
Bu kaynaklann Mendresin 
ortasına doğru ilerlediği an
laşılmakta dır. Aarkadaılardan 
bazıları iskarpinioi ve çorap
larım çıkararak küçük su 
parçasım geçtiler ve sabile 
yakın olan köprü ayağı üze
rine çıktılar. 

Benim gibi çorap ve ayak 
kaplarıni çıkarmıyanlarda lüt-. 
fen arkalarına bindirmek su
retile sudan geçirip köprü aya
ğı üzerine geçmemize yardım 
ettiler. 

Bu ayak üzerine çıktığımız 
zaman hayretle ve korku ile 
gördük ki ayak Mendrese 
amudan bir buçuk metre ka
dar geniş ikte patlamış ve ay
rılmıştır. Buradan bir nokta
dan da dumanlar ve kokular 
neşrederek bir sıcak su dipte 
fılurdamakta ve bu suretle 
buraya gelenlere homurdaya
yarak köprünün ne suretle 
h:ırabolduğunu haoer vermek
tedir. Bu ayagın suyun orta
sına doğru olan ucuna kadar 
vardık. Burası köprünün ke
merle çevı ilen birinci gözüdür. 
Şimdi kemerden eser kalma· 
mış ve göz açık bulunmakta
dır. Mendresin tam ortasında 
büyük bir ayak daha görün· 
mektedir. Bu ayağın genişliğini 
19 metre kadar tahmin ey
ledik. Bunun tam bizim üze
rinde bulunduğumuz ayak 
harabesi istikametindt:n 6-6,S 
metre kadar bir parçası yine 
mendrese amud olarak pdt a
mış ve yarım metre kadar 
bir aralık en üstten suyun 
içine doğru açılmışbr. Üstün
de bulunduğumuz parçanın 

genişliğiPi ölçerek 6,60 metre 
olduğunu gördük. Hareketi 
arz veya balen köprlinlin or
tasında Kükremekte bulunan 
sıcak suyun tazyikile açılan 

yarığın en genit noktasının 
1,60 metre olduğunu gördük. 

Bulunduğumuz mahalden , 
suyun ortaaındaki büyük ayak 
kısmına gitmek imkinı yuk
tur. Bur~dan bu ayağın yapı· 
lıt tarzını iyice görebiliyoruz. 

Bliyük ta, parçalanndan ve kum 
kireçli harçla yapılmlfbr. Tq
lann yApıldığı gibi aa zemini· 
ne ufki olarak durdu;unu 
görOyoruz. Yalnız yukarada 
116ylediğimiz yarık, ayağı ti
malden cenuba doğru btçak· 
la kesilir gibi baıtan qağıya 
kesilmit ve araunı açmııhr. 
Karıımızda suya doğru uzan. 
mı, bir tattan köprlinlln göz
lerinin kemerle yapaldığını an
hyoruz. Suyun ortaıındaki 
ayağın su seviyeıinden yiik
aekliği tahminen alb metre 

- . 
Yuaa: F. Ak~k~ Akp 

kadardır. Ozerinde l>uluncl.. 
ğumuz parçadaki taşlan tet· 
kik ediyoruz. Bunun içinde 
bizim balık kulağı dediğimiz 

müstchaselerden teıekkiil et
miı kayalarcJau ·0,60\.ı. 0,70 
metre büyüklüğünde mikab 
teklinde bir çok parçalana 
kullanıldığım görüyoruz. Bu 
müstehaselerden ve yapİnıD 
harcından birer miktar kırıp 
yanımıza alıyoruz. öunlar Hal
kevi müzesinde meraklılara 
arzedılt:cc:ktir. 

Köprünün bulunduğu mahal
le Demirtaı mevkii denmek
tedir. Cenubunda Sarayköye 
bağla T ekkeköyü damları van 
dır. Köprünün yarım saat ka
dar garbında da Kabaağaç 
köyü bulunmaktadır. Köpruden 
otomubillcrimizı bırakbğımıı 
mahal arası bir buçu~ kilo
metre kadardır. 

Bugün meydanda bulunaD 
kükürtlü kaynar içine el so
kulmayacak derecede sıcaktır. 
Suların tazyik \le patlamasile 
bu köprünün harap oldugunu 
tahmin ederek buradan ayrı
lıyoruz. Maalesef termometre
yi otomobilde bıraktıgımızdan 
bu suların hararet derecesini 
ölçemedık. Saat tam 12,30 du. 
Yamn saat kadar yürüdükten 
sonra otomobilin bulunduğu 
mahalle geldik. Oldukça yo-
rulmuş v«: acıkmıı bulunuyo
ruz Sarayköydeo bir testi su 
ile biraz peynir ve c:kmek al
mıştık. Bunu yemek birazda 
dinl~nmek üzere yakınımızda 
bulunan Kızıldere hamamları
na gitmt:ğe karar verdik. 
Saat 13; 15 kızıldere hamamına 
varıp orada çardağın albna 
oturduk. Burada hemen sof· 
rayı kurarak ekmek, peynir · 
ve lop yumurta ile karnımızı 
doyurduktan sonra yine gel-
diğ miz yoldan Denizliye da. 
dük. Sabahlayın giderkea 
Sarayköyde bir arkadaıın ge
çirdiği kiiçlik bir kaza mllt
tesna olmak &zere bu 1eyahat 
çok nefeli ve verimli oldu. 
BOyilr türk fatihi Timllrlea .. 
gin lzmir aeferinde geçtiii 
ki5pr6y0, muazzam bir ttirk 
elUİ olan Demirtq k&prilsl
ail bulmut olduk. 

Bu köpril ayaklanma ize
rinde bir kitabe yoktur. Bo
nun hangi Demirtaf& ait ol
dujılnu ve hangi tarihte p
pdbğı belli delildir. 

Ebaıait Bahadır hama elli-. 
ıu sonunda milldi 1316 weya 
1317 yılından 1327 yılma ka· 
dar bhanilerin Anadolu walii 
umumiliğinde Wun•n Emir 
Çobanın oğlu Demittq tara-
fından yapbnlm11 olm .. pek 
muhtemeldir. 

( Bitti ) 



Haydara k~y~ arığı 

Sulama Kanalı 
Çin Japon · Harbı ~· .. 

. Japonlar Kantonu Bom bardman ettiler bil 
çok . ölü ve , yaralı var ~:'.·1 

Köy kalkınmasında 

( Dünkü ıayıdan devam ) 

Hiç şüphe edilmez ki her 
teşebbüs sermayesine geniş 

.ölçude gelir almak ister. Bu
nu istemekte belki de haklı
dır. Fakat, her teşebbüs ne 

•. kadar hayırlı olursa olsun 
·köye ağır gelmiyen bir tediye 

· arzetmedikçe bu değerini kay
,beder. Netekim, Haydaralıla
rın açtıkları arık, ilk yıl on 
ve mü,leakip yıllar için üç li-
ra gibi ağır şartlar ve veri
lemediği takdirde ağır neti- J 

celer doğuran hareketin ortaya 
attığı bir reaksiyondur. 
Arığm açılmasında çekilen 

zorluk ve harcanan para ve 
bu paranın kaynaklarım göz 
önüne koymak, başarılan işin 
önem ve değerini açığa vuran 
çok enteresan bir hadisedir. 

Arık köy hükmi şahsiyeti 
adına kazılmağa başlamakla 

beraber işin önem ve başarıl
masını icabnttiren maddi va
sıtaları sağlamak pek güç 
olmuştur. Bu büyük işin ba
şarılması için ö2,000 liranın 
harcanması gerekmiş ve bu 
büyük ölçüdeki parayı temin 
-etmek için: 

1 - Ziraat bankasından 
2 - Paralı şahıslaıdan, 
3 - Vasıtalarla diğer ban-

kalardan yardım istemek 
ica betmiştir. 

·Bu paranın bir kısmı da 
köy gelirlerinden temin olun
muştur. Köy ihtiyar heyeti 
1936 yılında, heyet azaları 

zati müllderini ipotek etmek 
saretile ziraat bankasından 
2,000 lira almışlar bunun 1,000 
lirasını ödeyince 1937 yılında 
daha 1,000 lira alabilmişlerdir. 

2, 700 lira tutan, eski me
zarlığın arziye tahvilinden ha
sıl olan yerin satışının yardı
mı olmuş bundan başka halk
tan sulama karşılığı alman 
avanslar, ayrıca ödünçler 
1,500 - 2,000 liraya varmıştır. 
Bu günkü duruma göre ziraat 
bankasına 1, 100 liralık bir 
laorçla çalaşan işçi ve ustala
ra bir miktar borç kalmıştır. 

Bu işin başarılmasında, zi
f'at bankasının köylüye gös
terdiği büyük yardımı takdirle 
•onıak bir berçtur • 

Arıgın uzunluğu on beş ki
lometre, genişliği bir buçak 
metre, derialigi delinen ka· 
Jaoın bulunduğu yarler 1 - 9 
llormal olarak diğer yerlerde 
1-1,5 metrdir. Karakaya adı 
verilen ve açılması, delinmesi 
için aşağı yukarı dört aylık 

bir şaljşma isteyen - bu 
itaya değil- dağın uzunluğu 

köylünün başansı 

175 matre yükseliği su yüıün-
80 - 150 metre kadardır. 

Bn eser, yorulmadan, bık· 
madan, derin bir inanla çalı
şan yuzde yüz köylü bir eser
dir. Onu, beş köyün arazisini 
sulayacak kadar şumuluü bir 
hale getiren başarıcılarının 
adlarını ortaya koymakla, su 
ve sulama sıkıntısı içinde bu
lunan diğer yerler köylü kar
deşlerime bir örnak diye ta
nıtayım: 

Haydara köy ihtiyar heye
tinden muhtar Hüseyin Yılmaz 
Üyelerden Selim Başarık, Şük
rü Başarık, Şevket Yıldırım, 
Ahmed Yılmaz ve yedek üye
lerdir. Yukarda yazdığım gibi 
bir avuç başarıcı. 

İşe ilk başlayışta açıkca 
yazmalıyımki, köyün büyük bir 

Kanton 31 [A.A.] - Şehir dün· Japon ·«tdyyareleri ta.~afın
dan bom~adıman edilmiştir .. Bir çok ölü ve yar~h vardır. 

Japonl~r Kantonun bombardımanına devam edileceğ!ni Bil
dirmektedirler. 

Bozdoğan İncir Tarım Satış koope
ratifi müessis ortaklarına· 

• 
Kuruluşu İk tisad Vekaletinin tasdikine iktiran eden 23 Nu;.. 

maralı Bozdoğan incir Tarım Satış kooperatifi· tesis genel 
kurulu 14 ı Haziran I 938 salı günü saat 15 de Bozdoğanda 

C. H. Partisi salonunda toplanacaktır. . 
Ortakların Ziraat bankasına yatırdıkları yüzde beş hissey~ 

mukabil kendilerine verilen makbuzla birlikte asaleten veya 
temsilen hazır bulunmaları rica olur. 

Müessis ortaklardan 
Emin Elçin 

Rozname 
1 İdare, Hakem ve kontrol Heyetleri seçimi. 
2 - İzmirde teşekkül etmiş bulunan izmir incir ve Üzüm 

Tarım Sabş kooperatifleri Birliğine iltihak hakkında müzake
re ve karar vermek. 

3 - Bütçe tanzimi. (553] 
çoiunluğu bu ~e ve bunun ha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

şarısına inanmamışlar ve mü- Sultanhisar incir tarım Satış koo-
teşebbis fabrikatorun kana· 
lından onar lira vererek ara- peratifi müessis ortak arına 
1.ilerini sulamışlardır. İş başa-
rılınca hepsi kencii mülkleri Kuruluşu tasdike iktiran eden kooperatifimizin ilk tesis 
olan arıktan sulamakta tered- genel kurulu 17 Haziran 1938 tarihine müsadif Cuma günü 
düd etmeyerek arığın scthasını saat 14 te Sultanhisar muhtarlık dcsiresi salonunda toplanacaktır. 
ve suhdığı arazinin' çoğalma- Müessis ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulun-
sına yardımda bulunmuşlar ve m rları rica ve ilan olunur. Müessis ortakla dan 
böylelikle köy anğının sulan- Mustafa Aral 
dığı l<öy arazileri, amas-
ya, çakaldere, haydarahdır. 

Kanal kazandereye de uza
tJlmaktadır. 

Arığın kazandırdığı maddi 
kıymetler; sayılamıyacak ka
dar çoktur: 

1 - Köylü her yıl üç lira 
vererek bir dönümünü sula
maktan kurtularak harcama
dan tasarruf yapmıştır. 

- Sonu yarın • 

Aydın Belediye 
reisliğidden 

1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 320 ada 12 
parsel numaralı ve 163 60 
metre murabbaı arsanın mül
kiyeti açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 
beher metresi 60 kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 729 kuruş muvakkat te
minatlarile 13· 6-938 Pazarte
si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. 535 

27 2 5 11 

imtiyaz aahibl n Umumi Neşriyat 
MüdUrU : Etem MendrH 

Baaald1ğa yer : 
C~ H. P. Basımevi 

Ruzname 
1 - Yönetim, hakem ve kontrol kurulları seçimi. 
2 - Halen teşekkül etmiş bulunan İzmir incir ve üzüm 

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

il daimi encümeninden: 
Miktarı 

Cinsi Azami 
Kilo 

18067,5 
29565 

Asgari 
Kilo 

15067,5 
25280 

Kıymeti 
Kuruş 

5 

Tamiratı 

Lira K. 
67 75 Yulaf 

Ot 3 66 52 
Aydın, Söke ve Nazilli aygır depoları için yukarda yazıb 

yulaf ve ot açık eksiltme suretile alınacaktır. ihalesi 6161938 
Pazartesi günü saat 15 te il daimi encümeninde yaplacakhr. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin encümen kalemine müracaatlarL 

21 25 29 2 (523) 

Muğla İnhisarlar Müstakil 
müdürlüğünden 

Muğla inhisarlar müstakil müdürlüğü anbarında mevcut 
2035 balyada 113187 safi kilo yaprak tütünün Muğla anbar-· 
larından maımariste vapura teslim edilmek şartile nakliyesi. 
19151938 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Kati ihalesi 2161938 Perşenbe günü saat 15 te müstakitr 
müdüriyet merkezjncle teşkil olunacak ihale komisyonu tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün her saatte idareye müracaat eylemeleri ve münakasaya 
iştirak etmek isteyenlerinde muvakkat teminat akçesi olarak 
75 lirayı ihaleden bir saat evvel veznemize teslimen alacak
ları makbuz mukabilinde komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. [526) 22 25 28 1 

• 
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••••• 
OPERATÖR 

Dr~ Nuri Erkan 
Meleket ı.utaaui dkl operatari 

Pariı bp fakllltesi butaneleriaden ••na 
f 1ataabuldan d5amüttlr. Haıtalarını her ıün aauhtaa 
ı akıama kadar Park kartı11nda yeni yapbrdıtı eriade 
t kalMİI 'eder. 130 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

' Balamevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

·AYDIN 

• • 1 

• 1 

• .. 
• .. 
• 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

ımetli bir örnet i olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartıaında 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir-
iniz. J 
Aydının bütün tarihi malil"llabndan batka coğrafi tabii maluma-

4ını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı.. 

Fiatı 250 kuruştur. 

C. H. P. 

I'•························ 
1 

DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEML.EKET HASTANIC81 

~ Dotam, Kadın hastalıklan mtltebauı• 
.. n Operatörü 
.. Hastalarını her ıı1n Parıc karıııında Bay Haaaa Klml· 
i} lin erinde kabul eder. 466 
iilıı.. Muayene saatleri : sabah 7 • 8 
~ Ôtleden 80nra 3 den itibarea • 

. ...... 664'·1ıaıı1111ııa :mııı,a ıta.ı1ııaaa .. •aa 
r;;z "!'4~11 llil~'""!ll"'':!''ii l'!.41111!'4·1'!."iil~ fl!"ii'l'!''ii"ı.::.ı."!'li f ;fr-~-·-_. .... ~ .. :: .. ~~:~~·~~~~~~~ . ...... .. 
~. 

t• Doktor Şevket Kırbaş 
t~~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
i_:~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 

w 1 ;:c~ üçten yediye kadar bastalannı kabul ve tedavi t!] ed~~· Her türl~ kao, idrar, balgam ?1uayeneleri icra : 
rtl edılır. Yeremhler, en son tedavı vasıtası olan e 
E:e 
rtı Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 
ı~'!:.'!lf11!:'11"'"1q 11:!'11 ":!11 11!:.'llfl'!!'Q ~'"T(ll•:rıtrı"'"llP~l!:'Qll'"'ll ı~:.ıtııı'!!'llll'!:'llJl!:'llll!::.'lllll':ıı!P'"~~ 

.~~ı~u~ı:dıı:dı~ .• ~ıu~n:."ı111~ ı~ıı;:..:O."!:.,~.:.,,ı:.ı~.:-.,~..,.:.,.,~,,.:. 

:····· .. ···· .......................................... ! 
: DOKTOR • 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahusw : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiıulı : 

{ Muayyenehanesi A.ydın ia Gazi Bulvannda Bafalıoılu dü1ddnınıa ! 
i üzerinde h er ııü ıı sa !,ah :lan akıaına kadar Hıstalarinı kabul eder ıı .. .................................................... .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· -------

En . şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

• 


