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Yugoslav yada 
Türk gazetecileri 

Belgradta 
Belgrad 7 [A.A.] - Türkiye 

Başvekili B. Celal Bayarın Yu
goslavya hükümet merkezinde 
yapacağı ziyaretlerde bulu
nacak olan Türk gazetecile
rinden mürekkep .. heyet Atina 
Selanik yoluyla Belgrada gel
mişler ve istasyonda Yugos
lavya gazetecileri tarafından 

karşılanmışlardır . 

---·~ 
Roma 
görüşmeleri 
Hitler ile Musolini ara 
sındaki müzakereler 

ehemmiyetle takip 
ediliyor 

Ankara 6 ( A. A. ) - Bu 
gün Roma ve Paris ile Ber
linden gelen muhtelif haber
ler Hitler ile Musolini arasın· 
da geçmekte olan müzakere
ler etrafında muhtelif muta
laalarda bulunmaktadırlar. Bu 
görüşmelerin hemen umumi
yet: itibarile Çekoslavakyamn 
vaziyeti ile ve bu memleketin 
Fransa ve Sovyet Rusya ile 
olan münasebetleri üzerinde 
geçtiği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

-~ 

Eski Başvekil Goga 
öldü 

Bükreş 7 [ A. A. J - Es
ki Romen başvekili B. Goga 
öğleden biraz sonra vefat et· 
ıtıiştir. 

~ ....................... i 
: Çağrı • ! Halkevi başkanlı- ı 
i ğından: ı 
J Bııgüakll tenezziih trenile ! 
ı Ödemişten şehrimize ge- ı 
• lecek Halkevli arkadaş- J 
i lan • karşılamak üzere ı 
f Halkevimiz komita heyet- ı 
ı lerinin saat 10 da istas- ı 
·: Jonda bulunmalan rica i• 
• olunur. 
: ........................ : 
il: 

/ Halkeoi kô,e•i: ---.... -
Bugün: 

1 - Saat 20 de Alman
, ca yabancı dil dersi var
dır . . 

• 

• 

Kamutay da 
Türkiya Sovyet Rusya 
ticaret muahedesi tas

dik edildi 
Ankara 6 [A.A.] - Büyük 

Millet Meclisi bugünkü toplan
tısında Türkiye Sovyet tica
ret muahedesile merbutatına 
ait kanun layihası alkışlarla 
kabul etmiştir. -···-Almanya -İtalya 
münasebatı 

Ankara 7 [ A.A. ] - Emin 
bir menbadan öğrenildiğine 
göre İtalya ve Alman devlet 
adamları Tuna ve Balkan 
meselelerini açıkça görüşmüş· 
lerdir. 

İtalya Tuna mukavelesile 
Avusturya ve Macaristana 
temin ettiği müsavi menfaat
lar tekrar gözden geçirilecek
tir. 

Hariciye nazırı Cenev
reye hareket etti 

Belgrad 7 [ A. A. J -
Uluslar kurumunun ilkbahar 
toplanmasına küçük antant 
hükümetleri namına iştirak 
edecek olan Romanyahariciye 
nazırı B. Komnen Petersko 
cenevreye gitmek üzere Bel
gradtan geçmiştir. ..... ..... 
Germencik ilk olıul 

talebelerı 
Dünkü Söke - Nazilli tire

nile Nazilliye giden Germencik 
ilk okul talebelerinden 90 ki
şilik bir gurup başlarmda baş 
öğretmen bay Ziya Goral öğ
retmen Bay İsmail Gün ve 
bay Vasfi olduğu halde Na-
zillide faydalı bir gezi yap
mışlar. 

Fabrika vt okulları dolaşa
rak talebe arkadaşlarile te
maslarda bulunmuşlardır. Kü
çük alimler yine dünkü 24 
trenile germenciğe dönmüşler
dir. 

Su İşleri için 
çıkarılacak tahviller 
Su işlerine tahsis edilmek 

üzere 31 milyon liraya kadar 
istikraz akti ve bu maksatla 
ziraat bankası tarafından ih
raç edilecek tahvillere hazi
nece kefalet edilmesi hakkın
da hükumet Büyük Millet 
meclisine bir kanun projesi 
vermiıtir. 

İtalyada 
Hava nümayişleri tehir 

edildi 
Roma 7 ( A. A.] ~- Bugün 

Urgaroda yapılacak ha ... a nü
mayışleri, havanın fen~ olma
sından yarına bırakılmıştır. 
Hitler sabah vaktini Roma 
abidelerini ziyarete tahsis et· 
miştir. 

Çekoslovakyada 
çalışmalar 

Ankara 6 [A. A.J - Prağ
dan alınan haberlerde Südet 
Almanları ile zabıta arasında 
son günlerde bazı vuruşmalar 
olduğu ve bir kaç kişinin 
öldüğü bildirilmektedir. 

Partide: 

llçeyön kural 
toplandı 

Parti ilçeyön kurulu dün 

öğleden sonra. doktor Nafiz 
yazganın reisliği altında top
lanarak merkez ilçesine bağb 
kamunyön kurullarının teftiş 

raporlarını tetkik etmiştir. -·--Halkevinde: 

idare Heyeti 
toplandı 

Halkevi idare heyeti dün 

öğleden sonra hal.kevi reisi 

avukat Neşet Akkorun reisli
ği altında toplanmıştır. 

Bugün Ödemişten bir tenezzah 
treni geliyor 

Ödemişliler Atatürk büstüne çelenk koyacaklar, 
Parti ve Halkevimizi ziyaret edecekler 

Geçen sene Aydınlıların 
Ödemişe yaptıkları ziyareti 
iade etmek ve ayni zamanda 
Nazilli basma fabrikasını gör
mek üzere Ödemiş Halkevi 
tarafından Aydın ve Nazilliye 
bir tenezüh tertip edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre seki
zinci işletme müdüriyetinin 
tahsis ettiği tenezzüh treni 
sabah skat 5,50 de Ödemişten 
kalkacak ve Bayındıra 6.39 
da muvassalat edip yolcuları 
aldıktan sonra saat 8, 7 de 
Selçuğa varacaktır. Selçuktan 
Nazilliye kadar bu tren ayrı 
ayrı iki tren halinde gidecek
tir. Ödemişlilerin Aydında 
Atatürk Büstüne Çelenk koy
maları Parti ve Halkevini zi
yaret etmeleri için azimet 
trenleri Aydında ikişer saat 
saat kalacaklardır. 

Birinci azimet treni saat 
10,19 da ve ikinci azimet treni 
de saat 10,42 de Aydma mu
vasalat edecek, Birinci tren 

Nazilliye saat 13.21 ikiaci 
tren de 13,53 de varacaktır. 

Nazilliden avdet saat 19 da 
dır. Avdette Ortaklardan iti
baren avdet treni Ödemişe 
'kadar ayrı ayrı iki tren ha
linde seyrüsefer edecektir. 

Trenlarin durduğu ve kal
dığı istasyonlarda intizamın 
muhafazası ve zabt ve rabbn 
temini için tertibat alınmışbr. 
Ayni zamanda Ödemiş Bele
diyesi, Ödemişlilerin Aydınlı
lara bir hediyesi olmak üzere 
beraberlerinde üç ton puz ge
tirmektedir. Bu buzlar Bele
diyemiz tarafından halka me
canen dağıblacaktır . 

Tırnahlar 

Felek, "Ulusal ekonomi ve 
arttırma " kurumunun ga
zetelere gönderdiği bir 

" şiar,, dan bahsediyor. Bu 
şiar şudur: 

[ Taze yemişlerin renginden 
ve asidinden manikörlü tır
naklarınızı korumak isterseniz, 
ellerinize ince lastik eldiven 
takınız.. Manikör, reçel ve 
şurup yapmıya mini değildir.] 

....... 
Ba şiarı okuduktan sonra 

düşündüm.. Manikörlü tırnak
larla reçel yapan bayanın, 
taze üzümü çatalla yiyen ba
yandan ne farkı olur. 

Manikörsüz, gıcırgıcır yı
kanmış, tertemiz, bembeyaz 
ellerle yapılan reçel; bu ince 
ve nazık parmakların rayiha
sım da emer ve emdirir •. 

( Devamı 21nel u.hlfede ) 

, 
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Kırşehir zelzelesinin 
fenni noktadan tahlili 

Sarsmb yerinde tetkiklerde bulunan 
heyetin gazetelere verdiği malumat 

--------
jeolojik tetkik/e,de bulunmak üze,e K"$ehfr zelzele 

mıntakasına giden / stanbul ,asathanesi müdiir muavini 
Kemtıl F,kmenin reisliği altında, Sifregga Tokatoğlu ve 
Serverden mürekkep heyet tetkiklerini bitire,ek /stanbula 
dönmüşler ve tetkikleri hakkında gazetelere şu malumatı 
11ermişlerdfr. 

lunduğundan bu hadise, bizim 
için beklenmedik bir hadise 
sayılmazdı. Nitekim, bundan 
102 sene evvel, Keskin hava
lisinde ayni şiddette bir zel
zele kaydedilmiştir. 

Fikrimce, gerek bumıntaka
nın şimalinde, gerek memle
ketimizin diğer her hang bir 
noktasında büyük mikyata ye
ni inşaat yapılırken, geniş bir 
zelzele mıntakasının üzerinde 
bulunduğumuz hesaba• katıla
rak ona göre icabeden ted
birler alınmalıdır.,, 

" - Kırşehir havalisindeki 
zelzelenin en çok tesir yaptı
ğı mıntaka. Çiçekdağı cenu
bunda Köşker - Akpınar hat
bna yakın, şimali şarkiden 
şimali garbiye uzan~n ve bü
yük mihveri 30, küçük mih
veri 16 kilometre tahmin edi
len kat'ı nakısa yakın şekil

de bir sahadır. Bu sahanın 
merkezi, Akpınar köyünün 
pek yakınındadır. Tezelzül 
merkezinin tathı arzdan 19-20 
kilometre derinliğinde oldu
ğunu tahmin ediyoruz. 

Zelzelenin sebebi hakkında, 
şimdilik söyJiyebileceğimiz şey 
şudur: 

Çiçekdağları kütlesinde, yan
dan tazyik neticesi olarak, 
pektonik mahiyette bir tagay
yür husule gelmiştir. En şid

detli zelzeleler onbir derece 
itibar edilir. Kırşehir zelzele
sinin onuncu dereceye dahil 
olduğunu söylemek, sarsıntının 
şiddeti hakkında umumi bir 
fikir verebilir. Zelzelenin mer
kez mıntakasındaki eşyaya 

verdiği tadil miktarım 800-
900 milimetre arasında tah
min ediyoruz. 

İstanbul rasadhanesi, Kemal 
Erkmenin zelzele mıntakasın
daki fenni tetkiklerinin neti
cesini tesbit eden bir broşür 
hazırlamaktadır. Broşürde 7el
zelenin menşe ve sdbebleri .ı 

etrafında, mühim izahat bu- ı 
bunacakt•r. 

Zelzele mıtakalarında bulu- · 
nan köyler, tamamile harap 
olmuşlardır, Bazı yerlerde, 
uzunluğu 20 kilometreye yak
laşan hendekler açılmış ve 
bunlarda müvazi bir takım 

çatlaklar husule gelmiştir. Ek
seri yerlerde, suların çekilmiı 
ve bazı noktarlarda, azalmış 
veya kesilmiş olduğuğu gör
dük. Zelzele - Allahaşükür -
müsait bir havada ve gündü
zün vukua gelmiştr. Bu esna
da, köylülerin mühim bir kıs
mı, evlerinden dışanda bulun
uyordu. Yoksa, ayni sarsıntı, 

geceyarısı vukua gelseydi, 20 
binden fazla insan telef ola
bilirdi. 

-.--
Tırnaklar! 

(Baştarafı lncl sahifede) 

Tatsız bir pembelikle ve 
ancak yırtıcı hayvanlara has 
uzun, keskin, sivri bir uda ; 
aslını, şeklini, gözelliğini ve 
yumuşaklığını kaybeden Tır

nakları gördükçe, yüzlerini 
buruşturan bir çok erkek ta-
nıyorum .. 

Onun için diyelim ki, bıra
kın manikörlü bayanlar, re
çelleri ve şurupları dünün ka
dınları yapsın .. Lütfen, o tatlı 
ve güzel, kokulu ve enfes 
meyvelere, upuzun, mini mini 
bir kazma hissini veren tır
naklarla dokunmayın.. Onla
ra da, tırnaklarınız gibi, yüz 
buruşturan ve mide bulandı
ran bir manzara vermeyin ! 

GÜNCÜ 

Evlenme 
Tüccardan 8. Eyip Şahinin 

kardaşı kızı Bayan Adviye 
ile alayımız subaylarından 
asteğmen Riza Aktoğun ni
kahları dün yapılmıştır. 

Genç evlilere uzun ve saa
detle tulü ömür dileriz. 

YURDDAŞ! 

1 

1 

Çocuk b~kımı 
Doktor Fahrettin Sütlr 

-51-
On Hd bağırsağın hastalığı 

neticesi safra yolunun kapan
masıle de çıkan olur. Bu yol
da husule gelen her hangi bir 
tıkanıklık safranın ciğerde 
kalmasını ve bariden o safra 
içine düşecek mikrobun tahtı
tesirinde mikroplanarak çıba
na tahavvül etmesini mucip 
olur. Bu gibi çıbanlar da teh
likelidir. 

Sazan karaciğere soğulcan 
hücumu olur. Bu z~man da 
safra yollarını soğulcanlar ka
payarak ve beraberlerinde ta
şıdıkları mikroplar vasıtasile 
apseleri husule getirirler. Bun
dan dolayıdır ki sogulcanın 
çocuğun karnında çoğalması 
daha dohrusu bulunması dai
ma tehlikelidr. 

Karaciğer çıbanlara hazan 
midede husule gelen 
karhalardan yar;ladan sonra 
da tesadüf ddili. 

Midedeki yaranın cidarın-
dan koparak ed~iyei lenfaviyeye 
karişan mikrop karaciğere gi
rer, çıbanı yapar. Küçük me
me çocuklarında tesadüf edil
mezse de beş yaşından yuka
rı çocuklarda ve daha büyük
lerde pek çok tesadüf edilir. 

Karaciğt.r çıbana bozan en
ta11i yani mikroplu hastalık
lar da tesadüf edilir. Tifo 
vakalarında bilhassa küçük 
çocuklarda fazlaca tesadüf 
edilir. Eritem pürpürikde os
treptokoksik entanlarda bu 
çıbanlar görülür. 

Veremde bazen karaciğer
de birleşerek halinde kendini 
gösterir. Bu da küçük çocuk
tan ziyade büyüklerde görü
lür. 

Bu çıbanlar karciğer veya 
büyük şekilde veyahut ufak 
noktavi halde görülür. Ufak 
noktavi olanlarda bir veya 
müteaddit olabilir. Umumiyetle 
verdikleri araz birdir. Hasta
larda şiddetli titremelerle be
raber ateş de gerülür. Kara
ciğerin bulundğu sağ boşlukta 
ağrılar duyulur. Ateş hazan 
munkati olabilir. Hasta hem 
titrer hem de terler, hastada 
halsizlik ile beraber kusma
lara da tesadüf edilir. Kus
mukta hazan safrada görülür. 
İştahsızlık, kabızlık olduğu 
gibi ishal vakaları daha ziya
dedir. Hastada hafif devam 
eden bir sarılıkta mevcuttur. 

Mevzii olan araz sağ taraf
ta şiddetli ve hazan fasılalı 
devam eden ağrılardır. Orada 
daima bir ağnhk bir şişlik 
hastada hisseder. Bu ağrı sağ 
omuz ve kürek kemiğine doğ
ru uzanabilir. Karaciğer ted
rici büyür, sağ taraf göğüs 
kemikleride o tarafa doğru 
genişler, büyür gibidir. 

Had şekilde devam eden 
çıbanlardan gayri müzmin şe
kilde devam edenleri de var
dır. Bunların gösterdiği araz 
gayet karışık adeti bir tifo 
veya bir plorozi veya apan
disit hisleri verir. Teşhis tef
rikiye dikkat etmelidir. 

Karaciğer üzerine düşerek 
düşme neticesi olan çıbanlar 

da çok karışık seri takip 
eder, fakat tedavileri ve teh
likeli halleri ancak 2-3 ayda 
kabil olur. Ve meydana çıkar 
hülisa: Karaciğerin bu gibi 
hastalıklara düçar olması ek
seriyetle tehlikeli olduğundan 
bir an evvel olabilecek has
talıkları tedaviye tevessül et
melidir. Bilhassa ihtilatı ola
rak husule gelen apselerin 
sebeplerini bir an evvel or
tadan kaldırmalıdır. 

----+· -

Lise ve Orta okul 
imtihan günleri 

Haziran devresi imtihan 
cetveli bildirildi 

Lise ve Orta okullarm Ha
ziran devresi imtihan cetveli 
biJdirilmiştir. Bu cetvele göre 
21 Mayısta son sımfların ders
leri kesilecek, 23 Mayısta da 
kanaat notları için bir toplan
tı yapılacaktır. 26 Mayısta 
sözlü imtihanlara gireceklerin 
isimleri ilan olunacak, 31 ma
yısta sözlü imtihanlara başla
nacaktır. Bu imtihanlar 14 
Hazirana kadar devam ede
cektir. 

Olgunluk imtihanları, 24 
haziranda başlıyacak ve 7 
temmuza kadar sürecektir. 

Haziran devresinde mate
matik, fizik , kimya, tabii 
ilimler ve edebiyat kolunda 
da tarih, coğrafya ve türkçe 
kompozisyon sualleri imtihan 
komisycnları tarafından tesbit 
edilecektir. 

Olgunluk imtihanlanmn 
günleri şunlardır : 

Elimizde, bu havalinin iyi 
jeolojik haritaları bulunmadı
ğından dolayı, hadiselerin 
izahı husnsunda bir hayli güç
lük çektiğimizi itiraf ederim. 
Biliyoruz ki, memleketimiz, 
Portekizden başlıyarak Akde
niz •havalisinden geçen ve 
Asya içerilerine doğru uzayan 
zelzele kemeri üzerinde bu-

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramına hazırlaa. 

24 Haziran : Türkçe " . Fen 
kolunda 11 tabii ilimler ve 
edebiyat. 27 Haziran : Mata
matik, tarih , coğrafya. 6 
Temmuz : Fizik , kimya. · 8 . 
Temmilz: Sosyoloji .. 

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket günüdür. 
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Montrö mukavelesinin tatbikı ••• -

Boğazlardaki faaliyet raporu 
devletlere verildi 

------Dör büyük kısmı ihtiva eden bu rapora 
bazı kroki ve cetveller de merbuttur 

Boğazların idaresi hakkın
daki Montrö anlaşmasına tev
fikan Boğaiar komisyonuna 
ait vazifeler 15 Ağustos 936 
tarihinden itibaren Türkiye 
hükumetine intikal etmiş bu
lunuyordu. 

İtilafnamenin 24 üncü mad
desi ahkamına tevfikan Tür
kiye hükumeti milletler cemi
yetine ve itilafnameye vaziyül
imza devletlere Boğazlardan 
geçerken yabancı harp sefine
lerile ticari deniz ve hava 
faaliyetlerine yarar yıllık bü
tün malumatı bildirmekle tav
zif edilmiştir. 

Buna binaen hükumetimiz 
Boğazlardan geçen gemilerle 
Akdeniz ile Karadeniz ara
sındaki tayyare faaliyeti etra
fındaki yıllık raporunu alaka
darlara bildirmiş bulunmak
tadır. 

Birinci kısım 
Bu rapor dört kısma ayrıl

ouştır. 

Raporun Montrö anlaşması 

ve bunun muvakkat tatbikatı 
ile bilfiil tatbikat sahasına 
girmesini ihtiva eden birinci 
kısmı, Montrö anlaşması mer
buta tı metr.ini, Japnya tara
fından anlaşmanın tastikına 
ait zabıtnameyi, anlaşmayı 
imza etmemiş bulunan bazı 
devlerle teati olunan notaları 
•e Büyük Millet Meclisinin 
3} Temmuz 1936 tarihli top
lantısında doktor Tevfik Rüş 
tü Aras tarafmdan irad olu
nan nutkun . metnini ihtiva 
ey !emektedir. 

ikinci kısım 
. Ticari gemilere aid olan 
1kinci kısım ise, İstanbul 
linıanının bir krokisi ile bu 
liaıana aid talimatnameyi, 
kılavuzhuk istasyonlarile tari
f~lerine meteorolojik işaretle
tı, telsiz telgrafa aid Türk 
kanununun bir hulasasını ve 
~~niz ticaret faaliyetine aid 
ır istatistiki ihtiva eylemek

tedir . . 
v Bu istatistiğe nazaran 15 

agustostan 31 ilkkanun 1936 
Ya kadar Boğazladan geçen 
tonaj yekunu 4,781,232 tona 
,,arınıştır. 

1 
Bu yekün muhteıif bayrak

ar arasında şu suretle inki
sanı eylemektedir. 

Safi tonaj olarak İngı'lte-
rc 92 ' n 3, 796, İtalya 799 156 
~onı ' Al anya 477,059, Almanya 

34 
manya 373,323 Yunanistan 
l ,929, Rusya 338,929, Po-

lonya 235,264, Fransa 291,201, 
Norveç 229,840. Holanda 
152,852, Bulgaristan 133,022, 
Amerika 108,512, İsveç 87,358, 
Filistin 58,964, Danimarka 
43,121, Japonya 39,306, Mısır 
24,881, Belçika 23,693, Pana
ma 20,590, Avusturya 17,308, 
Portekiz 4,294, İspanya 
14,824, Finlandiya 2,901. 

1937 yılı içindeki ticareti 
bahriye faaliyeti ise 12,957,364 
tona varmış bulunmaktadır. 

Bu miktar da muhtelif 
bayraklar arasında şu suretle 
inkisam etmektedir. 

Safi tonaj olarak, İngiltere 
2,601,497, İtalya 2167,779, 
Yunanistan 1,648.211, Fransa 

ı 1,261,999, Rusya 1,111,351 
Norveç 959,654, Almanya 
754,434, Romanya 207,536, 
Holanda 469,165, Amerika 
207,013, Lehistan 187,289, Bul
gristan 180,379, İspnya 144,077, 
Belçika 75,584, İsveç 75,086, 
Panama 72,372, Danimarka 
45,567, Yugoslavya 57,438, 
Japonya 39,220, Macaristan 
18, 788, Mısır 30,307, Fitlandi
ya 5,801. 

Üçüncü kısım 
Raporun üçüncü kısmı ise, 

harp gemilerine ait hüküleri, 
Boğaz!ardan geçecek harp 
gemilerile muavin gemilerin 
istifade edebilecekleri telsiz 
istasyonlarını, askeri merasi-
me ait selam batryalarını, Bo
ğazlardaki memnu mıntakala
rı Trova harabelerile harp me
zarlıklarını ziyaret yollarını, 
İzmit körfezi geçit yerini gös
teren krokileri ihtiva eylemek
tedir. 

Dördüncü kısım 
Dördüncü kısma gelince, bu 

da, hava seyrüseferine ait bu
lunmakta ve boğazlarda tay
yarele ait memnu mmtakaları 
tasrih ederek Akdenizle Ka
radeniz arasında seyrüsefer 
edecek sivil tayyarelerin ta
kip edecekleri yolları tayin 
eylemekte ve bunlara ait 
krokileri ihtiva etmektedir. 

r······ Abone şeraiti •••••••• 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
f Altı aylağı 3 liradır. 
i idare yeri: Aydında C. H. 
• ; P. Basırnevi. 
! gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
~ müracaat edilmelidir. ....... -...................................... ... 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

1050 10 Dünkü yekun 
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memur lan 
Milli Aydın bankası 
Erbeyli ilkokulu genç 
lik kolu ve öğrencileri 
Sebzeci Vehbi 
Sebzeci Mustafa 
Germencikli mustafa 
Ali oğ. Mehmed 
Mehmet og. Raşid 
Bahçvan Derviş 
Mütaahhid M. Cemal 
Mütaahhid M. Bayram 
Muğlalı Süleyman 
Bahçuvan Feyzi 
İsmail 
Hüsnü Tanrı Över 
İbrahim çavuş 
Ali ağa 
Ahmed 
Abdurrahman 
giridli Aacı 

,, Hüseyin 
Cemal 
Bayram alı 
Hasan çavuş 
Cineli Hüseyin 
Mehmed Salih 
destid Ali osman 

" 
Hüseyin 

" 
Hüsnü 

il Ali 
İmam köylü Derviş 
Çaltılı Mehmed 
Mehmed Kazakların 

Nazillili Ahmed 
İbrahim oğ. Hüseyin 
Hasanların Nuri 

Peynirci Hafız 
Mehmed 
İbrahim 
Latife 
Ali 
sabuncu cevdet 
sabuncu Mustafa 
cizmeci mahmud 
Kadaifci Latif murad 
Amca olğu mustafa 
Hilmi 
Mısırcı Süleyman 
Mısırcı Al 
Mısırcı lsmail 
Hafız Ali 
çerezci Yusuf 
Mehmed 
Mehmed baklacı 
Karapınarlı Mebmed 
M. Yüzbaşı Şevket 

Sabuncu A. Cemal 
Gazel oğ. 
Mutaf Mestan 
Kürt Hüseyin 
Mehmed Özayd•nlı 
Ramazan 
Kuyumcu Hüseyin 

Yekun 

... 

Si~ara : fiallannda 
umumi tenzilat 

· · · Ba~ı çeşitlerin ... de , 
tevhidi düşünülüyor 
İnhisarlar İdaresi, siga1a fi

atl~rında yeniden ve mühim 
surette tenzilat yapmak;kara
rını vermiş ve bu ' iş üzerinde 
etraflı tetkiklere başlamıştır. 
Öğrendiğimize göre, bu defaki 
karar, yalnız bir iki ne'vin 
fiatlarını indirmeği'değil, umu
mi bir tenzilatı istihdaf et
mektedir. Bu tenzilatın en çok 
satılan ve halkın rağbetine 

mazhar olan çeşitler üzerinde 
yapılması düşünülüyor. Mama
fih halkın rağbetini cclbede
bilecek diğer çeşidler de ele 
alınacaktır. 15 kuruştan yuka
rı fiatlarda satılan sigaralar
dan· bazı çeşidlerin tevhidi de 
münasip görülmektedir. İnhi
sarlar İdaresi bu husustaki 
tetkilerini süratle ikmal ede-
cektir. 

Aydın Hususi Muha
sebe ınüdürlüğünden 

İzmir mezbahası Türk Ano
nim Şirketinin bina vergisi 
borcundan dolayı Aydın ke
mer mahallesinde kain yağha
ne ve müştemilatı ile mevcut 
alat ve edevatın satılması vi
layet idare heye.tince karar 
verilmiş ihale tarihi olan Ma
yısın 25 inci Çarşanba günü 
saat 15 te idare heyetine 
daha fazla tafsilat almak is
teyenlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. [492] 8 12 16 22 

it daimi 
Encümeninden: 

Hususi idareye ajd Hasan 
ef. mahallesi 368 ada 8 par
selde kayıtlı ev 16151938 pa
zartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık arbrmaya 
çıkarılmıştır. Mulıammen be
deli 400 teminatı muvakkata 
mikdarı 30 liradır . Talip olan
ların İl daimi encümenine mü
racaatları. [473] 

30 4 8 12 

ilin 
il daimi 
encümeninden 

Sökenin Tatarlar köyü Meo
dres geçidi için bir gemi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 552 
lira 66 kuruş teminatı muvak
te miktarı 41 lira 50 kuruş
tur. Açık eksiltmesi 16151938 
pazartesi günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ic
ra edilecektir. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet en
cümenine müracaatları. 

30 4 8 12 474 



VOZ: c AYDIN .. n daimi encümeninden: 
Cinsi Mevkii Mu. bedeli Teminatı 

Lira Lira K. 
Dtikkin Gazi bulvarı 62 4 65 
Gemi Şahnale mendreı geçidi 705 53 00 
Gemi Gölhisar ti " 705 53 00 
Gemi Derekay ,, 

" 60 4 50 
Gemi Armutlu ,, n 275 20 65 
Gemi Karahayıt ,, tt 305 23 00 
Gemi Dalama " tt 260 19 50 
Gemi Koçarh 

" tt 1630 122 25 
Gazhane binası Hasan ef. mahallesi 60 4 so 
Ev ,, 

" tt 54 4 05 
Hususi idareye ait yukanda yazılı akaratıu senelik icarlan 

16151938 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık 
artırmaya çıkarılmışbr. Taliplerin il encümenine müracaatları. 

(472) 30 4 8 12 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

........................... 
• • • • • • • • • • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket haataneıi eski operatörü 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
İstanbuldan döıımüttür. Hastalarını her l'Ün aaltalataa 

aktama kadar Park kartısında yeni yaptırdıtı erintle 
kabul eder. 130 

"' ......... , ............. , .. .. 
~ •• !>0!'T0R 

g MUNIF 1. ERMAN 
~ NIENILEKET HASTANESİ 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mitehassıı 
İP ve Operatörü 
~ Hastalarını her gün P.ırlc karşısında Bay Hasan Kimi-
!; lin evinde kabul eder. 466 
- Muayene saatleri : sabah 7 - 8 l..... .... .... Öğleden sonra 3 den itillaren ~ 
liilUdmdDMılııılıı666ılııılı:lıılJı1 ~~-
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BAKTERiYOLOG • 
~ . 
ı•l Doktor Şevket Kırbaş • 
ı;U 8 l h t 1 ki .. h • ,.l u aşıcı as a ı ar mute assısı • 
~•1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~· 
i•l muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 
~ . ~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
t•l d H t.. ı ·· k .d b 1 1 . . + [•1 e er. er ur u an, ı rar, a gam muayene erı ıcra t 
f°•i edilir. Veremliler, en son tedavi vaattası olan + t Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 
~.;ıırı~qp;ı1111~~rı.;ııı;ııı~ı;.ııı;ıııı;qı~ııı~,:ıııı~~~·ı;-~ .. 
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....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtiaaalı : • • i Muayenehane : .A.ydın-ia Gaz:i Bulvanuda Bafalıoglu Jükki.1Unın : 
ı üz:erinde her gün sababdan aktama kadar Hastalannı kabul eder. i 
............................................ ~ ........ . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·---

En · şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


