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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Zelzele devam ediyor ---Dahiliye vekilimiz B. Şükrü Kaya B. M. Mec-· 
lisine zelzele felaketinin neticesini arz etti 

Maddi zarar çoktur. 200 vatandaş 
enkaz altında öldü 

--------An kara 20 - Büyük Millet Ankara, 20 - Gece yarı-
Medisinin bugünkü toplantı- sından sonra biri on beş geçe 
sınıtLı. dahiliye vekili ve cum- dünküne nazaran daha hafif 
huriyet halk partisi genel bir zelzele kaydedilmiştir. 
sekreteri Bay Şükrü Kaya istanbul rasathanesinden 
kürsiye gelerek menılektimizin verilen malumata göre biri on 
muhtelif yerlerinde vukua ge- dakika 18 saniye geçe şiddetli 
len yer sarsıntısının merkezi ve ikincisi ikiyi 39 dakika 16 
Kırşehir, Y ozgt ve Ak dağ saniye geçe nisbeten hafif 
madeni ha valisi olduğunu ve iki zelzele kaydedilmiştir. 
en ıi vade hasar Kırşehir vi- Merkez üssü İstanbuldan 480 
la) etinde bulundğunu ve yer kilometre tahmin edilmektetir. 

köy istasyon binasının oturul- Ankara 20 - Aksarayda 
ınaz bir hale geldiğini ve bu biri on beş ve üçü on beş 
zararlar hakkında peyderpey geçe olmak üzere iki, Konya 
alınacak malumatın ajansla da biri onbeş geçe dünküne 
bildir!leceğini söyledikten son- nazaran daha hafif bir sarsın 
ra demiştir ki; tı olmuştur. 

.•1addi zararın ehemmiyeti Dün memleketin her tara 

Yoktur. Bu millet bu memle
ket; eskisinden daha iyi vap
ıuaga muktedirdir. Her müşki
ltı.ta daima göğüs germeğe 
alışık olan milletimiz buna da 
göğüs gerecektir. Her felakette 
olduğu gibi Kızılay cemiyeti 
derhal zarar görenlerin imda
dına koşmuş Malzeme ve ye
Yecek göndermiştir. 

HiikU:met 30000 liralıt yar
dırn için bir kanun layihasını 
illeclise vermiştir. Bizi en zi
Yade müteessir eden 200 va
tandaşımızın enkaz altındaöl
tnesidir . 

Bunların elemlerine iştirak 
etll'lekten başka elimizden bir 
Şey gelmez. .. _ 

Halkevi köşesi: 

Bugün: 

l - Saat 16 da Halke
vi binasında güreş dersi 
devanı edecektir. 

2 - Saat 17 de Ar şu
~es.i komitesi toplanacak
tır. 

3 - Saat 19 da Sosyal 
Yardım komitesi toplan-
tısı vardır. ' 

4 - Saat 20 de Fraa
s:ı~ca dil dersi vardır. 

5 - Saat 20 de Zehirli 
&'az kursu vardır. 
~ 

• 

fmdan alman haberlere göre 
zelzele bir çok maddi zarar 1 

larla beraber manevi zararları 
da mucip olmuştur. 
Tosya nahiye ve köylerinde 
bir çok binalar yıkılmış iki 
kişi ölmüştür. Köylüler tarla-· 
larda bulunmalarından nufusca 
fazla zayıat yoktur. 

Ankara 20 - Yeni Sovyet 
elçisi hariciye vekilini ziyaretle 
yer sarsıntısı felaketinden 
dolayı hükumetinin teessiirle
rini bildirmiştir. 

- ··-Bir tünelin açılma 
Töreııi yapılıyor 

Erzurum 20 - Sivas - Erzu 
rum deniryolu i.izerinde en mü 
him tünelin açılış töreni yarın 
(bugün) yapılacaktır. Törende 
valinin başkanlığı altınd~ bir 
heyet bulunacaktır. 

Erzrumda kar 
Erzurum 20 - İki gün sü 

1 

ren kar fırtınanından kopdağ 
yolu yeniden kapanmıştır. 
Yolun temizlenmesi için amele 
ekipler çalışmaktadır. 

Fransız kabinesi 
Paris 30 - Cumhur reisinin 
başkanlığında toplanan nazır
lar meclisinde başvekil Bay 
Daladiye memleketin umumi 
vaıiyet;ni izah etmiştir. 

Fürst Viyana 
takımı İzmir muhtelitine 

3 - 2 yenildi 
İzmir 20 [Arkadaşımızdan) 

- Orta Avrupanın en kuv 
vetli takımı olan Fürst Viyana 
takımı ile İzmir muhteliti bu 
gün kalabalık bir meraklı kit 
lesi karşısında ve hakem üç 
oktan Bay Mustafanm idaresi 
altında karşılaştılar. izmir 
muhteliti ikisi penaltıdan ol 
mak üzere 3· 2 galip geldi. 

Becerik 

Operatör B. Nuri Erkan 
Operatör doktor bay Nuri 

Erkanın İstanbuldan apandi
sitten ameliyat olarak tekrar 
şehrimize döndüğü ve hasta
larını kabul ve tedaviye baş
ladığı haber ahnmışbr. 

Ortaklar da 
Sürek avı 

Ortaklar 181411936- köyü
müz avcıları muhtar Mebmed 
güzey ve üyeden Sait Özen 
ve koruculardan Mustafa ka
sap ve Fahreddin korkmazın 
iştirakile Balatcık dağlarında 
sürekavı yapmak üzere bugün 
Bay Ali Barutun başkanlığın
da toplanarak Balatcık köyü
ne gitmişler; Balatcıkh avcı
larında iştirakile davul ve zur
nalarla yaptıkları sürek avın· 
da 12 domuz öldürmüşler ve 
domuzlardan yaralı tuttukla
rından birisini bağbyarak ve 
üzerine davulcuyu bindirerek 
Balatcık köyüne kadar getirip 
köy içinde öldürmüşlerdir. 

Muhtar Mehmed güzeyin av 
esnasında at üzerinde gider
ken 300 metre yükseklikte 
uçan şahini kurşunla dü
şürmesi pek enteresandaır. 

Baltacık halkı başta muh
tarları ve üyelerile avcıları 

olduğu haide avcılarımızı gi
dişlerinde olduğu gib avdan 
dönüşlerindede candan kopan 
sevki ve alaka ile karşılaya
rak kendilerine ziyafetler ver
mek ve eğlenceler tertip et-

mek suretile geç vakta kadar 
alıkoyarak izaz ve ikram ede
rek a\fcılarımızı pek memnun 
bırakmışlardır, , 

Sürek avının tertip ve icra 
sında önayak olan muhtar 
Mehmed Güzeyle üyeden Sait 
özenin ve başkan Ali Barutun 
ve köyümüz avcılarının göster 
dikleri yakın alaka ve gay~et
leri takdire şayandır. 

\ 

Halkevinde : 

Dün akşam güzel bir 
gece geçirdik 

Bayan Nimet Akın 
konferansı ve 
müzik konseri 

Halkevimiz tarih dil edebi
yat şubesi tarafından tertip 
edilen seri konferansların se
kizincisi olmak üzere dün 
akşam orta okul öğretmenle
rindn Bayan Nimet Ak tara
rafından {suyun önemi ve fe
hirlerde eyi su nasıl temin o
lunur) mevzuunda çok kıymetli 
ve güzel bir konferans daha 
verildi. 

Konferans salonu her zaman
ki gibi güzide bir dinleyici 
kalabalığı ile ardına kadar 
dolmuş ve oturacak yer bu
lamayanlar bu faydalı konfe
ransı ayakta dinlemek zah
metime katlanmış bulunıyor
lardı. 

Halkevinin tertip ettiği seri 
konferanslar meyanında ken
disine de yer verildiğinden 
dolayı Halkevi arkadaşlarına 
teşekkür etmekle söze başla
yan hatip, suyun ilmi tarifini 
ve insan vücuduna yaptığı 

faydaları kısaca izah ettikten 
sonra suların umumi bir tas
nifini yapmış ve ezcümle de
miştir >ci: 
Yağmur sularımn hastalık 

tevlit eden mikı opları ve gaz 
ları ihtiva etmesi hasebile 
içilmemesi lazımdır. 

Sahrınç sularıda bu neviden 
d\r. Kar sularını yağmur sula 
rı gibi organik cisimleri muh 
tevi bulunduğundan içilmemesi 

• 
lazımgelen sular arasında say 
mak icap eder. 

Çay, ırmak ve dere sularında 
organik cisimlerle muhalle! ve 

gayri muhailel bir halde bulu-
nur. Bilhassa şehirler civarından 

geçen bu nevi sularm şehir 

hudutlarına girmeden öoce 

nisbeten temiz ve bakteriler

den ari bulunmalarına rağmen 
şehrden çok mülevves bir 
halde çıktıkları müşahede e
dilmiştir. 

Arazinin tabiatına tabi olan 
göl sularımn muallak ve mu 
hallel halde madeni emlahı 
ihtiva ettiğini izah eden hatip 
İstanbulun terkos suyu gibi 
temizlenirse göl sulannında 

-Devanu 3 ncü sa_vfaıb 

' 
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Heber aldıtımıza g6re Af
yon iflerimiz memnuniyet ve
rici bir ıekilde ve ahdi vazi
yetlere de uyjım olarak baki
pf etmektedir. Bu inkifaf, 
elddlerimizclen bethyarak -bu 
ifle alikaclar bütiln malaafilleri 
tatnüa etmektedir. 

Oç sende ödenmek üzere a
lınan kominye Afyonlann be
deli olan 700 itin Uramn da
ğıbl•asnaa b..ıanmıfbr. Oç 
seaede adenmek lzere alınan 
.Afyoalann paramnın bir defa
da tecliyui, piya•ada çok 
miılbet tesirler yapmıtbr· Pa
ralar, niandan itibaren öden
mektedir. 

Dıt -piyasalarda Afyonlanm 
za ntbet, gllnden gine ço
jahaaktadır. Tiirk: Afyonu 
cihan piyaulanndaki eski 
mevküei almak istidadını g&a
termektedir. Bilhassa standard 
tiplerimiz, çok takdir edilmek
tedir. Ambalijlar ve temiz 
afyonlu çok beğinilmektedir. 
Sipuiflerin muvafık çıkması 
lngilterede afyonla allkalı 
piyasalarda neşriyata bile ve
sile olmUflur. 

Afyon ve uyuşturucu mad
deler iDlıisan, mahsulün kali
tesini, dolayıslle morfin dere
cesini yftkseltmek için almıt 
olduğu tetbirlerin tatbikine 
devam etmektedir. Bu arada 
idarenin, merkezi Y etilk6yde 
ve nilmune tarlaları da Afyon, 
Merzifon, ve Malatyada olan 
deneme tarlalarından yilksek 
morfin ve miktaren fazla af
yon elde etmek için yapılan 
tecrtlbeler, m1avaffakiyet sa
basına geçmiş bulunmaktadır. 
Bu ameli çabtmalardan bat
ka, afyon ekicilerine, en bol 
ve iyi kaliteli mahsulleri han
si .. killerde elde edebilecek
lerini ga.teren broılrler ve
rilmiftir. Yilz binlerce baıılan 
ba ltltler ziraat banka11 
ıabeleri valltaslle afyon sa
balaruada claiıbllDlf Ye cidden 
WiJr1k bir allka glrmllf ve 
o ..-tte fayda temin etaüf 
tir. 

Jc1ue. iki 1e11edenberi yap
ma.kt. olcluju bu cloirudan 
dejruya telkin vuatum
dan bu sene daha ıenif &1-
çlde faydalanmak karannda 
dlr ldare~n mütah&lllllan, 
broftilerde ~latbtımız ekim 
ve istihsal usullerini bilen tar 
la llrerinde glatermektedirler. 

4J!6 Senesindenberi dojru
dan : cloiru1a emek sahı1>i olan 
-.litaliiilden m&bayaa zapma-

.. 

yı, daya faydalı ve ekici le
Ülde bir hareket o&.rak ka
bul eden idare, yeni mabsulii 
de doğrudan dojroya ekicinin 
elinden almak için ziraat ban
kaaile bir kombinezon yapmak 
iizeredir. Bu seneki listemin 
euıı şudur: Geçen sene oldu
ğu gibi, en aıağı bir kiloya 
kadar afyon alanacakbr. Bu 
se11enin en bOyük hususiyeti, 
sahn alma müddetinin ağustos 
sonunana kadar uzablmıt ol
masıdır. Mahsulün idrak edil
diği andan itibaren ağustos 

nihayetine kadar olan uzun 
zaman içinde, müstahsil, dile
diği anda mallnı götlirilp sa
tabilecektir. Bu geniş zaman, 
idarenin, bu sene ekici lehine 
aldığı tedbirlerden biridir. 

Bir kilodan eksik olmamak 
iizere, her mlatahsil. bu mDd
net içinde ziraat bankası fU
belerine müracaat ettiği anda 
malını satabilecektir. Bu işi 

temin için biitiln milbayaa 
mıntakalarına ayn ayn birer 
eksper, ıimdiden tayin edil
miş bulunmaktadır. 

Afyonunu teslim eden çiftçi 
yilzde seksen ni•betine yakın 
bir avans alacak ve afyonların 
morfin derecisini teshil için 
lstanbulda yapılacak muayene 
ve tahlil neticesinde, tahak
kuk edecek olan bakiye ala
cağı kendisine ödenecek. Ge
ne bu sene, köylü lehine ola
rak, formalitelerin icabettirdi-

1 

ği bir takım külfetler hafifle
tilmittir. 

1 Aziziye tünelinde 
çalışmalar 

Vaktiyle tir ketler tarafın
dan yap1bp, sonradan devlete 
geçen demiryollannclan devlet 
tipi lokomotiflerin geçmesine 
elverifli bulunmayan Aydın 
hatb llzerindeki Aziziye to
neUeri yerine yeniden yapd
makta olan 1100 metre uzun
lujımdaki bOy&k tllnellerin 
delinmesi itine hızla devam 
edilmektedir. Arazi teıekklll
lerinin zorluklanna ratmen 
bugbe kadar ttlnelin dehliz 
kısmından 115 metresi kazıl
mlf ve deliDmiftir. Ttbaelia 
inpat müddetinden evvel açı
labilmeai için durqaaclan çalı
plmaktadır. 

Gllnde vasati olarak300 
ifçi ile kazılmakta olan bu 
ttıoelin iaıuından ve yeni 
geçefin de tamamlanmumdan 
som~ bu anzab mmtakada 
itfetme verimleri çok artımı 
olacakbr. 

SAYI 2tt' 

se11e ... ıhna ya- defa kuJLuunan 7etifir. , Bu 
,,,,.. ıitmlli it A :da• .-; ı illca ı.fif yapaarlar hiçbir 
ttoprakı.._ rateet ile ~ lelir yapmaz. Giztata ilkuu 
- bir bale reldiği ve meftiln tlç defa bllanal1D11•n. Su mik 
itibarile buna hararette inzi- tan deiİfmez. Yalnız g6ztaşı 
mam edince bağların en mi- ve kireç miktarları atağıda 
hİln hamhklanndan (mildiyo) izah edildiği tekilde değifti-
denilen [peronospora) hastalığı rilecektir. 
bq göatereceji ve bu itibarla 1 - BiriDci iliçlama: 
bağcılanmın milhim zararlara Bağlann çiçek zamanuıdaa 
maruz kalmamalan için tim- evvel (filiz ve allrgilnler 12-1 S 
diden bağların adı geçen bu santim kadar uzunluğa gelin-
hastahj'a karşı gö.ataşı ve ki- ce ki: tam mevsimi demektir.) 
reç mahlillll ıerpmeleri ve ba- Ablır. Bu iliç için yukarıda 
ğma (ıöztap atmayan g6zyqı gösterildiği veçhile. bir kilo 
akıtır) saztınn d6fünerek daha göz tafl ve bir kilo. da kireç 
hastalık görünmezden evel ya- kullanılır. 
kında 10 -15 santim kadar 2 - ikinci iliçlama: 
btıytlyecek olan bağ sürgiin Bağlar çiçek açtıktan son-
ve filizlerinin bütibı yeşil ak- ra, koruklar kilçük nokta iıa-
samını qaiıdaki niabette ve dar oludğu vakıt atılır. Bu 
tarif ede~miz usul ile ilacı ilaç için 1,5 kilo göztafı ~ 
hazırlayarak püskürgeç ma- 1,5 kilo da kireç lizımdır. 
kinesi ile ilicı . serpmelerini 3 - Üçüncü iliçlama: . 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. Koruklar büyildOğü vakit 

Göztqa ilicımn hazırlanma- abbr. Bu iliç 2 kilo gözlilfl 
•• için. ve 2 kilo kireç konulur. Ha-

Baicı 1 valar kurak gidene iki defa 
Biri 50 kiloluk diğeri 100 iliç atmak kilidir. İlacı om-

kiloluk tahta facı al. 50 kilo- calann her tarafına atmak 
luk hcıyı su ile doldur. 1 kilo şartbr. Her halde yapraldarın 
göztaıını bir çuval parçasımn alt tarafları da iyice iliçlan-
içine koyup fıçmm ağ;ıından malıdır. 
suyun içine a.lqamdan asar 
isen ubaha kadar göztqı 

Ziraat müdürü 
H. Ünsal 

erir 100 kiloluk fıçuwı içine 

de 45 kilo su koy. 1 kilo sön- inhisar sofra tuzu 
memiş iyi kireci azar azar su 
vererek ayri bir kabda 5 kilo 
su ile söndür. Bu kireçli su
yu bir telden süzerek büyük 
fıçının içindeki suyun içine 
at ve karıştır. 

Bağını iliçlıyacağın v~kıt 
50 kiloluk fıçıda hamladığın 
göz tatlı suyu bir ıu kabağı 
veya tahta bir kap ile alarak 
kireçli suyun bulunduğu bDyük 
fıçının içine gezdirerek yavq 
yavaı akıt. Aklini yapmak 
yani kireçli ıuyu göztaıına 
katmak katiyen caiz değildir. 

( Kirecin kili gelip gelme
diğini anlamak için eczaneler
de ( Tronsol) adındaki mavi 
kij1ttan bir miktar tedarik 
ederek mablWe babr. Kltıt 
kırmızı olursa kireç kili gel
miftir. Kiğıt kızarmazsa kireç 
azdır. Şu halde kliıt kızann
caya kadar au ilive etmek 
lizuadır. ) · 

Hazırladıiın illcı hemen 
kullan ertesi gine bakma, 
bakma, eğer ertesi gine bı· 
rakmak istiyorsan illcın içiae 
100-120 gram kadar teker 
katmalısın. Bu ~ker illcın 
bir hafta kadar bonlmama91 
nı temin eder. Yakanda anla 
tıldığı gibi bazırladlim illç 
( perenOSporos ) butahjlaa 
karp çok mtıeuirdir. Ea ya 
ilfh 1enelercle bile yalmı iç 

/ 

Bütün medi memleketlerde 
olduğu gibi halkımızın da te- ' 
miz ve sıhhi sofra tuzu ihti
yacını karşılamak üzere inhi
sarlar idaresi büyOk fedakar
lıklar ihtiyrile Çamaltında in
ce tu% değirmeni vücuda ge
tirmiştir. 

Gayet fenni tarzda, temiz 
ve nefis bir surette istihsal 
edilen bu ince tuzlar, belli 
başh bilyllk ıehirlerimizde ber 
evin sofracmda yer tutmuş 
iken viliyetimiz dahilinde 
heniz ll'1kile tanınmlf de
ğildir. 

Nefaset ve temizliji kıncı· 
lar tarafından ihzar olunan 
ince tuzlarla hiç bir veçbile 
layu kabul etmiyen ( Sofra 
tuzu ) nun bir kiloluk paketi 
bir ailenin iki üç aybk 10fra 
ihtiyacını kaqıhyacatına gire, 
tofruanda daima kuru, temiz 
ve nefis tuz bulunduracak 
zevkdelim sahibi bir aile rei-

si, iki Bç ayda bir, cif ter tuz
lara giire iç bet kuruş fazla 
vermektea albette çekinmes. 
la~r bet mldliriyetiİlin 

ba defa getirterek bakkallara 
teni «tliiai umumiyetle ha
ber aklapmz bu sofra tuzla
nma •hitiminle de fe•lmli
de rajbet glrecejine hiç flp
be etml~ 



Dün akşam güzel bir 
gece geçirdik 

(Bqtarah lncl aahlfed.e) 

içilebileceğini fakat bataklık 
sularmın en kirli ve en· pis 
sulardan madut bulunduğunu 

söylemiş, bundan sonra içile 
cek sulara geçerek menba su 

lnnnın hususiyetlerini anlat 
mıştır. Gayri fenni bir surette 

açllmış kuyu sularının mahzur 
larını izah eden Bayan Nimet 

Ak, çok derin ve fenni usul 
lerie: kazılmış kuyuların sula 

rını içilebilecek sular arasına 
koymuş ve daha sonra saf 
sulara geçerek · kaynatılmış 
suların muhteviyatında madeni 
maddelerin kalmamış olma
sından hazım kabiliyeti bulun 
madığını söylemiş ve demiş 
tir ki : 

Toprak künkler ve demir 
borular suyun vasfını boz
duğu için şehirlere getirilen 
sular da font veya çelik bo
rular kullanılmak lazımdır. 
Bununla beraber bir su ne 
kadar temiz olursa olsun se· 
nede birkaç kerre şehir labu
ratuvarında veya diğer sıhhi 
müesseselerde baktriyolojik 
tahliJlerinini yaptırmak lazım
dır. 

Şehir sularına nakli kelam 
eden Bayan Nimet Ak, bu su
ların nasıl ve nerelerden temin 
edildiğini, mecraların nasıl ya
pıldığım, filitrasyon ve jevali 
zasyon tesisatlarını ve bu t esi
satların suları temizleme husu
sundaki fenni ve' sıhhi fayda
larım izah etmiş ve bu hususta 
dinleyicilere çok faydalı bilgiler 
verdikten sonra sözlerine ni
hayet vermiş ve çok alkışlan
rnışbr. 

Gerek konferans başlama
dan ve gerekse konferans bit
tikten sonra Halkevi güzel 
sanatlar şubesinin müzik kolu 
proğramda yazılı olduğu veç
bile güzel bir müzik konseri 
verdi. Muzisiyenlerimizde din
leyicilerin alkışlarını topladı
lar. 

Bize iyi bir gece geçirQıek 
fırsatın veren Halkevi adına 
teşekkür etmek borcumuzdur. 

Açık teşekkür 
Müzminleşmiş ve bir çok 

senelerden beri ağrı ve sızı
ları ile beraber görmeyen 
a11amın gözlerini yapbğı mu
vaffakiyetli ameliyat ve ibti
tnamb tedavilerile gözlerinin 
görüm ve iyileşmesini temin 
~den Aydın hastanesi göz mü
tehassısı doktor Şevket Göz
açana teşekkür :ve minndtdar
lıldarımt açıkça sunduğumu 
sayın Aydın gazetesinin tavas 
•utunu dilerim. 

Aydın Tapu sicil muhafız 
muavini Hasan Hüseyin 

Topbaş 

AYDIN 

Aydın sulh hukuk 
hakimliği namına 

Satış memurluğun-
dan : 9371554 

Gayri menkul malın açık 
artırma ilanı 

Tarafları: Aydının hisar ma
hallesinden mehmed oğlu yu
suf güler ve ayni mahalleden 
Hasan Ali kızıAyşe 

Satılan gayri menkul, tapu
nun teşrini sani 937 tarih ve 
7 numarasında kayıtlı bir sa
kıf altında ve iki göz oda ve 
yanında bir mutbak ve evin 
altında 1,60 metre boyunda 
odun koymaya mahsus iki göz~ 
lü bodrum mevcud yüz metre 
murabbaı arsa üzerine inşa 

edilmiş bir bab hanedir. 
Hududu : şarkan manisalı 

mehmed kızı fatma garben 
manisalı mehmed oğlu sağ 
şirnalen dağh oğlu ahmed ce
nuben kadastro on numaralı 
parsel ile çevrilidir. 

Kıymeti : tamamına 125 yüz 
yirmi beş liradır. 

Satışın yapılacağı yer gün: 
Aydın icra dairesinde 24151938 
tarihinde salı günü saat 15 te 
ve ikinci artırması 8161938 
tarihinde çarşamba güuü ayni 
saatta yapılacaktır. 

Artırmaya iştirak için yuka
rı~a yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuğu ııisbetinde pey akçesi 
ve ya banka t eminat mektu
bu alınır. İpotek sahibi alacak 
lılarala diğer alacakJıların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay
ri menkul üzerindeki hakları 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari-

hinden itibaren 20 gün içinde 
ellerindeki evrakı müsbiteleri 

ile birlikte satış memurluğuna 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 

halde sabş bedelinin paylaşma
sından hariç kalacaklardır. 

Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şart-

namesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları ka-

bul etmiş ad ve itibar olunur· 
lar. Tayin edilen zamanda 
gayri gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
gayri menkule takdir edilen 

kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulamazsa satış yapılamaz 
ve on beş gün daha temdid 
edilir. ve bu artırmada en 

çok artırana ihale edilir. Sabş 
peşin para iledir. Artırma be
deli derhal veya verilen müh
let içinde verilmezse ihale ka
rarı fesb olunur ve gayri 
menkul kendisinden evvel en 
yüksek bedel verene oda al
maz veya razi olmazsa onbeş 
günlük artırmaya konulur ve 
en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale arasında basıl ola-

Adın . VifiJyeti 
daimi encümeninden 

•ıA ı an·· ·· --
1 - Aydın • Çine yolunun 

O 675 - 3 - 967 kilomet
releri arasında 8033 lira 38 
kuruş keşif bedelli esaslı şose 
tamiratı 18141338 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj, resim vesair evrak Ay· 
dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9151938 Pa
zartesi günü saat 16 da Ay
dm vilayeti daimi encümeni 
salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mik
tarı 603 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalarile 
üçüncü maddede yazılı gün 
ve saatte encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

21 26 30 6 (452) 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Aydın - Çine yolunun 
Dalama varyantı kısmında 
7705 lira 20 kuruş keşif be
delli kaldırım inşaatı 18141938 
tarihinden itibaren açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj; resim ve sair evrak Ay· 

dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9-5-938 pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 

vilayeti daimi encümeni salo· 
nunda papılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı 578 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile üçün
cü maddede yazılı gün ve sa-

atte encümen salonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

21 24 28 4 453 

......... Abone şeraiti ....... ... : . 
f:: Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 

Altı aylıfı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydmda C. H. j . . 
; P. Basımevi. i 
i gazeteye ait yazılar için ! 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
i lar için idare müdürlüğüne i 
~ müracaat edilmelidir. i . . ................................................... 
cak fark ve yüzde beşten he
sap olunacak faizler ayrıca 

hükme hacet olmadan evelki 

müşteriden tahsil olunur. Şart 

name ilan tarihinden itibaren 

herkesin görebilmesi için açık

tır. Taliplerin satış günü mu· 

ayyen saatta 9371554 numa-

Aydı~ Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyenin ,mülkiye

tinde bulunan Çumhurİ)et 

mahallesinde 320 ada 4 par
selden ifraz 359.39 metre mu:-

rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmışbr. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-

dürlüğüne, arttırmıya iştirak içio 

1618 kuruş muvakkat teminat
larile 28141938 Perşenbe günü 

saat 15,30 da belediye daimi 

encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

13, 17, 21, 26 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafız lığından 

Erbeyli köyüne yerleştirilen 
Halikanlı Hasan oğlu Tah~ 

ve ailesi efradına borç!.:ınma 
kanununa tevfikan ~erildiği 

ve adlarına bu suretle tescili 
iskan- idaresinden verilen bel .. 

gede bildirilen Erbeyli köyü
nün köy içi mevkiinde halyer -

den metrük doğusu köy me
rası güneyi ve batısı Ömer 

çavuş bahçesi kuzeyi köy me
rası ile sınırlı a sa ve yine 

Ahur köyünün deli baaa ko
valığı mevkiinde hacı Dimodan 

metrük doğusu Arapkuyu kö
yünden Kara Ali güneyi Sait 

oğlu İbrahim batısı kara su 
kuzeyi deli balta kovalığı ile 
çevr!li tarla ve yine Halil 
beyli köyünde ·kilise vakfından 

doğusu kürt Hasan batısı kürt 

Abdullah kuzeyi dere güneyi 

tepe ve hafız Mustafa ile 
sınırlı 18 ağaçlı zeytinliğin 

tapu sicillinde kayıtlan bulun
madığından senetsiz tasarru-

fata kiyasen gazete ile ilin 
tarihinden 11 gün sonra yer-

lerinde:. tasarruf sebepleri hak

kında inceleme yapılmak üze

re memur gönderilecektir. Bo 
taşıtsızlar üzerinde aym bir 

hak iddiasında hulunanlarm 

ellerindeki muteber belgeleri

le birlikte muayyen günde 

yerinde bulunacak keşif me

muruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığın-

dan 601 fiş sayısile müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

/ 
ralı dosya ile Aydın icra da- ı------··--(4•S•0)-1r, 
iresinde satış memuruna ve ı 

mtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
belediye dellalina muracaat- Müdürü : Etem Mendres 

Jarı ilan olunur. (451) J Basaldı~ ver : 
• C. H. P. Basımevi 



AYDUıl s~ :m.f, 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •ofalılata, Fır•fl6İ H Cilt hcutalıltlfm mat ...... , 

l\fuayeaelaaneai: 
Çocuk parkı karşısında köte başında 

Muayene saatleri: 
S&bah saat 7 - 8 
Alqamlan ıs - 18 kadar 

............................. 
Taze. ve ucuz ilaçlan • • .. Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde . 
Bulur1unuz 

• .. .. 

l•tayon catltle•İ : Matlran pala lrarıı•ı 1 

~····················· 

( 
................... ~··~ 

DOKTOR - OPERATÖR • 

1 
Medeni Boyer 

Memleket Haıtanesinin yeni Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. '41 

Muayene saatları : 41 
Sabahları 8 kadar ti 
Akf&mları 3 - 8 368 t ._..._. .. _.._. ..... a ... ..-o...-.~ 

(f ............. •.&•ı;~;;:!;:~·>X•X·~ 
~!~ Ôoktor Şevket Kırbaş : 
~~ . 
~.~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı • 
i Hükfımet caddesinde Hava Kurumu kar,ıımdaki ~· 
r~1 muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve İl.~1 
... +..; üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi ,.tl 
t!i eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [!~ 
it] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan (t 
lt1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) j • 
·~···ıv;,·~·7~."11';~~·····~··············~ ~ .. ıını.uilllıbdılbıiOılllıbdıllııliiıl ... ~ ..... ~ • .,., • iılhii .. • ;e, ••• ,.,....,~ ..... .., 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr~ Nuri Erkan 
Meleket hutaaeai eski operatörü 

Pariı bp faldllteıi hastanelerinden mezun 
latanbuldan d6nmlttür. Haatalannı her gün •bahtu 

akfama kadar Park • k•l"fmnda yeni yapbrdıtı erinde 
kabul eder. 130 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
:4•••••• .............................................. ı 
: DOKTOR : 
: : 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahasaw : • • ! Paria Tıp Fakülteai Hastanelerinden lhtiaub i 

i
• Muayenehane: > ydın ia Gazi Bulvarnıcia Bafalı~lu dükklnınm ı 

üzerinde her pn aababclan alqama katlU Haatalanaı kabal ed... ı 
....................................................... , 

Aydın İli'T arihi 
Uzun bir tetebbuuo mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy

metli bir örneti olan AYDIN TARlHlni Aydında Belediye karıaauada 
Süleyman Gezer, iıtanbulda Remzi kiitüpbaoesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malii'1latından batka cotrafi tabii malüma
iını da bu kitaptan öj'renecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi~. 

Fiatı 250 kuruftur. 

Basım evi 
' 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


