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Muvazene vergisi indiriliyor 
Başvekil ve Maliye vekili bu ve~ginin tenzili projesi 
hakkında kamutay grubunda beyanatta bulundular 

Belediyemiz 
Atatürke bir tazim 

telgrafı çekti 
Büyük kurtarıcımız Atatür

kün İstanbul, Bursa ve Y alo
va seyabatlarında bir grip 
geçirdikleri ve Ankaraya av
detlerinde hastalıklar1mn tek-

l:. llkara 5 [ Radyo ] -

Cuuıiıuriyet Halk partisi ka

mıulay gurubu bugün Antalya 

sayla?ı Doktor Cemal Tunca

nın başkanlığında toplanarak 

Maliyevekili Fuad Ağralının 

ın111vazeue v·ergisinde · yapıla

ca}; tenzilata dair hükumetçe 

di::şimülen izahatım dinlemişti&. 

Maliye vekilinden sonra 

kü'a ·Üye gelen Başı,•ekil Bay 

Celtil Bayar; Devlet bütçesin

de iftiharla görülen iokişaf 

ve muvazeneden cesaret ala

m · say1m vergisinde olduğu 

gibi kazanç, buhran ve muva 

_ .. 
Başvekil Celal Bagar 

Sıabiha Gökçenin kumanda ettiği 
bir Filo İzmire geldi 

-
!~mir 4 ( A.A.] - Dün sa- 1 

he. h Ankara dan hareket eden 
ve Atatürk kızı Sasbiha Gök- 1 

\~enm kumandası altmda bu-

lunan Türk kuşu filosu dün 
öğlt!ye doğru lzmire varmış 
ve Gaziemirde hararetle kar
şılanmıştır . 

Balkan antantı konseyi toplanıyor 
Y lll'an heyeti lstanbula hareket etti 

Atına 5 [Radyo] - Balkan antantı c:konomi konseyine 

iştirak edecek olan Yunan heyeti; hariciye nezareti mukavele 

'bürosu şefi B. Argiropolosun riyasetinde dün akşam İstanbula 
hareket etmiştir. 

Heyetle beraber Atioa ajans direktörü ve gazete muhar
rirk tinden mürekkep bir heyet te Balkan matbuat konferan
sıha. ~tirak etmek üzere İstanbula hareket etmiştir. 

it:: • ı Halkeı>i köşeıi: Digarıbakırda 
Atatüı·k günü 
kutlu landı 

Bugün: 

1 - Saat 16,30 da kurs
lar k~mitası toplana~akbr. 

2 - 17,30 da Spor ko
rnitası m~ toplantısı vardır. 

) - Saat 19,30 da gös
terit şubesi umumi heyeti 
toplanacakbr. 

411 - Saat 20 de motör 
kursu devam edecektir. 

5: - Saat 20 de doktor 
Medeni Boyer tarafından 
kouf erans ve müzik kolu 
latafından da konser veri
let'ıekti.C . 

t:::; 

Diyarıbakır 5 [ Radyo ] 
Ulu Önder Atatürkün Diyarı
bakırm fahri hemşehriliğini 
kabul buyurdukları 5 nisan 
günü burada belediye meyda
nında or. binlerce kişinin iş
tirakile ve büyük tezahürat
la kutlulanmıştır. 

Bu münasebetle bir çok 
hatipler tarafından heyecanlı 
hitabeler söylenmiştir. M~ra
simden sonra mektep talebe-
leri ve halkın iştirakile büyük 
bir geçit remi yapdmış ve 
öğleden sonra halkeviode bir 

• : müsamere verilmi.ştir. 

zene vergilerinden yapabile

ceğimiz fedakarlıkla halkımı

zın vergi yfikiinü hafifletme

nin Devlet prensibi olarak 

kabul edilmi.ş olduğunu ve 

buna binaen sayım vergisinde 

yaptığımız tenzilattan başka 

ca dört buçuk milyon lira bir 

fedakarlıkla muvazene vergi-

' sinin de tahfifine başlanmak

tan mütevellit memnuniyetini 

beyan etmiş ve Başvekilin bu 
l beyanatı sürekli alkışlarla 

gurup umumi heyetince tasvip 
oluomuştur. 

' 

Mısır intihabatı 

Neticelendi 
Kahire, 4 [A.A.] - İntiha

bat neticelenmiştir. Bu intiha
batta Veft partisi tamamen 

Kaybetmiştir. Veft partisinin 
lideri Eski Mısır Baş vekili 
Nabas paşa da kazanamamış 

olup kendisine teklifedilen a
yan azibğını da kabul etmi
yerek redetmiştir. 

Bars/on tahliye 
ediliyor 

Barslon 5 [A.A.] - Barslon
daki İngilizlerin nakline baş
lanmıştır. 

rar nilksetmesi üzerine PaJis.. 
ten getirilen profesör Fieseaje 

tarafından konsoltasyon neti
cesinde tamamen kesbiifiyet 

buyurmuş olduktan memnuni
yetle müşahede edilmiş ancak . 

bir buçuk ay kadar istirahat 
etmeleri lazım geldiği prof esôr 

tarafından kendilerine arze
dilmiştir. 

Reisicumhur hazretJerinin-
sıhhi durumları hakkında Ana 

dolu ajansı vasıtasile neşre
dilen resmi tebliğ üzerine her 

zaman büyük Atalarının sıhat 
ve ifiyetlerini alaka ile takip 

eden Aydın halkının hislerine 
tercüman olmak üzere We~ 

diyemiz tarafından atideki ta
zimat telgrafı çekilmiştir. 

K. Atatürk 
Cümhurreisimiz 

Büyük kurtarıcılannın SJbat 

ve saadetlerile çok yakından 

alakalanan Aydınlıların iadei 

afiyet buyurmamZJ sevinçle 
karşılamışlardır. Bu münase-

betle içtima halinde bulunan 
belediye meclisinin derin şlik
ran ve tazimlerini arzederim.. 

Belediye reisi 
Nafiz ~abudak 

Balkan matbuat konferansı . 
Romen heyeti yarın geliyor 

İstanbul 5 [Radyo] - Balkan matbuat konferansına iştirak 
edecek olan Romen heyeti hareketini tehir ettiğinden Perşenbe 
günkü vapurla buraya gelecektir. 1 

Yugoslav heyeti yarın sabah istanbulda bulunacakbr. 

Fıkra 

Ağaç 

Tanıdığım bir babanın her 
doğuşunda o çocuğu için bir 
miktar fidan diktiğini bili
yorum. 

Bir düşünceki çocuğunun is
tikbali için onun refahını da 
kendisi ile beraber büyütüyor. 
Ve bir gün kendi yaşı iJe eşit 
olarak kendi malı olan ağaç
lara bakacak olan çocuk bu 
güzel hareketi kendi nesline-

de intikal ettirecek bir örnek 
karşısında ona sahifeler dolu
su nasihatlerin vernıiyecegı 

bir dersi canlı olarak almı ş 
olacaktır. 

Elbette bu hareketle yalnız 
bir ferdin değil bir vatan par
çasının da faydası oluyor ve 
elbet te bu hareket kökleşme
si lazımgelen bir ananemiz ot-

. Beva•ı ~lH i.i """'liod • 
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Kızday 
O. Becerik 

Geçen hafta tnpl•aan ~
ulay kurumu yalbk kongra•, 
yıllardır bo işe feragat ve fe
dakarlıkla yürüten idare heye
tini tekrar seçerek, gelecek yıl
lar için daha verimli başarı
lar elde edilmesini temin etti. 

Heyetin geçen yılki faaliye
ti bu ümidi kuvvetlendiren 
bata•ılarla doludur. Bltiln 
rakamların beligatile belirte
lim ... 

936 yılında 543 lira olan 
üye aidat tahsilatı 937 yılında 
307 lira fazlasile 850 liraya 
yükselmiştir. 

795 lira tutan şefkat ~ol 
g~liri 1461 lira artarak 2356 
lirayı bulmştur. 
· Her yıl Ramazan ve bay

ramlarda hem yurddaşlar için 
eglence ve lıemde kurum için 
eğlence ve hemde kurum için 
iyi bir gelir kaynağı olan pi· 
yankodan 779 lira safi kazanç 
elde edilmiftir. 

Kurmun yıblaşanda Halkevi 
nio müşter~ken verdiği balo
dan 58 lira halkevine 115 li
rada kuruma menfaat temin 
oiunmuştur .ı 

Bu rakamları büdce bakı
mından ele almakla; kurumun 
5635 lira olarak tahmin olu
nan 937 büdcesi 5160 lira o
larak tahakkuk ve tahsil edil
mit; bunun 2558 lirası şube 
umumi masraflarına harcan
mış, 2485 lirası umumi mer
keze gönderilmiş bakiyenin de 
yeni çalışma yılına devredilmiş 
olduğunu görüyoruz . . 

umumi masraflar için de ku
rumun geçen yıl 57 yoksula 
408 lira muhtelif yardımlar 
dahildir. 

idare heyetinin kongreye 
yeni yıl için teklif eftiği 6300 
lirahk büdçede aynen kabul 
oluomuıtur. 

Kızılay kurumu, Aydın ha
yır kurumları arasında en çok 
ça~nlar arasında mevkiini 
daima muhafaza etmiş ve 
varbğını 11eaeden Hileye yük
setlmiftir. 
Şu noktayı da kaydedeyim

ki; bayır kurumlarını yaptaıı 
kayıdlı üyerelerinin yarclımlan 
ve idare heyetlerinin kurum 
gelirini arbrmak için tertip 
ve tqebbiis ettiği balo, piyan
ko, temsil ve sair eğlenceler
dir. Kı21lay kurumu, Aydında 
bu bakımdan daima en mllte
şebbia ve en ileride yer alır •• 
Bu kurum sayesinde Aydmlılar, 
Eg~ turnesine çıkan bir çok 
sanatkir trupları seyretmiş, 
tanınmış sanatklrları dinle
mif tir. Fakat kurum bu teşeb
büslerinden biç bir zaman 
umduğunu elde edememiftir. 

Ben şöyle diifunüyorum; bu 
tcşebbiisler organize edilse, 

kamutayda 
ADlrara, 4 - (A.A.] - Ka

mutayın bu günldl toplanbsuı
da Oskildar ve Kadıköy eu 
ıirketi imtiya21 ile tesisabmn 
satın alınmasına aid mukave
lenin, Türkiye ile litvanya 
arasındaki ticaret ve klering 
anlaşmaları ile merbutabnın 

ve Türkiye Romanya ticaret 
tediye anlafJDasının tasdikle
rine dair olan kanun layiha
ları ile icar ve isticar kontu
ratiarile F erat ve ,intikal il
mühaberlerinin ve Nüfus ve 
hüviyet cnzdanlarımn bedel 
mukabilinde satılmalarına da
ir olan kanun layihalarının 

birinci müzakereleri y~pıldı. --
Adanada 

Beş bin kişiye şahadet
name verildi 

Adana. 5 [Radyo ) - Ada
nada Millet mekteplerinden 
mezun olan bet bin bet yüz 
yi~i sekiz kiıiye dün törenle 
diploma verilmiştir. 

- -· 
Türk tarih 

• • • 
ser-gısını 

Doksan bin kişi gezdi 
Ankara 5 [Radyo) - İstan

bulda Dolmabahçe Sarayında 
açılan Türk tarih sergisini 
mart ayı içinde bin yetmişi 
mektep talebesi olmak üzere 
yedi bin yüz yirmi dört kişi 
ziyaret etmiştir. 

Sergi açıldığından mart so
nuna kadar ziyaretçilerin ye
kunu doksan altı bin iki yüz 
altmışa balii olmuştur. __ ._ 

Şimal devletlerin 
hariciye nazırları 
Uslovda toplandılar 

Uslov 5 [ A. A. ] - lsveç, 
Finlandiya, Norveç ve Dani
marka hariciye nazırları Us
lovda toplanmıılardır. 

Bu toplanbda bir harp ha· 
linde şimal devletlerinin bita
raflığı ve bu devletler arasın
da ekonomik itbirliği mesele
leri görilfülecektir. 

• tl8i* • 

Doğum 
Genç subazlarımızdan asteğ 

men Bahaddin Süalpın dün 
bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Küçüğe uzun ve sıbatJi 

ömürler dileriz, 

daha esash tedbirler abnsa, 
hem Kızılaya daha faydab 
olur ve hem de diğer bayır 
kurumları da bu teşebbüsler
den azçok faydalanırlar sa
myorum, 

Bu bir fikirdir, benimseme
mek üzerinde itlemek, ilgili-

Böyleleri de var ! .. 
----------------------Bana şöyle anlatblar: 

- Onu bir g6neniz .. Dinç
tir .. Nikbinclir .. Erbeyli istasyo
nunda çarpık bacaklarile ba· 
tındaki gevrek tablasını habi
re sürükler.. Onun için bir 
düşünce vardır: 60 paraya 
at_dığı gevreği 100 paraya 
satmak .. 

Hayatını da ıöyle açtılar:·· 
- 20 Yaıında iken ilk ev

lilik bayabna atılmış Eğıidir
den Ayşe adında bir kadın 
alm"'br. Onunla 12 sene ya
şamış Ömrü vefa etmemiş 
kadın ölmüştür. 

Bizim 32 yaşına basan Ah
med Ermiş durur mu ? Bekir 
hayatının acılarını deflemek 
için tekrar evlenmeğe karar 
vermiş kendisine Aydından 
Fadime isminde bir kadın bul
muşlar.. Bu suretle saadete 
ulaıan bay Ahmed Ermiş 

kalender 6mrünil F adi menin 
dizlerinde sürmeğe bqlamış 
bu evlilik bayabnın 18 inci 
yılında imq ki Ahmed Ermif, 
bayan F aclimeyide kaybetmiş .• 
Ômür bu ya, vefa etmemiş 
itte, kadın ölmüş. 50 yqına 
basıp ta beniz bir eş yardı
mına ihtiyaç hisseden Ermiş 
çok geçmeden başka bir Fa
dime bulmuş.. T aliinin insaf
sızlığµıa gülen adamcağız, bu 
Fadimesine artık belirsiz bir 
iştiyakle bağlanmış, 

Fakat her bağlılık gibi ni
hayet günün birinde bu bağ
lar da çözülmüş bizim bay 
Ermiş, nihayet ayrılığın zulüm
lerine boyun eğmiş bilinmiyen 
sebepler yüzünden Fadime-

sinden 3 yıl sonra ayrılmış .. 
Eh, bizim bay Ermife ka

dın mı yok. Zamanın kadısı, 
imamı. bir araya gelmit ler 
bay Ermişi Hanife adında bir 
kadınla baş göz etmişler .. 

İnsanların şansları bilirsi
niz ki başka başkadır. Abnıed 

Ermişin Hanifeyi de baybet
miyeceğine ilim yemin eder ?. 
Bereket Hanife ölmüyorda 
Ermişten mahkeme . kara~lle 
ayrılıyor. 

Anlaşılıyor ki · ıa:"alh ,P.ay 
Ahmed Ermişin, çilesi dol
mamış ; 

Bir 3 üncü Fadime ye· göz 
dikiyor. Hcsabedin ki Ahmed 
Ermiş, artık 70 yaşlarındadır. 
3 üncü Fadime ile henüz ~n
laşacak bir zaman geçceden 
ecel, bu Fadimeninde boyn~-

na sarılıyor. Ve evliliklerinin 
ilk haftası sonunda Ahmed 
Ermiş yine yalnız kaiıyor. .. 

Bana bunları anlatan arka
daş, Ahmed Ermişi yakından 

bilen hatta hergün görüP. ve 
görüşendir., Bütün bunları 

dinlerken, Ahmed Ermişin 
bu çeşni değiştirişindeki 
maruz kaldığı vaziyeti onu·n 
taliinin iyiliğine oıi yoksa kö
tülüğüne mi vermenin dağru 

olacağını dilşünmüt kalmışım , 
gayri ihtiyari sormuşum ! 

- Ahmed Ermiş şimdi ne 
yap~aktadır ? 

Muhatabım gülerek cev~p 
verdi: 

, - Evlenecek başka bir ha
tun aramaktadır. 

Çmçın 

Halkevi Başkanlığın~an : . 
6 Nisan 938 Çarşamba günü Halkevi salo

nunda Doktoı Medeni Boyer tarafından Kuvatr 
( Baga) hastalığı hakkında konferans ·verilece·k
tir. Muhitimizde çok rastlanan bu hastalık hak
kında kıymetli mütehassısın öğütlerinden isti-· 
f adeyi bütün halkımıza tavsiye ederiz. 

PROGRAM 
1 - Müzik Konseri 

A: Eva Frauleber Piyano, Keman Viyol!>Olel 
B: Govat . Lüli " " ,.. 
C : Zingoner F. Markan [tango],, " ,, 

2 - Konferans (Kuvatr) Dr. Medeni Boye:-
3 - Müzik Konıeri 

Ç: Avamarga V.Bab Piyano Keman 
4 - Müzik Konseri 

D : Milli havalar Caz 

lere düıer. 
* • • 

Halkevi sosyal yardım ıu-
besi, kwlaydan yoksul lohu
salar için yardım istedi, Ku
rumun mutad maksadına uy
gun olan bu teklifi kızılay 
tehalükle kabul etti. 

Sosyal yardam fubesi umu-

mi heyeti toplanbsmda ha,... 
kanm ai21ndan duyulan bu 
kararı flkranla kaydederken ; 

Savqta, yarııta, yangında, 
tuğyanda her dürlu tabiat 
afetlerinde bizi kollayan ka
ragOn doıtu kwlaya yardım. 
lıgi hepimizin soıyyal boreu
auzdur. 
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Ağaç 
(Batta.raf laıcl sahifede) 

m•ğa layık bulunuyor. 
Ağaç, ağaç ve ağaç sevgisi. 

Daha geçen .hafta yapılan 

toprak bayramı ile beraber 
bu s,evgınm Cumhuriyetin 

~önµllerinde ne heyecanlı bir 
emel olduğunu bir daha anlı-

yor ve saltanatın yıkan balta

.sına bedel cumhuriyetin diken 

ve yaratan ellerinin yarm için 
hazırladıkları yeşiJ türkiyenin 

güzel manzarasını gözlerimiz

da sevif!çle canlandırınyoruz. 
: Evet' ağaç sevgısı bir evlat 

;>evgisi gibi aziz. . Ve ağaç 

~ AYDIN 

İspanyada 
Franko kuvvetler 

ilerliyor 
Salamanka 4 [A.A.) - Ge

neral Franko kuvvetleri ileri 
hareketlerine devam etmekte
dirler. Katalonya İspany cum
huriyetinin diğer kısımlarından 
tamamen tecrid edilmiş bir 
vaziyettedir . 

yetiştirmek evlat büyütmek 
kadar ihtimamlı bir iş .• Fakat 
bu böyldir de Aydın parkmda 
abidenin etrafındaki ağaçlar 
niçin kesiliyor.? 

A. Özdemir Altümsek 

Halk cephesi 
i Mebusları Fransız 

hükümeline müza
heret. edecekler 

Paris 5 [ Radyo J - Halk 

cephesine measup bütün me-

ı buslar bugün saat 15 de par

lamentoda okunacak olan hü.:. 

kWııetin maliye pioğramına 

müzaheret etmeğe karar ver

mişlerdir. 

imtiyaz ııahibi ve Umumi Neşriyat 
MüciüTÜ : Etem MendTe~ 

Basıldığı yer : 
C- H. P. Basımevi 

Aydın _ta·pu sicil muhafızlığından 
~ Köyü Mevkii Cinsi Miktarı _____ H_U_D_U_D_U ___ ___,,_ 

1 Bozköy Karapınar Tarla 3 hektar Doğusu sarı Hüseyin . oğlu mesl 
tan .torunu basan hüseyin ba- [ 

.. . 
ı ~zköy Karapınar 

Bozköy Ilıca 

I 

Tarla 

30 zeytin aşılı bağ ve 
incir fidanlığ• 

5 hektar 

2 hektar 

tısı ve kuzeyi ve güneyi dere. r 

Doğusu dere batası yol kuzeyi !' 

kırlı basan oğlu durmuş ali 
güneyi sarı ~li oğlu İsmail. 

Doğusu yol batısı çay kuzeyi 
ve güneyi acem karısı alime. 

4. Bozköy Koşu alanı incir fidanlığı ve tarla 2 hektar Doğusu çay batıaı kör durmuş 
kuzeyi b~yram oğlu mehmet .. · ... 

' 5 . Bozköy Koşu alanı incir fidanlığı 

6 Boz~öy Kum yanı incir bahçesi bozuğu 

7 Bozköy Bayrakdar og. bahç~si zeytinlik 

8 . ' Bozköy Köyde Ev 

güneyi kurt oğlu hüseyirıı. 

1 hektar Doğusu musevi mişon batısı 
kurt oğlu hüseyin ve güllü 
oğlu mustafa kuzeyi dere gü
neyi yo[ 

3 hektar Doğusu kerim oğlu mehmet 
batısı ve· kuzeyi dere güneyi 
sarı hüseyin oğlu mestan. 

1838 M2 Doğusu ve batısı kuzeyi ve 
güneyi bayrakdar oğlu meh
met ali. 

Sağı bayram oğlu osman solu 
kurt oğlu hüseyin arkası tepe 
önü yol. 

Bozköyden Bazrakdar oğlu mehmet ali karısı ve İsmail kızı eminenin köy kurulundan ge
tirdiği ilmühaberle yeniden tescilini istediği bir numaradakili molla osmanın 35 sene evvel 
yedi ve ikinci numaradaki İsmail kızı · mezbure eminenin ceddinden kalmak suretile üç nu
maradaki kanat kızı ayşeden 35 nene evvel 5 dördüncüdekini hacı oğlu hüseyinden yedi 
beşinci kaJemdekini Mehmedden dokuz altıncıdakini çolak Aliden dört yedincisini bayraktar 
oğlu Mehmed Aliden haricen satın almak suretile ve sekizinçi kalemdeki mahallide molla 
Halil ile köylüye taksim etmek suretile işbu sekiz parça gayri menkulun tasarrufunda bu-

, lbaduğundan mezbure Emine namma yeniden kaydını istemektedir. Bu yerlerin tapuda kayıt
lan bulunmadığı evvelce Tireye bağlı bulunmasından Tire tapu memurluğunun 1/41938 sayıh 
derkenarından anlaşılmış olduğundan ilin tarihinden itibaren} 1 nci günü bu yerlerin mahal
bade keşfiyapılacağmdan ayni bir hak iddiasında bulunanların memura muteber vesaiklerile 

·rlikte muracaat eylemeleri ilin olunur. [456] 

Viliyet makamından: 

. YÜZ ~ 
= 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muha/ızlığından 

(Ha~ip molla) Hüseynin yö
rük imam oğlu Mustafada n 
bundan kırk yıl evvel haricen 
ve adiyen satın ~lmak sureti

le mab iken 339 yılında öl
mesile kendinden evvel ölen 

oğlu Hüseynin oğulları musta
fa ve mehmedi terk eylediği 
ve bu suretle adlarına tescili 
bakla ve kızılca köyü ihtiyar 

heyetinden tasdikan verilen 
ilmühaberle istenilen mezkür 

köyün arpa deresi · mevkiin
de doğusu basta oğlu verese

sinden Halil oğlu İbrahim ba
tısı Halil İbrahim kuzeyi alim 

oğlu Alim güneyi Halil oğlu 
Mustafa ile sınırlı ve içinde 

37 zeytin ağacı olan tarla ile 
kızılca yer içi mevkiinde do-

ğusu aıap baş ibrahim kızı 
Ayşe batısı ve kuzeyi yol gü-

neyi Osman oğlu Osman ile 
çevril ve avlusunda 9 zeytin 
aşısı olan maa müştemilat 
evin tapu sicillinde kr~·ıtları 
bulunmadığından senetsiz ta
sarrufata kıyasen ilan tarihi
nin 11 nci günü yerinde in
celeme yapılmak üzere memur 
gönderilecektir. 
Yukarıda sözü geçen taşıt

sızlar üzerinde ayni bir bak 
iddiasında bulunanların mu ... 
ayyen günde yerinde buluna
cak keşif memuruna yahut bu 
müddet içinde tapu sicil mu
hafızhğma 592 fiş sayısiyle 
müracaat eylemeleri ilin olu-
nur. [427) 

Zayi 
Ortaklar .Tarim Kredi ko

opratifinde d.e tatbikli bulu
nan zati mührümü 12131938 
tarihinde zayi ettim. Yenisini 
kazdıracağımdan işbu tarihten 
itibaren mezkür mühür kıyme
ti olmadığını ilin ederim. 

Germencik Neşeliye kö. 
Yusuf Çetinkava 

Doğusu 
Hazinei maliye 

Batısı 
yol 

Kuzeyi Güneyi 
Mehmet kızı verese hissesi; Hudutça çevrili Aydınla Salih bahçesinin kuzey doğusunda 

Emine 1.752 M. M2 parçası 

il ,, " 
Kübra, Meryem - Aydınlı Salih; ,. ,, Erbeyliden Mehmet " kuzey doğusunda 

Fatma kızı emine 8,921 M. M2 parça 

" " 
Demir yolu-Mehmet kızı Emine; Hudutça çevrili Erbeyliden Bahçesinin güneyinden 4,554 M. 

Mustafa kızı Hatice Kübra ve üç gözlü dam ile M2 parça 
Sınırtekeden Hacı İsmailin Ati birlikte dam. 
torunu Fatma ve Ali kızı 
Meryem. 15,227 

Yüksek ziraat vckileti emrile Erbeylide tesis edilmekte bulunan incir islah istasyonuna ilave edilmek üzere vilayet 
· dare heyetince istimlakine karar verilerek, olbabdaki kararnameye göre muamelesi ikmal edilmiş olan sahip ve hudutları 
)Gkarda yazılı ceman 15,227 metre murabbaı bahçelere ve üç gözlü dama 20 Nisan 938 Çarşanba günü sabahı ziraat 
•ekilcti namına vilayetçe vaziyed muamelesine geçileceği istimlak kararnamesinin 13 üncü maddesine tevfikan ilin olunur. 

(428) 



YOZ: 4 AYDIN 

I' ....... , .............. . 
• DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
8' Bel •ofalılala, Firen.gi ile Cilt hcutalılı.ları mütehanıs• 

! I' Muayene saatleri: 
p . Sabah saat 7 - 8 
~ Akpmları 15 - 18 kadar 

~~a.. ... dlııaııaıtMaWıMI& 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karftsında köşe başında 

P'•~·, ...... I .......... " ... ._ s DOKTOR - OPERA TÔR 

-" Medeni Boyer 
ı Memleket Ha~tanesinin yeni Operatörü 
i= Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
d!!ı. Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
~ kabul eder. 4 

1 Muayene saatlan: e 
Sabahlan 8 kadar • 

t' Aktamları 3 - 8 368 f 
-...... ........... , ..... 6'*' .... 1 1ılıı.W 

tr"""' "'"" .. "'";~;T~~~;;; .......... -, ~·~···~ıı 
(~ Doktor Şevket Kırbaş ~ 
[t"iS Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı f•J 
""•, Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [•ı t•l muayenehanesinde, hergiin saat yediden sekize ve [•J 
~:~ üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedavi !' 
~.1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra •I 
!•i edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 
':.t; Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) • 
~~ t~ , .. !1111.!'!ll~!llll':!llP 11111"!!1111!'."ll• ~ll'·~P"~·~··!.'llll!~:..11111.! ~ - !9!'' •' ~~ı~o1111~..e'ıı1ıı~~-~ıı:' ... ~ .. ~ıı:ııı~ .. • .. b···~ .. =-..·.···-······-.; \1 

~!'llll'':v!~~~~~~,._-~ ..... ~~ 

~~ ... ~-~ .... · ... ·ııı~·····~····-····~-·-···-· .. · ... ···-·4 
• Taze ve ucuz iliçları 1. 
• Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ~ 

t Yaloız + i.. 
ft 

• • • • 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

• • • • • 
l•ta•yon coıitle•İ : Madran PGlo• lt«rft•• t • • ......... .,. ........................... :w:.•.•.v:.111 

C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk HastaWdan Mütahaıaıaı 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi salıihi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kı,

metli bir örneti olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartıuDda 
Süleyman Gez.er, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebUlr
siniz. 

Aydının bütün tarihi malü•atandan batka cotrafi tabii mahlwaa
iını da bu kitaptan ötrenecek:dniz . 

Yazanlar: ASAF.GÔKBEL. HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinme•ini tav•iye ecleria. 

Fiatı 250 kwıiftur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


