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Büyük Şefin 
gezileri 

İstanbul 11 (A.A.) - Reisi
cumhur Atatürk, dün öğle-
den sonra Acar motürile 
Florya ve Boğaziçinde ~ir 

gezinti yapmışlardır. 

Maarif vekilimiz 
Şarkta tetkik gezisine 

devam ediyor 
Eerceyş 11 (A.A.) - Re

fakatinde maarif müfettişi 
olduğu halde Van gölü sa· 
hillerinde tetkikatta bulun· 

makta olan Maarif Vekili 
Saffat Arıkan, bugün buraya 
gelmiştir. 

B. Saffat Arıkan buradan 
Karaköse yolile karsa gide
cektir. 
~ 

Romanya kralı 
Eylulde Londraya 

gidecek 
Londra 11 - Çoktanberi 

beklenen Romanya kralı ma
jeste Karolun Londraya seya
hati eylfılün son iki haftası 
içinde yapılacaktır. 

Kral Karo), Bukingam sa
rayında logiliz kralına misa
fir olacaktır. 

Krala veliaht Mişel refakat 
edecektir. a.a. 
~ 

Fabrikalar mümes-
·silleri dün Ankarada 

toplandılar . 
Ankara 11 (A.A.) - Piyasa 

ve orman işlerini tetkik için 
buraya çağrılan fabrikalar 
mümessilleri bu gün ziraat 

vekilinin iştirakile ilk toplan
tıyı yapmışlardır. 

Milanoda bir 
sergi Açılıyor 

Roma 11 (Radyo] - 1930 
yılında Milanoda bir güzel 
annatlar ve modreo mimari 
sergisi açılacaktır. 

Halk.evi köıeai: 

Bugün: 
Saat 18 de Dil, Tarih 

ve edebiyat komitesi top
la nacakhr. 

Subaylarımız 
Şerefine 

• 
Iskenderon Fransız 
klübünde bir Şarap 

ziyafeti verildi 
İskenderon 11 ( A. A. ) -

Anadolu ajansının hususi mu· 
harinden : 

Dün Fransız klübünde Türk 
subayları şerefine bir şarap 

ziyafeti verilmiş, Atatürk ile 
Fransız Cumhureisi ve iki ordu 
şerefine kadeh kaldırılmıştır. 

Sovyet hükumeti 
hükumetimizi 
tebrik etti 
Ankara 11 - Sovyet hüku

meti büyük elçisi dün hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü 
Arası ziyaret edrek Türk 
Fransız anlaşmasından dolayı 
hükümetinin tebriklerini bil
dirmiştir. 

ilk Kimya f11brika
mızın temeli atıldı 

iktisat Vekilimiz kimya 
endüstrisinin ehem

miyetini anlat\ı 
İzmit 11 [ A. A.] - Eko· 

nomi Bakanı Şakir Kesebir 
dün klor ve sut kostik fabri
kastnın temelini atmıştır. 

Vekilimiz; bu münasebetle 
söylediği nutukta; temeli ab
lan bu fabrika ile kimya 
endüstrisine girilmiş olduğunu 
ve bunu takiben kurulacak 
diğer fabrikalarla ilk beş yıl
lık endüstri proğramının ta
mamlan~cağını söylemiş ve 
kimya endüstrisinin ehemmi· 
yetini tebarüz ettirmiştir. ---/spayada para 
kaçakçılığı içiıt 
şiddetli cezalar 

Barselon 11 - Dün bir 
kararaame neşredilerek İspan-
yol veya ecnebi eshamı idhal 

edenlere şiddetli cezalar tat· 
bik edileceği ilan edilmiştir. 

Altın ve mücevher kaçak
çılığı içinde ağır cezalar ko
nulmuştr. 

Alınacak para cezalan, tu
tual ao kıymetli taşların bede
linin bes misli olacaktır. a.a. .. 

Son haf ta içinde 
yakalanan kaçak 
eşya 

Ankara 11 - ·Geçen bir 
h,,fta zarfında gümrük mu
hafaza teşkilatı tarafından 
29 kaçakçı bin elli kilo güm
rük kaçağı, yetmiş sekiz kilo 
İnhisar kaçağı, on üç albn 
lira, üçyüz altı türk lirası, :ki 
silah, yüz yirmi mermi, yirmi 
bir kaçakçı hayvanı yakalan· 
mıştır. a.a. -···-Mektep kitapları 
Vekalet bu sene hiçbir 
talebenin kitapsız kal
maması için tedbirler 

aldı 
938 - 939 Ders yılı başında 

fık ve Orta mektep ve lise
lerde talebeni• kitapsız kal
mamaları için Maarif Veka
leti icap eden tedbirleri al
mış, Devlet matbaasına ve 
diğer alakadarlara emirler 
vermiştir. 

Bu yıl mektep kitaplarının 
bazılarında yeni terimlere gö
re tadilat yapılacaktır. 

İlk mekteplerin Hendese 
kitaplarında tadilat yapılmak 
üzere bazı riyaziye muallimle
ri Ankaraya çağırılmıştır. 

Orta mekteplerin Fen bil
gisi ve Biyoloji kitaplarAda 
kısmen tadilata uğrayacak, 
talebenin seviyesine göre yeni 
terimlerle kaleme alınacaktır. 

Tadilata uğramayan kitap
lar Devlet matbaası tarafın
dan süratle basılacak ve 
vekaletin uzak yerler için 
tayin ettiği ( kitap satış mer
kezleri ) ne gönderilecekti. 

Bazı maktepler için kitap 
satışı mektep koopratiflerine 
verilecektir. 

-~ 

Yeni bir hava 
Rekoru daha kırıldı 

Londre 11 - Tayyareci 
Lon dey ve Handi on gün evel 
Alman tayyarecisinin yaptığı 

motorsuz tayyare ile havada 
kalma rekorunu, havada bir 
srat fazla kalmak suretile kır· 
mışlardır. a.a. 

ltalga kralının 
verdiği nişan 

Roma 11 (RadyoJ - İtalya 
kralı Letonya cumhur reisine 
Se~oris nişanını vermiştir. 

Vilayet Encümeni 
toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali vekili ve vilayet 
jandarma kumandanı Ömer 
Baş Durağın reisliğinde mutad 
toplantısını yapmıştır. 

--+-
Su işleri umum 
müdürü geliyor 

Haber aldığımıza göre bir 
müddetdenberi İzmirde bulun
makta olan Nafia Vekaleti 
Su İş~~ri Umum müdürü mü
hendis B. Salabattin vilaye
timizde yapılmakta olan su 
işlerin~ ve Çine barajındaki 
sondaı ameliyesini yerinde 
tetkik etmek üzere bu gün
lerde şehrimize gelecektir. -···-Bay Milat Sayfam 

Bir müddetten beri şehri
mizde bulunmakta olan sayın 
hemşerimiz Kırşehir valisi 
Mitat Saylam mezuniyet müd
detini geçirmek üzere dün 
sabah İzmire gitmiştir. ' -···-Güreş antrenörü 
Geldi 

11 Eylülde yapılacak olan 
Grekoromen güreşler Türki
ye birincilk müsabekalarına 
bölgemizin güreşcilerini ça
lıştırmak üzere güreş federa
siyonu tarafından tayin edilen 
güreş antrenörü eski güreci
rerimizden Nuri dün Aydına 
gelmtş ve idmanlara başlat
mışbr. Gençlerimizin bu mü
sabakalarda dah iyi neticeler 
almak için çok kuvvetle çah
şacaldarına eminiz. 

. ••* . 
Doktor Muhsin geldi 

Hastahanemiz dahiliye mil
tehassısı iken ihtisas yapmak 
üzere geçen sene Almanyaya 
gitmiş olan doktor Muhsin 
tetkikatını bitirerek dün ak
şamki tirenle şehrimize gel
miştir. 

Genç ve değerli doktoru· 
muza hoş geldin deriz. 

Öğretmen Naim 
•• Orsmen 

Sanat okulumuz demir atel
yesi şefi öğretmen Naim örs
men Berlinde toplanacak olan 
beynelmilel mesleki tedrisat 
kongresine iştirak etmek n-
zere bugün şehrimizden ha
reket edecektir. 

Kıymetli arkadatımıza iyi 
yolculuk.tar dileriz. 

• 



• 

• 
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Mer'iye gı·ren yeni .kanunlar Yatılı mekltplerin Deeniz mahsullerimiz--
den istifade • • • T esbit edilen ücretleri 

Resmi Gazete De neşreli• için •rfecllleclık param eu- Deniz mabsullerimi~den bu-
lerek meriyete giren kanunlar reti temini. ÔnümUzdeki ders yılı için gln istifade ettiğimizi iddia 
fUnlardar: 16 - Hava mnafı mensup- maarif veklletine bath mev- edemeyiz. Tabiatin Türk top-

1 v - t• . k l ·ı k l t cut mekteplerin leylilik ilcret- raklan gı"bı" Türk sularına da - ft.llZanç ver 111 ana- arına verı ece zam ar ve aı 
nunda bazı deiifiklikler yapıl- mialer. leri teıbit olunmuş ve mek- bahşettiği zenginlik bizim için 
mam, 17 - Denizaltı sınıfı men- tep idarelerine tebliğat yapıl- bugü kısmen meçhul, kısmen 

2 - Türkiye - Lehistan kon ıuplarına verilecek zamlar ve mıştır. de dseyirci kaldıtımız bir baki--
) l k k dil Tesbit olanan ücretlere iö- kattir. Buıılardan 1°stı0fade ıo os u mu avelesini ta · tazminler. 

d 1 d kı re, Adana Kız lisesi165, Ada- olunması, akıp gı"den veya e en an aımanm tas i • 18 - DeYlet demiryollan k Al 
3 T ki So ti na er ek lisesi 165, yon denizı" n alhnda yatan Lu - lir "ye vye er ara- idaresinden aytılarak, nafıa l" 16 1 k 1 175 u 
d h d d h 1 h ısesi 0, Ba 1 esir isesi ' servet kaynaklarının mem...._ sın a u u adise eri ve i · vekaletine bag·lanan dem;rvol· B ı:___ 165 D 1 l ıc-
fla - ~ ursa ıi.cai , eniz i isesi ket lehine istisman Cumbu-

tili rının haBine dair pro- lan ve lı"manlar m· •ı:ııat daire- 130 Di b k l. · 165 
tokolun tasdikı. r- ' yarı a ır ısesı ' riyet hükumetince düşünülme-

4 - ldarei umumiyei vili- sinin bu ayrılmadan dotan Edirae lisesi 160, Erenk&y kız mif değildir. Senelerden beri 
pt kanununun 84 üncü mad- vaziyetini tesbit eden kanun. lisesi 200, Erzurum lisesesi 170 bu mevzular üzerinde etraflı 
desinin değiftirilmesi. 19 - lzmir telefon tesia- Gazian

1
!ep lise

4
si ı5o, Galata- etüdler yapılmakta ve proje-

5 k ı saray ısesi 2 O, Haydarpaşa ler hazırlanma•!tadır. - Mahru at kanunu. tının tesellüm ve iş etme mua- 1 1 K 
lisesi 200, zmir kız lisesi 225, z- Yenı· tesı"s olunan Denı"zL--.. _ 

6 - Devlet Demiryollan melesine dair. i k ki 225 K dil k Ull.-
m r er e isesi , an i i ız ka bu hasasta mlhim Yazife-

ve limanları idaresinin teş- 20 - Hilcimler kanan1111un lises 200,Kastamonu lisesi 150, lar verildigıv• gı"bi ikinci ...... . 
.kilit Ye vazifesine dair ka- bazı maddelerinin değiştril- Kayseri lisesi 150, Konya ~ 
aunun 32 inci maddesiniD yıllık sanayi proğramımıznı 
ad·. mesi. lisesi 155• K&tabya lisesi, 140 bir kısmını da deniz mabsulle-

1'1• 21 Ha l Sıvas lisesi 185, Trabzon 7 - Askeri hastabakıcı - va taarruz anna rimizin işlenmesi menuu teı-
lisesi 170, Yozgat lisesi 140, 

.L.---:..eler kadrosu. Ma'fl korunma. 1 kil ettiği malumdur. AsırlanaJ ....... _,,. smetpaıa kız enstitlls6 200, 
8 - Nafia Veklleti tefki- 24 - Siyasal bilgiler oku- temin ettiği kara mabsulleri-Bilecik orta mektebi 130, 

ilit kadrosunda de~iiıiklik luna ek kanun. Aydın orta mektebi 140, nia itlenmesi etrafındaki tep-
-yapılması. 25 - Gümrik tarifesi ka- Buca orta mektebi 225, kilita mukabil pek çok ipti-

9 - lzmir vilAyeti turistik nununa bağlı tarifede 216 Çanakkale orta mektebi 190, dai kalmlf bulunan deniz mah-
yollannın infası. numarada değişiliklik yapıl- Manisa orta maktebi 150, sullerinin istihsal ve istisman 

10 - Damga resmi kanu- ması. Bursa kız muallim mektebi itinin teşkilitlandırılması itine 
au11un bazı maddelerinin de- 26 - Yüksek iktisad ve 165, Oskiidar kız sanat mek- yeoiden başlanılması ve başa-
iiıtirilmesi ve bu kanuna Ticaret mektebinin Maarif tebi 200, Kars lisesi · 150, rılması elbette ki müşkuldür • 
..bazı maddeler eklenmesi. Vekiletine devri. Muğla orta mektebi 155, Cumhuriyet hükumetinin 

11 - Türkiye ile Efganis- 27 - Tiirkiyede açılacak Bolu orta mektebi 140, Niğde bunda teeDPİ ile hareket 
tan · arasındaki mubadenet beynelmilel panayır ve sergi- orta mektebi 140 liradır. etmt:sini çok yerinde bulmak 
Ye teşriki mesai muahedena- lerio vergi ve resimlerden -·- lazımdır. Fakat bunun yanın-
mesinin temdidi hakkandaki muafiyetine dair olan kanu- .Romen muallı·m 'eri' 

ıı da, bu işin artık başarılması-
protokolun tasdikL DUO 3 ÜnCÜ maddesinin değiş• ArBSlnda cezrı• d d k 

12 - lstanbul Elektrı"k .ir na oğru a ım atma zama· 
y- tirtlmeai. 

keti imtiyazile tesisatının sa- Tedbir /er nının da gelmiş olduğu mu-
28 - 2294 numaralı kanu- h kk k bn abnmasına dair mukave- B"k 11 M if a a tar. 

. nuo meriyet müddetinin uza- u reı - aar nan- 1 d V k l d b 
lenin · tastikı. rına vekAlet eden dahiliye na- ktisa e i eti eniz ma -

blmaıı hakkındaki 2667 nu-13 - İstanbul Elektrik i.. zırı, muallimler arasında müf- sulleri şubesi müdürünün son 
""T maralı kanuna müzeyyel ka-

leri umum müdürlüğüoüo tq- rit sağ cenah harekatına ni- zamanlardaki tetkiklerinden 
kilit ve işletmesi. nuo. hayet vermek Uzere cezri ted- bu günlerin de çok yaklaşmış 

14 - Muamele Yergisi ka- lmtiya& aahlbl ve Umumi Netrlyat birler almııtır. Muhtelif rüt- olduğu görülüyor. Bu işin De 

Donunun 2 inci maddesine MUdllrii ' Etem Mendre• bede müdir ye muallimler İf· kadar süratle başarılırsa o 
bir fıkra eklenmesi. e .. .ıdıta yer ' ten el çeetirilmiıür. kadar faydalı olacağını izaha C. H. P. BaumeYI 

lS - Muhtelif ıu itleri a. a. lüzum yoktur. 
=== == ~======================~=====-=======================:........,=============== 
•Aydın. ın tefrilıa•ı : 28 

Bir Çocuğun Macerası 

Yasan : Jeonne Mairet 
• 

Yüzil benim önlüğüm ıibi 
bem beyazdı ve biz bir müd
det onun tekrar hayata dö
neceğinden ümüdimizi kes
miştik. 

Tabaf değil mi, in.,n kur
tardıtır.a bağlanıyor. 

Piyer, kollarını kadının boy
nuna dolayarak bağırdı. 

- Fakat kurtardıklannız
da sizi seviyor. 

Sonra, o vakite kadar kor
kularından hepıi birer lds,e
ye büzülmiif parmaklan ağır:

. lannda mltebayyir bir tavır
la duttan ç4ftçhıio çocuklarını 
isimleri ile çağırdı. 
· . O.._, _. çok iyi tanıyor
lardı. Fakat' Piyer, Pariste 

Çeviren : V. H. 

bir kllçiik Bay olmuıtu. Onun 
için yanına sokulmağa cesa
ret edememişlerdi. 

Moriı, o vakta kadar bir 
çiftlik görmemişti. Likin pek 
çabuk bu bayata alışb ve bu· 
rada içtiği sütle yediği esmer 
ekmeği timdiye kadar Pariste 
yediği bütün yemeklerden 
daha lezzetli ve güzel buldu. 

M. Delsart çocuklar için 
iki karyola yerleştirilmiş üst 
kattaki küçük odayı gezdi ve 
temizliğinden dolayı çiftlik 
sahibesini tebrik etti. 

ineklerin abırlannı, kUmes
feri bu işlerden abhryali bir 
g8zle· tetkik etti ve hep-

miaeleki iyilikleri takdir etti. 
Madam Piıon, bunları ko

caaeına anlatırken : 
- Kçilğiin amcaıı çok iyi 

bir pariali olınakla beraber 
bizim iflerimizde de yabancı 
değil. diyordu. 

M. Delsart, buraya geldi
ğindenberi etaba az konuıan 
oğlunun solgun yüzüne ba
karak: 

- Oilum, dedi. Eter bu 
kır hayab HDİ umduğun ka
dar eğl~ndirmezse hemen av
det edebilirsin. 

Bizim için senin sıfıbat ve 
saadetin muvzubahstır. 

Burada kalmaktan korku
Jôr mı•n? 

Moria: 
- Ob, bayır baba, diye 

cevap verdi. Piyorde burada 
olunca korkmam ve çok eğ
leneceğimize eminim. 

Yalnız evveli alışmam fl
zım ·değil mi ta?.. · 

Oil•ndan bü cevahı atan 
avukat, ciddi bir tavırla Pi- · 
yere bitap etti. 

...:.. Sen, Piyer 1 yaıından 
daha b6y0k g&rllnüyoreun. 
f,te bir defa daha sana bl,le 
bir it dUşiiyor • 

Moriıi sana emanet 'edi
yorum. 

Daima akllbda olsunki, o 
senin kadar kuvvetli değil
dir ve bilha11a yorulma .... 
lizımdır. 

Onun burada memnun ol- ' 
madığını görilnce hem en bana 
yazacaksın. Anlaştık mı oğlum? • . 

- Evet amca, anladım. 
Fakat emin olunuz biz o

nunla burada çok etlenece
ğiz. 

Ben ona nasıl sUd ıağıldı
ğım ve kümeslerden yumur-
talar toplandığını gCSstere--
cetim. 
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KöycülGk Kona~~ 

WJozd(Jğan lntJlr Satıı Kooperatifi - lnclr
cilerin ödevleri· Kooperatifin 

kazandıracağı şeyler 
Yar.an : KÖYCO 

-2-

ilin 
Şehrimizde bulunan banka

lar 11171938 Pazartetl gOntin 
· den itibaren kasa saatlerini • 

aşağıdaki şekilde teıbit et
tiklerini sayın müşterilerine 
bildirirler. Köylü kardeşlerim, f yız. Bu iş, çok para, çok bil-

Dan kanımızı emen yabancı gi ister. ı Cumartuinden gayri gün
lerde sabah 8 den 13 e kadar •. lardan tanrıya bin şük6r, ka- incir satış kooperatifleri, 

nımızı seve seve akıtarak yur- hepinizin içinde bulunduğunuz 
dumuzu kurtardık. Kurtuluıu- kredi kooperatifleriyle birlik- i 
muzu tamamlamak için yapa- te çahşır. Sizin yıllardır, ku· 

Cumartesi günleri sabah 
saat 8 den 12 ye kadar. 

[642) 8 10 12 

YOZ 3 

ilin 
Agilın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 
Aydın biliginin ihtiyacı için 

alınacak 147,000 kilo odunun 
18111938 pazartesi günü saat 
15 te alay sattnalma komis
voounca açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
1984 lira 50 kuruştur. İlk 
teminatı 148 lira 85 kuruftur. 
Şartnamesi her gün komisyon-cak bir çok işlerimiz daha rulmasını dilediğiniz sabf ko-

var. Köylünün payına dOıen operatifi, incirlerin değer fi. 
bu itlerin başında koopera- atle satışını temin edecek olan 
liflere !'ardmak ve bu kurta- bizzat k6ylünün mab olan bir 

Aydın tapu sicil 
Muha/ızllğından 

~ da görülebilir isteklilerin ka
nuni vesikarile birlikte belli 
saatte komisyona gelmeleri. Yarısı Kara Hasan oğlu 

Halilin ve diğer yarısı san 
İbrahim oğlu Halilin babala
rından intikalen ve 40 yıldan 
beri tasarruf ve temellükleri 
alhnda iken kara Hüseyin 
Halilin 929 yılında ölmeaile 
karısı Ayşe ve kızı Zebraya 
ve diğer Halilin de 928 yılın
da llmeaile karısı Emine ve 
oğulları Mehmet ve lbrahim 
ve kızları Ümmühan ve Fat
ma Kübra ve Emir Haticeye 
braktığı Vt"bunlardan 932 yı
lında Umurlu 9 numaralı zi
rai kredi tarım kooperatifine ' 
haricen satarak mezkur mil· 
eaıese terafından üzerine de
po binası inşa edildiği Umur
!u belediye reisliğinden tas
dikao verilen ilmübaberle 
bildirilen Umurlunun istasyon 
başı mevkiinde şarkan Aydın 
yolu garben Mustafa oğlu 
Mehmet ve takye Ahmet 

ncı yolla refaha kavuşmak teşkilitbr~ 
gelir. Kurulmasının gayesi, köylll-

Kooperatif nedir? Önce si- nün t>iobir emekle yetiştirdiği 
ze kısaca bunu anlatayım. incirleri yüksek fiatle avrupa 
Sonra da bizim incir sabf ko- pazarlarına satmakbr. Avru-
operatifine geçeyim: padan soğuk hava depolu va-

.. İnsanların tek tek duy- pur ve vagonlarımız gelir gel-
dukliıtı ayni ve herkesce müş- mez .. İncir ve üzüm satış 
tereken duyulan ihtiyaçları, kooperatifleri hirliği., incir, 
birleşerek, yardımlaşarak, bir- UzUm ve diğer bütün koope-
birlerioe dayanarak giderme ratife bağlı olan meyve olan 
yolundaki birlikde ve bera- meyve ve sebzeleri tap taze 
berce olan çalıımaya ., koo- Avrupa pazarlarına gönderip 
peratif achoı veririz. satacak. Biz, yetiştirdiğimiz 

Meseli, incirci olan ben ye- mallarımızı bliyük şehirlerde 
tiftirdiğim iocirimi satmak Is- yakında kurulacak soğuk ba-
tiyorum. Bu benim duyduğüm va depolarına yine soğuk ba-
ilıtiyacı, benim yerimde olan va depolu vagon ve vapur-
ber incirci duymaktadır. Fa- larla göndereceğiz. Ve orada 
kat inciri biz yabancıya satı- biriken taze sebze ve meyve-
yoruz. Benim eföndeki param !erimizi onlarla dış ülke pa-
lnciri i,leyip, içindeki hurda- ,zarlarına yollayacağız. Blitün 
ları incir daha yeni kurumut· bunlar, taze ve kuru meyve-
ken öldürtüp, onu güzelce iş- lerimizin fiatlarını yükselte-
letip, süslü kalıblara anbalaj- cek olan hayırlı tedbirlerdir. 
layıp Avrupaya göndermeğe Devld bizim için durmadan 
yetmez. O halde benim çalıfıyor. Her şeyi ayagımıza 
durumumda olan bütün kadar getiriyor. 
indr yetiştirenler bir- araya Siz yolunda kuruttuğunuz 
toplanarak, yetiştirdiğimiz io· inciri, kurur kurumaz en kısa 
cırı •atmak için aramızda zamanda çuvallara doldu-
koyacağımız bir sermaye ile rup Boıdoğanda Muğla yolu 
ltir ortakhk meydana ıetirir- Dzerinde yapılan •atıf koop· 
1ek, bu ortaklık, bir koope- ratifi deposuna teslim ede-
ratifteo, bir incir sabş şirke- ceksiniz. incir taptaze; kurur 
tllldea ata.U bir tef detilcllr. kuramaz depo,a te.lim ecli-

Sizin geçenlerde Bozdoğana , lirse içindeki giSzle gl>rfilmz 
lurdoğumuz " Bozdoğan incir 1 kurtlar' kurt öldürme maki
•tış kooperatifi., bu işi .... nsiade öldüriline, iacirin 
tarmak için kuruldu. O, devle ftindeki etli lcıum n~faıetini 
Sn desteklediği .. İzmir incir ı kaybetmez •e böylece İDcİr 

fiatının düşük olmaması temin 'fe Ozüm tarım satış koopera-
tifleri birliği., ne bağlandL edilmiş olur. Tabü böyle bir 
Bağlanması demek; biz inciri iocirin değeri de ylksek ol-
•tmak için uğraşmıyacağız. muş bulunur. Onun için inciri 
Malımızı yetiştirince satıı kwur kurumaz depoya teslim 
kooperatifine vereceğiz. Bu etmelieiniz. 
•nyük birliğin kurduğu geniş Kurdu aldürillen incirler 
teıkilit, incirin kurdunu, mal satış koopratifinin teşkilatı 
teslim edilir edilmez birliğin tarafından işlenir. Ve cinale-
)'aptırdığı depolarındaki in- rine göre ayrılarak anbalaj-
lıurdalarını tütsüyle öldürme lanır. Ve buna Ş"Öre avrupaya 
makinelerinde fumigatoire, yollanır. 
hurdan ayıklanıp işlenecek, Siz inciri depoya teslim 
boylara ayrılarnk temizce edince incirlerinizin fiatını 
•slü kutulara konarak, bu biçmek için seçilen ve içinde 
f»irliğin dıt nlkelerindeki satış sizden de bir adam bulanan 

kızı Fatma şimalen hacı 

Mehmet vereseleri haneıi ve 

yol ve Rifat ÇBriif bahçesi 
cenuben demiryolu ile çevrili 
teminin tapu sicillinde kaydı 
bulunmadığından iktisap ve 
tasarruf sebepleri hakkında 
inceleme yapılmak 6zere ilin 
tarihindan 1 l giln sonra ye
rine memur gönderilecektir. 

Bu zemin lizerinde ayni bir 
hak iddiasında halnanlarm 
muayyen günde yerinde bulu
aacak memura yahut ta için
de tapu sicil mahafızlığıoa 
652 fit sayııile müracaat ey-
lemeleri flln olunur. 647 

lik baremi denilen ve tama
men ac:Hline ve bitaranae bir 
şekilde incirin nefasetine gö
re fiabnı biçmei'e yarayan 
usulle • ki ileride vakıt bulur
sam bunu da ılze yaıacağım) 
alınan örnekler bir kutuya 
konllrak bu heyete gelir. He
yet bu incirin kime aid oldu
ğunu bilmez. O, önilne ıelen 
bu 6rneğe elindeki birlik ba
r~mindeki fiatını biçer ve bir 
kağıda yazar. Bu alınan ör
nekler; bir numara taşıdıkları 
için kimia inciri olduğu bilin-

•-•kilitı vasıtasile satbnlacak- bir heyete, daha öoce tesbft -, mez. 
lır ... BJaa~bJ.i bjrj~iz ııwama- edilen esaslar dairesinde (Bir- ı. • DeYamı Y&r • 

-

2 6 12 16 [618) . 

ilin 
:Aydın tapu sicil 
muha/ızltğından 

Emir doğan köyllnden kör 
sarı oğullarından Süleyman o. 
İbrahimin ceddinden intikal 
edegelmek suretile tasarraf 
ve temellükil altında iken 334 
yılında ölmesile veresesine 
kaldığı bildirilen ve köy ih
tiyar heyetinden tasdikan ve
rilen ilmObaberle tescili iste
nilen Emirdoğan köyünün 
köy içi mevkiinde doğusu 
değirmen arığı batası dağ ku
zeyi dere güneyi yine ve to
pal Yusuf zeytinliği ile sınırlı 
zeytinliğin tapu sicilinde kay
dı bulunmadığından iktisap ve 
tasarruf sebebleri hakkında 
inceleme yapılmak üzere ilin 
tarihinden 11 gün ıonra ye
rine memur günderilecektir. 

Sözü genen bu zeytinlik 
üzerinde ayni bir bak iddia
sıdda bulunanların muayy~n 
günde yeriade bnlunacak me
mura yahutta bu müddet için
de tapu sicil muhafızlı~a 
653 fiş sayısile muracaat ey• 
lemeleri ilin olunur. 648 -

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye· 
tine bulunan Cuma mahalle· 
sinde Nazilli köprüsü civarın
da 220 ada 7 parsel numarh 
ve 35~,50 metre murabbaı 
arsamn mülkiyeti açık artır
maya konmuştur. 

2 - Muhammen .bedeli, 
metre murabbaı bir liradır. 

3 - ihale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dür lliiüne, artırmaya İftİrik 
için 2667 kuruş muvalckat 
teminatlarile birlikte 18 tem
muz 938 pazartesi günil saat 
11 de belediye daimi eacü
nine müracaatlan ilin olunur. 

3 7 13 17 411 

\ 
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~ DOKTOR G 

S MÜNİF İ. ERMAN ~ 
~ MEMLEKET HASTANESi ~ 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs G 
e" ve Operatörü G S Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami- G 
liiE3ııı. lin evinde kabul eder. 592 11 
13"' Muayene saatleri : sabah 1 - 8 41 
D Öğleden sonra 3 den itibaren A 
~6t11Dlıııımlıııiıı11Ubııtaılı66ılllllıııııllnııılnbı~ılıı~lllllıııiı11ıUllhılıılıA66• 

Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke-Ortaklar 

yolunda 14+ 000-18+ 000 kilometreleri arasında esaslı tamirat

tır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Tesviyei türabiye şose ve kağir inşaata dair fenni 1 

şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 

G - Grafık, proje 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 2817t938 tarihinde perşembe günü saat llde 
vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapala zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alın

mış mütaahhitlik vesikası ve yaptığı en büyük işin bedeli 

12000 liradan aşağı olmaması mütaahbidin bizzat diplom~lı 
mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 
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~~~ OPERATÖR ~~) 
tı Dr. Nuri Erkan f!~ 
~;J Meleket hastane•İ eski operatörü I;ı 
t~~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [~] 
[t] lstanbuldan dönmüştür. Hastalarını her gün sabahtan [t] 
[tJ akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı evinde [t] 
[t] kabul eder. 130 j•J 
ı!:ı~~ıı,;ıııı~~ıı:ıı~ı~rı;ııı~~~~p~~~?~~~·:A1 
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S DOKTOR - OPERATÖR @ 
- ~ f Medeni Boyer 1 
- Memlelıet Hastanesi Operatörü ~ 

S Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~_e. Bay Osmamn yeni yaphrdığı evin üst kabnda ~ 
5'" kabul eder. ~ 
~ Muayene saatları: @ ~ ~ 
~ Sabahlan 8 kadar ~ 
~ Akşamlan 3 • 8 626 ~ 

lraı.ılıılıırlııılıılııltı illU!ıııılDlııılllllııılıılıılııtlıı~ı ılııılDlıııılDlııılııılıılıılı!llllhıı~ıılllllıı~ 
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~+] BAKTERİYOLOG t 
00 • 
ı•l Doktor Şevket Kırbaş • 
r!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
l•l Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki • ,.J muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve +. 
~:~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~ 
~.~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [t 
f.~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan JJ 
[t] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 
·~•P'~fll"!11~1q(IP''!llll!:!llll""IPl~ll'"'Qfll'!!llf11:!1111!!!11~~1~~~JJ.1 rJl!i.r:.ıı:ıtıı':ı~t~lı:.tı:-'ııırı~lı~~~lıı~Hı:t.tıı..1"••~1~1~•e•••ın:. ~ 

:······· .............................................. ı 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR İ 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütalıauw i 
ı Parb Tıp Fakültesi Hutanelerinden lbtiaaalı : • • ı MuayyenehaneaiAydında Gazi Bulvann.da Bafahoglu dükklnıuın ı • • ı üzerinde her gün sabahdan ak,ama kadar Hastalarinı kabul eder •: ........................................... ,.. ........ .. 

Basım evi 
E~ temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı . işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 
Cilt işleri 


