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Türk- Fransız 
Dostluk-muahedesi imza edildi 

Fransız gazeteleri muahedenin ehemmi
yetinden bahsediyorlar 

Dost Yugoslav matbuatı da milli bir davanın 
kazanılmasından Türkiyeyi tebrik ediyorlar 
Ankara 5 [ A. A.) - Dün de geniş sütünlar açmakta-

Hariciye vekaletinde Türk- dırlar. 

Fransız dostluk muahedesile Belgrad 5 [A.A.} - Türk 
merbut beyanname ve preto- Fransız muahedesine tahsis 
kolun imzasını müteakıp B. ettiği yazısında [Samo Prava] 
Te~lc Rüştü Aras ile Fransa gazetesi bu neticeden dolayi 
sefiri imza edilen vesikaların 

iki millet arasındaki münase
betin yeni bir dostluk devre
sine bir hareket noktası teş-

yalnız iki memleketi değil 

Türkiyenin bütün dostlarını ve 
sulh severleri tebrik etmek 

kil eylediğini söylemişlerdir. lazımdır diyor ve ilave ediyor: 
Paris 5 [ A. A. ] _ Gaze- Türkiyenin meşru emelleri 

teler dün imza edilmiş olan tahakkuk ettiği şu sırada 
vesikaların ehemmiyetini teba- ı Yugoslavya Türkiyeye tebrik-
rüz ettirmsk için sahifelerin- lerini göndermektedir. 

• 
Türk İngiliz Mali Anlaşmasını 

Avam Kamarası ittifakla Kapul Etti 

Londra 5 [A.-A.] - Avam kamarası Türk - İngiliz Mali 
anlaşmasının ikinci müzakeresini yapmıştır. Bu münasebetle 
söz söyleyen jon Simon mali anlaşmaları müdafaa etmiştir. 
Diğer hatipler de Türkiyeye bu suretle kredi açılmış olmasını 
iyi karşılamışlar ve kanun reye müracaat edilmeden tasvib 
edilmiştir. 

Dükkanların açılıp kapanma saatler.i 
Geçen günkü nüshamızda 

ya~dığımız veçhile belediye 
bilümum dllkkin, mağaza ve 
yazıhanelerin sabahları saet 
7 de açılmasını ve akşamlan 
19 da kapanması karar altına 
almış ve işbu karar dün hal
ka ilan edilmiştir. Belediyenin 
ittihaz ettiği bu karara göre: 

1 - Bakkallallar, berber
ler, tütün ve müskirat bayi
leri iş yerlerini saat 21 e 
kadar açık bulundurulabile
ceklerdir. 

2 - Belediye kanununun 

Halkevi kö,e•i: 
~ . 
Bugün: 
1 - Saat 16,30 da Kurs

lar ve 17,30 da spor ko
miteleri toplanacaktır. 

2 - Saat 19,30da Gös-
11 terit şubesinin umumi he-
~ yet toplantı11 vardır. 

15 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası şümuline giren ve açı
çılıp kapanma saatleri mez
kur kanun hükmüne göre tea-· 
bit edilmiş olan: 

A : Sioema ve tiyatrolar. 
B : Kahvehane, gazino, 

meyhane, birahaneler. 
C : İçkili ve içkisiz lokan

talkr. 
Ç : Oteller, hanlar, hamam

lar. 
D : Tatlıcı, pastacı, şer

betçi ve dondurmacılar}~. 
H : Çahşmaları iş kanunu 

mucibince saatlere bağlanmış 
olan müesseseler. 

G : Sanat veya meslekleri 
hususi şartlan tabi bulunan 
fırıncılar, kasaplar, meyveci
ve sebzeciler bu karara tabi 
değildirler. 

3 - Hiç bir müeuesede 
saat 20 den sonra 12-16 yaı 
arasında çocuk çalıttınlmıya-

Aydında 
Şehirler arasında oto
matik telef en tesisatı 

yapılıyor 
Mevsuk bir menbadan se

vinçle haber aldığımıza göre 
hükümet Nazilli, Aydın ve 
İzmir arasında otomatik tele
fon tesisatı vücude getirmeye 
karar vermiş ve bu tesisatın 
mümkün olan süratle yapılma
sı için alakadarlara emir ver 
miş bulunmaktadır. 

Aydının iktisadi hayatında 

mühim bir rol oynıyacağı 

şüphesiz olan bu güzel ve 
hayırlı teşebbüsün pek yakın
da tahakkuk edeceği ve önü
müzdeki aylar içinde tesisatın 
yapılmasına başlanacağı ayrı

ca temin edilmektedir. Bu 
maksatla Aydın ve Nazilli 
postanelerinde şimdilik birer 
santral tesis edilecek ve arzu 
edenler bu santrallar vasıta
sile İzmir, İstanbul ve Anka
ra ile derhal konuşmak im
kanını bulabileceklerdir. San
tralların tesisinden sonra şe
hir dahilinde de otomatik 
telefon tesisatı vapılacaktır. -·-T eroel cephesinde ileri 
kareket devam ediyor 

Salamanka 5 - Umumi ka
rargahın tebliği : Teroel cep
hesinde kuvvetlerimiz iki gün 
evvel başladıkları ileri hare
kete devam ederek altı yedi 
kilo metre daha yer zabtet
mişler, cumhuriaetcilerden 300 
esir ve bir çok harp levazımı 
almışlardır. 

Kastellon cephesinde ileri 
harekete devam edilerek cum 
huriyetcilerin 48 ve 218 inci 
fıkraları tşmamen imha edil
mış ve 400 esir alınmıştır. 

Tayyarelerimiz Alakan Ü 

fabrikasını bombardman et· 
mişlerdir. 

.:aktır. 

Dükkanları vaktinden ev. 
vel açan veya kapatanlar be
lediye tenbib ve yasak~arına 
aykın hareket etmiş sayılarak 
birinci defasında beş lira ha
fif para cezasile cezalandırı

lacaklar ve tekerrüründe hak
larında daha ağır ceza hük
mü tatbik edilecektir. 

Belediyenin bu kararı bu 
üüuclen itibaren tatbika bat
lanmıttır. 

arazi vergileri 
yeni tahrir üzerinden 

alınacak 
1939 finans yılından itiba

ren yurdun her tarafında ara
zi vergileri yeni erazi tahri
rine göre tarh ve tahakkuk 
ettirmeğe başlanacaktır. Fi
nans Bakanlığı arazi tahrir 
neticelerinin bütün vilayet ve 
kazalarda 1938 finans yılı 
içinde katileştirilereki lan edil
mesini kararlaştırmış ve bu 
husus valiliklere tebliğ etmiş
tir. 

Bakanlık arazi tahririnin en 
kısa bir zamanda bitirilmesi
ni temin için arazi tahrir 
müfettişlerinin yapacakları tef
tiş muamelelerini kolaylaştıran. 
ve çabuklaştıran bazı esaslar 
kabuletmiştir. 

arazi tahrir müfettişieri, bu 
esaslar dahilinde tahririn ya
kın bir zamanda tekammül 
etmesine, tahrir komisyonları 
taraf1ndan tasbit edilen yeni 
arazi sahiplerinin vaki olacak 
itirazlarıma tetkik m.uamel~ 
lerine çalışılacaktır. 

Kabul edilen esaslara göre 
yeni arazi tahrir kıymetleri 
hakkında vaki olacılk itira.z.
lar idare heyyeUeri tarafın
dan mümkün olan süratle 
tetkik ve karara bağlanacak
tır. 

Arazi tahrir komisyonu ka
rarlarına, mükellef ve hususi 
idare varidat memurlan ka
nunen muayyen olan milddet 
içinde itiraz etmemiş bulu
nurlarsa, tahriri yapılan arazi 
kıymetlerinin tetkik ve kara
rına rapti suretile en kısa bir 
zamanda liste halinde tesbit 
olunacaktır. Katileşen tahrir 
neticeleri en kısa bir zaman
da münasip vasıtalarla ilin 
olunakbr. 

Müfettişler, arazi tahrir ko
misyonlarının yanlış ve nok
san muamelelerini kanun ve 
talimatnamelere uygun tekil
de düzelttirecekler ve keyfi
yetten bakanlığı haberdar 
edeceklerdir. 

Franko tayyareleri 
Barselon 5 - Gece yaın

sından sonra Franko tayyare
leri Barselonanın şimali ma
hallelerini bombardman etmiş· 
lerdir. 10 kiıi 6lmif. 40 kiti 
yaralauuıbr. 
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Kamutay kapanırken. 

Başvekilimiz mühim bir nutuk irat 
ederek hükumetin harici ve dahili 

siyasetini izah etti 
Kamutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 

ve Hatay meselesi için salahiyet verdi 
-5-

Y alun bir tehlike 

Hayvanlarda Şap Hastalığı - - -Yaua ı Veterlaer ._ıdlrtl Lltfl an,_. 
-2-

Şap haıtabj'ının mikroplan 1 memleketin maruz kalacata 
en ziyade hayvanların salya· iktisadi izhrabı maddeten ölç-
lannda burun akıntılarında, mek mümkün olıamaz: 
gaz yaşlarında, idrar ve me- HAST ALICIN ALAMETLERi 
vadı gaitalarda, ağız içindeki Hastalak bütün mikrobi has-
yaralarda, tırnak aralarındaki talıklarda olduğu aibi 4 . 7 gün 
kabarcıklar da,. Bulunur. Bu- bir devri tefrihten sonra tid-
nun içindir ki bu aaydığam detli bir bum maile başlar. 

Herkesin malümudur. Der• ancak B. M. Meclisi idrak mevad ile bulaşan ot, saman, Hastalar dlifkün bir halde 
ler ki, dünyada bahtiyar ad- edebilmiştir. ( Alkqlar ). arpa ve mümasili gidai mad- yemden kesilirler. Hastabğa 
dolunan insanlar, arzu ve Arkadaşlar, af meselesinin deleri yemekle hayvanlar der· tutulan hayvanların ağızlarm• 
emellerinin tahakkuk ettiğini ifade ettiği diğer bir mina hal hastahğa yakalanırlar. da bir takım kabarcıklar pey-
gören insanlardır. Biz Kovayı daha vardır. O da memleke- Hatti hayvanlara bakan in· da olur. Bunlar bilahare açı· 
Milliye devrinde yaşamıf, ça- timizde türk vahdetinin ve sanların ellerile, ilst veya larak yayvan şekilde yaralar-
lışmıı olan insanlc-r, bayatı· rejimin çeliklenmiş olmasıdır. başlarile temas edilen gıda teşkil eder. Koyun ve keçi-
mızda, idealimizin tahakkuku- Bunu cihana göstermek isti- maddelerile hastalık intikal lerde ağızlanndaki bu yaralar 
nu, tasavvur edemiyeceğimiz yoruz. Affımızın bir gayesi de edebildiği gibi kapalı yerlerde ekseriya giSrünmez, daha zi

yade tırnak aralarında giSrii-
ıekilde görmilş ve bahtiyar- dudur. hastalıkh hayvanlarla bir ara-

lür. Ağızdaki bu yaralardaa 
hğı tatmış bulunuyoruz. [Bra- Yoksa bir kaç bedbahtı da bulundurulan salim hay- dolayı sığarlarda dudak arala-
vo sesleri, alkışlar. affetmiş veya etmemiıiz bu- vanların dahi hastalıklı hay- nddan bol bol aalyalar akma-

Cumhuriyet herkesin kal- nun maddi hiç bir kıymeti vanlarlD nefeslerile bile bas· ğa başlar. Yam yemaz olur-
binde ve fikrinde garanitlen- yoktur. talığın intikal ettiği kabul edil· lar. Buna mukabil bol su iç-
mi9tir, hiçbir ıeyden pervaıı Bir de arkadaılar, inkılibı- mektedir. Bu kadar ıiıhwetle mek isterler, çünkü hayvanda 
yoktur. Bir takım, vatani mızın bu safhasını mtitalea geçen bir hastalığı durdurmak tiddetli hararet vard•r. Sığır-
biınıdlerden lcaçmıt bedbaht· ederken derhal şunuda ilave kolay değildir. Çok dikkat larda şap hastalığı hemen da-
lara diycıruz ki, geliniz, gö- etmeliyim ki, memleket ve in· ve basiretle hareket ~tmek ima ağızda ve tırnak arala-
rllnüz. kilip, çocuklarından, daima icabeder. Bunun içindir ki rında birden evveli kabarcık-

Sizin istemediğiniz, yadır· fedakarlık ve fazilet aramak- çok sıkı mani tedbirleri al- lar halinde daha sonra yara-
gadığınız vt. yahut ihanet etti- ta devam edecektir. mak, halkın fevkalade uyanık lar halinde baılar, Buna ma-

ğiniz rejim ne yapmıştır. Bu- Hakiki iokilipçı yapbğı biz- 'ı olması, bilgili bulunm111ı ve kabıl koyun ve keçilerde a-
na gögv sümüzü kabartarak, el birligı'"le ralışarak hüküme- ğızda nadiren daha ziyade 

metleri elinde bayrak yaparak T ayaklarda tekarrür eder. 
iftiharla ilive edebileceğimiz onun üzerinde durmaz ve is- 1 te yardım etmesi icabeder. G k ere sığılar ve gerek ağ-
diğer birşey vardır. Eserimizi tismar etmez. lmtiyazcı ve 1 Aksi takdirde hastalık ge- namın ayaklarındaki bu ya-
seyrederken onlara diyoruz, inhisarcı değildir. Memleketin 1 lir. O zaman iş işten geçmit ralardan naşi topallamalan 
sizi affettik.. menfaatine taalluk eden her olur. Bu yüzden memleketin hakikaten çok vazib bir ni-

lnkilipcılann yapma kud- banki bir hiımeti ifadan biç- hayvan pazarlun kapanır. şanedir. Hayvanların bazan 
retlerinin yamnda buda, biiyük bir zaman çekin,!DeZ. Alş verişi durur. Hayvan yalmz bir ayaklarınm topalla-
bir fazilet eseridir. Bu fazile- O, yalnız gayenin muvaffa- ihracatı men edilir. Çünkü dığı görüldüğü gibi bir kaç 
ti, nadir meclisler, nadir inki· kiyeti için koşar. Memleketin hastalıklı hayvanları ne Yu- ayağnnn birden de topıılladığı 

l 1 d · t d it ı 'b" vakidir. Bu takdirde topalla-lipçılar elde edebi miş er ir. menfeatine göre mücadele nanıs an ve ne e aya gı ı 
b• ı k ı k b l yan hayvanlar kötürüm vazi-Biz emelimizde muvaffak olu- eder, memleket menfaatinin ecne ı mem e et eri a u 

Yoruz. idealimizin tahakkuk istilzam ettigv i -yi yapmak- etmezler. Derhal bize karşı 
yette olduğu yerde kalırlar. 

.,.- Yürüyemezler, eğer vaktinda 
ettigı' .. ni görüyoruz. Günabkir- tan yılmaz. gümrük kapılarını sıkı sıkıya d h 1 d mü a a e e ilmezse hayv•nın 
ları da affetmek zevkine işte türk inkilipçılan bu kaparlar. Mutlak olarak hay· brnağmın bile düştüjii garn-
mazhar oluyoruz. ( Alkışlar). zihniyetle rahşmakta devam van Ye hayvani maddeler ihracı I" 

T I ur. 
Bunu Şefimizin gölgesinde -Devamı SncG sayfada - durur. Yalnız bu cihetin bile Devamı nr 
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• AyJın,, ın tefrilıa•ı : 23 Mösyil Delsart, iki kelime - Moris buraya gel 1 Dedi. 

Bir Çocuğun Macerası 

1-~--
Y aıaa : J•ann• Mairet 

Kendisi pek korkmuştu ve 
amucaıının eline kuvvetle sa
rılmıştı. 

Mösyü Delsart _ayni sükü
netle: 

- Benim deliliğimi baıka 
bir zamanda konuşuruz, dedi. 

Eğer siz onu yanınızda iste
mezseniz başka bir yere yer-
leştireceğim. 

Sizden bir tek ricam var. 
Od!' amuca zadesi için oğlu-
mun, oğlumuzun üzerinde ic
~ayı nüfuz etmemenizdir. 

. Şimdi umarımki Mörisia 
elbiıelerinden Piyere ayacak 
bir kat elbise buluna bilir. 

Çevire• : V. H. 

Meis Naacy odasında olma
lıdır. 

Madam Delsart bir şey söy· 
lem?di. Yalnız dudaklanm 
ısırdı. 

Piyer, gelişi ile amucasımn 
evinde yarattığı bu kavgadan 

müteessir bir tavırla odadan 
çıkan amucasını takip etti. 

Bu kısa fakat sert konaş
madan biraz korkmllştu. 

Penceresinin yanında bir 
kitap okumakla meıgul olan 
Morisin lngiliz mürebbiyesi 
Mis Nancy; mösyil Delsart•ın 

yak'8ıbğıu ıörince ayaga 
kalktı. 

ile arzusunu merebbiyeye an- Sen benden daima bir kardq 
lattı. istiyordun. 

MOrebbiyede Piyeri gGzelce l,te eana bir aiabey ki 1e-

yıkadıktan sonra ona Morisin ni çok seveceğine eminim. 
elbiselerinden bir bahriye kos· Bu senin amucanın oila 
tümü geydirdi. Piyer Delsarthr. 

Elbise, Piyere çok yakıı- Haydi kucaklatın bakayım. 
mıfb. Dans eden büttın ktıçükler 

Aynada teressilm eden ha- durmuşlar, bu yeni gelene 
yaline bakan çocuk kendini merakla bakıyorlardı. 
tanıyamadı. Moris babasmın yanına doğ-

Amuc••• neşe ile bağırdı : ru ilerledi. 
- Haydi bakalım hizmet· O hakikaten daima bir 

ciler seni yine kapı dışan 
edebilecekler mi ? Ve hizmet- arkadaşın, bir kardaşın has

retini çekmişti. Yatnız oyun 
çiler hürmetle ayağa kalktık- oynamak kadar can sıkıcı bir 
ları koridordan geçirerek 

ıey tasavvur edemiyordu. 
Piyeri; daYetli çocuklann bu-

Keodinden biraz büyük ol
lunduğu salona götürdü. Dans 
etmekte olan çocukların or- makta beraber bu yeni gelen 
tasına girerek ; kardaş oaua çok hoıuna git

mişti. 
- Size yeni bir arkadat 

Kollarını boynuna dola -getirdim, ·dedi. Ve sonra oğlu 
Moriae dönerek: yarak: 

• DeYam& Y&r • 
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edecektir. Bizim Türk vahde
ti üzerinde, daima hassas ol-

. ğumuzu söylersem, yanhş bir 
telakkiye uğramıyacağına emi
nim. Kemalist rejim, bütün 
eserlerile bu milletin kalbin
de nasıl bir mevcudiyet ol
duğunu göstermiş ve bütün bir 
terakki hamlesi olarak hepi
mizin ruhuna girmiştir. Peres 
tiş ediyoruz, seviyoruz. 

İnsan, perestiş ettiği her
hangi bir şeyin 1carşısında, o
na uymıyacak diğer birşeyi 

gördüğü zaman, en iptida bir 
his olarak, hiç olmazsa kıs
kanır. Bunu bu suretle ifade 
ettikten sonra, şu meseleyi 

hatırlatmak istiyorum. Biz 
Kemalizmin karşısında, hangi 

memleketten gelirse gelsin, 
manayı ifade ederse etsin, is-

•terse sağ, ister sol, ne isterse 
·olsun, herhangi yabancı bir 
cereyanı yadırgayan insanla
nz. B:zim için esas olan şey 
'Kemalist rejimidir. Türk vah-
detidir. Türk milliyetciliğid'r. 

ı(alkışlar.) 

• Çıkardığımız kanunlarla 
mevzuatımıza ilave ettiğiniz 
:yeni müeyyideler rejimi Is uru
m ağa matuftur. Hükumetiniz 
bu mesele üzerinde de çok 
:hassastır ve hassasiyetini dai
ma muhafazae edecektir. 

Memlekette meydan verme
mek istediğimiz bir husus var
dır. Şu rejim şe memleket için 
tamamen saadet bahşedebilir, 
tebrik ederiz. Kendilerine 
münkasır olmak şartile tak
dir ederiz. 

Fakat hududdan çıkıp ta 
bizim hududumuza, bir gün 
milli Kemalist rejimin hudu
duna girmek istediği zaman 
çok büyük mukavemete uğrar 
•e kafasını taşa çarpar. (Bra
TO sesleri. alkışlar ). 

Türk milletinio vahdetini 

Türk milletinin terakki hu
ıusundaki adımlarını anzaya 

ugratacak bir kudret ve kuv
Ydin mevcudiyetini tasavvur 

edemiyoruz ve böyle b;r halde 
bunun karşısına, ilk evvel ka

nuolanmız hasım olarak çıka
cak ve ondan sonra da ru-

bunda inkılip ı ateşini taşı
yan insanların hücum ve sav
leti karşısında eriyip gidecek
tir. ( Alkışlar ). 

HATAY İŞİNDE SON SAFHA 

Arkadaşlar, şimdi, bugünün 
esas meselesine geliyorum. 

Hepinizin heyecanla bel<ledi
ğiniz Hatay meselesi. [Alkış-
lar]. 

·Sona 1ana -

AYDIN YÜZ 3 

Ege tütün ekici
lerine öğüt 

Hükümetimiz, tütünlerinizi 
iyi fiatlarla ve hepsini sata
bilmek için 2506 sayılı kanu
nu çıkarmıştır. Bu kanunun 
istediği tütünlerinizin yüksek 
nevide temiz ve aynı zaman
da ucuza mal etmenizdir. 
Bunun için aşağıdaki yazıları 
iyice okuyup yc-pmız. 

1 - Tohumlarınızı daima 
tam büyümüş, hastalıksız ve 
üürbüz fidanlardan toplayınız. 

2 - Sakan konu komşudan 
cinsi bellisiz tohum almayın.z. 

3 - Fidelerinizi daima rüz
gardan saklı yerlerde seçiniz. 
Tohumu ekmezden evvel fi
delik toprağmı kaynar su ile 
sulayınız. 

4 - Fideliğe lüzumundan 
fazla tohum atmayınız. 

5 - Fideliğinizde her han
gi bir hastalık veya maraz 
gördüğünüzde derhal hüku
mete veya inhisarlar idaresine 
haber veriniz. 

6 - Tarlanızı vaktin-
de ve iyi surunuz. Yabani 
otları toplayıp tezekleri tır
mık veya sürkü ile kırınız. 

7 - Ova (taban) tarlalar
dan \yi tütün elde edilmez, 
.onun için daima kır ve kır
taban tarlalar seçiniz. Kır 

yerlerin tütünü iyi olduğundan 
müşterisi çok ve kıymeti 
fazla olur. 

8 - Tütün en az :ki çapa 
ister. Kurak senelerde çapa 
yağmura bedeldir. 

9 - Tarlayı daima temiz 
tutunuz. Yabam otlar tütünün 
büyük bir düşmamdır. 

10 - Kırarken geçmiş ve
ya erken toplanmış tütünlerle 
dizilen tütünden gayrı elleri 
iğnede ayırınız. 

11 - Kırarken geçikmiş 
veya erken toplanmış tütün
ler le dizilen tütünden ayri 
e ileri iğnede ayarınız. 

12 - Kurutma yeri rüz
gardan saklı b;r yerde olma
lıdır. Yabani otlar temizlenip 
sergi yerine çakıl döşemek 
Hizıdır. Kuruyan dizilerin ta
mamen kurumalarını elde et
mek için de sergide ikişer 
gün ara ile güneşe gösterme
li ve tamamen kuruduktan 
sonra kargı ve deyneklerin
den çıkarıldıktan sonra istif
lerde saklanmasına çok dik
dat etmelidir. 

13 - Denklenecek olan 
dizilerin yıgmlarda tavlanma
sına ve tavın makinalarla veril 
mesine ve çah süpürgesi ile 
verilmemesine dikkat etmek 
\'e fazla tav vermekten sa
kınmak liizımdır. 

14 - Dizileri tavı çektik
ten sonra denk yapılacağı ıı-

Açık Teşekkür 
iki buçuk aydanberi okul 

namına büyük bir itiııa ile 
heykeltraş Fuat Mensi Dilek
siz tarafından okula yapılmak
ta olan küttür anıdı ikmal 
edilerek Mahalli mahsıısuna 

dikilmiıtir. Yokluk içinde ha
rikalar yaratan sayın sanat
karlarımıza okul namma son-

suz teşekkürlerimizi sayın ga
zetenizle iblağını dilerim. 

Köşk İlkokul 
Başöğretmeni 

Ulvi Çetin 

Zayi 
Aydında Milli Aydın banka

sı nezdindeki 106 numaralı 
küçük cari hesabından para 
almak için 106 numaralı kar
tonlarına bastığım 936 tarihli 
Murat mürüınü kaybettjğimden 
ve bu defa soyad ile l'.>ir likte 

Murat Gülter olarak Aydın 
noterince musasaddak yeni 
mühür yapbrdığımdan eskisi
nin hükmü olmadığını beyan 
ederim. 632 

ilin 

ilin 

ilin 
Aydın as. sa. al. 
Komsiyonundan 

Aydm e:rliği ihtiyacı olan 
42000 kilo Samana verilen fi
at babalı görüldüğünden ek
siltmesi 16 Temmuz 938 cu
martesi günü saat 10 da Ay
dmda askeri satın alma kom
siyonunda yapılacakbr. Şart
namesi komsiyonda görülebi
lir. Tahmin bedeli 1260 lira
dır. hk teminatı 94 lira 60 ku-

A d ruştur. İsteklilerin kanuni ve-
Y ın asliye hukuk sikalarile beraber belli saatte 

mahkemesinden 909 komsiyona gelmeleri. [629} . 
Aydın Işıklı köyünde Kı- • ı A 

zanlık muhacirlerinden Meh- } an 
met kızı Cemile tarafmdan 
o köyden Sofu oğlu Mehmet 

kızı Zeynep alayhine açılan 

gaiplik davasının yapılmakta 
olan muhakemesinde: Müddaa
lehyin ikametgahı malum ol
mamasından ilanen tebliğat 

yapılmasına ve muhakemenin 

28191938 çarşanba günü saat 

9 za bırakılmasına karar ve
rilmiş olduğundan mezkur 

gün ve saatte müddec-aleyh 
Zeynebin bizzat mahkemeye 

gelmesi veya bir vekili kanu

ni göndermesi, aksi takdirde 
hakkında gıyap kararı verile
ceği lüzumu ilan olunur. 

630 

rada, bunların içinde buluna
bilen yaşil ve yanık yaprak
ları muhakkak serette tamiz
leyin. 

15 - Denkleri üç ağızdan 
fazla basmayın. Kiloları 55ten 

fa:zla olursa daima çürümek 
ve bozulmak korkusu vardır. 

16 - Tütünlerinizi daima 
evlerinizin en iyi yerlerinde 

tutunuz. Denkleri ahırlara ve 
toprak üzerine koymayınız. 

17 - Denklemede kullanı
lan ip ve çulların ağırlığı bir 
kiloyu geçmemeli. 

18 - Yamah ye yırtık çul 
katiyen kullanmayıuız. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Köşkün çiftlik köyünün ta

bak yeri mevkiinde vaki do
ğusu hacı oğlu Tahir batısı 
yol kuzeyi Mehmed karısı fa
dime güneyi yol ile çevrili üç 
dönüm incir fidanlığı esasen 
Ali kahya oğlu AUııin babası 
Hüseyinden intikalen senet iz 
suretile tasarrufunda iken AJi-

nin320de ölmesile evladları Meh
med ve Ahmedi bunlarda ba
balarının vefatından sorna 
aralarında gayri resmi birri2a 
yaptıldyra taksimde bu tarla
nın yarısı Ahmede verilerek 
işbu tescili istenilen Ü\: dönüm 
yerde Mehmede ayrıldığı bu 
suretle M~hmedin tasarrufun
da iken 331 de seferberlikte 
askerde ölerek karısı Feride 
ve kızı Emir ayşeye ve mez
bure Feridenin de 335de ölme
sile varisi kızı Emirayşye kal
dığı ve Emirayşe tarafından 
köy kurulundan getirilen ilmü
ha berle namına tescilini iste
diği bu yerin tapu kaydı bu
lunmadığından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
linde hendesi ve hukuki vazi
yeti tesbit edilect ğinden bu 
yerlerle alakah olanlar varsa 
muayyen günde 650 fiş sayısile 
bulunacak memura muracaat-
ları. . (631) 



DOK R 

MÜNiF i. ERMAN 
MEMLEKET HX~+:A itei 

İ1otum. kadın haatalıllan mGtelıuais v• OperatBril 
Ha.talannı her fihi Patk kartıiında Bay HUii Klaıll-

lla eviade kabul edet. 
1
. 592 

Muayene ~tleri : sabab 7 - 8 
Otleden ~nra 3 den itlbarea 

~ .fL;Jt, ...... , .............. . 

Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mnlkiye
tinde bulunun Kurtaluı ma-
hallesinde 291 ada 4 parsel 
numaralı ve 164 metre mu-
rabbaı arasının mlilkiyeti açık 
artırmaya koımuştur. 

2 - Bedeli muhammeni. 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin ıartname
yi görmek üze yazı işleri 

mildllrlliğilne. artırmaya itti
rik için 492 kuruş muvakkat 
teminatlarile 18 temmuz 938 
pazartesi gilnil saat 11 de 

belediye daimi encümenine 
milracaatları ilin olunur. 

3 7 13 17 623 

lmtlya:s .. hlbl •• Umumt Netriyat 
llGdGrl ı Etem lleadrea 

a .. aldıtı yer 1 

C. H. P. BaaımeYI 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyohundan 
Aydın biliginin ihtiyacı için 

alınacak 147,000 kilo odunun 
18171938 pazartesi günü saat 
15 te alay satınalma komis
vonunca açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
1984 lira 50 kuruştur. lık 
temioab 148 lira 85 kuruşcur. 
Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir isteklilerin ka
nuni vesikarile birlikte belli 
ıiaatte komisyona gelmeleri. 

2 6 12 16 (618) 

...... -. Abone şeraiti -···-·: : ı i Yıllıtı her yer için 6 lira. : 
i Alb aylığı 3 liradır. i 
İ idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basım evi. İ 
İ gazeteye alt yuılar için 1 
i fUI itleri müdürlüj'ilne. ilin· i 
i tar için lcİare mGdürl6t1ihe i 
ı .. ~~.~~~.~~~~~.·.i.~!~· .............. i 

........................ ·-····························ı ! DOKTOR i 
i FAHREDDİN SÜGÜR j 
•• kıt_ L _,_,..!_~= ı 
• Birinci S1iıf Dalilli Çoetik Hutabklan M1R&IUIAml • i Parla Tıp FakGltui HutaaelerHıaea liatlaüh ı 
i Muayyenehanesi,l.ydında Gui Balvat1eda tfafalıorla cfÖlüilaııdn ! 
ı Ozerinde het ıila aabahdaa ak~ma kaClat Haıtalarfnı ltatiıil '6iler •ı 
........................................... ~·········· 

OPERATÖR 

Dr, Nuri Erkan 
lıleleket buta6.Ü akı operat&I 

Plriı tlf> fllttlltell lıbtlittli!H•&ed iliaü 
l8bii&u1Claa İaamlfm. ffaffjf~iı; ltr tdtt "ltütil' 

Plrlt ..,.ısanclll ~hl ~i .. brclifl Whlie 
Ue 

DOKTOR - OP~RA tOR 

Medeni Bo)'et 
Memleket Hastanesi Vperatllrtl 
Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabıicla 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 

f •·-·;::~~=:~:f ~rb~ 
t!] Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
•J Hükümet caddesinde Hava Kurumu kal'flSlnclaki 
• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
• iiçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
:. eder. Her tiirlil kan. idrar, l>algam muayeneleri icra 
ı edilir. Veremliler. en IOD tedavi vuıtuı Oli.n 

Plnomotorabi ile teda'ri edilir. (~53) 

• 
Aydın Ili Tanhı 

Uzan bir tetebbaun mahittll, tarihi yeni manulle aalamaaıa kıJ'• 
metli tiir 8raetl olan A VDIN T ARIHlnl Aydında deıediye liartı•!la 
Silleyıaan Gezer, latanbalda Remil kltlitbüdliıd6b ~tiii'tl WHBW
liniz. 

Aydınıa i>ütGn tanbt malu•abadan batka eotraft taMI ...ıa-. 
.... a. bd ltlbj;Wı 3frc!neceliElaiz. 

Yalanlar: ASAF GÔllBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aychnhmn iMi eterden bir talilt ıdltibıe& tiilllte 1AMik. 

Fiab 2SO Jôuıliitur • 

c. P. Basırtıevi 
1 sm.frozd ;olta mert§ t ,,,,,, 

En temi~, Etı çabuk, En ucUı 
Baskı ışleri ,., 

...... . .... ~·~· x·.·.·.•·I ...... ıiııiıiıiııım• 

En şık, Eıı güzel, En sağlam 
Cilt işleri 


