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B YÜK MİLLET MECLİS. 

Sulhun Muhafazası için Hükümete lngilter e 
Teşrıki Mesai edilmesi Müsaadesini e 

Evkaf idaresi 

Ve Sosyal yardım 
Çalışmaları 

O. Becerik 

Türk milletinin sosyal yardım 
alanında her milletten ileri ol 
duğunu, hayir yapmak ve iıle
menin milli anine ve terbiyemiı: 
icabı bulunduğunun en bilyük 
delili Vakıflar idaresi ve idare
nin arıivlerini dolduran vak
fiyeler olduğu btltün dUoyanın 
bildiği bir hakikathr. 

iki arkadaşımın yazdıkları 
Aydıu tarihi için bir kaç vak
fiye üzerinde yaptıkları tetkik
lerden, vakıflarda konulan usul 
ve Yazoluuan ıutların ne kadar 
medeof ve ileri dilşünce!er mab
ıulii olduğunu öğrenmııtım. 

Saltanatın son yılları her şey
de olduğu gibi bu idareyi de 
taassup ve cehlin :baıicesi yap
mıı, her iyi şeye fıtri meyli ol
duğu kadar, kötülnk ve gerili· 
ğin daima dilşmanı olan Türk 
milletini vakıftan evkaftan tik
!İadirmiş uıaklaştırmıfb. 

Türk inkıllbı her ıeyimizi ol 
duğu gibi evkafı da kurtrdı. Bu 
idareyi, Yurdun imar ve ıosyal 
Yardım alanında mühim bir mev

cudiyet balina koyarak, türklln 
hayra olan meyil ve zevkini 
Yeniden teomiye ve inkişaf 
ettirdi. 

Netek'm Evkaf idaremizin, 
iki vakıf gelirini ilk okulların 
yok,ul çocuklarının ihtiyacına 
sarfedilmek üzere Halkevi sos
yal yardım şubsine tahsisi ka
rarı alınmakla modern türk 
evkaf siııteminin Aydında da 
bir tezAbUrüne vesile oldu . 

Halkevi sosyal yardım şubesi 
bu parayı vakfın şartına en 
uygun ve vakfın arzusuna en 
isabetli bir şekilde harcıyaca
ğıoa şüphe edilemez. Bunu te· 
barüz ettirmek için bu şubenin 
son başarılarını ele almak is
tiyorum. 

Bir kaç ay cvel 573 lira 
sarfedcrek tepeden t1rnaga 
kadar 146 yoksul ynvru gi;•<H
ren şube 23 Nisan bayramında 

da kendi çalışmalariyle elde 
ettiği gelirden 421 lira harcı
Yarek 97 yavruyu daha giydir
miş sevindirmiştir. 

Üç ayda 243 ya\•ruyu giy
dirmek için 994 lira sarfeden 
tube, ilk okullar tedris meıırafı 
için 203 yoksul çocukların ki· 
tapları için 98 ve iyi su ihti
yaçlarını temin için de 257 ki 
bn uğurda da ceman 558 lira 
Yardım da bulunmuştur. 

Bundan baoka 300 liraya y -

Ankara 12 - Bllyüa Millet 
Meclisi bugün reis vekili Refet 
Canıtezin başkanlığında toplan
mıştır. 

Meclis, Haziran, Temuz ve 
Aguıtoı ayları besabatına ait 
Divani oıuhasbat raporunu tas· 
vip etmiş ve deniz aiti ıınıfla
rına verilecek zam ve tazminat 
hakkındaki kanunun bazı mad· 
delerinin tadiline ait kanun ll
yibasının birinci müzaker~sini 
yapmıştır. 

Bundan sonra Devlet Demir 

Fransız 

1 
yolları ve limanları umum mil- etrafında izahat vermiş ve hü- -----------------
dürlüğüciln 939 yılı btitcesinin hükümetin sulhun muhafaza ve Vilayet imar 
müzakerui yapılmıı ve bu mil- edamesi için büyük Biritanya k 
nasebetle muhabere ve mOna- hükfımetile teırik mesai etmeıi OmİSyO U 
kale vekili Ali Çetin Kaya iza- hakkında meclisten müsaade 

istem ittir. 
hatta bulunmuştur. Müteakiben s6z alan Saffet 

Meclis Devlet Demiryolları ve Erikan, general KAzım Özalp 
limanları mı.id lriyeti u:numiyesi ve Fethi Okyar bUkiimetin be-
bUtcesini kRbul ttmi!J ve celse- yanatında izah edilen müşterek 
ye nihayet verilmiştir. beaannameyi taıvip etmişlerdir. 

ikinci celse r eiı Abdülhalik Bu izahattan sonra meclis bil· 
Rendanın başkanlığında açılmış kiimetin beyannamesini 355 rey 
ve baş vekil doktor Refik Say- le ve mevcudun ittifakile taa-
dam, bllkiimctin dıt siyaseti vip et mlştir.f 

-· 

Başvekili İngiliz 

---+--
Vilayet imar komisyonu dün 

öğleden evel vilayet makamın-
da ve valimiz Ôzdeıuir Gündc.
yın reisliği altında toplanarak 
evelce yazdığımız gibi belediye 
mcclisir.ce kabul edilmiş olan 
Aydın şehri imıu planına ait 
avan projeyi tetkik etmiıtir. 
Avan proje izahnamesile bera• 
her Nafıa vekaletine gönderile· 
cek ve vekaletin tastikından 
sonra kati imar planları yapı· 
larak tatbikata başlanncaktJr. 

- .. •>-<>O~-
Yeni et fiyatları 

Parlementodaki Beyanatında 
Belediye Daimi Encümeni Et 

fiyatlarını tetkik ederek kuzu 

Türkiye ile Şarki akdenizde sulhun idamesi için 
müzakerelerin devam ettiğini söyledi 

Romen Ticaret 
! mukavelesi 
imzalandı 

eti fiyatlarından iki kuruş, ko: 
yon eti fiyatlarından üç kuruş 
tenziline karar vermiıtir. 14 
Mayıı 939 tarihinden itibaren 
kasap dilkkinlarında kuzu eti 
40, koyun eti 35 kuru~tan sa
tılacaktır. 

Paris 12 - Ba,vekil Dalad
ye parlementoda söylediği nut
kunda evveli ıilih altında bu· 
lunan Fransız gençliğine cumhu
riyetin ıelamını bHdiı dikten son
ra Fransanm vaziyetinin sela
meti için elzem kararları almak 
ve alınan kararları tatbik et
mekte olduğunu söylemiş Ye 
umumi ıiyaset üzerinde beya· 
natta bulunmuştur. 

Başvekil beyanatıoda ezcümle 
demiştir ki: 

İngiltere ile Fransa 1ara1ında 
ki tesanüt her zamankinden 
daha sıkı ve daha itimatltdır. 
Fransız milleti Amerika cumhur 
reisi Ruzveltin asil mesajına 
hayranlıkla meşbuğ olarak ittila 

ketbetmiştir. 

Daladye F ranu tarafından 
Romanya ve Yunanistana veri· 
len ganntileri hatırlatmış ve 
lngiltere ile Polonya araıında 
ki anlaşmadao bahıetmlıtir . 
Ba~vekH beyanatına ıu ıuret· 

le devam etmiıtir: 
Fransa Türkiye ile şarki ak· 

denizde sulhun idamesi için mO
zakerelerine devam atmektedir. 
Uzun zamandanberi muallakta 
bulunan bir meseleye ea dosta
ne bir şekilde balletmeğe ama
deyi:r:. Cene,.at Vaygand n Tilr· 
kiyeyi ziyareti iki milleti birbi 
rine bağlayan dostluk hislerinin 
ne kadar derin olduğunu gös-
termiştir. a a 

BUGÜN 
Şehre elektrik ceryanı veril~cektir 

19 Mayıs Atatürk ve Gençlik günf\ ıpor sahasında ya· 

pılacak jimnastik şenliklerinin tecrUbeleri için bugün 

saat yarımda ıehre elektrik ceryanı verilecektir. Bu mü
nasebetle halkımızın gündüz radyo neşriyatıadan istifade 
etmelerini tavsiye ederiz. 

kın muhtelif nakdi yardımı da 
bu hesaba ilave a debiliriz. 

Dahası var, her ıü11 pek çok 
yurtdaşın baş vurduğu bakımevi 
bu şubenin ~seri olduğu gibi 
yoksul löhusaler için 20 takım 
fe11i ve sıhhi kundak dağıtma· 
ııaı da çok iıabetli çalıımalar 
arasında kaydetmek lazımdır. 
Şuhe bu iolcn görmek için 

Aydıuda hayır sever halkından 
808 lirıı yudını, dove rür"tiıı-

den 500 lira gelir elde etmif, 
kalanını parti ve balkevi büt
çesinden temin etmiştir. 

Evkaf idaremizin kararmdaki 
isabeti tekrar ederken şubeııin 
cidden fedakar ve hayır sefer 
komite başkan ve üyelerinin 
üşenmez bir çalışma ile memle
kette her gün inkişafa vesile 
oldukları sosyal yard m terbiye 
ve ıevgisindeo dolayı takdir 
ve tebrik etmeği vuifc aayarız. 

Bükreş 12 - bir müddetten 

beri devam etmekte olan logi· 

liz - Romto ticaret müzakeresi 

muvaffakiyetle neticelenmiş ve 

imza edilmi~tir. Anlaıma, iki 

memleket arasında ticaretin in· 

kişafı için bütlln hlikOmleri ih

tiva etmelctedir. 

Romanya fngiltere~en aldığı 
kredi ile lngiltercden uliha ve 

malzeme mübayaa edecektir. 

İngiltere Romaoyadan relecek 

mahsulu mevsiminde dünya fi
yatları üzerinden 200 bia ton 
buğday satın alacaktır. 

~ ..... 
Cumhuriyet Caddesinde 
nakil vasıtalarının seyrü

seferi yasak edildi 
Bilbaasa yaz günleri halkın 

umumi bir tenezzlib ve gezinti 
yeri olan cumhuriyet caddesin
de umumi ve hususi her türlü 
nakil vasıtalarının seyrüsefer 
etmeleri Belediye Daimi Eucü· 
meni kararile yasak edilmiştir. 
Öğrendiğimize göre bu kararın 
tatbiki için belediye icap eden 
tedbirleri alacaktır. Bu cadde· 
ye g irmek zaruretinde olan 
nakil vasıt. ları müstabznran yan 
ıokaklardan girip çıkacaklardır. 

Halkevi Başkanlığından 
Nakten Geydirilen Parça adedi 
yardım çocuk adedi 

Halide hatun 47 27 
Orta mahalle 42 33 
Güzelhisar 118 50 
Yedi eylül 75 
Gazi paıa 135 
Cumhuriyet 140 

80 38 
49 
45 

----------------------~--~ 

Hariçten 

Lira Kuruı 

557 80 
994 30 

1552 10 

1552 10 

557 80 

557 80 
Masraf 

• 
242 

7 

249 

Nakden yardım ilk okullara 
Geyim için aarfedilen 

Varidat 
Sayın halkımın teberrulıırı 
C,H.P. Yuksek baıkanlıtından 
Halkcvi sosyal yardım kolunda 1 

Saym Halkımıza, 

167 
195 
283 
238 
311 
302 

35 
1532 

807 89 
300 
444 30 

1552 10 

Bu sene bir t:lden idare edilen yoksul çocuklara yardım 
heyetinin yaphğı iıleri bildirir hesap yukarıdadır. Sayın hal
kırnızın senede bir defa olarak yapacağı yardımların yüzler
ce yoksu] çocuklarm ıcvindirilmesini ve binnetice yarının 
büyüklHinin yetişnıcıinde pek büyük bir amil olacnğı bedihidir. 
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"Bir devlet adamı için daire 
veya odasından, halkın nefesiy
le boruyu öttürmek, si-;teminin 
zafer ve ştref getirip getirmi· 
Yeceğini karla üstünde yarası 

koyarak yatan ere bırakırken 
ısınmak için daim ocağının ba
şında oturmak kolaydır. Böyle 
bir zamanda, harp için, harp 
sonunda haklı görülebilecek 
bir sebep arnmıyan bir devlet 
adamına acımakt n kolay bir 
Şey yoktur. Eminim ki, bizi bu 
gün meşgul eden meseleleri, bir 
sene sonra onlara geniş muha
rebe meydanları, yangınlar se
folet ve perişanlık manzaraları 
üstünden baktığınız zaman baş
ka bir ışık altında göreceksiniz 
O zaman kulübesinin külleri 
Yanında duran bir köylüye bir 
•akata, babasız kalm1 bir ço
cuğa gitmek cesaretini bulurek 
11

ıen çok iztirap çektiıı, bizimle 
birlikte sevin, birlik kurtuldu. 
Sevincimize iştirak et, artik 
Hassenpf ıg nazır değildir, Bay 
t:rnhofer, Hi sei idare ediyor,, 
diyebilecekmisiniz?,, 

Beliğ !Özler; fakat gurur ileri
deki hareketlerin onlnrın üze~ 
rinde ne garip tesirler bıraka
caktır. Prusya 1850 de hnrp 
için 1866 dakinden daha sarih 

ve daha adil bir sebebe ma
likti. Onun nutkunun her keli
mesi ayni tesirle 16 ıene son
rada kullanılabilirdi. 1850 ka
nunu esasisi Bismarckın Alman· 
Yaya vereceği kanunu esasiden 
Pek az farklı idi. Radowitıin 
siyaseti Prusyanm yegane doğ
ru siyaseti idi. Eğer bu siyaset 
rnuvaffak olmadiyse bu Prusya 
ordusunu kafi derece kuvvetli 
olmasındandı. Harbi mağlubi
Yet ve hezimetin takip "deceği 
nıuhakkaktı. Fenalıkları olduk· 
ları gibi gören bir tek adam 
~ardı: Prusya prensi kral oldu
gu takdirde, Prusya ordusunun 
kuvvetli ve m "'hir bir ordu ha· 
line getirmeyi kararlaştırmıştı. 

Bismarckın mustakbel baya· 
tını tayin eden ihtimal ki bu 
son nutkuydu. O Avu"turya ile 

h~Pılan anlaşmayı müdafaa ile 
UkGoıetio siya etine i tirak 

~lınişti. Düşmesine mani oldu
~u bir siyaseti ile,i göt:irmek 
ı . 
çın onların Bismarckı kullan-

: .larından d ha tabii ne ola-
ılırdi? Prusya diyet meclisinin 

tekrar ihyasına muvaf kat t
nı\ş bulunuyordu. Bu itibarla 
~~aya bir murahhos göndermek 
azınıdı. Avusturya ya tabi ol· 
~uktan sonra yegane makul 
• 
1Yaset onuo dostluğu üstunde 
~şlenıekti. Bunu Bismorcktan 
1
Yi kim yapabilirdi? Avusturya
hın Yeni idarecilerini ondan da-

a cc nrane kim tutmuş ve 
Yükseltmişti? Gotha partisi A
~u turyeyı Afmanyadan hariçte 
ır kmak istediği zaman Avus

turyanın WUrtcınberg vey Ba
~ ryadnn d ha yabancı bir dev
et olnı dığını o söylemişti. Bi· 

ııacnaleyh Bismarckm tayini 
Prusya bükum tinin sndıkane 

niyetlerinden en iyi <.lelili ola
caktı. 

Bismarck bir kaç sene sonra 
tayini hakkında bizzat kendisi 
Motleye şu malumatı vermiştir: 

Motley, "1851 yazında,, diye 
yazıyor, "Mantcuffelin bir gün, 
birden bire kendisine Frnnltfort 
sefaretini kabul edip elmiyece
ğini sormuş olduğunu söyledi.,, 

'Bu suale bir an siiren teem
mülden sonra hiç bir şey ilave 
etmeksizin "evet,, diye cevap 
vermiş, ayni gün, kral, onu a
ratmış ve bu yeri kabul edip 
etmiyeceğini sormuş, Bismarck 
bu suale de kısaca "evet,, ce
vabını vermiş Hiç bir talep ve 
şart dermeyan etmeyişinden 

majestenin, bir aı hayretini iz· 
hari üzerine Bisma.rck, kralın 
teklifinde kuvvetle israr ettiği 

her hnngi bir vczifeyi kendisi
nin de ayni kuvvetle kabul 
edeceğini söylcmif. Bu teferru
atı sadece, bu dam hakkında 
bir fikir edinmeniz için yazıyo
rum. Sıkı bir sadalcat ve cesur 
bir karakter, yüksek bir şeref 

duygusu, sağlam bir dini iti
kadla imtizaç eden fevkalAde 

kabiliyetler sarayda hiç bir za
man eşine ra tlanmıyan bir ter
kip yaratıyor ve hiç şllphe et
miyorum ki, politikacıların aya
ğını kolayca çelen anut doğru· 
luğu yoluna çıkmndıkça, onun 
başvekil olması mukadderdir. 

Frankfort 
1851 - 1857 

BiimarcJt Franliforta gittiği 
zaman 36 yaşındaydı. Diploma
side hiç bir tecrübesi yoktu ve 
resmi bayat usullerindeki itiya
dını çoktan beri kaybetmişti. 
O diplomatlara yakışmadığı 
düşünebilecek olan bir talum 
vasıflarla temayüz etmişti. Bir 
parlemento mfinal'aşacısı sıfa· 
tiyle, hatta ihtiJal s rasıoda bile 
şayanı hayret derecede hakikn· 
ti söyliyen bir adam olmuştu. 
O her kesin bilipte tecahül et
me { istediği vakıaların tevlit 
ettiği korkuyu koparıp atmak 
itiyadmdaydı. 

Sonu var -

Vilayet daimi 
encümeninden: 

Ziraat fidanlığnıa 100 top 
dikenli td ve 2 - 4 X 40 mili
metre kalmhkında ve 6 metre 
uzunlundn 57 adel T demiri 
alın c ktır. 

Taliplerin 0/0 75 teminat ak 
çalarile 25/5/939 tarihli perşem 

be günii saat on beşte açık 
eksiltmeye iştirakleri içi vilayet 
encümenine ve fazla maliıwat 
almak istiycnlerio her gün en
cümen kalemi ve ziraat müdUrlU
ğun miirr.c atları ilan olunur. 

13 16 18 21 1336 

AYDIN 

aydın icra memurlu
ğundan 

Koçarlıda zelihaya borçlu ko · 
çarlcdr kasap mchmet kızı fe
riştnha ait tapunun 322 haziran 
tarih ve 60/61 sayılarında ka· 
yıtlı sulu dere mcvkiinde tar
Iran hemşiresi fatma zeytinliği 
garben ve şimalen vakıf rcenu· 
ben tarik ile çeHili 25 lira 
kıymeti muhammeneli 10 ağaç
lı zeytinlik ile yine tapunun 
haziran 322 tarih 52/53 numa
ralarında kayıtlı koçarlı k.eçiler 
nam1 değer gemicilerde şarkao 
cebel garben berber süleyman 
timalen hemşiresi dudu cenuben 
hemsire!li emine ile lçevrili 30 
lira kıymeti muhammeneli rta
puca 21 halen 18 ağaçlı •zey
tinliğin mlllkiyetleri açık artırma 
ve peşin pnra ile satıhğa çıka· 
rılmışlardır. 

1 - İpotek sahibi nlacaklı
larla diğer alakodarlarm ve ir
tifak hakkı sahiplerinin işbu 
gayri menkuller üıerind' ki hak 
larını, hususiyle f iz ve masrafa 
dair olan iddinlarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün için 
de cvra~ı mtısbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri, ak 
si h ide satı-tı bedelinin paylaş
masından hariç kalacakları. 

2 - artırma şartnamesi del
laliye dairesinde işbu ilan ta
rihinden itibaren herkesin göre 
bilmesi için açıktır. 

İhale 13/6/939 tarihinde Sah 
günO saat 15 te Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve u kadarki teklif edilecek 
bedel gayri menlrnlün muham
men kıymetinin yüzde yctmiı 
beşini bulmadığı takdirde son 
artırmanın teahhüdü baki kal
mak şartiyle arttırma on bet 
gün daha temdit edilerek on 

beşinci gUnü rastlayan 28/6/939 
tarihinde Ç rşaob günü aynı 
saatta en çok artıran üzerine 
ihalesinin yapılacağı. 

3 - .Artırm.ıya iştir5k için 
gayrimenkulün muhammen kıy· 
metinin oıo yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat melttubunu 
tevdi etmeleri lazımdır. Alıcı 
artırma bedeli haricinde olarak 
artcrma ihale karar pullarını 
ve dellaliye resmiyle tapu ferağ 
hercını ve te lim isterıe masraf· 
J rını vermeye mecburdur. Da-
haba fc.zla malumat almak is i
yenlerin 939/463 dosya numa-
rasiyle memuriyetimize milracaat 
eylel"meleri ve arzu edenlerin 
tayin edilen gi1n ve saatte ıat-
nnmeyi okuyarak hazır bulun
maları veya kanuui bir memes-
sil göndermeleri ve gösterilen 
şartlara riayet eylemeleri lüzu-
mu ilan olunur. 1340 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından 

==----~ 

Mesuttu köyünün armutlu 
mevkiiude şark n Mehmet gar
ben lbrahim 8;1lıkçı şimalen 
Mehmet cenuben Hüseyin çavuş 
ile çevrili 1 O döniım tarla ima
liye hazinesince terfi ikanunu 
mucibince nskct i [snkatlardan 
Mustafa oğlu Mehmet Tunçere 
verildiğinden arama defteri 
üzerinde bulunan kayıt mahal· 
lındc tatbik edilect ğinden ga~ 
zete ile ilan tarihinden 11 gün 
onra mahalline memur gönde

ri(ecektir. 
Sözü geçen yerde mülkiyet 

veya her h ngi bir ayni hak 

Aydın Tire tenezzühü 
Halkevi Sosyal yardım ıubcıiyle Kızılay kurumu tarafın· 

dan 14/5/939 Pazar ıünü Tireye bir gezi tertip edilmiştir. 
Gezi tirenle yapılacaktır. Gezi tireni o gün sabah aaat 

6,55 de Aydından kalkarak 10,48 de Tireye varacak ve Tireden 
19,5 de hareket edilerek 23,15 de Aydına gelinecektir. 

Seyahat ücretleri gidip ırclme birinci mevki 250, ikinci 
200, üçOncü 150 kuruıtur. 

Seyahate iştirik edeceklerin Tirende her türlü eylence ve 
istirahatleri temin olunacağı gibi Tirede de boşça vakit 
geçirebilmeleri için icabeden tedbirler alnmııtır. 

Biletler Kızılay merkeziyle Halke. inde satılmaktadır. 
fırsatı .kaçırmamalarını sayın bf'lkımıza tavsiye ederiz. 

~ Sağlık Yurdu açıldı 
Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, tim· 

dilik cerrahi kadın hastalıkları ve .-ootken servisleri 
: ikmal edilerek açılmış. Hasta kabulüne başlamııtır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlttrımız tarafından 
- her türlil erkek k1'dın ameliyatları ve rontken muayeneleri 
~ yapılmakta ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaı
ııi lar ve kaideler daireainde takip edilmektetir. 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Aşağıda ·cinsleri ve alınacak miktarları yazılı memleket 

hastanesinin ihtiyacı olan erzak ve e,ya 25/5/939 tarihli 
Perşenbe günü saat on beşte ihale edilmek üzere oiı beş 
gün m "iddetle açık eksiltmiye konulmuıtur. 

Taliplerin 0/0 7,5 teminat akçalariyle ı&ıil geçen gün en
cümence ve fazla nıalumat almak ve nllmunelerini görmek 
iatiyenlerin her gün encllmeo kalemine muracaatları ilan olunur. 

Azı Çoğu Cinsi 

300 500 Dana eti 
8000 12000 Koyun eti 
1500 2500 Motorin 
1000 1500 Ga:ıyağı 

500 1000 Vakum yağı 
2000 2500 Pllvhk pirinç 
500 700 ince tuz 
350 550 Nohut 
350 550 Faıulya 

30 35 Çay 
1000 1400 Sabun 
2000 2500 Şeker 
1400 1900 Makarna 

350 500 Çekirdeksiz üzüm 
500 800 Lipahk pirinç 

19000 23000 Ekmek 
6000 9000 Yoğurt 
8000 12000 Süt 
1000 1400 Sadeyagı 

120000 160000 Odun 
4000 5000 Kömur 
1100 1500 Adet kahir tahtası 

(1337) 

Aydın Belediye Reisliğinden: 
1 - Aşağıda cinı, mevki ve muhammen kıymetleri yaıılı Be

lediye akarabnıo icarları açık artırmaya konmoştur. 
2 - t~teklilerin fartnamelerioi görmek üzere her gün beledi-

ye yazı işleri müdllrlllğünc ve artırmaya iştirak edeceklerin mu
vakkat teminat makbuzlarile birlikte 1 Haziran 939 perıembe gü
nü saat 15 d~ belediye daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

Cinsi Mevkii 
Apartman Orta mahallede 

" " " 

" " " 
Dükkan Eski bedesten içi 

" " il 

Baraka İstasyon batı 

" " 
Ev Güzelbisar mahallesi 
120 ağaç incir 

Me,rutiyet M. 60 " 
Zeytin 

iddia edenler varsa t:llerindeki 
resmi vesikalarile :birlikte ye
rinde bulvıı eak memura ve 

Senelik icarı Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr 
200 1500 
200 1500 
200 1500 

30 225 
20 150 

400 3000 
205 1550 

60 450 

lOO(liç seneliği)750 

1341 13 18 23 28 

yahutta o gllne kadar 1265 fiş 
numarasiyle müracaatları ilan 
olunur. 1334 

.. 
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Gramofon 
eraklllarına Müjde 

10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 

bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
müşterilerim·ze iftiharla 
istifade etmelerini tav .. 

siye ederim. 

eh et Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

1 1 
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Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıthr 

Tane3i 5 Kuruıtur 

• 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veaikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı : 25 Kuruştur. 

C. H. P. BaeımeYi 
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Bakım Evi Muayene Saatları 
Muayene gilnG Saat Doktor arkadatımu:ın adı 

Pazartesi 

Salı 

Çartamba 

J - 4 

4-5 

2-3 
3 - 4 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
(Cilt haatalıkları mutahnsıusı) s 
Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gl>zaçan a 

(Gaz hastalıkları mutabasaıaı) • 

,, 

Perşembe 4-S 

f1. 
" s - 6 

Cum 4 - s 

Doktor Muhsin 
(iç haııtalıkları mutahusısı) 

Doktor ŞeYket Kırbaş 
<intani hutııhklar mutahaHıın) 

Doktor Miloif Ermftn 

1 

Cumartesi 

(Kadın hutaltkları mutabas11sı) ı 

2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan • 
3 - 4 Doktor Halil Gihaydın • 

,_.,.,__,...,.!m~~ lijJ!II!QfJlllllıll~l:tJ ı IJ.l:!li'!lJni'.f Ull!Ml'Qll .. ~ 
" 

1 

,~~~~"m'.· ... ~~~~'22, 
l1 Doktor Şevket Kırbaş 
!ı Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
~ entani hastalıklar mütehassısı 

r1' Muaıyenehauezini Cumhuriyet mahallesinde aYukat 
ftl B. ihsanın evine nakletmiştir. 
~ h atili n:u her gfln taat yediden sekiıe kadar Ye 
: ağleden sonr saat üçten altıya k dar kabul eCler. idrar, 
'- kan, b lg m, meddei gaita ve her türtn tahlilltı icr~ 
~ eder. Veremlilerde fennin en son tedaviıi olan Pinomo-

r~ toraksi ile hastaları tedavi eder. (97~1) . [fj 
m...~~~~-.·..sıı;.ııııı::ıu~~ .. ~~S'a ~ .. =--- Jt~ ı..ı:ı"" • ~~ \r:'*i<d~:O.-~ ..ııı.;c ... ......._. + 
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Süleyman Gezer-Osman Sezgi 

Gazete Kitap Evi 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 

Kitabın adı Yazan Fiyata D 
Karikatör albilmü . Cemal Nadir 100 - ı 
Bir &vuç saçma Refik Halit 60 ,. 
İnsan ve Totaliter DevJ. Galip Kemali 50 
Atatürk için lsmail Habip 75 1) 
Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju 50 
Gramer dersleri Mitad S dullab Sander 50 
Fransa tarihi Cilt 1-2 H. Cahit 100 
lngiltere tarihi Cilt 1-2 ,, 125 
Atalar sözü Sadi G. Kırımlı 50 
Adabı mua~eret Süheyla Muzaffer 50 
Adabı muaşeret Muhittin Dakılıç 30 
Riza Tevfik R. Gökalp Arkın 60 
Tercüme nasıl yapılır Mitat Cemal . 25 

Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer - 011man Sezginer 
Gaz,., te kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah
hüılü gönderilir. 

Erbeyli f ncir istasyonu 
Müdürlüğündan: 

(1509) lira (44) kuruş keşif 
bedelli Erbeylide İncir ıslah is
tasyonu arazisi içinde yaptırıla-
cak sulama suyu biriktirme ha
vuztk inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 22/5/939 pazartesi 
günü saat 1 O da vilayet nafıa 
miidürlüğü odasında yapılacak
tır. 

Bu ite it keşif, metraj, ıart
nama ve sair evrak Erbeylide 
incir ıslah istasyonu mlldUrlü· 
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatı (113) lira 
(21) kuruştur. 

İstaklilerİo Ayduı vilivciio
den bu iı için alacaklı:m ehliyet 

vesikaları, muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikaları 
ile yukarıda yazılı gUn ve aa
atte vilılyet nafıa müdiirlilğü 

odaınna gelmeleri ilAn olunur. 
(1316) 6 9 13 17 

r······ Abone şeraiti ..•••••. 1 
ı Yıllığı her yer içiu 6 lira. İ 
f ltı aylığı 3 liradır. ! 
ı idare yeri: Aydındn C H. i 
! P. Buımevi. i 
f g.tzeteye ait y ·ular lçio i 
i yım fşl~rt müdürlüğüne, ilnn- f 
~ lar için idare müdürlüğüne i 
! 'nfiracaıı..t edilmelidir. : . . . .............................................. . 

1Mtlvaz aııhlbl "e Umum! Netrlyat 

Mtldilr6 : Etem Mandre. 
(~ tnldığı yer 

c u r AHım•vi 


