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Çok acı bir haber Hallıeoi 
Başkanlığından 

-----------------------

Çin Japon harbı 
Japonların taarruzu 

devam ediyor 1 Son tetrin 937 taribiaden iti· 
barea Halkerimizde her cama 
pnl aaat 20 den 21 e kadar ulon 
jimnastik deraleri verilecektir. S. 
denlere her yqta her yurtdq 
ittlrik edebilir. 

Beş genç tayyarecimiz vazife 
yolunda şehit oldular 

Tokyo 21 ( Radyo ) Şaag-

hay cephesinde saat 21,30 da 

Japonlar taarruza l'eçerek Çinli

lerden Birmunsı tepelerini zabtet~ 

mitlerdir. 
.. akara, 22 ( A. A. l Bugün 

sı~ on alta buçukta Türkkuşu 

-aıeydanında parfut atlama talimi 
esıaaaında mieuif bir kaza ol-

muttar. 
UIUl6ne uypn kontrc'Slden son

ra. içinde iki maallim pilot ve 

uc paratutç. bulandata halde 

h•Yalanan talim tayyareaf anaızın 

~ dotn iameje batlamıf 

111ııeydanda yapılmakta olan ta
ruauda rare pilot dotrultma te

~bbiialeriade buJ•amut iae de 

ayyare aüratle yere düterek par· 

çaılamıttır. 

ıılalesef bu kau aeticuinde 

1 i<rk katundan muallim pilot 

'J ewfik Atyaa. Ferid Urbayla pa

s'utça Hikmet Ôsalpay, N•reddin 

Matlu, Ümad Ak.on vadfe kur

İN.Dı olmqlardır. 

Ba acıklı haberi abr almaz Bat 
ntil Yekili Celil Bayar ve dahi

ltye vekili C . H. P. senel sekre

teri ŞAkri Kaya derlaal kaza ye
ri.ne gitmitler •e orada hazır bu-

unao Hava kurama başkanı Fu-

11~ Balcaya ve Türk kutu aileaine 
teessür ve taziyetlerini bildirmit-

5t ve kaza ile aebebi bakkıada 

tafsillt almıtlardır. 

Türkkuta pnçleri kazaya kur

b&ı.n giden arkadatlaranın acılannı 

derinde tafıyarak Türk bavacılı

~na inanlanaı, mealelderine karşı 
besledikleri bathbklarını biran 
H:İn bile kaybetmemifler uçuf ve 

"'tlayış talimlerine devam etmit-

erdir, 

Ekonomik Tedbirler 
İlhracat mallanmızın 
bedelleaini cumhuriyet 
merkez bankası derhal 

ö.J.eyecektir 
Ankar 23 ( A. A. ) - ihracat 

mevsiminin hatladığı bu aırada 
memleketin ekonomi menfaatle-

ain icap ettirditi tedbirler cüm
iesinden olarak blkumet bu defa 
i1ıracat mallanmızın kolaylıkla 
ııabtını temin etmek izere lderlnf 
:tıeuplarından alacaklı mem
leketlere kat'I aatıt suretile ya
pılacak ihracabn vesaiki muka
bilinde tilrldye cumhuriyeti mer
:aez bankuınca flnanae eclilme-

aıni kararlatbrmıftır. 

811 .-etle •akı olacak ihracat 
werkez bankamızca derhal ve 

hiuls olarak finanae edilecektir. 

Kurbanların cenazeleri yaran 

reami törenle kaldırılacak ve 

tehitlite defnedilecektir. 

Bu haber Aalurada derhal du

yulmuf ve umumi teeaaürii mu

cip olmuftur. Anadolu ajansı 

türk kutana ve tebltlerin aileline 

taziyetlerini beyan eder. 

Aydan Bu acıklı haberi en 

büyük bir teessürle okurlarımıza 

bildirirken türk havacılıtı uğrun· 

da canlarını veren aziz şehitleri· 

mize maıfiret diler ve ailelerine 

taziyetlerlmlzi sanarız. 

japrn bava kunetleri rücat 
eden Çin kunetlerini bombardi-

man et•itlerdir. 

Çinliler Japonları 
ihata etmiıler 
Şangbay 22 (Radyo) Çin-

liler bu aabab Japonlardan Mu· 

vanı Kangı iatirdat ettikleri gibi 

Şankung eyaleti dabUinde Japon 

kuvvetlerini ibata etmitler ve 

Maboya girmit olan Japon kuv

vetlerini tardetmitlerdir. 

iateldilerin 28/10/937 ginine 
kadar adlarını Halkevi barosuna 
yasclırmalan rica olanur . 

Kral diln Avam 
kamarasını açtı 

Londra 22 (Radyo ) - Kral 
bip saat 16/lS de Avam Kaaaa
raaını a~mıtbr. 

Kral açıf nutkanda demiftir ki; 
bir aeaedeaberi naurlanm ispan
ya mulealni kemali dikkatle ta
kip etmektedirler. 

General Metaksasın ziyaretleri 
Dost Yunan Başvekili dün Cumharigel 

abidesine merasimle çelenk koydu 

japoa Çin aruıada vakaa ge· 
len ibtilifl alik ile takip ediyo
rum. Bir çok masum inaanlann 
katlibli beai aon derece mlteea
aiir etmittlr. Parllmento hakkında 
Cenabı laakkın lltfun• aiyas ede
rim. ..... 

İstanbul 22 ( kadyo ) - Yu
nan batvekili ve hariciye nazarı 
mahterelD •bafirimis Ekaelana 
General Metakaaa Perapalaata bir 
müddet istirahat ettikten sonra 

maiyeti erkinı •e mihmandarlarlle 
latanbula l'eçerek kapalı Ç&l'tıyı, 
Sultan Ahmed ve Aya10fya mO
zeaiai gezmit ve müteakiben la
tanbul vali ve belediye reisi Mu
hiddin Oatiindatı • makamlarında 
ziyaret etmit ve bu ziyaret vali 
tarafından iade olanmuıtur. Saat 
on bette ekaelana general Metak
aas tarafından takaimdeki cum
huriyet abidesine çelenk konma 
merasimi yapılmııtır. 

Merasimde başta Averof ve Ya
vuz mazikalan olduğu halde her 
iki zirblıdan birer askeri müfreze 
bulunuyordu. Türk Yunan dostlu
ıunun samimi bir tezahürah ol
mak üzere yap~lan bu merasimde 
meydan ve meydan etrafındaki 
binaların balkon ve pençerelerini 
dolduran halk 30 binden aşatı 
detildi. 

Amiral Ekonomu ve maiyetleri 
ile vali Muhiddin Üstündağ, Ami
ral Şükrü Okan ve maiyetleri 
abidenin önüne geldiler. Avaro
fun muzikaıı iıtikli.I martını ve 
yavz.uo muzikasıda Yunan milli 
martını çaldı. Müteakiben Ekse· 
lans General Metaksas Yunan bü
kümeti namına ve Amiral Ekono
mu da Yanan bahriyesi namına 
abideye muhtetem birer çelenk 

Japonlar Çinlilerin 
muvaff alıiyetini tek

zip ediyorlar 
Şanrbay 22 ( Radyo) Japon 

ordusu namına aöz ıöylemete 
aali,tyettar bir z: t Çin kıtaları
nın bası mıntakalarda muvafak 
oldaklan haberini tekzip etmittia. 

koydular. 
Miaafirler defteri imulathktan 

•onra önde A•erof •e YaYn ma
zikalan oldata halde abide etra
fında bir reçlt resmi yaparak 
TGrk Ye Yunan bayraklan ile 
süslenmit caddelerden reçmltler 
ve tlddetle alkıtlanmıflardır. 

latanbul, 22 (Radyo) - Elen 
Batvekili Ekaelana Metabaa mi
safir bulandap Perapalutaki da
irelerinden Fenere ,ıderek Ram 
Patrlkinl dyaret etmlt ve bundan 
aona Yanan kınaoloalaaneainde 

istanbnlda bulanan yanan koloni
aini kabuletmiıtlr . 

Yunan gazeteleri şerefine çay 
ziyafeti verildi 

latanbul Vali ve Belediye reiai 
Mubıddin Oatindat aut 12/30da 
Perapaluta General Metaksas 
terefine bir ötle yemeği vermittir. 

lıtanbal, 22 (Radyo) Matbu-
at umum müdürü Neıet HalilAkan 
bu gün parkotelde Yunan gazete
cilel'İ şerefine bir çay ziyafeti 
vermit ziyafet çok aamimi bir 
içinde ıeçmit mesleki baıbihal

lerde bulunmutlardır. 

Tarih 11ergi8i 
btaabel 22 ( Radyo ) - latan

bul mlnlerl rene) dlrekt&-lltin
dea tebllt edU..iftir. 

lkbael tarih konreai miauelte
tile Dolmabalaçe sarayında açıl
mlf olaa tarila ._.uı baadaa 
aoara Pasr, Sah ve Pertebe pn• 
leri halkın ziyaretine •a dit"' 
g6nlerde mekteplilere talıaiı edil
mittir. Serride 10 dan 16 ya ka
dar açıktır. Serbest duhuliye 
kartları bir gün e•velden T opka
pı müsuinden tedarik edilebilir. 

Mekteplilerin ziyaretlerini kül
tür direkt6rligü tensip edecektir: 
~ 

lran H. Nazırı diin 
lstanbulu gezdi 

latanbul, 22 (Radyo) Şehrimizde 
bulunan lran hariciye nazırı Elue
lana sami öj"leden evvel Topkapı 

sarayını wezmit ve ötle yemefini 
baaual surette trabyada Tokatlı

yan palaata yemittir. 
Ekaelana Sami atleden sonra 

Dolmababçe sarayını ziyaret et
mittir. 

Kübik (Cubique) adam 

y almz binanın, eıyamn, şu- 1 
nun bunun kübiği olmaz 
ya .. insanın da kübiği var.

1 
Hem, dört bqı mamur bir 
kübik adam. 

İyice dikkat ederseniz, bü
tün azası kübiktir, yahut kü
bikimsidir. Kafasının, bir iki 
yerini tlrpiileyini.z, tam bir 
kilbik bat meydana çıkar .. 
Bacaklan, hemen hemen men-

şura murabbaı ~eklindedir. Be
li de öyle. Yalnız ön taraftan 
kllçiik bir tazyik ister. Me
seli, dlf8rdan içeriye doğru 
yer yer yapılacak kakmalarla, 
pek ali kübik olabilir. Bil
hassa çehresinde, kübiğin bir 
çok hususiyetleri, en canh şe
kilde yapr. Ağzı, kulaklan, 
betahsi• burna mükelllmel kü-

• Denmı 2lacl aayfada· 
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Almanya ·ve İtalYa 
İspanyadaki gönüllülerin geri çekilme 

kontrölüne ·m_yvafakat ~ttiler, 

Ço.cuk1
, bakımı 

: : 

-' • '\ I • 

Londra, 21 ;( A. A ltalya v·e Almanya murahha;glar\ lspaoya 
işlerine adeıni müdale komitesinin dünkü topl~ntısında gönüllülerin 
nspanyadao çekilmesine başlanmadan önce ispanyadaki iki tarafa 
muharip hukukunun verilmesi hususundaki ilk taleplerinden vaz. geç
tiklerini bildirmişler ve gönüllülerin geri çekilmesini kontröl için 
!spanyaye komisyonlar gönderilmesini kahili. etrni,lerdir. 

' l 

1

' I 7 / 
, Kabahulak 

' I 

. Tükrük guddeleri sari hastalığı 
namile anılan kabakulak hastalığı 

mevzii, umumi şekilde sati .ve 

Komite ' 'tekrar toplanacaktır. Buradaki lngiliz mehafili dünkü 
toplantı neticesinden çok mem·nundurJar 

-
Japonya d()kuzlar 
konf era·nsına davet 

edildi -·-
Tokyo 21 ( A. A . ı · Belçika 

h ükumeti Japonyaya bir nota ve

ırerek uzak şark vaziyetini tetkik 

etmek ve ihtilafın hitama ermc

ııini tacile medar ola<:ak dos

t ane çareleri araştırmak üzere 

Brükselde bu ayın otuzuoda top

Jana<:ak dokuı. devlet konferan-
11ma Japooyavı da iştirake davet 

t-tmiştir. 

Ayni zamanda İngiliz, Fransız 
i; c Amerika sefirleride Japon ha. 
ıric:iye na:ı:ırını ziyaret ederek bu 
davetin kabul edilmesini tavsiye 

ıt'tmişlerdir. 

Filistinde kargaşa- ı 
tık devam ediyor 1 

İngiltere müftünün Mısıra git
mesini istemiyor 

Kudüs 21 l A . A. ) - Filistin de 

yeniden karga,alıklar olmuştur. 

İngiltere hükumeti Suriyede bu

Punan Kudüs müftü•ünün Mısıra 

eyahat etmesine müsade edilme
mesini Franaadan rica etmiştir. 
Şamda bulunan Irak hariciye 

veziri Nuri paşa müftü ile görüş-

müş ve Suriye hariciye nazırının 

verdiği bir ziyafette söylediti 
:nutkunda: 

( - Bütün araplar milli bir 
hükumetle Filistinin arap camia
•inda uhdesine düşen rolü ifa 
dmek üzere hür ve müstakil ol
mHını bekliyorlar ) demittir. 

A.Ytlın.ın tefrilıa .. :72 

~K~u~ .. b~i~k.,.( ~C~~ı"!"bi~q-u-e .. ) -
adam · 

biktir. 
IBaştarafı l nci sahife de) 

Kafasında da, daima dim 
dik duran bir kaç saç kırın
tısı vardır. Kübik bir .zemın 
üzerinde kübik saçlar. 

Onun kafasına baktığım za
man, hahrama stepler gelir. 
Dümdüz, kırçıl topraklar üze· 
rinde bodur, seyrek bir kaç 
çahçırpı. 

Bu adamın haşı, işte o kır· 
çıl, dümdüz, dört köşe bir 
çöldür ve saçları, seyrek sey
rek, beyazlı siyahlı. bpk1 o 
bodur, cılız çalıçırpıdır. 

Geçen gün, bunu kendisine 
de söyledim. Güldü. Bu ben
zetişten memnun oldu. Hatta 
gurur duydu. 

Şimdi ne zaman beni görse 
sırıtır. Kendisine, bütün bütün, 
bir kübik adam pozu verır, 
yani demek ister ki: 

Bu yaşa kadar, böyle 
bir hazine sahibi olduğumu 
bilmiyordum. Allah senden 
razı olsun. Bende, hiç olmazsa 
kendimle meşgul olacak, mev
cudiyetimle iftihar edecek 
hususiyetler keşfettin. 

Ben de gü1erim ve bin dert 
içinde kıvranan milyonlarca 
msan arasında, hiç olmazsa 
birisine, biraz teselli, biraz 
avunma zevki verebildiğim 

için sevinirim. 
G0NCÜ 

Baht İşi 
Roman 

Bu aon yolculuk iecem olacak. 
Yarın akşamı baba ocağının sı
uk ve şefkatli deraguşu içinde 
geçireceğim ümidinin sevincile 
llıiç uyumadım. 

Nekadar ur.un oldu bu gece, 
!11ekadar uıuo ... 

Bu banda güzel bir tavuk kı
r.artması ile nefis birde yoğurtlu 

orba yedim. Belki bunlar o ka
dar nefis değildiler. 

Her halde memlekete yakmıı

ğın veyahut üç gündür Recebin 

büyük bir ihtiyatkarlıkJa Aoka
radan tedarik etmiş olduğu hep 
kuru yemekJerle geçinmenin tesi

ı: ile olacak bana öyle geldiler. 
Gece yemekten sonra araba-

cun · 
- Bey, dedi. Yarınki yolumuz 

111ı:uoca ve yokuşludur. Eter mem-

Yazan: V. H. 
lekete erken varmak istersen aa
bah erken, şafaktan evvel yola 
çık.alım. Sabaha karşı ay da vıu. 
Onun ışığında gideria:. . 

Beni ocağıma kavu,turacak her 
ileri adımı büyük bir istekle ka
bul edeceğim pek tabii olduğu11~ 
daD; arabacı bana hatta hemen 

şimdi gidelim diseydi yola çık

makta tereddüt etmiyecektim. 

Olur babacağım . Sen ne va

kit istersen gideriı, dedim. 

Sabaha daha saatlar varken 
yola çıktık . 

Ben sarmmaş, sarmalanmış bir 

bebek gibi yaylaya yerleştirilmiş

tim. Parlak bir ay ı'ıtı ortalığı 

sarı bir nura boğmuştu. 

Saf, Temiı:, •oguk bir bava ile 
temitlenC'n kanımnın damarları-

' • 1 ~ f • • 

baıan t~ht;.keli .. · bir hastahkhr. 
Umumiyetle tükrü guddelerinde 

temerküz eder. Bazı müellifler 
dimağ guddelerinde de bu hasta
lığın oldugu iddia etmişlerdir. 

Kabakulak her memlekette, 

her ıklimde , ve her mevsimde 

görülen ve bilhassa ilkbahar ve 

kışın daha çok görülen bir has

talıktır. Her yaşta görülür. 

İhtiyarlarda bu hastalığa yaka

lanır. Bahusus bu hastalığa ço

cukJar daha çok yakalanırlar. En 
ziyade görülen yaşlar 5 - 15 ara-

sıdır. Daha ufak yaşlarda birbu
çuk yaşına kadar olanlarla bazan 

meme çocuklarında görülür. Ek
seriyetle yeni doğan meme ço

cukları bu hastalığa karşı muaf

tırlar . Salgınlar ekseriyetle evler

de çocuklar arasında olduğu gi
bi, mekteplerde çocuklar arasın
da da ekseriyetle görülür. 
Hastalık başlangıcından 24 - 48 

saat evvel tedrici surette bilhas
sa kulak altı tükrük guddesinin 
şişmesile meydana çıkar. 

Kırksekiz saat kadar guddeler 

şişer. Şiş mahalde de bir ağrı 

kendini gösterir .. Bazan bir kula

ğa ve ba:ıan iki taraflı olursa iki 
kulağa da ağn sadameleri sirayet 

eder. Hastalığın devri tefrihi va
sati üç haftadır. İlk başlangıçta 
diğer araz meyanında baş a'rısı 

buğaz ağrısı beraber olur. 
Buğazda baz.an anjinler yar.ar. 

Ateş 40 dereceye çıkar. Bu za
manda hastada sayıklama da o-

lur. Burun tıUanrnası ekseriya 
vakidir. Ateş üç gün kadar de
vam edebilir. En hafif devreler
de 36 saat yüksek ateş görülür. 

Gudde şi4meğe başladığı za
man sertltir. Üzeri ve etrafı kı
zarır. Yalnı2 bir gudde de kabr-

mızda daha kunetle dolaştağını 

duyuyorduk adeta. Handan ayrıl
dıktan peka:ı sonra yol rneyll
lenmeğe başladı. Atların ilk 
süratları kalmadı.· Fakat kuv-
vetleri yerinde idi. Onların mut
tarid adımları gecenin miithiş 

ayuile donmuş toprak üzerinde 
tannan akisler çıkarıyor. 

Ara aıra arabacınan atları teşci 
için çıkardığı; 

- De e e e sesi yamaçlara çar
parak geri geliyor. 

Gittikçe yükseliyoru:ı. Araba ; 
iki tarafı yüksek çamlarla bezen
miş bir yolun k1vr1nhlarını takip 
ediyor . 

Baun ay ağaçların ötesinde 
kalarak göz6müı:den kayboluyor. 

Recep arabadan atladı ve ya
namaz sıra yürümeğe başladı. De
likanlı atların yükünü hafif)et-
melıı; istemiş olacak, yahut o da 
şimdi benim duyduğum yürümek 
tabaısürün~ hissetmiştir. Ona 
gıbta ile bakıyorum. AdımJannı 
arabaına süratine uydurmuf, mev
:ıun ve ahenkli yürüyor. 

Tabiat bütün vahıi ve çıplak 
gü~elliğile burada kendini mey
dana verınit . 

Doktor Fahrettin Siiğür 

sa gayet teşhisi kolaydır. Fakat 

diğer guddele re sirayet ederse 

teşhisi güçleştiği gibi hasta nın 

da iztırabı artar. 

Guddelerin şişmesile ber~ b er 

hastalarda tükrükifra:iı da çoğalı r. 

Ağız gışayı muhatisinde hiç bir 

araz görülmez. Bazi müellifler bu 

hastalığın seyri esoasmda ağızda

da iltihabı asar görüldüğünü ve 

diş etlerinin ve bilhassa büyük 

azı diş etlerinin şiştiğini yazıyor

lar. Hastalak üç gün zarfında sa

laha yüz tuttuğu gibi iiç haftaya 

kadar devam eden vakayia tesa

düf edilmiştir. Ekseriyetle 7 - 8 
günde şifa tamdır . 

İhtilatları meyanında en mühi

mmi göze olamdır. GÖ7de ve dahil 

gözde çocukları kör edebilecek' 

tarzda tagayyüratı uzviye yapar. 

Bu hallerde çocuğun sthhi duru

mu ehemmiyetle takip edilmeli

dir. Diğer tükrük guddelerine de

sirayetler vaki olur. Bu hallerde 

hastalık uzar her sirayet ettiği 

guddenin mevkiine göre araz 
gösterir. 

Bu gudde şişleri en ziyade ve

remli gudde şişmelerile lrarışb 2"ı ' 

gibi diğer ağız mikrop ve hasta

lı klarile husule gelen şişmelerl e 

de karışabilir. Apseler · yap:ır. 

Her halde doktora müracaati ih

mal etmemek zerureti burada da 

kendini gösterir. Evlerde bu has

talığa karşı iptidai olarak ağ ız 

temizliği ve soğuktan, rüzgarda n 

korunmak suretile tedbir almal ı . 

dır. Siddetli ateş ve başka ma

hatlerdc görülecek diğet· ihtilati 

hastalıklart gözden kaçırmamalıd ır. 

.. 

Kabakulak olan evlerde hasta

lıktan vikaye edilmek için has

tayı on beş gün asgari ayrı ma

halde tecrid etmelidir. Umumi-

yetle karantina 

bir gündür. 

müddeti yirmi 

Baıan; bir kayadan, daha ~f
çak bir kayaya uçan küçük bir 
•uyun çıltın çtrpıobsını duyu· 
yoruz. 

Ba:ı:an coşkun bir derenin uğul· 
tulu sesi araba tekerleklerinin 
çıkardıkları muttarit tıkardıyı bo
guyor. 

Sabah rü:cgi.rının yüksek ağa~~ 
ların dallarında yaptığı hışırtı 
tatlı akialerle ta uzaklara doğru 
gidiyor. 
Ayından yerdeki tek çam 

Pürüne kadar her şey güzel.. . 
heybetli ağaçların gölgelediği bu 
dağlar, ne müheip ve ne kadar 
muhteıem görünüyorlar. 

Yer, yer ka.rlar görünmel{e baş
ladı. 

Arabadan biraz ileri gitmiş 
olan Recebin gür aesi birden da· 
ğın sarı ve kuytu yamaçlarında 
çntladı : 

Evlerinin önü !\tersin ağacı. 
Sol büğrümden vuruldum getir ilaer 

Öz yurdunun temiz kokusunu 
alnıış olau bu Anadolu çocuğu 

COfmUftu artık... . 
(De, ı amyann) 
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;· · Btt seneki Parti kongreleri 
ı 

1~ Son Teşrin 937 Pazartesi 
' · MERKEZ AYDIN · , 

l'avuzköy, Küc;ükgörenli , Ser
-çeküy, Pınrdere, Habipler, D~un
pınar, Çamköy, Işıklı , Arapkuyu
ııu, Şevketiye, · Naibli. 

BOZDOGAN 
Haydaran, Çarfı mahallesi. 

ÇİNE 
Oemircidere 

NAZİLLİ 
Arpaz, Hamidiye, Hazırlı, Kır

ı, Toygar, Kılavuxlar, Çobanisa. 

SÖKE 
Karraatlı, Kalcık. 

2 Son Teşrin 93 7 Salı 
MERKEZ AYDIN 

Çiftlik, Terziler, Dağyeniköy, 

ı<adıköy, Osmanbükü, Balatcık. 

BOZDOGAN 

Kaundere, Hükumet mahallesi. 
ÇiNE 

Gölcuk. 

NAZİLLİ 
Mescitli, Dualar, Perlebey, Uz

gur, Göre. 

SÖKE 
Sarıkemer, Serçin. 

3 Son Teşrin 937 Çarşanba 
MERKEZ AYDIN 

Davilye. Beyköy, Musluca, 8o:ı.
köy, Dağkaraağaç, Yeniköy, Ha
qaliobası, Dereköy. 

ÇiNE 

Aleyhan. 

NAZiLLİ 
Ham:r.elli, Bereketli, Seyindikli, 

Anlan it 

4 Son Teşrin 937 Perşenbe 
MERKEZ AYDIN 

Kuyucular, Cumadue, İlyasde
H:. Kaçak, Çayyilı.ü, Ovaemiri, 
Sasdıklı, Gerenkova, Kı:r.ılcapınar. 

BOZDOGAO 
Çakaldere, Direcik, 

ÇINE 
Abak, Ektirli 

NAZiLLİ 
Kayran. 

5 Son Teşrin 937 Cuma 
KERKEZ AZDIN 

Emirdotan Umurlu, Alangüllü, 
Omerbeyli, Çettepe, Ahırköy, 
Abdunahmanlar. 

BOZDOGAN 

Donduran, Genrile. 
ÇINE 

Çobaaiaa, Ömu. 
NAZiLLi 

Hacı~yli, Dunallı, Mutavra, 
Karaçay; Gireniz 

SÖKE 

Burunkoy, Yeniköy, Batarası, 

Çabtlı. 

6 Son Teırin 937 Cumartesi 
MERKEZ AYDIN 

Etrikawak, Gölcük, Turanlar, 
Tepecik, Sıoırteke, Nqetiye. 

BOZDOGAN 
Deliler, ineboln, Hamzabalı. 

NAZiLLi 
Salvatlı, Sayılar, Kocakuik, 

Gedik, Bayındır, Yıldız.tepe, Ay
dotdu. f etiye, 

SÖKE 
Kiair, Nalbantlar, Sayrakcı; 

Kaygıllı,Ça•dar,Karakaya,Aaitepe 

7 Son Teırin 937 Pazar 
llERKEZ AYDIN 

Atatıbyaeılı, Retft8y, Koea
pr• Karabat, Tekiıköy. 

BOZDOGAN 
.l;>ıraöuz, Kurufular, Alhan . . ~ ' 

.. ÇINE 
H".mitabad, Şevketiye, Akçaova. 

NAZİLLİ 

Yahnkuyu, Kestel, Demirciler, 
Kozdere, Dumlupmar, Eskihisar. 

SÖKE 

Yenihisar, Akköy, Yeniköy, 
Kemer, Argavlı. 

Köşk haberleri 
Köşk Hususi ) Köşk muhtarı 

B. Sabri Botokanın ve Başçayır 

muhtari İsmail Candanın vazife
lerinde gösterdikleri kıymeti me
saiden dolayı birer maaşla taltif 
edildiklerini işittik . Ayrıca, Köşk 

bürosu katibi B. Zeki Zenberek 
ve köyler kitibi Saffet Ersoy, 
Ahmet Bilgen, Mehmet Ö:ı.ende, 
vazifelerinde gösterdikleri dikkat 
ve mesaideJJ dolayı yine birer 
maaşla taltif edilmitlerdır. 

Bu aziz arkadaşları tebirik ede
rız. 

Açık teşekkür 
Dokuz. seneden beri gözlerim

den mahrum iken Aydında göz 
doktodu B. Şevket göz.açanın 
yaphğı amelyat neticesi gözlerim 
açılmışhr. Dokz senelik bir ka
ranlıktan sonra ı,klara kavu,tu
ran mumaileyhe açık minnet ve 
tukraalanmın sunulmasına saym 
gezetenizin delifctlerini rica ede
rim. 

Aydın posta memuru Kemal 
Yakann Büyük ninesi 

Pa,a 

Aydın vakıflar 

idaresinden 
Camiler için mütenevvi numa

ralarda 343 Jimba titesi ve 79 
limba ve 60 kupa 90 famandıra 
10 fener 20 ot ve 80 mısır ıüpür
ıeleri 7S deste kibrit 488 hasn 
S mumluk 40 ambul SOO mumluk 
lüküs limbasi için 5 cam 200 
mumluk 6 150 mumluk S lüküs 
el lambası 133 teneke gaz. 20S 
kilo lapant zeytin yafı aabn alın
mak üzere skailtmeye kondu iha
lesi 1111/937 Pazartesi saat 9 da
dır şartlarını anlamak ve daha 
ziyade iulaat almak istiyenlerin 
herpn A1dın vakıflar idaresine 
rniiracaatleri. 

23, 27, 31, 3 ( 152) 

Vilayet daimi encü
meninden: 

K()f&rh Mendres geçit ge
misi ifletilmeai gemi Ye tefer
ruab hazır oldaiu halde Ma
yıs 938 sonuna kadar yedi ay 
müddetle artbrmaya konul
muştur. Muhammen bedeli800 
lira ve yiizde yedi buçuk te
minab 60 liradır. 11111937 
pazartesi günü saat on beşte 
daimi encümende ihalesi ya
pılacakbr. F ula malümat al
mak istiyenlerin viliyet daimi 
encümeni kalemine ve buausi 
muhasebe müdlrlülderine mü
racaatlan. 19 23 27 31 (153) 

lmtlyaıı: •ablbi Ye Umumi Netrlyat 
MGdlrG : Etem llendree 

Buı&cbğı yer . 
C. H. P. Baaımul 

. .... 
I ·,. Sanat okulu arttırma eksiltme 

Komit~yonu başkl!-nlığı~dan 
Aşağıda yazılı dokUz.kalem ğiy~c~'k eiy~ 11111937perşembe 

günü saat on beşte, ~at okulun.da açık eksiltme ile ve ayrı 
yrı ihale edilecektir. Şartnameler her gün okulda . görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin : Tecim odasından bir belge alma
ları ve muvakkat teminatlarını Mal ~and~ğına yatırdıkları~a 
dair makbuz getirmeleri lazımdır. 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı TeP1İnat 

Dahili elbise 96 kat 
iş elbisesi 300 ,. 
Hariciayakkabı 198 Çift 
Dahili ,. 200 .. 
Yarım kollufanile355 adet 
Don 400 ., 
Çorap 318 Çift 
Yün fanile 171 Adet 
Harici Elbise 123 kat 

(147) 

Bozdoğan icra 
Memurluğunda11 

Dosya No: 9371298 

Alaçaalı ; Bozc'oğanın Koyun
cular köyünden Hoca oglu Ali 

Fiatı 

Lira Kr. 

4 10 
3 50 
3 80 
3 50 

2 
18 

50 
40 
25 

Lira Kr. Lira Kr. 
393 60 29 52 

1050 87 75 
752 40 56 43 
700 52 50 
177 50 13 31 
160 12 

79 50 5 96 
342 25 65 

2214 166 5 
14 19 23 29 

Bor~n : Köte köyünde" ölü Mol. 
Mustafa karısı Ayşe ve varislerin
den kız kardeşı Fatma, Zeliha, 
ve Haticenin evlatları Fatma, Ha-

tice, ve oğlan kardeşi Mehmeciin 
oğlu Ahmet. 

Tapuya göre Tarihi No. 
Mahcuz emval eylül937 20 

.. " 21 

Mevkii 
köy içi 
İnseki 

cinsi Mikdarı 

Ev 660 M2. 
Tarla 3600 " 

Kıymeti 

100 lira 
120 " 

.. " 22 
" ,, 23 
.. " 24 

Köyiçi 
Yayalık 

Damönü 

Hartm 16S9 
Tarla 1980 
farla 14720 
Tarla 6000 

.. 
" 
" 

100 " 
60 " 
ıso .. 

" .. 25 Derman 
" 1so •• 

Bu tarlalara ait fazla malumat 
şartnamededir. 

Satış günleri: Birinci 23/11/937 

salı günü saat 14-15 te icra dairesi 

İkinci: 7/12/937 salı günü saat 

14-15 te icra d~iresi 

ltbu gayri menkule ait şartna
me 25/10/937 tarihinden itibaren 

Bozdoğan icra dairesinin 37 /298 
No, lu dosyasında her kes için 

açıkhr. İlandan fazla malumat al

mak isteyenlerin daireye müraca

atları liıumdtr. 

Arhrmaya iştirak için yukarıda 

ya21lı gayri menkuller kıymetinin 

,} .S niabetinde pey akçesi veya 

Milli bir bankanın teminat mak

buzunu veya dahili istikraz tah

villeri bonolarmı hamilen galme
leri. 

ipotek sahibi alikadarlarla irti

fak hakkı sahiplerinin •ayri meD

kul üzerindeki haldannı faiz ve 
rnaaraflaranı ve buna dair iddia
larını ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde bildirmeleri ve buna 

dair veaikalannı memuriyetimize 

ibrar. etmeleri lizımd1r. Aksi tak
takdirde hakları tapu siciliyl~ sa

bit olmadıkça satış bedeli takai
minden hariç tutulurlar. 

Göıtsrilen günde rayri menkul

ler üç def'aa bağırtıldıktan sonra 

en faz.la pey sürene ihale edilir. 

Ancak satış isteyenin alacağına 

ruçhanı olan diğer alacakhlarla 

ve alakadarların alacağı mecmu

unu geçme2 ve kıymetin " 075 si 
bulmaz.sa ihalesi yapılmayıp ikin-

ci artırmaya tahk olunnnr. Bu 
sefer ruçhan hakkı sahiplerinin 
alacağı geçerse 00 75. fİD dolma
sına bakdmayıp en çok pey d-

rene ihalesi yapılar. ihale bedeli 

petindir. Resim ve delWiJe 
mifteriye aittir. Yalnız nrri 

borcu taıunn. 

İhale bedeli peşin ödenmez ve 

verilen mühlet içinde yatırılmazsa 

ihale bo:ı.ularak tekrar müzayede

ye konur. ve aradaki vukubula

cak ihale farkı ve raasraflarla 

geçen günlerin 5. ten faizi se· 

bep olandillln tahsil olunur. 

İtbu ihaleye itirik edenler şart

nameyi okumu' ve luı.umlu ma
lumatı edinmiş addedilirler. Daha 
fazla bilgi edinmek isteyenlerin 
Bozdoğan icra dairesine müraca-

atları ilin olanur. (159) 

ilin 
Aydın ve havalisinde bağ, bah

çe, tarla, zeytinlik ev dükkan ve 
arsa alıp satmak istiyenlerin Ay
dında komisyoncu Böcekli Halil 
ibrahime müracaat etmeleri ken
di menfaatleri iktiı.a11ndan oldu
tunu ilin ederim. 

Aydın hükümet bulvarı 

2 numarah ya:r.ıhane 
<' - 2) ıss 

Vilayet daimi 
Encilmenlnden 

432 lira muhammen keşifli 

yeni ziraat fidanhiı araziıinin 
telle ihata11 1 ikiaciteırin 937 
tarihi pazartesi günü saat on 
bqte viliyet daimi encüme
ninde ihale edilmek üzere 20 
gün müddetle münakasaya 
çıkarılmışhr . 0 0 7.5 teminat 
akçesi 32lira 40 kurUf. Talip
lerin bu parayı ziraat banka
sına yahrarak alacaklan mak
buzla veya itibar mektubu 
vilayet encümenine gelmeleri 

Fazla malümat almak iste
yanlerin ziraat müdüriyetik 
daimi encümen kalemine mü-
racaatlara. (148) 

14 19 23 31 
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ilin 
1Vazilli pamuk tohu-
111u üretme çiftliği 
1tlüdürlüğünden 

1 - Müessesemiz için ar. 
tırma eksiltme kanununun bü
kümleri dairesinde ve açık 
eksiltme ile 270 teneke ben
ı in sabn alacağı.ı. 

2 Eksiltme 281101937 
tarihine tasadüf edeo perşem-

be günü Nazilli Mal müdürlü-

ğü odasında toplanacak ko
misyonda saat 15 te başlaya
cakbr. 

3 Taliplerin sözü geçen ta

rihte nihayet saat 14de kadar 
pey -sürmek için komisyona 
gelmeleri lazımdır. 

4 T afsilitlı şartname için 
Aydan ziraat Müdürlüğüne ve 

Nazillide pamuk tohumu üret
me çifliği direktörlüğüne mü

racaat olunması. (146) 

13 19 23 27 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilümum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

r ... 1 .. ••ınmı•~ı 'li'JıttrıJI ,ı~ı,.~.mwı~~l"tlJıitiıi ~ 

P!> Foto~ Abbas T oğu 1 
~ _ F~tografcılık ve levazimab ı 

. Atolyeruızden her marka taze filim fotoğraf ma- -
kın_al!"'ı çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
lennı ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman hr k ~ 
iatiyenlere kolayhk gösterilir. yap ma {j 

t~ ~4!_ A.. Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altı nci.a ~ 
~dilıııiiıılıılıılı ıM1tlı ~ı lı~ı~ııtrııılı~ııl~L'.tı 

:+ .................. ::::ı::ı .... mı .. ~ .................... : 
: DOKTOR • 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR ! : : 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütahassısı ı • • : Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisasla : 
• • ı Muayenehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükki.nının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalannı kabul eder. : :. .................................................... : 

"', ........ ,: ..... ~ ........ ~. 
i: DOKTOR {I 
~ <I 
~ Nuri Şemsi Güneren : 
I; intani Hutabklar Mütehassısı t 
~ ~-~ Dahili İntani bastahkJarı Jaburatuvar muayene!erile ~ s teşhis ve tedavi eder 3 
~ Muayenehanesi : @ 
~Nazilli köprüsü karşısında Her gün lıastalannı kabul eder4 

laı111Akı!lliDıı1BllllDGBımıri1iıU~JIBı~lli8Jlm!Wj~f!IMl!li:_,~~ıf.J!rilı4I~ 

.... !!ıBlll!Z;Heı'ıiı~nilllr:illJl!milL'?mlft 111111rrııııımıııı1miıl!rnlll!!!n:ııııım1 vuıı;ı ' 1 

~- Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 
~ 
~ 
~ • 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden oe ıtlalıi/iye. çoca.k 

i H~rgün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin '\Sında kabul eder. (111) ~ 

ha.taneleri lt.linikleTi11den me::ııın 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
.. 

ilin; lıer köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan . bir f ane gündelik 
gazetesidir. 
-- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın hi Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir e11erdir. 
Her Aydınlınm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiah 250 kuruştur. 


