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Müstakil Hatay devlet reisi Büyük Halkevinde : 
Halkevi idare heyeti dün 

akşam başkan avukat Neşet 
Akkorun başkanlığında haf

' talık toplanbsını yapmışbr. ŞCf Atatürke bir telgrafla 
-···-Hatayın bağlılığını arzetti . Şehir Meclisi 

Fevkalade bir içtima 
yaptı 

Antakya 5 - Anadolu a

jansmın hususi muhabirinden: 
Hatay Devlet Reisliğine 

intihabı dolayısile Tayfur Sök
men tarafından Atatürk ile 
Farasa ve Suriye cumhur re
isliklerioe telgraflar çekil
miştir. 

Hatay Devlet reisinin tel
g~afına Büyük Şef Atatürkte 
cevap vermiştir. a.a. 

Antakya 3 (A.A.] - Ana
dolu ajansının °hususi muhabi
ri bildiriyor: 

Hatay devletinin ilk reisi 
Tayfur Sökmen, bugün saat 
10,15 te Hatay Millet Meclisi 

1 

1 

önünde yemin etmiş ve mütea
kiben kısa bir nutuk söylemiş
tir. 

Tayfur Sökmen meclise gi· 
rerken merasim yapılmış ve 
ve gerek girişinde ve çıkışın
da, gerek yemin ederken ve 
nutkunu söylerken hararetli 
b~r surette alkışlanmıştır. 

Hatay devlet reisi nuktuou 
müteakip locasma avdet et· 
tikten sonra Türkiye fevkala 
de murahhası Cevad Açıkalı· 
nı, Fransa mümessili kolonel 
Koleyi ve albay Şükrüyü ri
yaset locasına davet ederek 
kendilerine iltifat etmiş ve 

celsenin nihayetine kadar ya
nında alıkoymuştur. 
DEVLET REİSİNİN YEMİNİ 

Antakya 4 - Anadolu a
jansının husui muhabiri bildi· 
riyor: 

Hatay devlet reisliğine in
tibab edilen Tayfur SöKmen, 
Meclis huzurunda şu suretle 
yemin etmiştir: 

" DeYlet reisi sıfatile mils· 
takil Hatay devletinin kanun
lanna, camhuriyet esaslarına 
riayet ve bunları mildafaa, 
Hatay vatandaşlaranın saade
tine sadıkane ve bütün kuv· 

(Devamı 2 inci sahıfede 

Belediye meclisimiz dün 
belediye reisi Nafiz Karabu
dağın başk~olığı altında fev
kalade bir içtima yaparak be
lediye intihababnın başlıya
cağı ve biteceği günleri tayin 
etti. Meclis, bu toplanbsında 
halkın bahçelerde bulunması 
yüzünden intihabatın bir gün· 
de bitirilmesine imkan görü
lemediğinden seçimin 3 birinci 
teşrin tarihinde başlıyarak 
birinci teşrinin sekizinci cu
martesi zevaline kadar devam 
etmesine ve rey sandıklarının 
belediye dairesine konulma· 
sına karar vermiştir. Herekede bir üzüm panayırı açıldı ı Genç Al~~n p~rtisinin 

1, ·t s B t b d b" · · ·k· · ı ı şıkayeti -~t t d'~ k. zmı - aş an aşa a ırıncı ve ı ıncı ge en ere Varşova 4 Nazilere müte· y U gar ua l 
Türk bayrakları asma dalla_r~- nakti mükafatlar ve altıncıya mayii genç Almanlar partisi- Kongre kapandı 
le süslenen Herekede Kocaıh- kadar kazanan bağcılara nin ıefi Polonya başv kT Ştutgard 5 - Ecnebi mem-
nin körfez sahili üzümlerine takdirnameler verilmiştir. b" k' e 

1 ıne 
mahsus üzüm panayırı dün 
açıldı. 

M""k'"f t t .. - b t'l ır me tup gönderek partile· leketlerde Almanla1ın kongre· 
u a a evzıı munase e ı e . k ... 

1
. b. t k " l . rıne arşı dun akşam yapılan si. Propaganda nazırı Göble-

Açılış merasimde vali Hamit 
Oskay, vilayet erkim, mebus· 
larımız vilayet ve lstanbuldan 
gelen binlerce halk ve gaze
teciler hazır bulunmuşlardır. 

va ı ır nu u soy emış ve 
.. - _ b .

1 
numayıştan dolayı şikayet et- sin bir nutku ve muazzam 

uzum paoayırı munase etı e . . . . 
1 •. ü t ·· k'" " mış ve partısıoın hükümet ta· bir fener alayı ile kapanmıı-

yazı an uz m ur usu genç f d 
k 

.. 1 .. k 1 t fı d .. ra ın an , himayesini istemittir. tır. a.a. 
~u ızan a~ nan ~y- =========================~ 

Vilayetin sofralık üzümleri
ne mahsus olarak gerek vila
yet ve gerek kazalar bağcıla
ra arasında yapılan müsabaka-

lenmiştir. Saat üçte misafir-
lere Hereke köşkünde bir 
ziyafet verilmiştir. 

Bu panayır, vilayet halkı 
va bağcıları arasında büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

Macaristanın dış siyasetinde 
değişiklik yok 

Peşte S - Macar ajansı tebliğ ediyor : . 
Başvekil İmredi, söylediği bir nutukta hük2metin harici 

siyasetinde hiç bir değişiklik olınadığını ehemmiyetle kaydet

miş ve İtalya ile aramı7daki münasebet gayet dostanedir. 

Kral Naibinin Almaoyaya yaptığı ziyaret ötedenberi her 

ikı millet arasında mevcüd dostğulun hada sıkı bir surette de

vamına büyük bir amil olmuştur. 
Son baharda meclise umumi ve mecburi askerl!k 

tevdi edilecektir. demiştir. 

kanuni 

::=================;; 
Halkevi köıe•i: 
~~ 

Bugün: 
·saat 18 de Dil, tarih ve 
edebiyat komitesi topla
nacaktır. 

Lord Ronsimana 
yardımcı veriliyor 

Prağ 4 - İşlerinin çoklu
ğundan dolayı Lord Ronsiman 
heyetine Lordlar Kamarası 
eski katibi Lersen tayin edil-
edilmiştir. a.a. 

. Mısır kralına suikasd yapıldı 
lskenderiye, 5 Royter ajansından : 
Sa majeste kral Faruk Mısır yüzme şampiyonluk müsaba

kalarını seyrederken kendisine karşı bir suikasd yap1lmıştır. 
Suriyeli olduğu tahmin edilen suikasdci tabancasını krala 

tevcih ederek ateş etmiş ise de o sırada yanında bulunan bir 
şab1s müdahale ederek endaht istikametini değiştirmeğe mu

vaffak olmuş ve çıkan mermi orada bulunanlardan iki ki~iyi 
ayaklarından yaralamıştır. 

Kendisine bir şey olmıyan kral, soğuk kanlılığrnı muhafaza 
ederek saraya avdet etmiştir. a. a. 

Aydın -Denizli maçı 
Aydınsporun galebesile neticelendi 

-
Pazar gi1nü Ege Hkinin dör-

düncü haftası maçlarından bi-
risi Aydın sporla Denizli şam
piyonu Denizli takımları ara
sında ve Aydın sahasında oy
nandı. 

Bu Maçı bölge Antrenörü 
Mustafa İbre idare etti. 

Takımlar saat on yedide 
sahaya çıktılar. 

Denizli takımı Muğla ya kar-

ı ediyordu. O kadrodan yalnız 
Bayezid noksandı. Kalede Feh 
minin yerine yeni bir oyuncu 
görülüyordu. 

Aydmsporda şu şekilde di
zildi: 

Fikret Rağıp, Ulvi - Hüsnü. 
Nurullah, lsmail Sungur, Üs· 
mao, Zihni, Turgut, Ali. 

şı çıkardığı kadroyu muhafaza· 
l 

Kurada Kaleyi Denizli ka
zandı ve Aydın takımını o!

·Deva... 3neü aayfadıa 

• 

• 

kafi l ·"~ ~n f~.,.::\m .. t\d\" Liderim say-
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SAYISM 

Batag deolet Relatnln lncircilere müjde 
telgrafları Köku1uzu meseleai bal Son babann ... 

- Befanla 1 lacl Sa.Jfada· 
.etimle maai urfeclecejime ecl:Jmek üzere 
ft HataJ •Dnn•D · emniyetine Vill1etimizin en belli bqh 
teYeccib edecek her telikeyi mahlallerinclen olan Ye bize 
kemali fiddetle men' e, Hata· her 1eaa milyonlar temin 
JUi veprefiai vikaye ve lllya eden incir ağaçlanmızın bin
" clerllhcle ettitlm vazife- lerce miktarda karumU111a 
llİll icabma nehimi huret- 1ebebiyet vererek bahçe u-
mekten aynlmayacafama na· hiplerini çok mOhim zararlara 
mUWD lzerine llzveririm." aokan Kakayuzu baatahğuun 

NUTUK ıimdiye kadar bilinmiyen H· 

Antakya 3 [ A. A. ) - hepleri ehemmiyetle takip e· 
Anadolu ajanmnın buıuat mu- dilmektedir. 
habiri bildiriyor : Vilayetimiz merkez ziraat 

Hatay Devlet Reisi Tayfur milcadele tekaiaiyuinin gla
S6kmu, qajaclaki nutku irad terdiği lilzum &zerine, İfİD 
eylemiftir. ehemmiyetini nazan dikkate 

• tay Millet Mecliıi· alan ziraat vekaleti, kati arafbr 
Din laJlll uylavlan, malarda buhmmak &zere Bar-

Falen ve hukuku mllatakll nua ziraat mllcadele iataayo
" medeni milletler ara11na na mlltebaualanndan doktor 
bnpn Hatay devleti ilk re- Bremeri ve ziraat . mtltıeam.i 
lallllne beDi intihap bayar· Hikmet lpDen ile Cemal Ak· 
mak. mretile hakkımda ,e.- SO.Jll ba İl için villyetimize 
termit oldajnaz muhabbet glndermlftir. 
" itimada hilha11a ye canc:laa Bu mtltebamalar refalsatle
f8kran ve mİllDetlerimi ...... rinde ziraat mldtlrl ve iMi'• 

na Ba "'1-etB ıtı .. d n kez mlcadele tebiaiyeDi Bab· 
mahabbetiabe llyak olamata tiy• Anılmıı oldata halde 
maddi, manevi b&tb mevca- villyetin bir çok yerlerinde 
diyetimle phpcafama yilk•k ehemmiyetli tetkiklerde bulun
bamnnmla temin ederim. Ba muılar Ye bir çok ip adan 
...ne Ue Hata,. bu glbaldl elde etmiflerclir. Mlltebamılar 
...-.ı n parlak iatikllle ka· tetkiklerine devam etmek 
YllflaraD Blytlk Tlrk mille- &zere dllD Sara1k1Jlae mite· 

l'tiae Ye cambariyet blk6me· veccilaen hareket etmiflerclir. 
tine Hatay devletinin bailıhk, Oç gllnlilk tetkikten aonra 
IDİDDet ye f111au1armı imza.. tekrar villyetimize ıelerek 
nmazcla tekrar inci et- burada tetkikabm deriDletti-
meil kendim için ebedi recek olan mtltalaamllara 
Wt W~ ~JJl&ia •• gerek incir ubiplerinia ve 
-~ bir yazife bl· prebe ziraat tepkillbma 
lir ye Hatay iltikllliam 1.,. hamt yardım g&terecekleri 
clmtaa ve TlrkiyeaİD dosta tabiidir· 
olaD. Fnma cumhuriyetine ... Vlliyetimiz içia btlyllk gay· 
mimi mababbet ifade etmek- ret g8aterenlere manffaki-
tea bir sek dararm. yetler dileriz. 

HataJ1D .. ,... m .. 11a.ı.
rma Hataya yalmz ve ancak 
refah ye aaadet vadeden ajlr, 
......... o kadar da ..... 
HyetB Yulfelerbacle parlak 
.a..ffaldyetler clilerlm. • 

Kır.al Zoğo •11111•1 
aıllt:rlmlerl 
a//etllgor 
Taru 4 - JCu..ı ~ Al 

aavat laralljuua O.,..n. 
,.ı clllllml mlaa•betlle, bir 
~· Ue Uriçteki ml-
29f.j~'l8 -~t ~k 
o&D lf,a.a m.crıa.rerı .W.: 
cetw lailcllrmiftlr. LL 

••• 
Iralılıı meeburl 
••il.er AA 

Bafdad 5 - Hlktmet ta· 
r.ı...ta. D~•q., lair karar aa• ile mect..Jrf ukeflik 
lüametl tlrlJ q~i ara• 
••daa ,.. ~ele bfr kjP, 
akere •hnmalc mrefıll. W1-
ecllleceldlr. ' LL 

Henletn hudııd 
ıehrlnde tezalıilratliJ 
lıarıılandı 

Prag 4 - Henlela ela. ak· 
pm balkın allatlan arumcla 
biachıt tehriae ıelmil •• par• 
tiDln .ua111 pfleri u. kelif 
bir halk tarafmclan kaqalQ
llufbr. 

Healeillİll yola B...me ka
dınlar Ye ıeaç lmlar tarafua
clu pPkler abbmfbr. 

Otomobil glçlllde laallnn 
arpmdan ıeçerek •aclacl te
lllP.IJ ..... ...... ...... 
tualalrab lzeriae Healayla 
balkonda g&zllkmek mecbarl-
J•tİllcle blaufbr. La • 

Alman 11atantla1lı
lından ltılıat edilen 

aıııharrlr 
Berlin 4 - Alman malaar

rirleriaclea ş.faia ile kırk ..
kiz kiti nepeclilen bir kararla 
Almaa fthlaclaflafa•clan iabt eicf........... .... 

O.t tarafuu elbette biliyor· 
aanaz. Unatmut olaamz da 
tabiat oaa hahnnıza ptire
cepden buract. tekrara il
zam girmedim. 'v alaa, utro
nomi mltebauaalannıa beaap
lanna ı&re aonbabara eripnek 
için daha, eylilllln yirmi içi
ne kadar, tlç hafta beklemek 
ilzam. Fakat meteoroloji ml
teba811ılanmn, eyllle airince 
sonbahar gelmit cliıe uyma
lan bence daha iuLetlidir. 

Yaz mevsimi ne kadar 1aot 
olsa da acaldann - bele bu 
yıl oldup gibi gllneı lekeleri 
bize karp geldiii bir ydda -
devamı imanı bıkbnr. O.m 
için aonbabann erken gelme
aİDİ tercih etmelidir. 

Bizim memleketin ea çok 
taraflarmda sonbahar yu 
meYlimindea glzelclir. Şimalde 
ortada •• cenupta iç tebri
mizde 1enelerce tutulaa be
gplarm ortalama neticeaiae 
gire: 

Trabzoncla yazan 28,5 glD 
yağmurla geçtiği halde IOll

baharda ancak 20,5 glD 
yaj'IDurla; 

Ka11eride yaZID 13 gb, 
sonbaharda 11 glD yap•la; 
Y~ yapıara bol Tar

luda yazın 28 gtlDIDe brp
hk sonbaharda 53 glla yai
murlu obnattar. Fakat ·orada 
bile hiç balat.az pler yazın 
ancak 5 oldap halde sonba
llarda 12 giadtlr. Yatmaram 
olmakla beraber balatla ge
çen gibller Tanaata yazın 59 
oldaju halde sonbaharda 

··~ 26 pdlr. 
Saibk bakı....-D da eD 

ziyade hop giden menim 
IODbarcbr. Yazın İDl&DI Iİllİr
leıadireD, havadaki fazla el4'k· 
trik. so•babardı yavq yavaı 
azalar. Glblefia aacaldıiı hafif 
ler, ..+ dalaa tatla olar. Ya-
zın ter iJi •• llmmlu bir teJ 
olmakla l.eraber, hlhrelderia 
itin• clolmaar. Vlcatıtald 1a 

terle çok çıkmca blbreiia 
çıkarabildigi m azalır 

Ter •• kadar o11a ......_ 
ii11 Jeı:iai tut. ... Bir ..... 
tir• ~ Ylaula te
mizlemek .. ....... bir ... 
çak litre ID lle slrdllderi ifl 
, ...... terHyerek ppmak ... 
nilne ,az litre ter dikmek 
lamdu. '-••bir llDcle o 
kadar ter clllme.I lmkl• 
olaa bile o kadar aa ..._. 
oldakp ODD Çlbru vlalt 
baz puça11 lceeillr. Ter ..._ 
ziyade iaMIU• Ytlcadaqa JDlla 

bitin mnkh...... k...,.. 
~· Vlada blbrelder slW 
temizley--. 

HalWd IODbahar ...... 

terlemek aıahr, bllanildere 
ferahhk gelir. Vlcaclamaaa. 
Deliçleri ye kam clalaa iyi te
mizlenir. 

Nezleye pek ele çok iatidat 
bulunmam sonbahar gelince 
hemen çek giyimnek clopa 
olmaz. Bu mevıimin zaten 
hafif serinliği ratabet t ...... 
biraz daha hafifler. Rllblbella 
11cakta feu. falcat aopkta 
iyi oldatmaa baracla Yaktile 
uzun azaclaya yaZllllfbm. Ba 
hafif aerilllik Ylcadamama 

bitin itlerine iyi tesir eder. 
Cild soa baharda kan.
ve lopn aotaJdara ka'1I ~ 
map bulrlallll'. 

YaZID u olan iftab ıı•ha~ 
barda pri ıeHr, M ........_. 
de i-n yemekleri daha u 
9eÇer, J&ZID tabla Wıl ... 
muz yemekler 10Dbalaarda 
daha lezzetli slrlbllr. Sicak-

1 larda et yemekleriaiD ,.ı.,, 
taraftan aramrk.- aoababaı

da J•ib clarçalüa dUa r-t·. 
bet edilir. Sonbahar .... 
ilerledikçe JUlll bllblt .. D

nattatamu çorlla ha~ ' 
welofraı:apllDM .... ~ 
Jlf verir. PıatatMte Iİllt .... 
aimde biraz daha iftakla ye

nildiği gjbi kara •bseler. a 
hop gitmeje b ... ar. 

Kawet arfetmek, lpOI' pp
mak için de en mha11p ...., 
•im aoabahardır. Herlnımi 
apora Ye en iyi, en kola1 
mpor olan ,..Is en d1*cl8 
sonbaharda fa1clah Ye ataa 
kolay olar. Sabahlan ,.,... ...tta. baflayarak bir -t 
daha ziyade. 1oC ylrlmek .. 
mevlimclaaibiı kanmak lçba 
en IJİ ftldadar. 

Fıkir itleri tpade ••IM•ar 
pek iJi gelir. E.dew,.tta n 
.....~~ .. 
.......... llkbalaarda ....... 
~ ...... iatatiatilder ........ 
ele, ,.ılak ol•akt.a 11,.a. 
derin " deldi eıerler. ~ 
barda ..., ........ 

GWs çocaldar.....,.. 
11a,. •--doir• ........ 

1 çocaldarchr. Fakat 11•••b• ......... .,. -... ..... 
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Aydın - Denizli Maçı 
-----------------------Ay dınsporun galebesile neticelendi ----------Ba,tarafı ı inci aabifede bulundu. Bu suretle bir sayı 

dokça kuvvetli esen rüzgara kaybeden Aydan muhacimleri 

karşı attı· daha düzgün oynamağa baş-
Bununla beraber rüzgara ladılar ve Zihninin ayağile 

karşı oynamak mecburiyetinde 
kalan Aydın takımı ilk sani· 
yede hakimiyeti ele aldı ve 
çok baskılı bir oyun oynama
ğa başladı. 
Sağdan soldan ve ortadan 

şaşırtıcı Akınlarla Denizli ka
lesine tehlikeli dakikalar ya
şattılar . . 

Bununla beraber bu baskılı 
oyun kolayca semere verme
diği gibi, Denizli çocuklarının 
bir kaç fırsat yakalamalarına 
da mani olamadı. Ne yazık ki 
muhacim hattının tecrübesiz
liği · bu fırsatlardan istifade· 
lerine mani oldu. 

Nihayet on dördüncü daki
kada sol iç Turgµdun verdiği 
uzun bir pası yanında bek
liyen müdafii çalımla aldata
rak kapan sağ açık Sunğur 

güzel bir sürüş ve isabetli 
bir vuruşla gole tahvil etti. 

Yirqıi dördüncü dakikada 
Osmanm güzel bir girişile 
ikinci golünü de kazanan Ay
dın spor işi gevşetti. 

Bundan istifade eden De
nizli çocukları Aydın kalesi
nin önüne yığılmakta gecik
mediler. Sol açıklarının çek
tiği şütü baleci iade etti. Fa
kat top on sekiz çizgisinin 
içinden çıkmadı. O sırada top 
Hüsnünün eline çarptı. Hakem 
bunu görmedi. Nihayet bin 
müşkülatla oyun yine Denizli 
nısıf sahasına i~tikal etti. Bu 
sırada Denizli merkez muavini 

otuz dördüncü dakikada üçüncü 
gollerini de attılar. 

Oyun gittikçe zevkini kay
bediyordu. Biraz sonra yiue 
Osman santerden aldığı bir 

pası yalnızca ve rahat rahat 
dördüncü golüde ath. sürerek 
Birinci devrede bu suretle 4-0 
Aydının galebesile bitti. 

Bundan sonra hiç bekleme
dik müeısif bir haloldu ve Ka
file ile birlikte gelen Denizli 
futbol ajanının Denizli 
takımını alarak sahayı terk 
ettiği görüldü. Bu suretle bu 
maçın ikinci haftayımı oynan
madı. 

Öğrendiğimize göre Denizli 
Kafile başkanı hakemin maçı 
tarafgirane idare ettiğini iddia 
etmiş ve bunun için takımını 
sahadan çekmiş. 

Pazar günü bizim gibi mü
sabakayı seyreden birçok eski 
ve yeni futbolcularda gördü
lerki hakem her hangi bir ta-

raftarlık yapmadı.Bazı görme
diği ve çalmadığı cezalar ol
madı değil, fakat bunları he
sap edecek olursak Denizlinin 
lehine hareket ettiği manası 

çıkar. Kaleci kaleye giren 
topı.ı tutacağına Osmana yum-
rukla vurdu. Sungura ve Tur· 
guda ceza sahası içinde fa
vul yapıldı. Bunda hakem 
kendi görüş ve ictihadına gö
re hareket etti. 

Turguda hatalı bir şekilde Pazar günü Doğanspor da 
yüklenerek düşürdü. Hakem Manisa sahasında Yıldırımspor-
bunu da çalmadı. Güzel bir la karşılaşacaktı Maalesef bu 
pas alan Sungur tam kale maçın neticesi hakkında he-
sabası içinde kendisine atılan nüz bir haber alamadık. Şim· 
çelmeden çeviklikle kurtuldu. diki halde Ege çevresi likle-
Fakat top da avuta çıkmış rinde puvan vaziyeti şudur. 

yaptığı maç galip beraber matlup attığı yediği puvan 

Aydın spor 3 
Ooğanıpor 2 
Muğla 3 
Denizlispor 3 
Manisa 1 

3 
2 
1 

Bu hafta yapılan Doğanspor, 
Manisa maçının neticesine 
giire bu iki takımın puYan 
\ıaziyeti tabii değişecektir. 

Memulün hilafında Doğa•· 
spor Manisaya yenilirse puva· 
nı yediye Mauisanın puvanı da 
dörde çıkacağı gibi aksi tak
dirde de Manisanın puvanı 
ikıye ve Doğansporun sayısı 

da dokuza çıkacak ve Aydınla 
müsavi olacaktır. Bu takdirde 
Ege çevresi birincisini 11 Ey
liilde lzmirde oynanacak Do· 
ğanspor - Aydmspor maçının 

neticesi tayin edecektir. 

go1 gol 

12 3 
10 1 

2 7 9 
3 1 15 
1 2 4 

Arjantin ltalgan 
idhalatını tahdit 
ediyor 

9 
6 
5 
3 
1 

Buenos Ayres 4 - Arjantin 
bükümeti İtalyan idbalatı için 
geniş mikyasta müsaade ver
memeği kararlaştırmıştır. a.a. 

Prağta geni konuş
malar olmadı 
· Londra 5 - Dün akşama 

kadar Lord Ronsiman ve 
Henlein konuşmaları hakkında 
siyasi mahafile hiç bir haber 
gelmemiştir. a.a. 

Büyü Alman 
Kongresi dün açıldı 

Berlin 4 - Büyük Alman 
kongresi Nürenbergde açıla· 
caktır. a.a 

Paris 4 - Fransanın berlin 
büyük elçisi her sene olduğu 
gibi bu sene de Nüreobergde
ki Nasyonal sosyalist kongre 
sinde hazır bulunacaktır. a.a 

T. H. K. Aydın 
Şubesi başkanlığın
dan: 

30 Ağutos hava haftası mü
nasebetiıe tertip ettiğimiz 

garden partiye, huzurlariyle 
şeref veren güzide İlbayımıza; 

rahntsız olduklerı halde lütfen 
icabet buyuran, Kadınlar teş
kilatımız sayın Başkanı Bayan 
Mecmiye Gündaya, Orduevi 
bahçesini bu işe tahsis buyur
mak lütfünde bulunan 36 inci 

alay komutam Albay Sayın 

Rifat Kırana, lütufkar yar-

dımlariyle işimizi kolaylaştıran 
levazım müdürü Biobatı De
mir Turugaya ve bütün su- . 
baylara, 

Garden partinin komiserli
ğini deruhde buyurmak ve gün
lerce bu işin hazırlığında bil
fiil ve bizzat çalışmak suretile 
bizi minnettar eden memleket 
hastanesi harici hastalıklar 
mütehassisi Sayın doktor Fuat 
Bayraktara, Piyanko işinde 
ve tertip işlerinde geceli gün
düzlü çalışan sayın bay Ye 

bayanlara, 
Ve Davetimizi kabul buyu

rarak gelen bin kadar memur 
Ye tüccar, esnaf ve halkımıza 
candan ve en derin saygı ve 

• 
şBkranlarımızı takdim ederiz. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Germencik Mesudiye ma
hallesinde Ali oğlu Etem ve 

Mustafa ve Hamdi ve Osman 
ve anaları Şerife ile kız kar· 
daşları Emine namlarına inti
kalen tescilini istedikleri Ger-

mencik nahiyesini Dedebafı 
mevkiinde kain doğusu Kara-

casulu veresesi babsı yol 
guzeyi Çalık Hasan veresesi 

güneyi nalıncı Ahmet çavuı 
ve kahveci oğlu Hüseyin ile 
çevrili 7 dönüm incir bahçe
sini tapuda kaydı olmadığın
dan tasarrufun tahkiki için 
gazete ile ilin taribindan 
itibaren 11 gün sonra mahalli· 
ne memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
resmi ve!ikalarile yerinde bu
luncaak memura yahutta 914 
fiş numarasile idaremize mü-
racaları bildirilir. 783 

yOz 3 

ilin 
Karapı11ar llkolıul 
inşaat komisyonu 
Başkanlığından 
Karpınarda yabılacak İlk 

okul kurağı temel inşaatımn 

hafriyatı ve projesi mucibince 
temel be tonu harda ve kireç 

harçlı kağir inşaatının su 
basamağı tesviyesine kadar 

beton malzemesi komisyondan 
}•alnız işçilik ücreti 591 lira 

32 kuruş olarak açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye 

10,9,938 tarihinde son verile
ceğinden istekliler müddeti 

muayyenesi zarfında her gün 
Karapmarda müteşekkil ko
misyona müracaat edebilirler. 

[758] 25 28 2 6 

ilin 
Aydın P. T. T. 
Müdürlüğünden 

Germencik - istasyon arası 
Posta sürücülüğü matbu şart-
namesi hükümlerine göre ve
nakliyat araba ve hayvanla 

yapılmak • zere 20 lira muham 

men bedelle 24,8,938 tarihin

den on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

8,9,938 Perşenbe günü saat 
14 te Aydın P. T. T. Müdür-
lüğü binasınada ihalesinin ya
pılacağı ilan olunur. 

[759J 25 28 2 6 

ilin 
Aydın inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 
Aydından Çineye ve Çioe

den Aydma nakledil~cek İn
hisarlar emtiasının nakliyab 
20 gün müddetle ~ünakasa
ya konulmuştur. 

Taliplerin 15 eylül perşenbe 
günü saat onda Aydın inhi
sarlar idaresine müra .. aatlan 
ve % 7,5 muvakkat teminat 
ücreti olan otuz lirayı ihale 
saatinden evvel vezneye ya ... 
tırmaları ilin olunur. 

(776) 30 2 4 6 

.... ··- Abone ,eraiti --: 
i 6 li : i Yılhğı her yer i~iD ra, i 
f Alb aylığı 3 liradır. ; 
~ idare yeri: Aydında C. H .• 
: . l i P. BuımeYI. • 
! gazeteye ait yazılar içia ~ 
i yHJ itleri müdürlüğüne, ilin- : 
i lar için idare müdürlütünc ! 
f müracaat edilmelidir. ~ ............................................... : 

lmttyas Hhibl Ye Umumi Nevı1at 
MUdiirü : Etem Meıulre• 

Baaıldıh Yu : 

C. ff. P, BuımeYl 

• 
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ı 1 tl'GJ QiJ ... 
DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
NIEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehaS'sıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

AYDIN 

~ ı 

~·ı 
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• 
~AYI ı 336 

Memleket H:ıslanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdı~., evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 

ı·~ Elengüllü ılıcalarına koşunuz ı•1 ı r!i t!J p'11l1111W"11lijtil1~!filil ~l~ı~I ~ı~•ılllJGi'1' 1~ıııızı11m'll1!!rn11 
<•l Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin f•] ~ s· k• d•k• d 
(+J intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, [tj t iÇ l Ve l iŞ yor U 
t•J siyatik, her türJü mide, böbrek, ciğer, mesane ve {fj ~ 
r·~ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu t•li ~ 
[•] gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru (+] ~ ro ro ~ {•] ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve [+J ~ 
(+'E komşu ıllerinden binlerce yurtdaş1n tecrübelerile li'+"' ~ 
~·l sabit olan Elengüllü ılıcalarıoa koşunuz. [+] ~ 
E+l Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [+] ~ 
[•J temiz bava almak için Elengüllü ıhcasına gidiniz. ,.j ~ 
00 ~ ~ [+1 Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri [•~ = 
[•) Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek r+ı 

1 
: 

[+] ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. f +J 1 ~ 
~~111•11•111•111111••11fıı•ııır1•MJllPl"lllll'"~IJP"l~llP'~Jll•"lllll1"11l~'~ll11 "'11P1 "11ll~"!lllJl"'Q 694 111"111111 ::!11111~ -!J,.,, 1 ..,;. 
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Süreyya Diker kayda yaşladı 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli dipf oma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 

geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka ·çiçek sepet işleri yağlı boya ve ferfer ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründ~n alımr. 4 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Ayd1n 'j 

....................................................... 1 

! DOKTOR ! 1 :ıı 6. ırımıı ı lalı. • • • • 
ı!ll!!ır ~ııı ılı.l'ıı ı ıllDUJı:!lllı1llllı.ıi 

i FAHREDDİN SÜGÜR i j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabusısı : j • • 
! Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı : • • 
: Muayyenehanesi.&ydın-la Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jükkinının : 
• • : üzerinde her gün sababdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! ......................................................... 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. , 1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarmı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçiriı defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 

geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdllrlüğü 


