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vekiller heyeti 
Ankaraya avdet ettiler 

Ankara 21 - Bir müddet
teaberi lıtanbulda bulunmak
ta olan Başvekil Celil Ba
yar, genel kurmay başkanı 
Mareşal F~vzi Çakmak, da
hiliye vekili cumhuriyet halk 
par:tisi sekreteri Bay Şükrü 
Kaya, hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Araı nafia ve
kili Bay Ali Çetinkaya ve 
hariciye vekileti umumi ki
tibi 8. Numan Menemencioğlu 
bugfin saat 8 de tehrimize 
gelmişler ve istasyonda büyllk 
millet meclis reisi B. Abdül
halik Renda mebuslar ve dai
reler umum mildürleri tara
fından karıılanmıtfardır. -···-Bır ltalgan filosu 
Maltayı ziyaret 
etti 

Taranto 21 [ Radyo ] -
iki zırhlı ve bir torpido filo-
soadan mürekkep bir ltalyan 
doaanma11 Maltayı ziyaret · 
etmek ilzere limanımızdan 
hareket etmittir. 

Roma 21 - Amiral Rinal
di kumanda11nda bir filo Mal 
tayı resmen ziyaret etmek 
&zere Tarantodan hareket 
etmiştir. 

Malta 21 - İtalyan donan 
masın"ın bir cüzütamı dört 
gftn kalmak üzere buraya 
gelmit ve top atılmak sure
tile karıılanmışhr. 

Alman yada 
Yahudi aleyhtarlığı 
Beı:lin 21 [ Radyo ] -

' İktisat nezareti Yahôdilerin 
mal . ve mülkleri hakkında, 

Almanyada bulunanların 30 
Hazlr~~a kadar ecnebi mem
leket~~inde bulunanlarm da 
31 Temmuza kadar beyan
name vermeleri hakkında bir 
karaname neıretmiştir. 

Hallıeoi lıöp•i: 
-~ 

B•gibı: 
Saat 16 da Kurslar, 18 

de de Spor komiteleri 
haft~lık toplantıları var
dır. 

Bn. Sabiha Gökçen 
Balkan turundan avdet etti 

lstanbul 21 - Büyük bir 
muvaffakiyetle Balkan turne-
sini ikmal etmit olan kıymet
li kadın tayyarecimiz Bayan 
Sabiha Gökçen 17 ,25 te ls
tanbula gelmit ve tayyaresile 
Yeşilköy bava istasyonuna 
inmiştir. Beş tayyareden mü
rekkep bir bava filomuz bu
dudta kendisini karşılamış ve 
iıtanbula kadar refakat et-

• 

miştir. Bayan Sabiha Gökçen 
hava meydamnda İstanbul 
komutanı general Halis, bava 
kurumu ve C. H. P. erkanı 

ile muhafız alayı komutanı ve 
kalabalık bir halk kitlesi ta
rafından baratle istikbal olun

muşlardır. Kıymetli tayyare· 
cimize karıılayıcılar tarafın

dan bir çok buketler takdim 
edilmiştir. 

Beynelmilel Afyon kongresi 

Murahhasımız Necmeddin Sadık Türkiyenin 
Af yon siyasetini h:ah etti 

Cenevre 21 -Anadolu ajan
sının bususı muhabirinden: 

iktisadi Afyon komisyonu 
beynelmilel Afyon komitesi 
raporunu müzakere etmiıtir. 

Söz alan Türkiye murabbası 
B. Necmeddin Sadık rapor 
münasebetile Tiirkiyenin Af
yon siyasetini izah ve rapor 
muhteviyatının ağırlığına rağ

men bir çok meselelerde an
latma imkinı mevcud bulun
duğnu kaydettikten sonra ez
cümle: 

İtalyada 
Dünya kupasını kaza
nan futbolculara albn 

madalya veriliyor 
-~ 

Poma 21 [Radyo] - ikinci 
defa dünya kupasını kazanan 
futbolcular altın madalya ile 

taltif edileceklerdir. -···-
Fransanın 

ihracat açığı -·-
Raris 21 [ Radyo ] -

Fransamn ihracat açığı bu 
senenin beş ayı içinde 7 mil
yar 773 milyon frangı bul
maktadır. Açık geçen sene
nin beş azından fazladır. Se
ne nibayetiı»e kadar açığın 

20 milyar frangı bulacağı 

tahmin edilmektedir. 

Evvelce Tiirkiyede 62 vi
layette Afyon ziraab yapıldığı 

500 - 600 ton iıtihsalit yapıl
dığı halde devlet inbisanna 
girdiğinden beri zeriyatın 17 
viliyete indirildiğini ve senede 
217 ton Afyon istihsal edildi
ğini söylemiştir. 

B. Necmeddin Sadık Tür
kiye hilkômetinin bu fedakir
hğının bütiin dünyaca takdir 
edilmesi lizım geldiğini ilive 
etmiıtir. 

ispanyada 
Nasyonalistlerin ileri 

hareketleri devam 
ediyor 

Salamanka 21 (Radyo] -

Teroel cephesinde ileri hare
kete devam eden nasyona-
listler Ciyanonka hattını mü
dafaa eden cumhuriyetçileri 
geri püskürtmüşler ve Kast
rovayı çevirmişlerdir. 

Alınan bir çok esirler ara
sında 12 makinalı tüfek ve 
110 mevcı.dtlu bir cumhuriyet
çi kıta mevcut bulunmaktadır. 

Mısır büdçesi 
Meclise verildi 

Kahire 21 - Bqvekil Meb
med Mahmud paşa büdçeyi 
parlamentoya takdim etmiıtir. 
Milli miidafaa tahsisatı iki 
buçuk · milyon m111r lirasıdır. 

İngiliz - İtalya 
Anlaşması meriyete . . 

gırıyor 

Londra 21 [Radyo) - Avam 
Kamarasında amele mebusla
rından Beger ba,vekilden 

ltalya ingiliz anlaımasımn 
hangi tanbde ve ne şekilde 
meriyete girdiğini sormuştur. 

Cevap veren hariciye miiste

şarı bu anlaşmanın pek ya
kında meriyete gireceğini söy
lemiştir. -
Kürek mahkumu 
Bir :1ıomünist 
Sof gaga dlJndil 

Sofya 21 (Radyo) - 1918 
senesinde kürek cezasına 

mahkum edilerek Rusyaya 
kaçmağa muvaffak olan ko-
münist Kotoçef Sofyaya dön· 
müttür. -···-

Çinliler 
2000 Japon askeri imha 

ettiler 
Hankov 21 - Hankovrede 

karaya çıkan iki bin Japon 
askeri on iki aaat süren bir 
harpten sonra tamamile imha 
edilmiı ve kırk ağır makinah 
tüfekle 700 silib iğtinam 
edilmiıtir. 

-~::-

Ademi müdahale 
Komitesi toplandı 

Londra 21 - Ademi mil
dahala tali komitesi ispanya
daki gönüllülerin geri çekil
mesini müzakere için mutad 
toplantısını yapmıştır. Öğle
den sonrada müzakeye devam 
edilmiş ve bu sabah gönüllü
lerin ger çekilmesi hususunda 
bir itilaf hasıl olmuştur. 

İngilterede 
İngiliz Alman ticaret 

anlaşması 
Londra 21 [ Radyo J -

Bugün lngiliz maliye nezare
tinde Almanya ile A vustur
yanın birleımesinden basd 
olan ticari ve siyasi meselele 
rinin müzakerelerine yeniden 
batlanmıştır. 
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Gezi Notları: 

Denizli gezisi 
Deniz lige Doğı·u !,. 

O. Becerik 

(Kıı:ılay ve heya kurumunun tertip etttiti 
tenez.zü nünasebetile) 

...._ 2 - nizli illerini biribirinden ayı· - 2 -
Vaktında biletini alan bin- ran Mend: "!S köprüsünü geç- Çalmağa başlıyan kampana 

di, yer bulamıyanlar kaldı, tik Sarz.yköyündeyiz. Üç saat ve onu takip eden uzun bir 
istasyonu dolduran Nazilli- süren bu yolculuk herkese düdükle 6,45 te terkedilen 
lilerin iyi seyaliat dilekleri, çok kısa geliyor. . Aydın is~asyonu, el çırpan 
Bandonun çaldığı güzel bir Sarayköyde DenizJiler adı- mendil sallayan yolcu kalaba-
havaya kanşan Aydın v Sü- na gazetemizin Denizli mu- lığma gıbta eder gibi yavaş 
merli sporcuların şa .. şa .. ses- habiri Asaf arkadaşımız ilk yavaş sakinleşiyor ve mah· 
teri arasında Nazilliden de karşılayıcı ola!'ak bize iltihak zunlaşıyor .. 
ayrıldık. etti. Asaftan Goncalıya kadar it 

Gezi tertip heyeti artık faz- öğrendiklerimiz , Denizlide Şimdi Aydının iki tarafı 
la bilet yaratma münakaşa- umdugumuzdan çok fazla sı- yemyeşil ovalarının arasından 
smdan kurtulmuştu Fakat cak bir alaka göreceğimizi zaferini ve tarihini haykıran 
şimdi de yer bulma vazifesile bize müjdeliyor. Papatyalı tepelerinin karşısın-
treni baştan aşağı dolaşmağa Gonçalı istasyonunda De- dan, uzayan yolların yolcu-
başladılar .. Ayakta kalan yer- nizlili kardeşlerimiz adına baş- ı 
1 k ı d B d f anyız .. 
ecmeyen a ma ı. u e a t k ı· l d k ~ a ıymet ı say av o tor Hat boyunca sıralanan Ay-

bilet değiştirme ve kontrolu Hamdinio başkanlıgv ında Parti D 
işe başladı. dınhlar, enizlili kardeşlerine 

ilyön knrulu üyelerinden ve ··t·· "l · · · t d'kl · Hemen ilave edeyirn ki, go uru mesıoı ıs e ı erı sev-
g azetemizin kıymetli yardım- · · h f tt b ·· Devlet demiryollan sekizinci gıyı, er usa a ve er yon-

işletme idaresinin mevki farki cılarından Fahri Akçakoca den ifade edebilmek kay-
gözetmeden butün yolculara Akca, baş eczacı Nuri, baş gusil çırpınıyor .. Ve tren her 
bir örnek karton dağıttırması öğretmen Hamdi Aydınlıları şeyi temin eden haykırışlarile 
gidişte olduğu gibi dönüştede karşılıyor ve hoş geldiniz ( lhcabaşı ) virajını, çılgın bir 
hem bir çok yolcu\arm rahat- diyorlar. süratle dönüyor. 

sız olmalorını ve hem de ter· ( Denizli ziy~retçi'ere ko- * 
tip heyetinin Nazilliden De- laylık komitesinin) el ilanlan Kompartımanları · dolaşıyo-
nizliye, Denizliden Aydına bütiin yolculara dağıtılıyor. yorum.. Her yolcu, ulaşmak 
kadar biran istirahat etmeksi- istediği gaye için içinde bir 

Treninmiz Goncahdan Deniz-
zin koşup yorulmalarını mucip istical hissetmekten muztarip .. 

}iye doğru dik yamaçları tır- O k d oldu. a ar .. 
manırken Goncalının mecıhur V h k t ··h·· t t' Bu arkadaşlarıma geziye v e er es enezzu u er ıp 

iştirak edenler adına burada nar bahçelerin! geçiyoruz, eden, bu münasebetle iki 
teşekkür etmeği borç sayarım. Babadağın henüz beyaz örtü- ı ~omşu vilayet halkını kucak-

Şiındi vagonları dolaşalım.. , sünü atamamış tepelerinden . , laştırmağa sebep olan Kızılay 
Mübalagasız diyebilirim ki her gelen serin ve yumşak hava- 1 ve Hava kurumlarına hisset-
vagon zevk ve neşe yatağı yı eme eme Denizliye yakla- titği minneti gayet tarafsız 
idi. şıyoruz. Buradada öğreniyo- · hislerle birbiri,;e ifade de.. · 
Herkes kendi kafasında arka- ruz ki Denizlinin kıymetli Bir ihtiyar söylüyor: 

daşlarla'guruplar teşkil etmiş, ilbayı belediye, hava kurumu, - " Hep bizim topraklar 
kimi zengin ve kusursuz işleyen kızılay kurumu başkanları olacak amma, ne yalan söy-
büfenin yardımile, bazıları bu geziyi .. Aydıo.,da okuyunca liyeyim, Aydın sınırları için-
tatlı musahabelerle, çokları bir komite kurmuşlar, komite den henüz dışarıya ayak ata-
saz ve sözle vakit geçiriyor- lıbayın başkanlığanda her gün mamışbm. Bir ayağım çuku-
du. Tren koşuyor, istasyonlar toplanmış gereken tedbiri ra erdi, yarından sonr=l ka-
arkada kalıyor, saat mütema- almış. dere boyun eğeceğiz, bir tür-
diyen ilerliyor.. Avdın - De- (Df'vamı 3 ün<'ll sah1f~rlf' lü fırsat bulup ta etrafta ne 

Enver Demiray 

var ne yok göremedim. ifan
rıma şükür, hayatınım, sahife
leri bembeyaz kalan defterine 
bu vesile ile bir iki sabr 
karalamak mümkün ol~çak !" 

Ve gayet memnun bir ta
vırla cığarasını savuruyor. 

İhtiyar güzel söylüyor. O gü
ne kadar: Aydından yaşı başı 
ilerlediği halde henüz bir ba
hane · bulupta çıkamıyan ve 
yahut kendinde çıkma kud

retini göremiyen belki yalnız 

o değildi. Daha onun gibi 
ihtimal pek çokları vardı. 

Pek tabiidir ki o ve onun gibi 
olanlar bu tenezzühü tertip 

eden kurumlara bizden daha 
çok minnettar kalacaklardı. 

... 
Umurlu istasyonuna ulaşan 

tirenimiz, buradan bir haylı 

yolcu aldıktan ve pekaz ta
vakkuf ettikten sonra kalkı

yor.. Yükselen güneşle bera
ber yolcular arasındaki neşe
de yükseliyor. 

Nazillideyiz .• 
Her teşebbüste değerli ve 

candan alakası görülen Ay-

dının bu güzel ilçesi, onun 
bu neşeli gününe iştirak et-

meden, bu hayırlı teşebbüse 
el uzatmadan durur mu ? 

Tertemiz istasyonunda, ter 
temiz bir yolcu kalabalığı bu-' 
lunan İlçede bandomuz, tren-

den çıkarak i tasyoo ve civa
rında, neşesini etrafa haykınr 
gibi dolaşıyor .. 

200 kişilik müteşebbis bir 
kafill! arasında Sümer bank-

tan da epice kalabalık göre
biliyoruz .. 

• Devamı •ar -
==================:......-========================~================================= 
"Aydın" ın tefrika•ı : 12 adeta neşelendirmişti bile.. lardı. 

il Böyle geze geze artık şeh- - Su ördekler ve bahklar 
ri terketmişler tamamen kır· için yaratılmıştır, diyorlardı. 
lara çıkmışlardı. İnsanlar susuzluklaraoı tarap-Bir Çocuğun Macerası 

Y azao : Jeanne Mairet 

- Ağlama küçük; bunu ya
nında kalan arkadaşı söylü
yordu. Geceyi bizimle b~ra· 
ber geçirirsin ve sabahleyin 
trenle yola çıkarız. 

- Teşekkür ederim. Fa
kat bu akşam gitmeği d3ha 
çok isterdim. Hali ayakta 
duran öteki yolcu sert sert 
aöylendi. 

Öyle ise git bir birinci 
mevki bileti al aziz prensim ! 

Bu istihza; kHhramanımızıo 
bütün mukavemet kuvetlerini 
biranda kırdı ve çocuk büo
kür bünkür ağlamağa başla
dı. Yeni arkadaşları onu te
selli için: 

1 Orada; açıkta yemeklerin~ la giderirler. 
yidiler ve adamlardan birisi Piyer; kendisininde bir adam 

Çeviren : V. H. o civarda keşfettiği bir sa- olduğunu anlatmak için kal-
- Haydi; bırak şimdi ağ- manlıkta yata bileceklerini dırabileceğinden pek fazla 

lamağı, dediler. Kalk seninle söyledi. içti. 
nebatat bahçesine gidtlim o- B y ı f v ı -- u u a yıgın an uze· Artık başı dönüyor, müte-
rayı gezdikten sonra akşam · d b' k l d k' d d rın e ır aryo a a ın en a- madiyen ve ne söylediğini 
Yemegv i yiyecek bir köşe bu- h h t v •• 

a ra a uyuyacagımııa şup- bilıneksizin abuk sabuk ko-
luruz elbet. h k d' d E · · · e yo tur, ıyor u. n ıyısı nu•uyordu. Tamamen sarhoş 

böyle bebek gibi ağlamak- b · · b b'l -d 't unun ıçın eş para ı e o e- olmuştu. 
hn büyük bir hicap duyan mek mecburiyetinde olmadı-

' Piyer çabucak göz yaşlarını ğımızdır. Kendisinin arkadaşları ta-
silc:ti ve adamlardan birinin Piyer; parasını harcamağa rafından bahsettikleri saman-
elinden tutarak onlarla bera- mecbur olmıyac'lğından dola- lığa götürüldüğünü halal me-
ber yola koyuldu. y1 çok memnundu. yal hi11sediyordu. 

Kederini pek çabık unuttu. Öğleden sonra yaptıkları Ot yığınları ona en kaba 
Her gördüğü yeni ve güzel bu nzun gezinti çocuğu çok ve döşekten daha yum~ak 

şey onu boşlandırıyordu. acıktırmış ve susatmıştı. O geldi Biraz sonra bütün ma-
İki arkadaşından birisinin civarda içecek su olmadığı cerasını unuttu ve derin bir 

bir ekmek, biraz sucuk ve iki için arkadaşları onu bol bol uykuya daldı. 
şişe şarap satın alması onu şarap İçmeğe teşvik ediyor· - Sona yana · 
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Köycillük Moııulmaları : 
___.. ... ~ +,.. 

Köy kalk:ınmamızda eleman olan 
ihtiyaç ve bunu giderme yolları 

( Dünkü sayıdan devam ve son) 
. Bu· yolda yazılacak öyle ' 
leyler varld, insan bunları ' 
yazamadığı anlar, içinde bir 
acı, bir azab duyuyor. 

·Muhiddin birgenin Sonpota
da yazdığı gibi, eğer . Nasi
hatçı., köycü olamak istemi
yorsak hakiki köycü olmağa 

çalışalım. Çünkü köylü nasi
hata değil, kendisi için tat
biki kabil yolların kendisine 
gösterilmesine, ve bunların, 
vasıtalarınm ayağına kadar 
getirilmesine muhtaçtır. O, o 

kadar cahil, o kadar her im
kandan mabrumdurki, bereket 
içinde yaşadığı halde yine 
borçludur. Çünkü, bu güne 
kadar ona ,,arkadaş sen yıllık 
gelirini arbrmak için şunu yap 
deyib de yaptırılacak işi ve 
bunun vasıtalarını ayağma ge
tireni,, olmamıştır. Ooun iste· 
diği nasihat dediği budur. 

Ben, alb yedi aydır durma
dan kPnuştum kendilerine 
yıllık verimlerini çoğaltacak 
yerler gösterdim buulardan 
biç biri yapılmadı. Çünkü ya
pılamazdı. Hatta kendilerine 
bu vasıtaların temin olunaca
ğı yerleri öğrettiğim halde 
ortaya çıkan hakikat, köylü
nün her şeyi ayağına kadar 
getirmek ve bundan sonra da 
lier şeyi öğretmeğe başla

maktır. 
Eruinolunuz ki, cahil say· 

dığımız bu bizden bir barça 
olan varlık, iyi \erim veren 
her yeniliği kabule müsait bir 
karakter, kabiliyetli bir yara· 
dalışa maliktir. 

Mesela, geçen yazılarımdan 
birinde Bozdoğan elverişli ol
duğu köy sanatlarından zira
ata dokunanJarından bir ka
çını saydım. Asri arıc\hk gibi. 
Fakat bilfiil çalışmağa başla· 
dıkça bunlar havada dağılan 
kokular kadar kimseye bir 
tesir yapmadı. H~rkes bunla
nn iyiliğini kabul ediyor. Fa
kat kimse yapmağa çalışmı

yor. Önce: Yap ta gürelim 
iyi ise biz de yaparız,, diyor. 
Çok doğru. 

Demek oluyorki, onlarla ko
ouşmalarımııa da yeni ve fay- • 
daverici bir istikamet vermek 
zorundayız. Her konufmada, 
meslegi bilgimiz dışına çıkan 
ve ibüsasımıza girmiyen şey
lerden uzak kalmak mecburi
yetindeyız. Yani " nasibat9i
lıkten,, kaçınmak zorundayız. 
Onlara nasihat verevere bık
kanlaklarını getirdJk. Söyler
ken dinler gördüğümüz köylü 
böylalikle bizlere olan inan-

Yazan : KÖYCÜ 
cını da kaybediyor. Yalnız 

dinleyici oluyor.Onları dinleyici 1 

değil dinldiklerini yapıcı bale 
getirmek için çalışmak iste
yorsak her kes kendi bilgi-

sine giren şeylerden konuşmalı 

onları öğretmeğe çalışmalıdır. 

Mesela bir ziraatcı, ziraattan 

bir hukukcu, kendilerine fayda 

veren ve işlerine yarıyan ka
nun maddelerinden, bir ida
reci yapıcı ve yaptırıcı iyi 
teşebbüslerden .. : . konuşursa 

onların güvenlerini kazanmış 
oluruz. 

İlk köycülük parulası: Köy 
gezilerine çıkış. Ve bundan 

sonra da onlarla konuşmalar

da kendilerine ihtisas ve bil
gimize giren ve kendilerine 
fayda vermesi melhuz olan 
şeylerden bahsedişidir. 

( Bitti ) ------Denizli gezisi 
- Baş~arafı 2 lnci Sııyfada-

Bu karar ve tedbirlerin 

tamamen hatta fazlaşile tat

bik olunduğuna 850 Aydınlı 
takdir ve hayranlıkla şahit 

olduk. 

İstasyonu dolduran binlerce 
D ·nizlinin alkışları ve yaşa 

seslerine karışan Denizli hal

kevi bandosunuk selam hava

sına mukabele eden Aydın 

halkevi müzikası nın katşılıklı 

nağmelari arasında trenimiz 

istasyonda durdu .. 
Aydınlılar: Denizlinin sevgi 

ve samimiyetle meşbu muhiti
ne, çok misafirperver ve sı

cak kanlı D~nizlili kardeşle

rinin arasma karıştılar. 
Devamı var 

ilin 
Söke hususi muhase
be müdürlüğünden 

Söke kazasına bağlı 210 
adet köy yollarının lavbaları 

15'61938 tarihinden itibaren 

21 gün müddettle açık eksilt

meye konulmuştur. Talip olan

lar ve şartnameyi görmek 

ve % 7,5 depozitalarını ya

brmak üzere söke köy büro
sona müracaatları ilan olunur. 

Eksiltme 6171988 tarihte 

Çarşanba günü saat 15 te 

Söke de hususi muhasebe da-
iresin ne yapılacektır. 575 

10 14 18 22 

Devlet Demir.gollaEı işleme .tJmum 
Müdürlüğünden: . . ... " 

1 - Devlet Demiryolları İstayon sınıfında · isl'ihdam edil
mek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alın~caktır. 

A - Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta sahsili bi-
tirmiş olmakı ' · 

B - Türk olmak. 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan· (dahil) yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf · olmek, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi ·mua~ 

yenelerinde faal serviste çalışmağa mani bir araza ve hasta
lığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir. Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle .. . 
alınacaklardır. ) 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cümartesi günü 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzrum işletme merkezle
rinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe 'ka
dardır. 

5 = Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müra
caat edeceklerdir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında fazla malamat al· 
mak isteyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. [598] 22 27 2 8 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhal ızltğından 

Hıdırbeyli köyünden çakal 
oğullarından Bayram oğlu 

Ali ve Hıdır müvekkilleri 
Kızılcapınar karyesinden tah
tacı emir oğlu Ahmet evlat
ları Raziye ve Elif ve Dur
muş ile Veli kansı Raziyenin 
murisleri tahtacı Emir oğlu 
Hüseyin Ahmet ve Veli ye ait 
Hıdırbeyli köyünün Çobankuyu
su mevkiinde şarkan Tarik 

şimalen evelce hacı İlyas eJyevm 

çakal oğlu Bayram mahtum
ları Ali ve Osman garben 

mkaddema imam oğlu halen 
Atçalı oğlu Mustafa veresesi 
cenuben mukaddema Atçalı 

oğlu Mustafa elyevm veresesi 
ile çevrili 8 dönüm incir bah
çesine ait Mart 93 tarihli 

muvakkat ilmühaberlerin ta
puda kaydı bulunmadığmdan 
ciheti tasarrufu hakkında ga
zete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra mahalline memur 

gönderilecektir. Sözü geçen 
yerde mülkiyet veya her 
hangi bir aynı hak iddiasında 
bulunanlar varsa resmi vesi
kalarile mahallinde bulunacak 
memura veyahut o güne ka
dar 642 fiş sayısile müracaat 
eylemelüri ilin olunur. 

599 

......... Abone şeraiti ....... . 
ı 

~ Yıllığı her yer için 6 lira. 
: Altı aylığı 3 liradır. 

i idare yeri: Aydmda C. H. 
i P. Basımevi. 
i gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare ınüdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. 
: ............................................... . 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhal ızllğından 

Aydının Koçarh nahiyesiniııi 
ağıl mevkiinde doğusu İbra-

him karısı Ayşe ve molla 
Hüseyin karısı Ayşe batısı 

Osman sğlu Mehmet ve Ko
çarlı su köpü ve yolu kuzeyi 

Emin yereseleri göneyi Hüse
yin karısı Ayşe ile çevriH 

78 ağaçlı zeytinli 15 dönüm 
tarla senetsiz suretile Koçar

lıdan hafız İbrahim karısı 
Hafizenin iken 20 sene avvel 

ölmesile varisi oğlu Ahmedi 
Rifatı bıraktığı köy kurulun-

dan getirilen ilmühaber mu
cibi mumaileyh namına bu 

yeri yeniden tescilini istemek· 
tedir. 

Tapuca kaydı bulunmayan 
bu tarlanın ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
linde keşfi yapılacağından bu 

yerlerde bir hak iddiasında 

bulunanlar varsa mahallinde 
bulunacak memura 641 fit 
sayısile müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 601 ' 

Zayi 
Milli Aydın bankasına vuko 

bulan tevdiatımı mübeyyin 

mezkur banka tarafından ye
dime verilen 231111937 tarih 

ve 112 numaralı küçük can 
besab cüzdammı zayı ettiğim
den, yanisioi alacağımdan es
kisinin hükmü kalmamış oldu .. 
ğunu beyan eylerim. 

Aydının Cumhuriyet ma
Jlesinde mukim Çineli 

Süleyman kızı 
Fatma Garip 



\'OZı 4 AYDIN 

Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: 
Akar No. Vakfı NeTi Mikdan Mevkii Ada Panel Pafta 
101139 Softa o. camii ana 172 metre G&zelhisar cumhuriyet 139 

Balvan 20 incir aokak 
2 so 

11 60 Haziae ana 45,SO " Veysi pap kurıanlahan 65 16 13 
111 62 Abaci z. balil arsa 13 " Mimar ıinan 74 31 20 

Yukarda yazıb Gç parça gayri menkullerin mlllkiyetleri aatılmak üzere açık arbrmaya 
çıbnldı 27161938 paiarteai ıGnti saat onda ibaleai Aydın vakıflar idaresinde yapdacaktır. 
Taliplerin fazla malAmat almak isteyenlerin % 7,5 teminatlarile Aydın Vakıflar idaruine mil· 
racaatlan. (573) 9 14 18 22 

ilin 
Aydın Belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin m&lkiye
t inde bulunan Cumhuriyet 
mahalleainde 321 ada 12 par· 
sel numaralı ve 199 metre 
murabbaı arAmn mlllkiyti a
çık artırma suretile Abhktır. 

2 - Muhammen bedeli be
raber 60 kul'Uftur. 

3 - isteklilerin prtname
ılrmek nzere yazı itleri mil
dürlllj.One, artırmaya iftirlk 
için 896 kllnlf muvakkat te
minatlarile 23161938 Perıenbe 
günil saat 15,30 de belediye 
daimi enctimenine milracaat
ları illa olnur. 

8 12 17 22 567 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hutaaeai eald operat&ü 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
lataabuldan dinmittür. Hutalarını her pa Ababtaa 

alqama kadar Park kartıaında yeni yapbrclıtı eYinde 
kabul eder. 130 

....................................................... 
: DOKTOR : 

f FAHREDDİN SÜGÜR 1 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütabaasısı : 
• • 
: Pariı Tıp Fakültesi Haataneleriaden lhtiauh : • • 
: Mua1reaehaaaiA1dın~a Gui Bulnnnda Bafalıorlu dükkiaıaıa : 
• • ı flzeriade ber fİID aababdaa aktama kadar Haatalariaı kabul eder : ........................................... ~ .......... . 

IAYlı214 

ilin 
Agdın 11alııf lar 
ldarealnden 

Vakfa ait olup Ortaklarda 
~aki H-n fabrikamda 
depo edilmif bal-n 9'l19 
Aydıacla Ekrem çiftçi fabri
ka1mcla depo edilmif ola 
3471 kilo ldiçllk asitli zeftia 
yailan iki kaimede ve ba 
yailann tealimclen aonra di
binde kalacak pM&lan keza 
iki kaime ile açık artbrma1a 

konuldu. Satq maballiacla 
tealim prtiledir. 

ihaleleri 23161938 Pe119abe 
Mat 10 ela Aydın vakıflar 

idaresinde yapılacakbr ; art
brmaya iftirak edecek olaa
lar % 7 buçuk muvakkat te
minat vereceklerdir ihale be
deli pefindir. Taliplerle fazla 
malimat almak isteyenlerin 
Aydın vakıflar idar1inde mi· 
racaatlan. 

(559) 4 12 22 

lmtlyu .. hlbl " Umumi N .... ., .. 
Mlld&rl ı Etem ..... .. 

Buıldıta 1•r ı 
C. H. P. Buı-.t 

C. H. P. Basımevi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
................ •------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri I 

i•Cl#·'*'.'·····"""+""~·ıı:w: .. •.•.'*'.'.""'.'."".".•.'*'.' .. •.#i?. ....... . . . . ... . . ..-. 

, . BAKTERiYOLOG f. 

l! Doktor Şevket Kırbaş : 
c! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
=-~4 Hllkamet caddesinde Hava Kurumu kal'flSlnclaki f. 

•ı· muayenehanesinde, bergtln saat yediden sekize ve +. 
:. llçtea yediye kadar hastalarım kabul ve tedaTi 1 

eder. Her ttirlll kan, idrar, balram muayeneleri icra 
+ edilir. Veremliler, en son tedavi vuatası olan 
t Pinomotorabi ile tedaTi edilir. (353) 

.................... ~···· 1 DOKTOR - OPERA TÔR 

1 
Medeni Boyer 

Memleket Haıtanesinin yeni Operat6ril 
Hastalarım Her giln park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıia evin tilt katuada 
kabul eder. · 

Muayene aaatlan : ' 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-8 


