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· R. Ar as mecliste beyanatta bulundu 
Tıür.k - Afgan teşriki mesai muahedesi temdit edildi 
Ankara 22 - Büyük millet 

meclisinin bugünkü toplanb· 
amda Efganistan hükumeti 
ile akdedilen her iki bükü
pıetin teşriki mesaisine aid 
muabedenin temdidi hakkın
daki protokolun tatbiki layi-

hasının müzakeresi yapılmış 
Hariciye vekili doktor Tevfik 

Rüştü Aras sık sık sürekli 

alkıılarla kesilen uzun bir iza
hat vermiştir. 

Hariciye Vekilimiz izaha
bnda komşumuz Irak, Mısır. 
•e İran devletlerile aramız-
daki dostluk ve kardaşlığın 
çok ileri tezahürlerinden bah
setmiş ve Suriye içinde; " bu 
hükikmetinde yakında •istikla
line kavuşmasını arzu ederiz. 

Maarif vekili şark 
Vilayetlerine 
Segahata çıkacak 

Ankara 22 - Maarif ve
kili B. Saffet Arıkan bugün
lerde Şark viliyetlerine çıka
-cak bilhassa Van gölü sahille· 

rinde kurulacak olan Şark 

TÜDİYersitesi iıleri ile meşgul 

olacaktır. Maarif vekili Van

dan döner dönmez derhal 

İzmire gelecek izmir ve Ma
nisa vilayetleri dahilindeki 

Maarif işlerini ve yeni açıla
cak meJdepler vaziyatlerini 
.tetkik edecektir. 

--+--

Mısırda 
Kabine buhranı başladı 
Mehmed Mahmud 
paşa kabinesi istifa 

etti 
Kahire 22 - Başvekil Meh

med Mahmud başa istifa et-

miştir. Yeni kabinenin hafta 
nihayetinden evvel teşkil edi
leceği ümid edilmektedir. 

• 
Halkevi köf••i: 

Bugün: 
Saat 17 de Ar, 18 de 

Sosyal yardım komiteleri
nin haftalık toplantıları 

• 

vardır. 
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Mecliste mühim beyanatta 
bulunan 

H. Vekilimiz T. R. Aras 

Suriye halkının bize karşı 
dostluk ve kardeşlik hislerile 
meşbu olduklarına şüphemiz 
yoktur. Biz daima dostluk 
için çalıştık v~ çalışıyoruz ,, 
demiştir. 

Türk Afgan muahedesinin 
temdidi hakkında ezcümle; 
bu muahedenin komşumuz 
Sovyet hükumeti ile büyük 
dostumuz Britanya büküme
tinin muvafakat ve hatti 
müzaheretlerile aktedilmiş ol
duğunu söyledikten sonra; 

t " Türk Afgan muahedesinin 
temdidi münasebetile verdi
ğim izahatla ihtisasatımı da 
etaflıca arzettim. Kabulünüzü 
reca ederim " demiş ve ka
kun layihası müttefikan kabul 
edilmiştir. 

1 Adanada yapılan sulama kanalları 
ve Barajların inşaatı ilerliyor 

Adana 22 - Geçen sene başlanan sulama kanallarının 
inşasına hararetle devam edilmektedir. 

Dört büyük köprünün inşaatı yakında ikmal edilecektir. 
Sıcakların şiddetinden geceleri elektrikle çalışılmaktadır. 
Büyük barajm inşasına yakında başll'.nacakbr. 
Bu inşaat 10 milyon liraya mal olacakbr. 
Taşkınların önüne geçmek için yapılacak kanalların inşaa· 

tana da bugünlerde başlanacakbr. 
Bu kanallarda dört milyon liraya mal olacaklardır. 

Zonguldakta bir 
Yıl dönümü 

Zonguldak 22 - Zongulda
ğın Milli idareye kavuştuğu
nun yıl dönümü Halkevinde 
marasimle kutlulanmışhr. 

-·-lzmiriıı turistik 
yolları yapılacak 

İzmir 22 - İzmir vilayeti
nin turistik yollarının inşası 

hakkındaki layihaya encümen
ce verilen yeni şekil ve mad
ler meclisin umumi heyetine 
arzolunmuştur. 

Yeni tadilata S!Öre, yolların 
tamir ve inşası için tahsis 

edilecek fevkalade gelirler 
şunlar olacaktır: 

Vilayet dahilindeki yol mü
kellefiyetlerine ikişer lira, 
tren, tramvayt vapur nakliye 
ücretlerine de yirmişer para 
zam edilecektir. 

Almanya ya 
Gidecek olan ticaret 
Heyetimiz 

İstanbul 21 - Türk - Al
man ticaret anlaşması müza· 
kerelerini idare edecek olan 

ticaret heyetimiz, hariciye ve
kaleti genel sekreteri Bay 

Menemencioğlunun riyasetinde 
haf ta sonunda Berline gide
cektir. 

Almanlarla ticari münase
betlerimizin geniş inkişafa 
mazhariyetine matuf olan mü-

zakerelere B. Menemencioğlu 
gibi mümtaz bir Türk diplo-

matının riyaset etmesi Alman 
iktisadi mahafilinde alaka ile 
karşılanmıştır. -···-Brezilyaya ltalgan 
mali idhali 

Riodöjaneyro 22 [Radyo]-

Ortaokul imtihan
ları bitti 

Haziramn sekizinden beri 
devam etmekte olan ortaokul 
sözlü ve mezuniyet imtihanla
rı dün bitmiştir. \ 

Talebenin karneleri yetiş· 
tirildiği t akdirde bugün tevzi 
edilecek ve bu sene orta
okulu kaç kişinin bitirmiş 
olduğu anlaşılacakbr. 

Halkevi salonunda 
Haber aldığımıza göre bu 

ayın 25 inci cumartesi günü 
saat 18 de Halkevimiz temsil 
salonunda Süreyya Diker biç· 
ki ve nakış yurdu senelik 
eserlerini teşhire başhyacakbr. 

Sergi bir hafta kadar her 
kese açık bulundurılacaktır. -
Romanya kıralı 
Bükreşe avdet etti 
Bükreş 22 - Romanya 

kıralı majeste Karol Kösten
ceye varmışbr. Kırel K6sten-

cede 21 pare top atılniak au
retile selimlanmıf ve busuai 
trenle Bükreıe hreket etmiıti. 

Belgrad gazeteleri kralın 
İstanbulda Atatürkle yapbğı 
hususi mülakata büyük bir 
ehemmiyet vermektedirler. 
~ 

Avam kamarası 
Avam kamarası muha
liflerin takririni reddetti 

Londra 22 [ Radyo J -
Avam kamarasında harici si
yaset hakkmda muhalif parti-

lerin verdikleri takrir yüz 
kırk reye karşı iki yüz yet
mi~ reyle reddedilmiştir. 
~ 

Musolini ispanyaya 
bir ceneral gönderdi 

Londra 21 - " Times,, ga
zetesini Roma muhabiri bildi
rıyor: 

Zannedildiğine göre Düçe 
mareşal Graziaoiyi geçenler
de İspanyaya göndermiştir. 
Mareşala verilen vazife İspan 
yada askeri vaziyeti tetkik 

ederek müşahedeleri hakkında 
İtalyan hükumetine bir rapor 
vereekti. 

Brezilyaya İtalya emtiasını 
idhal etmek :çin bir ticaret 
şirketi teşkil edilmiştir. 
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Aydın ve Nazilli halkı Denizlide .• 

- Aydı•llW seliyorlarmıf L f 
- Na aman ve nasıl? 
- 19 Haziran pazar gün&, 

hususi tenezzüh trenile. 
Bu gtlzel havadis atızdan 

ağıza hemen Denizli muhitine 
yayıldı. Herkesde bir sevinç ve 
hareket başladı. Aman misa
firlerimizi iyi karşılayahm, 
Aman misafirlere iyi bakalım, 
aman mahcup olmıyalım. Her 
ferd ıahsen ve ferdlerin top
landığı her teşekkül kitle ha
linde bunu dütünüyor, bir 
feyler yapmak isteyordu. Ni
hayet toplantılar yap.Idı, ka
rarlar alındı 'o tatbiki için 
vazifeler verildi. Dört kişilik 
bir heyet misafirleri Goncalı 

istasyonunda karşılayacak ve 
kolaylık komitesinin hazırla

dığı beyannameyi orada dağı-
tıracak. 

Parti baıkanı muhterem lı
bayımız Ekrem Enkür baıta 
olduğu halde Belediye reisi 
ve bütün tetekküller Halkevi 
bandosile Denizli lsatyonunda 
karşılayacaklar ve Belediye 
tarafınden bir buket takdim 
olunacak, bundan başka, lo
kantalara, gazinolara ve me
sire kahvelerine belediyeden 
emirler tebliğ edilecek ve ve
saiti nakliye bol ve ucuz bir 
surette hazırlanacak. bu işler 
bir anda ve pek kısa bir za
manda yapıldı. Misafirleri kar
tılamaya gidecek olan heyet 
araba ile yola çıkarıldı. Şeh
rin her tarafı yeniden teftit 
edildi. Pamuk kaleye gidecP.k 
misafirlerin su ihtiyacı düşü
nüldü ve lizımgelen emirler 
verildi. 

Fahri Akcakoc:a Akca 
Hamdi Berlunu, Baf8a&CI 
Kadri Arbaı, Bat muallim 
Hamdi Klmil ve Rakım Ha
ruf Goncah iıtaıyonunda kar
ıılama heyetini tqkil ediyo
ruz. Oraya varmıı, henüz 
mebusumuz Hamdi Berkmanın 
ikram ettiği nefis sigaraları 
içmiıtik ki trenin düdüğü du
yuldu. İstasyonda vagonların 
daracağı yerde mevki aldık 
Uzaktan tren göründü. Maki
nenin bacasına Ulu Önderi
miz Atatürkün ayakta duran 
canlı bir tablo ve etrafında 

şanlı Türk bayrakları ve Ye
şil dallarla süslenmiş, makine 
arkasında vagonları sürükle
yerek istasyona giriyor ve önü
müzden geçiyor. 

Tren hıncahınc, içindekiler 
neşe içinde, geçen vagonların 
kimisinde bando, kimisinde 
ince saz çalmakta ve kimisin
de de gençler cumhuriyet 
martını söylemektedir. Bütün 
katar bayraklarla ıüslenmit 
ve ortadaki vagona (Denizli 
halkına Aydınlılarm selim ve 
sayg1smı sunmağa geldik) 
ibaresi büyük harflerle uzun 
ve beyaz bir bez üzerine ya
zılmış ve koca vagonu baştan 
başa kaplamış bulunuyordu. 

Biz, muhterem misafirleri 1 

vagonlar geçerken selimlıyo-ı I 
ruz. Tren duruncada kafile 
reisini bulmak ve [ Hoş gel- ı 
diniz J demt;k için koşuyoruz. 
Katarm baş tarafına yakın 
bir yerde kafile tertip heye
tini bularak kendimizi tanıtı
yoruz. Onlarda isimlerini bize 
lutfediyorlar. 

Mi1afirlerin gelmesine 
zar olunuyor. 

Kızılay başkanı Dr. Nafiz 
inti- ve Hava kurumu başkanı 

Ahmet Emin ve daha birkaç 
Goncalı istasyonunda: zat .. 
Başta sayın saylavımız Dr. (DeYam1 3 UncU Hh1fede 

•Aydın" ın tefrika•• : 13 

Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeonne Mairet 

Uyandığı zaman güneı 

ufuktan epiyi yükselmit par
hyordu. Yeni bir yaz günil 
bütii ta•aasile baılamııtı. 

Piyer dirseğine dayanarak 
ve nerede bulunduğunu babr
lamağa çalııtı. 

Sarhoşluğun kafasında ya
rattığı bulutlar sıyrılmağa 

başladı ve çocuk yavaş yavaş 
her şeyi hatırl.adı. 

iki bamio;ini aradı, fakat 
onların ikiside görünürlerde 
yoktular. 

Piyer evveli yavaşça çağır
dı. Cevap a.lamayınca c.;sini 
biraz daha yükseltti. 

Fakat hiç bir cevap alama-

Çnireo : V. H. 

yınca burada yapa yalnız ol
duğunu anladı. 

Korkudan titremeğe baıla-
dı. Birden kendini samanlık
tan dışarıya attı ve daha 
kuvvetle bağırmağa baıladı. 

Lakin orada iki bot fİfe 
ile akşam sucuğun sanlı oldu
ğu yağla kiğıt parçasından 
başka bir ıey bulamadı. 

Biçilmiş bir tarlada bulun
duğunu görüyordu. 

Silkelendi, üstünde ve ba

şındaki aaman parçalarını 

düşiirdü ve yola doğru koştu. 
Orada yeniden ahpaplarmı 

aradı. Artak katiyen terke-

r 

Ademi müdahale komitesi _, ____________________ ___ 

GIJnülllller ve deniz kontrolu mesele
ler ini halletti _..., _____ _ 

Londra 22 (Radyo) - ka- le bu sabah hasıl oloa prea-
l'lfmazhk tali komitesi bu sip anlaımaıının mevcudiyeti-
sabah saat on birde toplana- ni tehlikeye düşiiremiyecek-
rak ispanyada harp eden ec- tir. 
nebi muhariplerin geri alın- Londra 22 (A.A.) - Gaze-
ması hakkında bir prensip teler ademi müdahale komi-
anlafması temin edebilmiştir. tesin;n önümüzdeki içtimaıaa 

Şimdiye kadar bu meselenin pek büyilk ümitle bağlamak-
kalması tali komitesinin son tadarlar. Gazeteler bu gÜD 

celselerinde bahri kontrola ait gönülliilerin geri alınma11nın 
maddeler üzerinde çıkan güç- mukaddematına şahit oluna-

lükten ileri gelmiştir. Bu sa- cağını ve bunun neticesi ola-
bah celse açılır açılmaz anla- rak Fransa ile İtalya arUJn-
şılmıştır ki meselenin daha da bir mukarenet husule ge-
esaslı bir şekilde tetkiki bu leceğini ve nihayet ispanya 
hükümetlerin tamamile mües- harbine nihayet verecek bir 
sir olacağına komitede temsil tavassut vukubulacağım tah-
edilen dokuz devlet delegele- min etmektedir. 
rinin kanaat getirmesini te- Gazetelerin ekserisi nikbin-
min etmiştir. Bu sayede pren- tiklerini aşağıdaki mülihaza-
sip anlaşması iltifatla Labul ya istinat ettirmektedirler. 
edilmiştir. Bundan sonra ge- ltilifın menafiinden birin 
lecek günlerde komitenin te- evvel müstefit olmağı arzu 
ferr6atil.: tesbite çahşacağı eden ve ispanya itilafının te-
bazı ikinci derecede noktala- madi etmesinin kendisi için 
nn tetkikine geçilmiştir. Böy- · bir yük teşkil edeceğinden 
lece hazırlanacak olan tam endişe içinde bulunan ltalya 
metin bu hafta sonunda ve- zannolunduğuna göre Londra 
ya gelecek hafta başında top- komitesinin ilk celsesinde pek 
lanacak olan komite heyeti büyük bir hüsnüniyet göste-
umumiyesinin tasdikine arze- recektir. 
dilecektir ki bu tasdikin der- Fransa İspanyaya bir ko-
hal yapılaeağı da şupbesizdir. misyon izamı tarihinden iti-

Karışmazlık tali komitesi baren Pirene hududunda bey 
içtimaını saat 13 te kesmiş nelmilel bir kontrol ihdasına 
ve saat 17 de tekrar toplan- muvafakat etmekle hibnüai-
mıştır. Bu son içtimada ko- yetini göstermiştir. 
mite bu sabah kabul edilen 
deniz kontrolüne aid metnin 
bazı teferruat noktalarını 
tetkik etmiştir. Bilhassa gö
nüllülerin geri alınma411 işinin 

finansmanı mevzuubahistir •. 
Bu husustaki müzakereler bu 
haf ta sonuna kadar uzasa bi-

dildiğini anlamıştı. 

Çocuk yüreğinin sıkıldığını 
hissediyor ve istasyonu nasıl 
bulabileceğini düşünilyordu. 

Etrafına bakınıyor, Fakat 
kimseleri göremiyordu. Yolunu 
kime soracaktı. 

Biraz ileride bir çeşme 

gürdü. Ona doğru koştu. Yı
kanmak ve ondan sonrada 
ne yapacağını düşünmek iıti
yordu. 

Çeımeoin başında caketini 

çıkardı ve o zaman caketinin 
cebinin çok hafiflediğini fark 
etti 

Nihayet Piyer; iki hamisi
nin, iki dostunun birer hır

Sl'ıda n başka bir şey olma

dıklarını ve ke•1disini merha
me"tizçe soyduklarına anladı. 

Şimdi Parise nasıl gidecek 
ve amucasını nasıl buhbile-

-···-Amerlllada casusluk ~ 
Be-zanson 21 [A.A.] - Diln 

askeri mahkeme üç casus 
hakkında hükmünü vermiftir. 
Bunlardan biri yirmi sene, 
diğer ikisi beşer sene hapse 
mahküm olmuşlarlardır. 

cekti. Yavaı, yavaı bltlD 
cesaretini kaybetti. · 

Ôyİe titriyordı ki hemen 
oracığa çöğer gibi oturdu. 

Ne yapacağım diltnlyorda. 
Amucasının adreıioi bilmif 

olsaydı ona bir mektup ya-
zarak başından geçenleri an
latırdı. Fakat Pariıte avukat 
Delsart adresi ile gönderile
c~k bir mektubun yerine 

varması pek bllyilk bir talie 
bağl idi. 

Bu mektup amuca11nın eline 
geçse bile cevabı beklemek 
lazımdı. Halbuki onu bekliye

cek bir yere malik değildi. 
Bir aralık aklına; iyi kalpli 

doktora yazmak geldi. Fakat 
b ı pek ayıp olacaktı. Onun 
için çabucak bu düşünceyi de 
bir tarafa attı. 

- Sonu 1ana • 
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Aydın ve Nazilli halkı Denizlide •. ilin 
- Ba,~arafı 2 inci Sayfada-

Goncalıda tren pek az ka
hyor. Misafirlerimiz bizi va
gonlarına almak ve tamamile 
dolu bulunan vagonlarında 
bize yer vermek suretile bü
yük nezaket ibraz ediyorlar. 

Tren Goncalı ve Eskibisar 
yokuşunu soluyarak ve pek 
müşkülatla çıkıyor. Denizli 
istasyonu göründü. Trende 
bir sevinç ve kaynaşma baş
ladı. Vagonların ötesine beri
sine konan eşyalar, toplanı

yor, şapkalar giyiliyor, fotoğ
raf makineleri omuzlara ası
lıyor. Tren istasyona girerken 
uzun ve devamli düdüğünü 
öttürüyor. Aydın Halkevi 
bandosu güzel bir parça çalı
yor. Denizli balkı, istasyonu 
baştan başa doldurmuş önün
den geçen vagonları durma
dan alkışlıyor. İstasyonun du
rak yerinde teşekkülJer bir 
intizam dahilinde yer almış 
llbay ve Parti başkanı ve 
muhterem eşi ile bt.lediye 
reisi ve memleketin ileri ge
len zevatı göze çarpıyor. 

Denizli halkevi bandosu bir 
kenarda mevki almış selam 
havası çalıyor. 

Katar istasyonda durunca 
kafile tertip heyetinin bulundu
ğu vagona doğru belediye 
reisi ve teşekküllerin mümes
silleri ilerliyorlar ve hazırla
nan buketi takdim ederek 
(Hoş geldiniz) diyorlar. Bu 
kısa merasim üzerine bütün 
Yagonlardan misafirler atlı
yorlar ve orada bulunan De
nizli balkı ile samimi bir su
rette ltaynaşıyorlar. Vali ve 
parti başkanı ve muhterem 
eşi misafirlere nüvazişkar söz
lerle iltifatlar saçıyorlar. 

Aydın halkevi bandosu öne 
düşerek değerli parçalar ça
larak şehre doğru ilerleniyor. 
Arabalar, otobüsler. kaptıkaç
blar dolup ilerliyorlar ve bir 
kısım misafirler ve halk neşe 
Ye sevinç içinde yaya olarak 
Yürüyorlar. C. H. P. İlyöu 
kurul kurağı önünde durula
talt o muazzam samimiyet 
eseri olan ( sevgi ve saygı ) 
lavbası parti kurağının önüne 
konuyor ve yola devam edi
lerek halkevine varılıyor. Hal-
ltevinde samimi bir kaynaşma 
haşlıyor. Burada tanıdıklar 
hitbirlerioi arıyorlar. Bunlar 
lneınnun, aradıklarının gelme
diğini duyanlar mahzun, bu
tada Aydınlar namına doktor 
hay Hasan Tahsfo Soylu sdis 
bir ifade ile güzel bir söyle\t 
•öylüyor Denizliden Bayan 
l'iaime Karamil ve balediye 
teisi Nail Küçükağa cevaplar 
'feriyorlar. Bundan sonra me-

rasim bitiyor ve herkes gu
rup gurup bir tarafa ayrılıyor 
ve eğlenti ve gezinti başlıyor. 
Denizliye gelen Aydın ve 
Nazilliden kadın ve erkek 
(1200) e yakındır. Gelenlerin 
hepsini münevverler teşkil et
mektedir. Bu mümtaz şahsi
yetlerin Denizli sokaklarında 
vakarla dolaşmaları ve şura
ya buraya gitmeleri Denizliye 
büyük bir hareket vermiştir. 
Ordu evi bağçesini, Delikliçı
nar gazinolarını, çamlık ve 
İncirlipınari bu sayın ID;isafirler 
şereflendirmişlerdir. Öğleden 
sonra idman sahasında Nazilli 

Sümerspor ile Denizlispor klüp-t 
leri arasında bir futbol maçı 
yapılmış ve bire karşı iki sayı 
ile Denizlisporu galip gelmiş
tir. Bu maç ta çok samimi 
bir hava içinde cereyan et
miştir. 

Gerek vaktio darlığı ve ge
rekse otobüs ücretlerinin yük
sekliği hasebile 22 kilometre 
uzakta bulunan ( Hiyerapolis
Pamukkale ) harabelerine çok 
kimse gidememiştir. Maama
fih 25-30 ldşi kadar meraklı 
gidüp ziyaret etmişler ve çok 
memnun olarak avdet etmiş

lerdir. Orada gördükleri şey
ler bu zevatın yorgunlukları
nı gidermiş ve verdikleri birer 
lirayı unutturmuştu. 

İncirlipınarda Aydın Halke
vi ve Denizli Halkevi bando
lan muhterem misafirler şe
reflerine durmadan en güzel 
parçalarını çalmışlar ve pek 
çok takdir toplamışlar. 

Tren, proğram mucibince 
saat 18,40 ta hareket ede
cektir. Misafirler, saat 17,30 
ta araba ve otomobillerle is
tasyona inmeğe başladılar. 
Denizli halkıda uğurlamak 
için istasyona akmağa başla
dı. İstasyonda bir saat kadar 
son bir kaynaşma ve görüş
me oldu. Belli ki Aydın ve 
Nazillinin muhterem ziyaret
çıleri yeşil Denizliyi ve onun 
güzel pınarlarına doyamamış
lardı. Denizlide bulundukları 
yedi saat zarfında biribirin
den oldukça uzak olan mesi
relerini göre bilmek ve bura· 
larda azar azar eğlenebilmek 
için iyice emek sarfdmişlerdi. 

Vakit yaklaştı. Hareket 
saatına on dakika kaldı. Tren 
birinci çanını çaldı. Herkes 
vagonlarrnda kemali intizam
la yerl~rini aldı. Aydın Halk
evi bandosu bizi pek memnun 
eden parçalarından birini 
daha vagon içinde çalmağa 
başladı. D .!n;zli belediye reisi 
beraberinde encümen azaları 
olduğu halde katarın başın-

dan nihayetine kadar bütün 
vagonları birer birer dolaşa· 
rak misafirlere güzel yolcu
luk diledi. 

Tam saat 18,40 ta hareket 
düdüğu çaldı. Her vagondan 
mendiller sallanarak, şarkılar 
söylenerek Allahaısmarladık 
sesleri ve Denizliler çok yaşa! 
yaşa! şa, şaşa avazeleri yük
seldi. Tren yavaş yavaş is· 
tasyondan ayrılıyor ve Deniz
liler doyamadıkları misafirle
rini alkışlarla uğurluyor, is
tasyonun son kısmmdada De
nizli halkevi bandosu yolcula
ra selamet temenni eden nağ- ' 
meleri üflüyor. Tren gozu
müzden uzaklaşb ve fakat 
onun keskin ve hasret çeken 
düdüğünü uzun müddet din
ledik. Biz, Aydın ve Nazilli 
misafirlerimize doyamadık ve 
onların Denizliye şeref ver
melerinden çok sevindik. Bil
mem onlar bizden memnun 
kaldılar mı ? 

Tren gitti. Bizde istasyon
dan dönüverdik bir de bak
tıkki Nazillispor gençlerinden 
bir gurup bir kaptıkaçtı ile 
iistasyona geldiler. Bunlar, 
maç çok geç bittiği için vak
tinde sahadan ayrılamamışlar 

ve trene yetişememişler. Bunla
rı burada bir gece kendimize 
misafir etmek istedik ve fa
kat onları Nazillide bekliyen 
işleri bırakmadı. Bu emelimi
ze muvaffak olamadık kaptı
kaçtı ile Sr ayköyden treni 
önlemelerini tavsiye ederek 
onları da Sarayköy yoluna 
uğı.rladık. Yolda lastik pat
laması gibi ufak kazalar ol
madı ise her halde trenden 
evvel Sarayköye varırlar ve 
orada arkadaşlarına iltihak 
ederler. Biz selametle gitme
lerini dileyoruz. Bu gelişten de 
duyduğumuz sevinci tekrar 
arzetmek için bu sabrları ka
ralıyorum. 

Vilaynt daimi 
Encümeninden 

350 liraya ihale edilmişken 
müteahhidi tarafından taah-

hüdü ifa edilmediğinden iha

lesi fesh edilen 552 lira 66 
kuruş keşif bede ili Söke - ta

tarlar mendres geçit gemesi 

1111938 perşenbe günü saat 

15 de ihale edilmek üzere ye· 

niden eskiltmeye çıkarılmışbr. 
İnşasına te"lip olanların Vila
yet encümenine müracaatlan. 

18 23 28 3 [591] 

Tashih 
Aydın icra memurluğundan 

9381846 
Aydın gazetesinin 22 ta

rih ve 273 sayısındaki 
Hanımızın arbrmanın tarih ve 
günü yazıLrken tarih 2617138 
olacak iken sehven 26161938 
olmuştur bunu 26171938 olarak 
tashih ederiz. 

[ 602) 

Vilayet daimi 
Dncümeninden 
Bozdoğan ve karacasu or

manlarından kesilecek 4999 
lira 4 kuruş keşif bedelli 
135,625 metre m;kap azman 
ve 57,216 metre mikap döşe
me ağacı 16161938 tarihinden 
itibaren açık eksiltmaye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 1111938 perşenbe 
günü saat 15 de vilyayet daimi 
enci,imeni salonunda }apda
caktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakat teminat, 375 lira
dır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ticaret 
odası vc:sikalarile yukarıda 

yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encüni salonunda hazır 
bunmalan lazımdır. 
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Türk Hava Kurmu Aydın 
Şübesinden : 
Ödemiş buz fabrikasının bura bayiliği şubemize teklif edil

mektedir. 
Sayın Aydın halkına bir hizmet ve aynı zamanda kuruma 

küçük bir gelir tamin etmek maksadile bll işe girişilmek içio. 
evelemirde Aydında ne mikdar buz sarfedilebileceğinin teı• 
biti icabetti. 

Bunun için 
1 - Her gün buz alacak olan müessese ve zevatın, ne 

mikdar buz alacaklarının bu gün ve yarın kurumun hükumet 
bolvarındaki şubesine müracaatla kayd. ttirmeleri. 

2 - Buzlar, kurum tarafından müessese ve evlere birer 
birer ve arzu edilen saatlerde tevzi edilcct:ğinden adreslt:rin 
de yazdırılması, 

2 - Bu malamatm toplanmasınıdan sonra bayilik işi hak .. 
kında karar verileceğinden nihayet 26 Hazirana kadar mü-
ra(\caatların yaplmasını rica ederiz [603) 23 24 

, 



DOKTOR 

MÜNİFİ. ERMAN 
MIEMLll:KICT HASTANll:al 

Dopm, Kadın haatalddan mltehauıa 
..e OperatlSrü 

Hutalannı her riin Park karıaaında Bay Huan Kimi-
lin e.tnde kabul eder. 592 

Muayene aaatleri : aabab 7 - 8 
Ôileclen IOllra 3 den itibaren 

Germencik 
Belediyesinden 

Belediyeye aid cumhuriyet 
meydanı karşwndaki kahve
hanenin umumi hıfzıssıhha 

kanun ve Talimatnamesi Ge
reğince Yapılacak 1326 lira 
12 kuruş keşifli inşaat 13161 
938 tarihinden itibaren Mü
nakasaya konmuştur. Münaka
sa müddeti 21 gündür. 

Talip olanlar muhammen 
bedelinin % 7,5 teminab mü
nakasadan evvel belediye vez
nesine yabrmaları lazımdır. 

Fazla maliimat almak iste
yenler Germencik belediye 
muhasebesine müracaat eyle
meleri lüzumu ilin olunur. 

[585) 15 19 23 29 

imtiyaz aahlbl ve Umumt Nevlyat 
Mlidürü ı Etem Mendre• 

Baaıldıj'ı yer ı 

C. H. P. Baaıme•I 

................. ~~~~~~·~·~~~) 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket butaneıi eaki operat5rii 

Pariı bp fakültesi hutaneleriaden meZUD 
iıtanbuldan dCSnmütt1ir. Hutalarını her filn aabahtan 

alqama kadar Park karfaaında 1eni 1apbrdıtı e.inde 
kabul eder. 130 

.. .. 
1 
1 

• • 
' .. 
t 

• 

~············································· ....... , 
İ F AHRED~; SÜGÜR 1 
• • i Birinci Sımf Dahili Çocuk Hutabklan Motah••ma i 
1 

Parla Tıp Fakültai Hutanelerinden hatiaUb • 
Mua11eaehuealAydında Gut Bulnnnda Bafalıoılu dlkkiaıaıa i 

ı Gzerinde her riin aababdan aktama kadar Haıtalarlnı kabul eder ı ........................................... ~ .......... : 

C. H. P. 

MYl tl1Ş 

BAK'tERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar müteba8Slsı 

HükUmet caddeünde ffaya Karama karfmacWd 
muayenehanesinde, herp aaat yediden Hldze Ye 
üçten yediye kadar hutalanm bbal Ye tedaYi 
eder. Her tilrlil kan, idrar, balıam •aayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedaYi naata. olaa 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (553) 

,...,... ............... ,.. ... s DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatöril 

Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

AWAdlbdlı6~111ııa-.-.--.-..._. 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahıuUl, tarihi yeal maaulle a..._ma kar

metil bir ara eti olan AYDIN T ARIHlnl Aydında Belecllye kaqaaD4a 
Süleyman Gezer, lıtanbulda Remd kiltipha11Minden teclulk edeblllr
ıiniı. 

Aydının büt1in tarihi mahl•abndan bqka eofraff tabii ........._ 
laaı da bu kitaptan lfrenecebiaia. 

Yuaıalar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ş0LENBR 
Her Aydmhnın bu eaerdea bir tane eClinm..tai tafti,. .clı liL 

Fiab 250 lmrapar. 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan oe en 
çok okunan bir tane gindelilc 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·-ıııiım-• 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


