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Hatay intihabı işi -
Bütün esaslarda noktai nazarımız 

kabul edildi 
Komite müzakerelerini biti;mek Üzeredir 

Cenevre 19 ( A. A.) - Cenevrede• toplanmış olan Hatay 
ibtibabab işini müzakere komitesi mesaisini bitirmek üzeredir. 

Hemen hemen bütün meseleler üzerinde anlaşma hasıl 
olmllf; miihiın ve esaslı nokta )ardaki noktai nazanmız kabul 
ohmmuştur. . . --

İngiltere ile İtalya hükumetleri bir 
klering anlaşması ve bir ticaret 

muahedesi imzaladılar 
Loudra 1' [A.A.) - İngiltere ile İtalya arasında ldering 

anlatması ve bir ticaret muahedesi im:zalanm1fbr. 
Ba muahedeye gare lngilterenia İtalyaya k&mllr ve men

sucat ihracab feYkalide artmaktadır. Buna mukabilde İtalyan 
rnallanna konulan Kontenjanlı yüzde yirmi yedi buçuk niıbe
tmde arttumaktadu. 

Klering anlaşması ise şimdiye kadar eıki borçlana tasfiye
si-ne giden mühim meblağları bırakacakbr. 

İngiltere Almanya iç Bakanlıkta 
iıe müzakere siyasebne Hayat ucuzluğu 

devam edecek b . k J 
Londra 19 [ A. A. ] - ŞU eSJ Uru uyor 

İngiliz kabine lordu söylediği Ulus refikimiz yazıyor: 
nutukta şöyle demiştir : Hayat ucuzluğunun mahalli 

" Avusturya hadisesinden idareler, iç pazarlar ve bele-
sonra hiç bir kimse bizden diyelerin kendi uhdelerine dü 
Almanya ile müzakere siya- ıen kısımları üzerinde tetkik-
setine devam etmemizi iste- ler yapmak ve tedbirler al-
yemez. Ahlak kaideleri kuv:- mak üzeke, iç bakanlığı bir 
vetten başka hiçbir bak tam- hayab ucuzlatma ıubesi kur-
mayan bir rejimin çizmeleri mayı kararlaıbrmıfbr. 
albnda çiğ!e~.U:!!_tir. Bu ıube, viliyetlerin Ye 

Avcılar kurumu belediyenin hayat ucuzlup 
idare heyeti toplandı bahsi üzerinde almalan lü-

Yeni seçilen avcılar kuru· zumlu olan tedbirleri teabit 
mu idare heyeti toplanarak edecek ve bunları r!'ogram-
aralannda İf b6lümü yapmış- latbrarak belediyelere bildi-
lardır. Bqkanlığa Rifat Em- recektir. 
nalar, ubaıkanlığa Halil Ôge Belelecliyelerden kendi mm-
kaptanlıga Muıtaf a diri, takalan dahilinde iıtihsal ve 
Muhasebeciliğe Halil ÜlkOatan istihllk edilen maddelerin ia

ve sekreterliğe de Fuat Alan
cı seçilmişlerdir. 

Kendilerini tebrik eder, 
verimli başarılarını dileriz. 

Rayiştağ fesedildi 23 lira 75 kuruş için adam öldüren 
Yeni secim Nisanda . cani ölüm cezasına mahkum oldu 

tihıal ıekilleri, fiatlan, nes. 
lere ve ne suretle ihraç edil
diği hakkında sorulan suallere 
cevaplar gclmeğe başlamqtır. 

Bu listeler tamamlandıtı 
zaman, yurdun muhtelif yer· 
terinde pahalı ve ucm: olan 
maddeler tesbit edilmiş ola
caktır. 

yapılaca·k ---------------------Bertin 19 (A.A.) - Rayif.. Aydın ağır ceza mahkemesi 
tai meclisi dün fesedilmiştir. dün mühim bir davayı netice-

· Ertesi günü cinayet yerinden 

geçen köylüler bir kiıinin 

kanlar içinde yerde yattığını, 

Abnın da bqı ucunda bekle- . 
eliğini görmüşler, köye gele
rek muhtara haber vermişler, 

...... 
A vusturyada pilebisit ya- lendimıiş, Ali Afşa adında bir 

pılaağı on Nisanda Alman-
Bugünkü maçlar 

Bölge futbol voleybol ajaa
hldanndan teblii edilmİ§tir. 

~ada da umumi seçim yapıla- caniyi ölüm cezasına mabkôm 
q)rtır. etmittir. 

Mendreapor - Sökeaporla 
Saat 14 de Aydınspor-Siimf:r.. . 
sporla sat 16 da bugün Ay
dın sahasında karıılaşaCak
lardır. 

·~ Çinenin Kaba taş köyünden 
Litoanga Polonya- Ali Afşa o köyde kahvecilik muhtar karakola haber •er-

.nın şartlarını ka- . etmektedir. Mıığlamn Line ka- miş, cani Ali yakalanmış ve 

bul elli mununun Katrancı köylü Dur- suçunu itiraf ederek adliyeye 
Va.rşova 19 [A. A.} - Lit- muş atına fısbk yükliyerek verilmiştir. 

vanya bükınneti Polonya ta- Aydına getirmiş, fıstığı sata- Ali ile birlikte mahkeme 
Mendresspor maçınm hake

mi B. Naim Örsmen, Aydıa . 
spor maçının hakemi İzmirli • 
B. Mustafadır. 

rafindan verilen oltimatomda 
rak Aydından incir almış. Bu edilen Mustafanın suçu sabit dermeyan edilen şartları ka-

bul etmiştir. inciri de Çine köylerinde pa- olmadığından mahkeme bera-

·:1-:::::::=========~ . raya çevirmiş bir gün öğle- etine hükmetmiş ve Mustafa 
Ayni takımlar arasında sa

bah saat onda · yine Aydıa 

sahasında voleybol müsaba
bakaları yapdacaktır. , Bugün: 

·ı - Spor alanında öğle· 
den evvel voleybol, öğledan 
Sonra da futbol lik maçları 
"'ardır. 

2 - SaJt 17,30 da Al
manca dil dersleri devam 
edecektir. 

Yann: 

' 1 - 'Saat 17 de yönetim 
kurulu lıaftalık toplanbsı 
Yardır, 

2 _'._ Saat 20 de ingiliz ... · 
te dil denleri aiirecektir. 

' 

den sonra Kaba taş köyüne hemen salıverilmiştir. 
varmışbr. Ali Afşanın kahve-

Hayattan •e•ler: - -~ ......... 

Ne olahi acaba! •• 

sine inen Dnrmuş kahveciden 
ah için 45 kuruş vererek bir 
dolu arpa almış ve saat 5,30da 

1 köyden ayrılmış. Arpa para- .. Ul t b" ·1· 98Eıtım, yepyeni.. Marbn ikiaci 

G eçen gun us a ır ı an 
sını veren yolcunun üzerinde gördüm .• Mekteplerden yansına ait bir günün gaze-

1' külliyetli para olduğunu sanan biri, talebesi için hazır tesi .. 
kahveci Ali de gizlice Dur- palto alacakmış.. Şu kadar Bu paltolar; haziran, tem-

. takılmış ve Meh adet paltonun münakasa şart- · muz:, ağustos sıcaklannda mı 
muşun peşıne dd .. ·ı· d" 1 k b y k k l, . d .1 k"d lannı ve mü etını ı an e ı- giyi ece aca a.. o sa o a met deresı enı en mev ı e 

yor.. talebesini Sibirya seyahatine 
yetişerek arkasından ateş ede- Durakladım, elime aldığım mi hazırlıyor .. 
rek . zavallıyı öldürmilf, üze- Ulus gazetesi acaba, eıki miy- Belki de, gelecek lap fim-
rinde çıkan 23 lira 75 kuruşu di, bir kaç ay evvele ait bir diden hamlık yapıyor .• 

· nGsha mı idi.. Tarihine bak· • o. .... s .... ,,_.., almaş. 

I 
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,,içinden röportajlar: 
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Nazilli 
O. Becerik 

-2-
Belediye çalışmaları : 
Nazillide gün geçtikçe ar

tan iktisadi faaliyet ve refah 
belediye gelirlerinde de his
solunmaktadır. 

936 Mali yılında 60 bin li
ra olan belediye büdcesi 937 
m~li- ·yılında 77 bin liraya çık
miştır. 938 biidcesi ise 80 
bi!;ı .. lli-a. olarak hazırlanmak
tad~r, 

936 Yılı tahsilatı 61 bin, 
937 dokuz aylık tahsilat ye
küuuda 50 bin liradır. 

Büdce ve tahsilatında gö
rülen bu terakki, Nazilli be
lediyesine ·şehrin mühim ve 
hayati işlerini ele almak ce
saretini vermiştir. 

~azil~i belediyesini bugün 
işgal eden en mühim işler, 

su, elektrik, hal ve spor ala
nımr. 

Su işini ele alınca, Nazilli
nin su işinin tarihçesini yaz
mak faydalı olacaktır. Nazilli
de ötedenberi su sıkıntısı var
dır. Bunu dikkata alan eski 
belediye heyetleri motorla ku
yudan su çıkararak filitre et
tikten sonra şehre dağıtmağı 
ka'{al'laştırmışlardır. Bu ameli
yeyi taahhüt eden müteah· 
hidin, işi yarıda bırakarak sa
vuşınası üzerine arıK suyun
d~n da istifade etmek mec
bu;iyetini duymuşlar.. Bugün 
Na'Zilli suyu motorla kuyudan 

f • 

çıkarılarak ve arık suyu de-
polarda filitre edilerek temin 
oluunuyor .. Fakat bilhassa yaz 
mevsiminde iki yıl önceki nü
fusa kafi gelmiyen bu su, 
nüfusu hergün l'.rtan Nazilli
niıa bugünkü ihtiyacım kati
yen temin edememektedir. 

Bunu hisseden belediye dört 
yıl · ö~ce bir mütahassıs getir
miş, dağlardaki menba sulan 
ölçülmüş ihtiyacı karşılıyaca-

jı anlaşılmış sıhhi ve kimyevi 
tahlilleri yaphnlmış, 2,5 mik
yas ma bulunmuştur. 

Belediye su pilin ve proje
sini yaphrmış vekalete tas
dika göndermiş henüz tasdik
ten gelmemiştir. 

Keşfi 150-200 bin lira ara
sında olan Nazilli suyunun 
projesi tasdikten gelince be-
lediyeler bankasından istikraz 
edilerk hemen faaliyete geçil
mesi karalaşbrılmıştır. 

Elektirik işine geline: 
Evvelce müteahhit elinde 

bulunan elektirik halen bele
diye tarafından idare olun
maktadır. Fakat herkesin 
şikayet ve itiraf ettiği gibi, 
tesisat hem ihtiyaca kafi de
ğil ve hemde bugünkü fenni 

tartlara uygun değildir. Bele· 
diye şehrin tenviri için ev
velce yılda 8,500 lira ücret ve 
3500 lira lamba vesaire mas· 
raf olarak 12,000 lira kadar 
bir para masraf ediyormuş. 
Bugün müessesenin yıllık mas· 
rafı 11 bin liaadır. Bunun ye
di b!n lirası abonel~rden te
min olunmakta 4,000 lirası da 
sokakların tenviri karşılığı 
olarak belediye bütçesinden 
eklenmektedir. ' 

Bu tesisatın ihtiyaca kafi 
olmadığını takdir eden bele
diye meclisi yeni bir proje 
yaptırarak onu da vekaletin 
tasdikine göndermiş. Proje 
gelince tesisat yaptırılacak 

ceryan Sümer bank fabrika
sından temin olunacaktır. 

Hal işi: 
Pazar yerini çarşıdan dışarı 

nakleden belediye buradan ih· 
tiyacı karşılıyacak sıhhi ve. 
fenni tesisat yapmak lüzumu· 
nu hissetmektedir. Belediye 
meclisinin Nisan toplantısında 
bu hususta gerekli kararlar 
alacağına şüphe yoktur. 

Dünkü yazımda Bildirdiğim 
gibi hummalı bir spor faaliyeti 
olan Nazillinin bugün ihtiyaca 
cevap verecek bir spor alanı 
yoktur. 

Alanın çevrilmesi ve gere
ken tesisatın yapılmasında~ 
önce büyütülmesi düşünülüyor ki 
çok yerinde bir teşebbüstür. 

Belediye meclisi nisan top
lantısında bunun için lazım 

olan tahsisab ayıracak ve 
merkezden yapılan yardımla 
birlikte inşaata başlanacaktır. 

Hemen ilave edeyim ki : 
Sümerbank Fabrikası yeni ya
pılan memur ve amele apart
manları yanında çok munta
zam ve modern bir spor alanı 
yaptmyor. Nazilli spor alanın
dan evvel bütün tesisatının 

tamamlanacağına şüphem ol· 
mıyan bu alandan, Sümer 
sporlılarla beraber Mendres 
sporlıılarda tabiatile istifade. 
edeceklerdir. 

Nakil Vasıtaları: 
Fabrika ve pamuk istasyonu 

arasında işliyen otomobil ve 
arabalarda Beldiye tarif esi 
görmedim .. Belediye tarif esi 
budur diye istenilen parayı 
her şoför ve arabacı başka 
rakamlarla ifade cttiklerindan 
sıhhatlarına itimad etmek 
müşküldür. Nazilli Belediye· 
sinin bu müşkülü önleyecek 
tedbirler a~ması çok yerinde 
olur. 

Sulama işleri : 
Nazilli ovası bu gün Men

deresten açılan iki kanalla 

'==ci·. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrcttin Siiğür 

-32-

Çocuk meme veya emzıgı
almasmdan nihayet 10 dakika 
veya bir saa t sonra kusma
ğa haşir . .. ·Buradaki sebepte 
çocuğun kabze devam etmesi 
ile berab.er zayıf olmasıdır. 

Zayıf çocuklarda ve kabız 
devam eden mua"'nnid k~bız 
çocaklarda ekseriyetle görülür. 
Fakat tedaviden en ziyade 
istifade eden şekil olduğu 

için bu durmadan ve çocuk 
zayıflamadan doktora müra-
caat etmelidir. Bilhassa bu 
hastalığın vehametini nazarı . . 
itibara alarak hastalığın teş~ 
his tedavisine tevessül etmek 
aile efradının borcudur. İhmal 

seyri veya iptidasında görülen 
kabızlardır. Buna geçici kabız-

. la~ da derler. Ekseriyetle a- . 
· teşli hastalıklarda, grip, - tifo, 

zatürree v.e bronkopnomon ·gi
bi hummalı devam eden hu-, ~ . . 
talıklarm bir ne~i .iptidai ara
zıdır. 

İkincisi: Dimağ · sinirlerine . . . 
ariz olan ve diğer sinir uzuv-

larına ta~allut eden hastalık
larının tesirile aksülümel netice-

si olurlar. Mesela: · Menenjit 
ler de, menenjit tüberkülozda, 
bağırsak boğul~alarmda ve 

fıtık olan. çocukların 'fıtıkları 
nın boğulmalarında ve alt de-
liği Plorun teşennücleriode:, 

çocuğun hayatına mal olur. bağırsağın veladi olarak geniş 
, Çoc. µkl~. rın .midevi ve. ~iai. · k · ' · teşe küllerinde, ve :rııüzıiıinl 
teşevvüşatının neticesi ya apandisit çekende garülür. 
ishal veya kabız oldukları- . ~ · ı 

Uçüncüsü: Alışkınlk bu"sule 
nı ve bu meyanda bunlara 

g~tiren müzmin kabızlardır. 
iştirak eden· bir. çok hasta .. 
l kl .1 AlıŞkı~lık tabir ettigw imiz esas 
ı . . arını ~ıra ı e yazıyoruz. 

Bij. kaç yazımızda ishalleri kabızlarda llir 'çolt esbap tah-
topladık bugün de aksi olan · hnda mey.dana'· . ~~lirler, sıta 
kabi~lerden bahsedeceğiz: ile zikredelim: · 

Kabızlık A - Şercin 'hassasiyetiniµ, :. 
a:Zhğından olur~· Şerç gış~y( 

Kabızlık denilince maddei • . . ~ · 
muhatisi her hapgi bir sebep 

gaitanın muntazam çıkmadığı
·nı anlarız. Bu umumiyetle 
çocuklarda bedeni roller oy
nayan bir nevi arazdır. Kabız-
lık kendi başına bir hastalık 
olmayıp· bir çok hastahkla:nn 
ve uzvi bir çok tagayyürlerin 
neticesi husule gelen bir araz-

dır. Kabızlığı izale edebilmek 
ancak hastalığın ortadan kalk
masile kabildir. 

Kabızlık umumiyet itibarile 
üç esasa istinad eder. Birin
cisi geçici diğer hastalıkların 

sulanmaktadır. Bunlardan bi
risi devlet elile yapılan Hor
sunlar kanalıdır. Bir çok müş· 
kuller alan bu kanalın idaresi 
bugün Nafia Vekaleti sular 
idaresindedir. Sular idaresi ~ 
kanah uzatmış Nazilliye ka
dar getirmit ve bu suretle 
Horsunlar, kuyucuk ve nazilli
nin bir kısım ovalarını sula
mak imkanı elde edilmiştir. 

Yalnız bu nokta üzerinde 
dinlediğim bir şikayeti bura
da yazmağı lazumlu görüyo
rum.. Kanalda kış mevsimin
de bazı çöküntüler olur. Bun
ları bu mevsimde köylüler ta
mir edermiş.. Bu yıl sular ida
resi henüz bu tamiri ya pbr
mamış, köylü mevsimin geç
mesi endişesindedir. İdarenin 
gereken tedbirleri biran ev
vel alması yerinde olacaktır. 

İkinci kanal yerli bir kana
ldırki, bu kanaldan istifade 

tahtanda ~assasiyeti azal1r. 
·şerçe gelen ' ma~dei gaitayı 

! .harice itrah · etm~k bis-

sının ~zlağ~q.~a~ dolayı mad ... 
dei gaita husle · derununda 

toplamr. Yuka~ıdan gel~~ 
maddei gaita miktarı fazla 
tazyik icra etmedikçç çoc~k 
defi tabii yapamaz. ve yap
mak isteme~. Nadiren olmalt-
la beraber görülen vakayi
dendir. 

.. Devamı .,..,. - .. 

eden köylüler tarafından bir 
koopratif kurula~ak açılmq.
tır. Bu koopratif gittikçe . kur
vetlenmekte ve faaliyet ala
mm genişletmektedir. 

Yalgın işi: 

Evvelcede yazmlfbm, Nazil
li köprüsilnün ilerisinde Men 
deres bir yargın yapmıf, o•a 
da mühim bir yekun tu~ 
yerini sular istila etmif.. 811 
mıntakada suların istilisından 
dolayı henüz toplanamayan 
pamuk kozalarıda varmış •. 

Mütahssıslar Akala cimi 
pamuk tohumlanmn Nisan 
ayında ekilmiş olmasını Mayı 
sa bırakılmamasını tavsiye 
ediyorlar. Buna nazaran ekim 
mevsimine on beş gün kalmış 
demektir. Bu itibarla bu 1ar 
gınm bugünlerde kapadılması 
çok lüzumlu ve faideli ola 
cakhr. Aksi ta"dirde binlerce 
dönüm pamuk tarlası bo yıl 
e~emiyektir~ 
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Fıkra iliıi > 
Bir zihniyet P • . T. T. Şefliğinde~ ' 

•Gazeteler bir haftadanberi 

Yumruk hakkı 

Avushıryanın Almanya tara- K l b 1 ---b-. _G ___ d_e_n_e-vv_e_l-kabul edelim ki bu Radyo ruhsatnamesini rad- ~ 
ü tür akan ığının ır e- musabakanın J·ürisi bu haki- yonun bulunduğu mahal hari- : 

fından ilhakını ateşli ateşli ometri kitabı yazılması hak- cindeki P. T. T. Merkezlerin-
yazıyorlardı. kındaki musabaka ilanının katı reddetm~yecek akli selim , den ~l~nların yeni s~ne abone 
Dünyanın tanınmış siyasi mevzubahs olduğu bir mec- sahipleridir. ı .ücretlerinin tediy~smden evvel 

adamlarını bile şaşırtan bu liste denildiki :~ _ Her yapacağımız ışın yanı . katiyetleri Aydın. ~erkezine 
Aiıi hadiseler yetmiyormuş gibi - Fakat kazanacak olan başında bu kabilden menfi 

nakil edileceğinden abone üc- · 
bir iki gündür Polonyamn da yine malômdur. bir düşünüşü ancak yapaca- f 
Letonyayı işgale hazırlandı- Geri zihniyetlerimizi ve ğımız işi kontrol etmeğe hiz- retlerinin Aydın P. T. T. şe -
ğını .duyuyoruz. menfi telakkilerimizi bu ka- metkar yapmalı fakat onu~.· l!ğine verilm.esi · . . 
" B M l' · · H b · t ti bu"tu"n hu'·snu·· nı·yetım· ız· e sı'laAh' · 2 - İstimale elverişli olmı-,,. ay uso mının a eşıs a- dar riyazi bir katiye e açığa 

na saldırmasile açılan bu çı- vurmağa ne hakkımız var ? çekmesine meydan vermeme- yan bozuk radyo~r bir torba 
ğırda ikinci adımı; Çini istila- Daha evvel mevzubahs mese- liyiz. Bahusus mevzubahs me- içine konularak a'ğızları P. T. 
ya· kalkışan Japonya atb. lenin bütün yurt çocuklarına selenin Alfabe ve Tabiat ki- T: dairesince mühürleneceğin-
. :Her yapılan işin yapanın verilecek bir bilgi kaynağı tapları gibi yine bir musaba- den bu kabil radyosu olanların 
Y~nına kar kaldıgw mı gören ; ld b . . b"t•• k ·1 l Ali . d derhal P. T. T. şefliğine mü-

o uğunu ve u ışın u un a ı e yazı mış emsa erı e racaatları aksi takdirde hak-
Yumruğunun · kudretini dene- öğretmenleri ve türk münev- meydandadır. Kendisinde böyle larında takibatı kanuniye ya·-
yecek bir mehenk aramağa verlerini alakadar eden bir bir işe girişmeğe kudr~~ gö- pılacağı ilh olur. ' 
haşladı.. oğlu bulunduğunu düşünme- ren herkese imkan; hatta ka- [ 396 ] 

Ondan sonra artık iş sıraya miz lazım gelmez mi ? Kita- zanmanın parlak ihtimallerini 
bindiye benziyor. bın bir musabaka ile yazdı- bile veren bu fırsatlar ~arşı- Aydın as/iye hukuk 

B. Hitler bir gün içinde rılması da böyle bir alakadan sında ne garazkarlığın adi ~6ahlıeineslnden -~ 
l«>ca . AvusturyayL · bir lokma . ıu, 

b h 1 ancak eser beklendiğini açık- pençesine kapılarak ve ne d~ ' Aydının paşa mahallesı'ndeiı gi i yuttu. Şimdi azım a meş-
~l ve bu hazım esnasında ça gösteriyor. Düşünelim ki ümitsizliğin karanlık çukuru- Muğlalı Mehmed Ali kızı Ha-
r~batsız edilmemesi için de böyle bir kitabı yazacak bir na düşerek: hibe tarafından o. mahalleden. 
etrafına bu lokmanın kendisini ilk okul öğretmeni ne bu ki- Fakat kazanacak olan yine bulgaryalı ve~ir oglu Mehmed. 
doyurduğunu söyleyerek te- tabı yazmak için gereken malumdur. Demiyelim. aleyihine açılan hoşaoır"l da-. 
ıni~at veriyor. ' aritmetik bilgiden ve ne de - Bakalım kim kazanacak vasında müddeealeyhin ikamet 

Polonya da; bu olan~ işlerden terbiye ve tedris metodundan diyelim ve bekliyelim. gahı belli olmadığından dava- · 
örnek almış olacak ki Litvan- mahrumdur. Ve yine her şey· A. Özdemir cı tarafından vuku bulan ta-
Yayı işgale hazırlanıyor. = U b h lep üzerine iline~ tebligat 

Koskoca İngiliz hariciye na- Ne olalıi acaba!.. mumAı ı·r arp 
, icrasına karar verilmiş olmak-ıırının avam kamarasında; . Baş:arafı 1 inci Sayfada-

"D' B k d · ·· b vukuunda Amerika la müddeialeyhin ilan tari-ünya siyasetinde sözünü aş a ne üşünürsiınuz u-
dinleten yalnız kuvvettir,, sö- nun için.. bitaraf kalmıyacakhr hinden on gün içinde cevap 
ıü ile teyid ettiği bir hakikat Her halde, meşhur takvim Londra l9 [ A. A. ) _ A- vermesi va muhakeme günü 
gCSz önünde dururken Polon· hikayesi gibi; [ Komisyon, ha- merikanın yeni Londra elçisi olan 13151938 cuma günü saat 
Y'llnın•.da tam dişine göre bul- vale, karar, derkenar, sürü- h Am 9 da Aydın Asliye hukuk mah-

· ~ Umumi bir arp olursa e-
duğu bir lokmayı yutmaması len pey·, layık haddi bulama~ rikanın mutlak her ne baha- kemesinde bizzat veya bir 
~l' gayri tabiibir şey olmaz mı? dı ] diye mütemadiyen talik sına olursa olsun bitaraf ka- vekili kanunisi hazır bulwi-

y alnız açılan çığır çok yüzünden kış için yapılacak lacagw mı zannedenlerin hata mak üzere tebliğ makamına 
kötü... paltolar, yaz haşlangıcına ka- kaim olmak üzere ilan olunur. 

d etmiş olduklarım söylemiştir. [ 397 J Her küçüğün kendinden da- dar kaldı ve ancak şim i, 
ha büyük tarafından sessizce muamelesi tekemmül! ederek ;la"" n 
Jlıtuluvennesi yalnız balıklar münakasaya kondu, denemez 'l 

aleıni!lde cari bir kanun ta- ya •. 
hiattır. Orada küçüğünü yutan Böyle düşünürsek feci olur 
babk; büyüğü tarafından yu- ve bu vaka çok göze batar ... 
ttalınağa mahküm olduğunu Dün için tabii olan ve bin-
hilir ve bu akibetine sessizce lerce eşi, emsali görülen böyle 
katlanır. bir ihmalin, bu günün, vazife-
Eğer bu işi insanlarda tat· 

1
, sini ve masuliyetini müdrik 

bi)ı etnıeğe kalkarlarsa işin daire ve müessesabn işleri 
llereye varacağını Allah bilir· arasında sırıbp kalır! .. 

loid Corc siyasi hayatında GONCO 

dltaya siyasetini böyle ';orba 
llbi görmediğini söyledi. Ah
-.ali alemi gördükçe bu ihti
Jar diplomata hak vermemek 
llillbkün olmıyor. 
~ V. H. ..... ..._ _________________ ___ 
ı~ Abone şeraiti ........ ı 
f Y dhtı her yer için 6 lira. i 
• Alb aylığı 3 liradır. } 
f İdare yeri: Aydında C. H. : ! P. Basınıevi. 1 
J
: ra:ıeteye ait yaı:ılar için i 
Jaxı. i!le~ müdürlüğüne, ilin- İ 

l 1.., ıçın ıdare müdürlüpne : 
~racaat edilmelidir. i ..,, .................................... ~: 

'-t11aa •abibl ve Umllmi Netrlyat 
Müdiiril ı Etem Mendru 

Baaddıtı yer: 
C. H. P. BUuae'ri 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Kurtuluş ma-
hallesinde 289 ada 4 parsel 
No. lu 195 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık arbrma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
için 31131938 perşembe günü 
saat 15 de Belediye daimi en .. 
cümenine müracaatları ilan 
olunur. (387) 15 18 23 29 

Aydın tapu sicil 
Muhal ızlığından 

Serçe köyünün üye mevki
inde Necip oğlu İbrahim ba
tısı ve kuzeyi keza Necip oğlu 
İbrahim güneyi kırlı Hüseyin 
oğlu Aliden 317 de gayri res
mi satın almak auretile mez· 
kur köyden kırlı Hasan oğlu 
Mehmed Karahanın senetsiz 
ve nizasız ltasarrufundan hu· 

. lunduğundan bahisle köy ku
rulundan getirdiği ilmühaber 
mucibi namına yeniden tesci
lini istemektedir. 

Bu yerin tapuca kaydı bu
lunmadığından ilin tarihinden 
itibaren 11 nci günü mahal
lıiode hendesi ve hukuki vazi
yeti tesbit edilmek üzere me
mur gönderileceğinden bu yer
de aynı bir hak iddiasında 
bulunanlar varsa bu müddet 
içinde tapu dairesine veya ke
şif günü mahallinde bulunacak 
memuruna muteber vesikala
larile birlikte m11racaat eyle· 
meleri ilin olunur. [ 395) 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Hacı Ali obası köyünün 
Naldöken mevkiinde doğusu 
Mastan oğlu Abdurrahman 
batısı Bekir oğlu kızı Dudu 
kuzeyi gül oğlu tarlası guneyi 
Ömerle çevrili dört dönüm 
tarla mezkür köyden Bekir 
oğlu Mehmedin senetsiz sure
tile malı iken 329 da ölümüle 
varisi bir lmı Raziyeye ve•339 
da Raziyenin de ölümile bir 
kızı nazifeye kaldığından bah
sile köy kurulundan getirilen 
ilmühaber vechile yeniden 
namlarına tescili istenmektedir. 

Tapuca benzeri bulunan ka
yıtların ilan tarihinden 11 nci 
günü mahaJlinde tatbik t ve 
tahkiki için memur gönderi
leceğinden bu mahal üzerinde 
ayni bir hak iddiasında liu
lunanlar varsa bu müddet 
içinde tapuya veyahut keıif 
günü mahallinde bulunacak 
memura muteber vesikalarile 
muracaat eylemeleri ilin olu-
nur. [39?) 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakunevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
JiP51i0!!5iiiP.N91!1~~~~~JSQ5i1j~'lii~·~lfli~"ıt1~~~~ 

F"n·~~~~~~~~ ... Wı1111e'ıı111:.ııı~ııı~~ ... ~~~llııifl 
~1 Taze ve ucuz ilaçlan [•l 
1J Yüksek dere'ce ve aabit kokulu kolonyaları t!j 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın 11e erkek 
terzihanesi •alıibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

• • • • • • 

....................................................... 
t ·. DOKTOR . i : . 
i FAHREDDİN SÜGÜR İ 
İ Birinci Sami Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 
• • . • i • • Parla Tıp Fakültesi Hutaneleril\den htiaaalı : • ı : ~1eaebaae ı ~.ydm~ Gazi Bul•annda Bafalıoglu dükkanının 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Haatalannı kabul eder. ı 
:. ...................................................... : 

C. H~ P. 

,, .... , ....... .....,... ..... 
~ DOKTOR · 

t Fuat Bayrakdar 
l 
~ 
~ 
~ 

Bel aofuklufa, Firen•i oe Cilt haetalıkları mütehanısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 

D Sabah saat 7 - 8 
i> Akşamlan 15 - 18 kadar 

Iİh:lıılıılıalıdlhıııllıı~ı•lıı~~ılı66•a. .... 
lii:ll!l"'!llllP'''•~lfllll"lllfl""lfllll'"lllP1~tııq11111111ft11111ınıı 1~1·tıı•ııtııı•~ıuı~ııı1Jll!"ll1Jl!tlllU~''llll"''flll""UIP'~ 
lf~1ıı~ııı~d11ı'!.i11~ıar.ı111~ı111ıı~ı~dıı:dıı~di~ı11ieıııı~~dllı~•~ııı&~uı~11~ ~ • . J. 
ı+j BAKTERİYOLOÖ · ~·l 
t!~ Doktor Şevket Kırbaş ! 
~-~-:._:_~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı t!_ 
- = · Hükumet caddesinde Hava Kurumu karmsındaki f~ 
~~ r ~~ 

t•~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~·· 
r!~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi ~i 
[+] eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 

1
~i 

(•d e~ilir. Vere~~ler, en . so~. tedavi vasıtası olan tl 
=•~ Pmomotoraksı ile tedavı edilir. (3~3) ~ 
·~--t.lljfl!:!_llll•••ıııı1""Qll''''llV'"'l"l'"' IU11"!tlll"'llnıı•!l(ltJ!'!llllJl''llOIV~!fllllD!!!IJll'~:.ııııı.!''!llfll! •:!P'.-.-f!l],.,illfıb:'inlı~~lltı't.'Jfl~tm~~~~~"dltııı"':iııı~~· .. ~ ,_ 

• .. 
• • .. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci aınıf mGtebusd . . • • • 

Paris bp fakültesi hastanelerioden mezıııı 

• • 
Muayenehane: Park kUfısıııda yeni yaptırdıfı . ninde· 

her gün baatalannı sabahtan aktama kada1' kabul eda. 
130 ' 

1'""1'""'11'11••••'•• ............ . 
~ DOKTOR - OPERATÖR · 

1 Memle~~~~?~i~?e~~ratörü 1 Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
D Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst -kabnda 
il> kabul eder. 
9' Muayene saatlan : , 
~ Sabahları 8 kadar 
!; Akşamları 3 - 8 368 

~ı1ı1ımı. 11ıaııllftıımnt11ııdllhııt1ıaı!Ulbıılıılıılllbıım.~dlllı66ıa 

Basım evi 
En. temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


