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_Şayısı: 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

B. Millet Meclisind~ 
Ankara. 28 - Büyük Millet meclisi bugünkü toplaqtıs~nda 

Nafia Vekaletin 937 büdçesinde Nafia Vakileti emirindeki 
mekteplerin inşaat ve tamirat masraflarına kona,ı:ı ta~sattaıı 
sarfedilm~yen kısmının 938 mali senesi büdçesine yeniden 
koııulmasına dair olan kanun layihasının ikinci müzakeresini 
yapmlf ve kabul etmiştir. Meclis çarşamba günil toplanacaktır. 

-- - =-- - --
Çin m11vakkat hükumeti 

---------------------Sim ali Çinin ekono~i~ va~iy~ti1'İ te~ik edecek 

P~kin 28 - Çin muvakkat hüku.iıet reisi Çin ekonomik 
konseyinin kurulmasını emreden bir kararname imzalamıştır. 

Beş Çin ve beş Japon aıa~an mürekkep olacak olan bu 
konsey Şimali Çinde ekonomik vaziyeti te~bit edecekti. 

Tekirf!ağı11;da 
Alaglarımıza sancak 
verildi 

Tekirdağ 28 [ A. A. ] -
Orgeneral F abreddin Altay 
Tekirdağmda alaylanmıza tö
renle sancak vermiştir. --·--B. Numan 
Menemencioğlu 
ce,..evreden döndü 

İstanbul 27 [A.A.)- Cenev
rede Hatay seçim ni:ıamnaai-

nin tanzimi müzakerelerine 
i.ştirak e<len heyetimiz reisi 

hariciye •eki.leti genel sekre
ter~ 8. Nuı:nan Memnemenci 
olh bu s'abah İstan;.ıa gel
mişlerdir. 

Bitlerin bir nutlıu 
BC{hn. 27 ( A. A.] - Hitler 

söylediği bir autukta şöyle 

demiştir. Almanya bir çok 
Almanları kendi hwludtlan 

içine almaktan vaz geçmiştir. 

Ancak bunun için bir şart 

k~yoruz. Kan kardetlerimiz
den a yri kalmak felaketine 
birde bir tazyık ve zülüm in
zimam etmesin. 

·~===================-
'!alkevi kôfesi: 

Bugün: 

1 - Saat 17 de dil, ta
rih komitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de Fransız
ca yabancı dil dersi vardır. 

3 - Saat 20 de balkevi 
binasında göre~ sürecektir. 

Kızılay 
Emed felaketzedelerine 

yardım etti 
Ankara 28 [ A. A. ] - Kı

zılay genel merkezi Kütahya
da Emed kaza merkczi~de 
Evleri yanan v,tandaşJ.ara 600 
lira yardımda bulu~muf.bp·. 

General Kazım Dirik 
Edirnege döndü 

Ankara 28 Bir müddetteu 
beri ankarada bulunmakta 
olan T ra~ya umum müfettişi 

General Kazım Dirik Edirne
ye avdet etmiştir. 

Türk Ticaret Ban
kasının umumi he
yeti toplandı 

Ankara 28 - Türk Ticaret 
bankası hissedaran umumi 
heyeti bugün banka merke-

zinde senelik toplantısını yap
mıştır. Bankanın 937 hesabat 
ve blincosu tastik edilmiş ve 

müddetleri biten idare meclisi 
azalan seçiminde eski idare 
heyeti ipka edilıniştir. 

Muakıbliklere Ziraat banka· 
sı Hukuk işleri direktörü ile 
Anadolu ajansı muhasebe di
rektörü seçilmiştir. 
~ 

Eski Avusturya 
başvekili Almangada 
muhakeme edilecek 

Londra 28 (A. A.) - Eski 
Avusturya bct1vekili Şuşingin 
Almanyada Muhakeme edile
ceği haberi bütün İngiliz ga
zetelerinde nefret ve infial 

:.;;;::==~==~~::=;:~~=;;;İi• ile karşıla:lmaktadır. 

Franko hükumeti 
Fransız ve lngiliz 
notasına cevap verdi 

Londra 28 - Salamanka 
makamları Barselonun bombar
dmana hakkında verilen nota
ya cevaben eslaha ve mühim
mat fabrikalarile sair askeri 
müessesasabn bulunmasından 

' dolayı Barselonanın askeri 
mantaka s~yıldığımnı bildir-

Maamafih Paris ve Londra
nıo protestosu Franko hük'f!
meti nezdi~de tesirden h!Ii 
k~lll\am•şhr. 

Saragos 28 Franko 
tayy~trleri culOhuriyetçileriu 
bulundukları mevzileri bom.· 
bardmau etmişlerdir. Cunı.hu
riyetçil~~ mukavemet ~tmekte 
iseler de ~aneviyatlarının sar· 
sıldığı anlaşılmaktadır. 

Roma 28 [ A. A. ] - İs
panyada Frankiıtlerin ta"rruz
ları ve ileri. hareketleri devam 
etmektedir. Aragaç cephesin
de taarruza iştirak etmiş olan 
ve halen Frankist kuvvetleri 
ilerlemekte ve aynı safta 
çarpışmakta bulunan İtalya~-
lar dokuz Marttanberi yirmi 
dokuzu subay olo;ıak üzere 
282 ölü 123 ü subay olmak 
üzere 1472 yaralı vermişlerdir. 

Almanya Tuna da 
Bir harp filosu 
bulunduracak 

Bükreş 27 [ A. A.] - Al
manyanın Tuna üzerinde bir 
harp filosu bulundurmak icin 
verdiği karar Rumanyada 
heycan uyandırmıştır. 

··-
ı Faydalı yagmurlar 

ı Sultanhisar, [ Hususi ] -
24 saattenberi devamlı yağ

ı morlar yağmakta olmakla so
ğuklar tamamen kesilmiştir. 

Hayattan seııler: ......- ...., .,,. ,,...,,...,..........,,.. 

Toplantılar-
V!'ciyett• 

Vilayet daimi encümeni bM 
bay Özdemir Günda~ reiali
iinde toplaı].arak geleıt e'tTakt 

tetkik etmiş ve karara bai
lamışlır. 

~ ..... 
Halkevinde: 

Halkevi yönetim kurulu dü 
akşaı;n Halkevi reisi Avukat 

Ne~et Akkorun reisliği albnda 

haftalık mıdad toplanbsmı 

yapmlJhr, 

S.IeJi de: 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden so.nra Belediye 
reisi Nafir: Karabudajın re
isliği albnda toplanarak ha· 
vale olunan evrakı ~anra 

bağlamıştır. 

Spor Billgesinde : 
Spor bölgesi Yönetim kuru

lu d~!l akşam İlbay ı~r böl
ge başkanı Bay Özdemir Gün
daym re.illiği alhııda topla
narak spor ~leri üzerinde ko
nuşmuştur. 

Aydın IJğretmeI:1leri 

Suıtanhisa~ında 
Sultanhisar, ( Hususi ) 

26141938 tarihine müsadif Pa· 
zar günü Aydın ilk okul öi
retmenleri kültür direktörle
rile birlikte Sultanhisaı;uıa 

gelerek havanın yağmurlu ol

masına rağmen portakal ba~
çelerinde güzel vakıt geçir~ 

rek saat 17,30 da buradan 
hareket etmişlerdir. Kendile
rine hoş geldin ye uğurl~r 

olsun deriz. 

Ne tabir, ne tabir? 

T anmmış muharrirlerden 
birinin "Modern Türkiye 
mecmuası ,, ında çıkan 

yazısından şu cümleyi alıyorum: 
[ . .. faaliyetlerinin mihverini 

yalnız evde sanan dünkü ma-
0halle kızı ile, yalnız sokakta 
sanan bu günün modern sür
tüğünün kafasında hiç bir fark 
yoktur .. ] 

Evet, yanlış c!:r:nadınız, b:!n 

de ilk okuyuşumda gözlerime 
inanamamıı, bu cümleyi bir 
kaç defa tekrarlamıştım: Mo
dern sürtük!.. 

Sürtüğün manasını düşün

düm, çok feci... Halbuki mo
dern keliw:nesi, Türkçenin içine 
kolayca karışan ve çok istimal 
edilmekte bulunan mftnis, gü
zel bir kelimedir ve biz onu t 

• Dcv:ımt !!ıcii say ;:ı,da. 
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'ŞE~IRD~N GÖRÜN0ŞL~~Sl~ 

Memleket Hastanesinde!.. 

Bir kaç yıl evvel bu mevzu 
etrafında bir kere daha do
laşmış fakat o seferki İnhba
larımdan hakikaten memleket 
adına ben de teessür duy
muştum .. 
Aydın ve civarının içtimai 

sıhhat ve dolayısile bu sıhhat
tan mütevellit saadetini yara
tacak olan ve yaratan hasta
nemiz için bugünkü intıbaım 
hiç te menfi tesir doğurmıyan 
kelimeler kucaklıyacaktır. Za
ten Aydının son yıllar içeri
sinde attığı adımların me
taaetinden ve dürüstlüğünden · 
emin olan herkes için bu haz 
ve iftihar dalgası en tabii bir 
hak olsa gerektir. 

Bir memleketin saadeti, o 
memleket sıhhatının müctemian 
idame edilebilmesi ve bu sıh
hat karşısında o memleket 
fertlerinin haz duymasile te
min edilebileceği aşikardır. 

Haz ve sıhhat var olan her 
canlının en bellibaşlı bir fiil 
ve hareket prensibidir. 
Eğer sosyal nizam ve sos

yal tesanüt ve bir memleket 
fertleri arasında mukabil yar
dımlaşma mevzubahs olacak 
olursa veya oluyorsa bütün 
bunların temini o sosyetenin 
zinde sihhatli ve enerjik ol
masına vabestedir. Sıhhat ve 
kuvvet, ve bunları iktisap 
her nekadar tabii aksiyonların 
neticesi isede sıhhat ve kuv
vetini dolayısile saadetini 
kaybetmiş olan cemiyet fert
leri için medeni toplulukların 

bigane kalması, artık bu asrın 
yapamıyacağı ve muhakkak 
sıhhatini kaybeden yurddaş
lara el uzatmaktan kendini 
alamıyacağı bir hakikat ha
lindedir. ( Çocukları koruma), 
(dulları koruma), yoksulları ko
ruma kurumları karşısında, 
daha geniş teşkilatile bu asrın 
insanlık hayatında yer alan 
memleket hastaneleri, cemi
yetin şükran ve mionnetlerine 
mazhar olan en kutsal mües
seselerdir. 

Şehrin guruba doğru uza
nan sakin ve yorgun yolunun 
ucunda mütevazi bir şefkat 
halinde renklenen hastan~mize 
giriyorum .. 

Belki çoktandır uğramadı
ğım ve fakat kendisine uzak
tan şükranlarımı medyun kal
dığım bu içtimai saadet yuva
sına, nedense her giriş, çar
pan bir kalp için tatlı bir 
heycan ve bundan mütevellit 
bir kaç damla gözyaşı doğuru 
yor. İçerisinde tam bir tesanüt 
ve güzellikle işleyen dahili bir 

Enver Demiray 

organ olduğu ilk intibalarımı 

teşkil ediyor. 
Tem iz ve sakin bir bah

çe ... 
Temiz ve yeşermiye başlı

yan parterler .. 
insan burada kendisini dı

şarıdakinden daha sıhhatlı ve 
daha zinde bir vücut taşıma
ğa başladığını ilk an
larda ihtiyarsız bir şekilde 
hissetmiye başlıyor. 

Ziyaret günü olduğundan 
kapıda bekliyen yüzlerce zi
yaretçinin gözü saatın yelku
vanında.. onlaı-la beraber ben 
de bekliyorum .. Beş on dakika 
sonra saadet ve sıhhat yurdu
nun sükktu temin edilen ko
ridoru, saabn ağır ve tannan 
darbelerile ürperiyor •.• 

Merdiven, binbir heycaola 
saatlerdir bekliyen kalabalığın, 
ağır ağır ilerliyen adımlarile 
kıvranıyor. İkinci katta Hem
şireler arasında ciddi ve prüz
süz bir faaliyet olduğu ilk 
anda göze çarpıyor. Hepsinde 
ciddi bir şefkat, hepsinde sa
mimi bir otorite, hepsinde te
miz bir nezaket .. 

Şurasınıda açık saçık itiraf 
etmelidirki hemşireler ve has
ta bakıcılar arasında değerli 

ve meşkur bir tesanüt ve yar
dımlaşmıya müstenit bir an
laşma var. Biri diğerinden, 
diğeri ötekinden müşteki değil. 

Biri diğerine, diğeri öteki
ne ayni sevgi ve hepsi birden 
müessese otoritesine ayni 
duyguyle bağlı. 

Baş hemşire anlatıyor: 

- Biz diynr, bize lazım ol~n 
sevgi ve şefkati, yine birbiri
mizden alırız .. Aramızda mer-
tebe farkı için değil şefkat 
ve ihtimam farkını yükseltmek 
hırsile uğraşırız .. 

Ve ilave etti: 
- en büyük gayemiz ken

dilerine sıhhat ve saadet 
vadettiğimiz hastalarımız önün
de hiç bir zaman mahcup ol
mamaktır. 

Bu inanca olan ifadeler 
karşısında hissettiğim sevinci 
bur~da da kaleme almaktan 
acizim. 

Koridorda dolaşıyoruz .. Kap
lamalarda ve duvarlarda her
gönle inşirah veren bir parıltı 
var. 

Soroyorum: 
- Yatak adediniz ? 
- Şimdilik 100 yatağımız 

olmasına rağmen bize kafi 
gelmektedir. Ancak ilave edil
mekte olan pavyonun ikmalin
den sonra bu husus ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere göz önüne 
alınacak ve bu adet artacaktır . 

- Sonu yarın -

Çocuk bakımı 

Çoculıların karın · 

Doktor Fahrettln Süğür 

38-
olan çocuklar umnmiyetle ka
bızdtrlar.2-3 günde bir abdest 

. yaparlar. Maddei gaitaları 
Çocuklarda eksık olmayan · müşekkel, kah, fena ·kokulu 

ağrıları 

büyük ve küçük çocuklarda · bazan keçi pisliği -gibi koı:a
ekseriyetle görülen hastalık lak hahndedir. 
arazlarından biri de karın Maddei gaitanın rengi bir 
ağrılarıdır. Bu ağrı umumiyet şekilde görülmez. Bazan ko
itibarile karın boşluğunda yu renkte, hazan sarı hazan 
maddei gaitanın toplanmasını da kurşuni renge · benzer. 
ve katılaşmasını temin eden Adeta beyaz şekle benziyen: 
kalın bağırsaklarda olur. Ka- leride görülür. 
lın , bağırsaklar hali tabiide Bunların üzerinde de hafif 
yenilen gıdaların hazım olmı-
yan kısımlarının toplantı ye
ridir. Burada imtisas ince ba
ğırsaklara nazaran azdır. İn
sanı besliyecek kadar gıdayı 
ememez. 

İşte bu bağırsağın veladi 
veya tali olarak genişlemesi . \ 

vya daralması veyahutta faz-
laca içinde taştığı mikropların 
fealiyetlerinin artmasile gışayı 
muhatisinin iltihaplanması bu 

karın ağrılarını husule getirir. 

Bunlardan gayrı kalın bağır

sakların \•ermi, sarkomi ve 
inca bağırsagın kalın bağırsak 
derunine iç içe girmesile de 
şiddetli karın ağrıları olur. 

Karın ağrıları maraz olarak 
üç şekil araz göstrir. 

Birincisi: Sui hazım netice~i 
kokulu maddei gaita ile ken
dini gösterir. Bu da ya daimi 
veyahut geçici tarzdadır. . · 

Daimi olanlar : Bu şekilde 

İskenderigede 
intihap mücadeleleri 
Bir çok yaralı var 

İskenderiye 28 [ A. A. ] -
İskenderiyede intihabat müna
sebetile karışıklıklar olmuş 

yirmisi polis olmak üzere 70 
kişi yaralanmıştır. V eft par-
tisi ne mensup gençlerle polis 
arasında çarpışmalar olmuştur. _, __ 
Filistin ahvali gine 
karıştı 

Kudüs 28 [A.A.] - Filistin 
de yenidan karğaşalıklar ol
muş tedhişçıliler bir çok ta-
arruzlarda bulunmuşlardır. As
keri kıtaat ve tayyareler mü-
tcavizleri takip etmektedir. 

İspanyada 
Nasyonalistler in 
ileri hareketi 

Roma 27 [ A. A. J - İs
panyada Franko ordusunun 
taarruzları devam etmektedir. 
Akdenize altmış kilometre 
kadar yaklaştıkları söyleniyor. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendre1 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

gışayı muhati ifrazı olan sü
mük bulaşığı, hazan bu sümük 
ile karışık kan lekeleride gö
rülür. 

Geçici olan şekil \ de ise 
böyle katı maddei gaitadan 
ziyade sulu, muhati fiü:laci 
kokulu, hazan hafif :yeşil, koyu 
yeşiJ de olur. 

Bu gibi çocukların karınlar~ 
daima şış ve karınlarına do
kunulduğu zaman vecanaktir. 
Karın etleri şiddetli ağrıları 
zamanlarında gergin, sair z~
manlarda ise pörsüktür. Esas-
lı bir araz tesbit zordur. Bun-
lar da umumiyetle karaciğer 
büyüktür. -

Bu gibi çocuklarda dil y-a 
paslı veyahut pa5lıya müşabih 
olup ağız kokusu hissedilir: 

İştiha yoktur. .Bazan kus
malr da görülür. Kusmuk . de
rununda tekerrür anlarında 
sefraya da tesadüf edilir. 

. - Devamı var -

Çin kuvetleri bütün 
cephede ilerliyor 
Şanghay 28 [ A. A. J 

Hankokdan bildirildiğine göre 
Çin kitaatı Tiyen-Çin Patkov 
demiryolu cephesindeki Japon 
kuvvetlerini tam bir hezimete 
uğratmış ve bütün cephelerde 
ilerlemektedir. 

,. .•. _. 

1 
Ne tabir, ne tabir? 

(Baştaraf lnci sabtfede) 

yalnız iyi ve ileri şeyler için 
kullanıyoruz .. 

Nasıl olur da sürtük keli
mesinin başına musallat edi-
lir.. Bu muharririn ismini de 
söyliyeyim size: "Cumhuriyet,, 
gazetesindeki sütununu her 
gün seve seve okuduğumuz 
Peyami Safadır .. 

Varın kıyas edin büyük mu
harrirleri ve bu muharrirlerin 
büyük davalarını!.. 

GÖNCÜ 

r........ Abone şeraiti ........ : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. ! 
: idare yeri: Aydmda C. H. : . . 
: P. Basımevi. : . 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
L~.~:.!.c:-:~.~?.!~~:~i:!!~~ ............. i 
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Pazar günkü maçlar 
' 

.Sümerspor Mendresspora 1-2 galip 
Aydın Karapınarı 1-4 yendi 

--------Birinci maç Aydmsporla renin ilk dakikalarında sol iç 
Karapınar takıkımları arasın- Alnin ayağilc üçüncü sayıyı da 
da idi. yapınca işi biraz gevşetir gibi 

Genç ve daima sürprizler oldu. 
yapan bir takım olan Karapı- Bundan Karapınarm çocuk-
nar . Aydınsporun karşısmda lar iyi istifade ettiler vebir kaç 
ciddi bir rakip idi dakika devam eden bir baskı 

Çeçen senenin liklerinde temin ettikleri gibi sol açıkla-
Karapınara ehemmiyet vermi- rımn ayağile de bir gol yaptılar. 
yerek zaif bir kadro ile sa- Oyunun sonlarına doğru Hüs
haya çıkmış olan Aydınspor nü; soldan bir hücum esnasın-
Karapıiıa~a 2-1 yenilmek su- da yine güzel bir vuruşla dör-
retile şampiyonluğu kaybet- düncü golü attı ve biraz son-
mişti. rada maç 4 - 1 Aydının gale-

Bu hal gözönünde olduğu besile bitti. 
hale Pazar günü Karapınar 
karşısında yer alan Aydın 

tak'imını D'::'rgut, Sungur, Os
man ve Mustafa gibi en iyi 
oyuncularından mahrum gö
rünce bu senede yeni bir 
sürprizle karşılamak ihtimali 
hemen hemen herkeste can
la~dı. 

Oyunu Sümcrıpordan Halit 
Arpaç idare etti. 

Karapınar her haftaki kad
rosunu muhafaza ediyoadu. 
Yalnız geçen haftada müda
faada oynattığı Uygur bu 
hafta merkez muhacim ye
rindeydi. 

Aydın takımı şu şekilde yer 
almıştı. 

fikret - Ragıp, Ulvi - Fuat, 
İsmail - Hasan, . Ali, Necati, 
Zihni, Ali, Hüsnü, 

Oyun baştan sonuna kadar 
Aydın sporun baskısı altında 
geçti. Ara sıra Halidin çok 
güzel beslediği Karapınar mu
hacimlerinin Aydın kalesi 
önünde tehlike yaratırken gö
rüyoruz. 
Hele bir defasıttda Uyğur ge
riden aldığı derin bir pasla 
ortadan bir hücum yaptı. Bek
leri atlattı ve kalecile karşı 
karşıya kaldı. Fikretin ani 
bir çıkışile soğuk kanılılığını 
kaybetmeseydi muhakkak bir 
gol atacak idi. Lakin topu ha
vaya dikti ve avuta atb. 
On beşinci dakikada sol açık 

oynayan hüsni çok enfes bir 
şutla takımının ilk sayısını 
Yaptı. 

Otuzuncu dakikada sağ iç 
Necati güzel yer tutması sa
yesinde aldığı pası çok güzel 
kullandı ve ikinci golu attı. 

Dün sahada ilk gördüğü
müz Aydın sporun bu yeni 
nıuhacimi güzel ve bilgili o
yunile nazarı dikkatı celbedi
yordu. 

Çalışacak olursa çok güzel 
bir merkaz muhacim olacaktır. 

Birinci devreyi 2 - O galip 
bitiren Aydın spor ikinci dev-

mühim maçı; 
Mendressporun 

maç idi ve her 
heyecanla bekli-

Günün en 
Sümersporla 
yapacakları 

kes bunu 
yordn. 

Bu maçı seyretmek için 
Nazilliden de pek kalabalık 
bir seyirci kafilesi takımlarla 
beraber Aydına gelmişlerdi. 

Hakem Zihninin düdüğile 
evvda Sümer, sonra da Men
dres spor sahaya çıktılar. 

Sümerspor Mehmed - Ziya, 
Ömer - Fruzan, Sudi, Ahmed -
Nuri, Niyazi, Enver, Naci, 
Hamdi şeklinde dizildildiler. 

Mendresspor da şu sıra ile 
yer aldılar. 

Muammer-Kadri, Hüsnü-Şa
mil, Macid, Ala - Şevki, Sami, 
Celal; Sadi, Ali. 

Oyun çok asabi ve sert bir 
ha va içinde başladı. rüz
gar Mendresin aleyhine olmak
la beraber ilk dakikalarda 
Mendres güzel bir oyun çıka
rıyor. Ali ile Şevkı yer değiş
tirdiler ve Sadi sol açığa geç
ti ve soldan aldığı topu ga
yet süratle sürerek durmadan 
ve durdurmadan sıkı ve enfes 
bir şut çekti. Sümer kalecisi 
bu şütü güzl yer tutmak su
retile kesti. 

Ruzgarın aleyhlerine oldu
ğunu gören Mendresliler sayı 
çıkaramıyacaklarını anlayınca 
müdafaaya çekildiler ve bu 
suretle devre sayısız olarak 
berabere bil ti. 

İkinci devrede ruzgirı ken
di lehine alan Mendreslilerin 
sayı çıkarması beklenirken iş 
aksine döndü ve beşinci daki
kada sağ açık Nuri yakala
dığı bir fırsatı iyi kullanarak 
Sümerin ilk golünü Mendres 
ağlarına taktı. 

Bu sayı Mendreslileri sinir
lendirdi. Daha canlı oynama
ğa başladılar. Fakat Sümer 
müdafaası bütün hücumlan 
kolaylıkla kesiyordu. Bu sıra· 
da Sümerin merkez muhaci-

Bir teşekkür 
On dört gündenberi gripten 

yatmakta iken Nazilli müca
dele doktoru bay İsmailin yük
sek tedavilerile kesbi afiyet 
ettim. Kendilerine sonsuz min
net ve teşekkürlerimi sayın 

gazetemiz marifetile yapmağı 
bir borç bilirim. 

Sultanhisar öğretmen 
Refik İlter -···-Davet 

Eski muallimler birliği ta
sarruf ve yardım sandığının 
geçen hesepları üzerinde bir 
konuşma yapılacaktır. Bu 
sandıkla ilgisi olan öğretmen 
üyelerin 2141938 cumartesi sa
at 20 de Halkevinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Tesfiye heyeti 

mile Menclresin merkez mua
vini çarpıştılar. iki takım ele
manlarını sarmış olan asabiyet 
bu alelade çarpışmayı bir kav
gaya çevirdi ve hakem pek 
haklı olarak her ikisinide sa
hadan çıkardı. 

Arası çok geçmeksizin 
Alaeddinin havadan gelen bir 
topu kesmek için kaldırdığı 

ayağı sağ açık Nurinin aynı 
topu almak için uzattığı başı 

ile karşılaştı ve Enver çene
sinin altından yara alarak 

yere düştü. Otomobil ile has· 
tahaneye kaldırıldı. Her iki 
takım sert ve favüaü bir oyun 
oynıyordu. Hekemin düdüğü 

ve ihtarları yağıyordu. Meo
dresin müdafaasından Kadri 
ceza çizgisi ;çinde Naciye bir 
tekme atb ve Hakem bu kas
di hatayı pen altı ile cezalan
dırdı. Sümer bu suretle ikinci 
golünü de kazanarak galebeyi 
temin etmiş oldu. Mendresli
ler yine ağır basmağa ve o
yunu Sümer yarı sahasına"na
kıl etmeğe muvaffak oldular. 
Bu gayretleri de boşa gitme
di ve sol açıklarının güzel 
bir şutile birde sayı kazandı
lar v oyun böylece Sümerin 
2 - 1 galebesile bitti. 

Tashih ' ., 

Gazetemizin 22 Mart 938 
tarih 196 numaralı nüshasının 
.3 üncü sahifasında (Karatasu. 
sulh hukuk hakimliğinden ) 
serlevhalı ilanın 16 mci satı
rındaki 7141939 tarihi yerine 
7141938 tarihi konacaktır. 

7141939 zu 7141938 olarak 
tashih ederiz. 

Tashih 
Gazetemizin 25 Mart 938 

tarih ve 199 numaralı nüsha
sının 3 üncü sahifasında basılı 
ilan (Aydın icra dairesinden) 
olacak iken (Aydın tapu sicil 

muhafızlığından)olml!ştur.Mezkôr 
ilam ( Aydın icrasından ) ola
rak tashih ederiz. 

ilin · 
Karacasu hukuk 
Hakimliğinden 

Karacasuyun yaylalı 'mahal
lesinden portakal Süleyman 
oğlu Mehmed Nazmi Porkalın 
babası Süleyman tarafından 
kendisine otuz sene mtıkaddem 

terk ve temlik edilmek sure
tile malik olduğu Karacasuyun 
cabi mahallesi~de kain taraf
ları yol ve Emir Mehmed 
oğlu Şerifali ve kunduracı 

Abdullah ve Portakal Süley
man ile sınırlı bir odadan iba

ret ve yabancı misafirler için 

kullanıla gelmekte olan bir 
bap odanın oltarihten beri 
kendisinin zilliyet ve tasarru
funda bulunduğundan malik 
bulunduğu mezkur odanın ta
puca tescili için karar verilme
sini talep ve dava etmekle 
cari muhakemesinde işbu em
val hakkında alakaları olan
.ların itirazları olup olmadığını 
on gün içinde bildirmeleri için 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan bermuci
bi karar keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. [410) 

Aydın defterdarlığından: 
Cinsi 

Marveni emil 
Kahle 

İsmi Adet Kilo Metre Lira K.. 
Tipo Makinesi 1 1500 
Pedal ,, 1 500 
Hurufat 50 200 
Çizgi 15 200 
Tekne 2 50 
Kumpas 2 50 
Katrat 50 200 
Hurufat kasası 6 120 
Zımba makinesi 1 200 
Kaıyş 16 150 

İzmir emvaline vergi borcundan dolayi marifet matbaası 
sahibi F adılın Aydında yeni inci gazetesi matbaasındaki üçte 
bir hissesini ihtiva eden ve yukarıda nevi ve mikdarı yazılı 
matbaa alat ve edavatı 24131938 tarihinden itibaren bir hafta 
müddetle Aydın deferdarlığına müracaatları ilin olur. [409) 



ilin ilin 
A114ı~ Beledlge 
Reiallğlnden 

AYDIN 

Haua ef. Mahalleainde 11ra 
ile yudijerille muttail 22,24, 
26,28 Namarah aynı mahalle 
abaliaiaden Eyup oilli Ferid 
Bozkurt idareaindeki fark ti- 1 - Belediyenin mnlkiye-
tün kumpanya11na aid evlerle tinde bulunan Kurtuluş ma-
saray içi mahallesinde evvelce ballesinde 289 ada 4 parsel 
sinema olup elyevm 661Metre No. lu 195 metre murabbaı 
murabbaında kötedeki ara arADID mlllkiyeti açık arbrma 
açık g6rüşme Ye arbrma au-
retile bu pnden itibaren sa- ile aatılacakbr. 
hbğa çıkaril~. Müzayede- 2 - .,uhammen kıymeti 
ye iftirik etmek isteyenler metreıi 30 kunıttur. 
Ferid Bozkurdla aYUkat sn-
leyn1an Eraydına mliracaat 3 - isteklilerin ıartnameyi 
Olunmuını ve Drllzayedenin ıörmek üzere Yazı iferi mü-
hitamı müddeti 4/Niun~ cJürlllğilne, ertırıpaya iftirlk 
pazarte1i awkat Siileyman i~ 31131938 ~"".-ıbe ~ü 
Erayam ya111ianeainde uat 
14 te sureti katiyede •bt uat 15 de Be1'4iye ekimi en-
tamamlanacaktır. etmenine mllracaatlan ilin 

AYUkat Süleman Eraydın olnnr. (387) 15 18 23 29 
(411) 29 30 

:4 .................................................... : 
: QP~TOR : 

1 E AHREDDIN SÜGÜR i 
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ı Birinci ~ Dahili Çff lipM"ı." MlltttMt~ : 
ı PUia Tıp Faktitım Haat..nelerl•dea lıati...aı : • ·r-- • 
: Maa:reaelaaae : >.,.dan• Gui Bal•anada Bafalıol'lu dillddnıaıa ı i heriacle laer rin .. bahclan aqama kadar Hutalannı kabul eder. ı 
............................................. ~ ........ : 
Diş Doktoru 

Veysel l<ültüf 
Her• $8bıth~n ~~~ ltadıf 
hastalannıkabuleder 

Balamevi : Belediye karşışı 

V. Kültür 

SAYI :W 

DOl(TQJ 

.. , ooıvı!~~i~ar~ ... -w.ı 
Muayenebaaeıi: . 

Çocuk parkı karpsmda klfe bat1ada 
Muayene 1aatleri: 

Saba~ saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

BAKTERİYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı Jıastalıklar mütehassısı 

HükWuet caddeıiıade H•Y• Kqr'Mmu kUflSUldaki 
ıpuayeaehaneainde, h4f P,D 8'•t yecJidefl tekize ye 
üçten yediye kad~ hastalanm kabul Ye tedavi 
eder. Her tnrlil k•a, idr"r, ~am •aaJtHleri İCI'' 
edilir. Veremliler, en 1qsı tecf!,ri Y~tuı +a 
Piaoaıotoralui ile tedavi e4ijir. (353) 

DOKTOR - OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operat&ii 

Haltalanm Her gün park caddeaiDcle 9-iııci 
Bay Osmanın yeni yaptırdıj'ı erin ist kabatla 
kabal eder. 

Muayene saatlan : 
Sabalalan 8 kadar 
Alq....W. 3-1 

Taze ve ucuz ili~ 
Yilksek derece Ye Ahit kokulu koloap&an 

Yalnız 

E'(fl.niget ~czanesinde 
BalunUDU& 

l•to•ypn coıltlui : Ma4ran PGf.aa lıarı••• 

C. H~ P. Basım evi 
mı 1 L& 1 12 il ıs !SJ 

& temi~; · En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.----· ''.••: ---· 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
• 


