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Başvekilimiz Celal Bayarla Hariciye vekilimiz Belgrada hareket ettiler 

Vekillerimiz büyük törenle karşılanacaklar 
İstanbul 9 [Radyo) - Baş· 

vekil Celal Bayar ve hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü 

Ara<s ile Başvekalet ve Hari
eiye •ekaleti yüksek memur
larından mürekkep bir heyet 
dün akşam Semplou trenile 
Belgrada hareket etmişlerdir. 

Başvekilin refakabnda Ku
run gazetesi sahibi saylav 
Asım Us, hariciye vekaleti 
umumi katibi Numan Mene
ınendoğtu ile hariciye erka
nından Baki Cevad Kocamaz 
ve Yugoslavyanın Ankara el
çisi bulunuyorlardı. 

Vekillerimizi Sirkeci istas
yoı.mnda Vali MuhiddinÜstün· 
dağ, İstanbul komutanı gene
ral Halis, emniyet müdürü ile 
"Vilayet erkanı ve kalabalık 

bir halk kitles; teşyi etmişler· 
dir. Askeri bir kıta Resmi 
selamı ifa etmiştir. 

Belgrad 9 {Radyo] - Bu
türı gazeteler baş makalelerini 
Türkiye baş vekili Celal Ba
Yara ve türk dostluğuna tah
sis etmişlerdir. 

Dosl ve müttefik milletin 
başvekili ile hariciye vekilini 
karşılamak üzere Türkiyenin 
Belgrad elçisi Ali haydar ve 
hariciye nezareti teşrifat umum 
nıüdürünün başkanlığında bir 
heyet hududa hareket etmiş
tir. 

Belgrad şehri dost devlet
ler bayraklarile baştan başa 
süslenmiştir. 

Muhterem misafirlerimiz bu 
akşam yirmi ikiyi kırk geç 
Belgradı şereflendireceklerdir. 
Misafirler; istasyonda başve
kil doktor Stoyadinoviç ile 
hiikümet erkanı, mebuslar ve 
hayır ,kurumları teşkilatı ile 
Türk kolonisi tarafından kar
şılanacaklardır. 

Misafirlerimiz için askeri 
istikbal merasimi de yapılacak 

1 Ha~~i köıeai: 
Bugün: 

.. 

1 - Saat 16 da Helke
vi binasında güreş ders· 
leri vardır. 
2 - Saat 17 de Dil, ta

rih ve edebiyat komitesi 
toplanacakbr. 

ve Muzika İstiklal marşın ça
lacaktır. 

Başvekil Milan Stoyadinoviç 
Türkiye Başvekili Celal Ba
yara tahsis edilen ikametga
hına kadar refakat edecektir. 

Hariciye Vekili Doktor T· 
R. Aras ta Türk elçiliğinde 
misafir kalacaktır. 

B. Celal Bayar huduttan 
Belgrada kadar hükiimet ta· 
rafından tahsis edilen hususi 
bir trenle gelecektir. 

Yarın misafirlerimiz Saraya 
giderek defteri mahsusu imza 
edecekler ve Naib Krali Prens 
Pol tarafından kabul edilecek
lerdir. 

Prens Pol misafirler şerefine 
bir öğle ziyafeti verecektir. 
Akşam zabitan mahfelinde 
Başvekil Daktor Stoyadinoviç 
tarafından şereflerine bir ziya
fet verilecek ve bu ziyafeti 
bir resmi kabul takibedecek· 
tir. 

Çarşanba günü B. Celal 
Bayar müteveffa Kral Alek
sandırın mezarına ve meçhul 
Kahraman abidesine birer 
Çelenk koyacak ve o akşam 
Türkiye elçiliğinde doktor 
Stoyadinoviç şerefine bir zi-
yafet verecektir. y 

Perşenbe günü Başvekil hu· 
susi ikametgahında misafirle 
rimize bir ziyafet verecek ve 
o gece yarısı misafirlerimiz 
Sofyaya müteveccihen Bel
gradtan ayrılacaklar. 

Sofya 9 [ A. A. J - Bel
grada gitmekte olan Türkiye 
Başvekili B. Celal Bayar ile 
hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Aras ve maiyetleri erkanı 
bugün saat on dörtte buraya 
gelmişler ve istasyonda başve· 
kil, kıralın müşaviri ve saray 
mareşalı ile Balkan antantına 
dahil hükumetlerin elçileri 
tarafından istikbal edilmiş

lerdir. 
Tirenin yarım saat süren 

tevakkufu esnasında iki hü
kumet ricah samimi bir ha va 
içinde geçen görüşmeler yap
mışlardır. 

Baıvekil Celil Bayar Bel
gırattan dönerken Sofyada 
kalacaldardıar . 

"Büyük Şef 
Çubuk barajını gezdi 

Ankara 8 ( A. A. ) -
Risicumhur Atatürk dün Çu
buk barajınında bir gezinti 
yapmışlardır. 

Büyük önder barajdaki su 
vaziyeti ile teessüsler hakkın
da izahat almışlar ve bu hu
susta bazı direktifler vermiş
lerdir. -·-
Başvekilimiz 

İstanbulda deniz tica· 
retimiz hakkında 
beyanatta bulundu 
İstanbul 8 ( A. A. ) -

Başvekil Celal bayar yanında 
Hariciyevekili doktor Tevfik 
Rüştü Arasta olduğu halde 
dün deniz ticaret mektebi ile 
yeni satın alınan şileplerimizi 
gezmişlerdir. 

Başvekil bu vesile ile ver
diği bayanabnda ; yeniden 
alınacak üç vapur hakkında 
Londrada müzakereler yapıl
dığını ve kaputaj servisleri 
için alınan yeni gemilerin bu 
aydan itibaren peyderpey ge
leceğini, yeniden üç büyük 
geminin inşası için sipariş ve
rildiği ve diğer üç gemi için
de müzakereler cereyan etti· 
ğini söylemiş ve milli ihtiyaç
larla deniz nakliyatını ayni 
seviyede götürmek azım ve 
kararındeyız demiştir. 

--+--

Belediye encümeni 
Toplandı 

Belediye encümeni dün öğ
len sonra Belediye reisi N~fiz 
Karabudağın başkanlığında 
mutad toplantısını yapmışb. 

Vilayet encümeni 
toplandı 

Vilayet daimi encümeni diin 
öğleden sonra İlbay Ôzdemir 
Gündayın başkanhğ1Dda mua 
tad toplantısını yapmıştır. 

Spor bölge heyeti 
Toplandı 

Bölge heyeti dünakşam böl· 
ge başkanı lıbay Ôzdemir 
Gündayın başkanbğmda top
lanmış ve spor işleri etrafında 
görüşmeler yapmıştır. 

Bu meyanda Karapınar genç
ler biliginin geçen sene fırtı
nadan uçan çatısının yapılma
sı için icabeden yardımın ya
pılmasına da karar verilmişir. 

Fransız ve Sovget 
hariciye nazırları 

ı Cenevreye vardılar 
1 Cenevre 9 - Fransa ha

ciye nazırı B. Bone ile Sov· 
yetler birliği hariciye ko
miseri Bay Litvinof Bugün 
Cenvreye gelmişlerdir. lngili.ı. 
hariciye nazırı Lord Halifaks 
kendilerini derhal kabul etmiş-
tir. [a.a.) 
~ 

Büyük M. Meclisi 
müzakereleri 

Ankara 9 [ A. A. ] - Bü 
yük millet meclisinin bugün-
kü toplantısmda bazı ihara
~azı ihracat emtiamız için 
Italya tarafmdan verilen 
munzam kontenjana mukabil 
İtalyanın genel idhalat reji
minden istifadesine ait kanun 
ile subay rütbe isimlerinde 
bazı degişiklikler yapılması 
hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin müzakeresi yapıl
mıştır. 

- ~ 

Çekolovakya ekalliyetlerinin 
istedikleri 

İngiltere ve Fransa hükumetleri kabul 
tavsiyesinde bulundular 

Prağ 8 [A. A.] - Çekoslovakyada siyasi toplanblar hak
kında konulmuş olan memnuiyet kaldmlmıştır. 

Prağdaki İngiliz ve Fransız elçileri Çekoslovak hariciye 
nazırını ziyarek edtrek Londra konuşmalannın neticelerini 
şifahen anlatmışlar ve ekalliyetlerin haklı taleplerinin isafı husu
sunda hiikümetleri adına dostane tavsiyelerde bulunmuşlardır. 

I 

• 
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Pazar günkü futbol ·maçları 
Karapınar Sökeyi 4 - 1 yendi 

Mendresspor gelmediğinden Çine hükmen galip 
Pazar günü bölge tiklerinin 

ikinci devresi başlıyordu. Ha
va oldukça sıcaktı. Söke, Çine 
ve Karapınar takımları sabah
tan şehrimize gelmiş bulunu
yorlardı. Yalnız Mendres spor 

· gelmemişti. 
Liklere gelmeyeceği hakkın

da daha evvelceden dönmek
te olan şayıalar gittikçe kuv
vetleniyordu. 
ı Bu hususta mevsuk bir ha
ber almak için salahiyet sa
hibi kimselere müracaat ettik. 

Mendres sporun bugün gel
m.eyeceğine dair bir haber 
almadıklarını ve Aydınsporla 
olan maçına geldiğine nazaran 
bu maçada geleceğine kuvvet
le inandıklarım belki öğle 

treni ile geleceklerini zannet
tiklerini söylediler. 

Buna rağmen Mendres spor 
takımı öğle postasından da 
çıkmadı. 

Mamafih her ihtimale karşı 
evvela Söke ile Karapınar ta
kımları tam saat on dört bu
çukta sahaya çıktılar. 

Hakem Aydın spordan Tur
gut Barsb. Söke takımı kale
cisi fadıldan Henüz ayağı iyi 
olmamış orta haf Saitten mah
rum olrak sahaya on kişi ola· 
rak çıktılar. Buna rağmen o
yunun ilk dakikaları Sökenin 
baskısı altında geçti bir iki 
danesini direğin kestiği bir 
ikisini de Ziilfükarın tuttuğu 

tehlikeli akınlarda yaptılar. 
Fakat yavaş yavaş Kara

pınar müdafaası tehlikeyi sa
vuşturmağa ve oyunu orta
lara oakletmeğe muvaffak ol
du. 

Biraz sonra da Karapınar 

bir hakimiyet tesis etti . 

Kara pınar da bir çok fır

satlar kaçırdıktan sonra za
ten çok acemi olan Söke ka
lecisinin hatalı bir çıkışından 
istifade ederek ilk sayısını 
yaptı. 

Beş dakika sonra Halidin 
şahsi bir akını da gol olunca 
galibiyeti garantileyen Kara
pınar takımının yine işi gev
şettiğini gördük. 

Netekim bunun cezasını 
da çabuk gördüler. Müdafiler
den birinin bir iskasını yaka
layan Pala : kale önünde ya
kaladığı topu Zülfikarm fena 
bir çıkışla boş bıraktığı kale· 
ye gönderdi. Bunu mUdafiler-

YURDDAŞ! 

den birisi elile tutarak kaleye 
girmesine mani oldu. 

Hakem penaltı verdi ve Sö
kenin eski oyuncularından 
fahri güzel bir vuruşla bunu 
Karapınar ağlarına taktı. 

Söke takımı 2 - 1 vaziyete 
girince ümitlendi ve daha 
gayretle oynamağa başladı. 

Fakat bu sayıda Karapınar 
lılarıda kamçıladı ve onlarda 

canlandılar. Yine güzel pas
larla Söke kalesine inmeğe 

başladılar. Oyunun bilmesi
ne yakın KMapınarlılar bir 

sayı daha yaptılar ve birinci 
devreyi 3 - 1 bitirdiler. 

İkinci devrede Sökeliler sa
haya dokuz kişi olarak çık

tılar ve fazla gole mani olmak 
için çok kapalı bir oyun sis
temi tutturdular. 

Bu sistem hakikaten de 
müessir oldu ve Karapınar bu 
kırk beş dakikayı tamamen 
Söke nısıf sahasında oynama
sına rağmen bir tek sayıdan 
başka yapamadı. 

Sökeliler bu sırada bir kaç 
tane sayı fırsatı kaçırdılar. 
Nihayet oyun Karapınar 4-1 
galebesile bitti. 

Sökeliler; dün çabuk şişti

ler ve oyunu da en çok bu 
nefes kabiliyetlerin jn azlığın

dan kabettiler. 

Karabmar takımı hiçte düz
gün bir oyun oynamadı. O 
takımın daha kuvvetli rakiple
rine karşı çıkardığı oyunları 

göz önüne getirdiğimiz için 

dünkü oyununun bizi hiç tat
min etmediğini söylüyoruz. 

Bu maçtan sonra; Çine ta
kımı takımı sahaya çıktı. Sa-

at on altı buçuk olmuştu. 

Mendresspor çıkmadığı için 

Çine takımı seremonisini yap

tı ve hükmen galibiyet kaza
narak sahadan ayrıldı. 

~ 

Öğretmenlerin 
Mesken bedelleri 

veriliyor 
2297 numaralı kanun mu

cibince ilk tedrisat öğretmen
lerine verilmesi lazım iken se
nesi içinde verilemiyen mesken 
bedellerinin verilebilmesi için 
vilayet 937 büdcesinde müna -
kale yapılmasına karar veril
mişti. 

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramına hazırlan. 

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket günüdür. 

Ödemiş 
Kızılay tenezzüh treni 

Pa zar günü saat 10 u 19 
gece şehrimize Ödemiş kızılay 
şubesinin tertip ettiği tenez
züh trenile gelen Ödemişli 
misafirler Aydında iki saat 
kadar kaldıktan sonra Nazil
liye baret etmişlerdır. 
Komşu şehirler arasında her 

zaman tertibini dilediğimiz bu 
gibi gezintiler, yine bu şehir
ler arasında içtimai anlaşma-

nın belli başlı amili olmakta
dırlar. 

Ödemişin bam başka içtimai 

bir ha va 1 taşıyan ufuklarından 

Aydının içtimai şartları belki 

daha başka olan ufuklarına 

doğru süslü bir trenle yol 

alan sayısı bini geçen Öde

mişliler, her halde bu gezin
tiyle içtimai bir temas temin 

etmiş ve buna imkan bulabil

miş olmakla sevinebilirler. 

Aydın istasyonu, halkevimiz 
bandosununda iştrakile misa
firlerini bekliyen Aydınlı yurd
daşlarla dolmuştu. 

Tirenden çıkan Ödemişli 
misafiler Aydınlılarında can

dan iştirakile vilayete çıkmış

lar ve vilayetteki Gazi büs

tüna Ödemiş C.H.P. İlceyön 
kurulu adına bir çelenk koy
muşlardır. 

Çelenk koyma merasimi 

çok canlı bitmiş merasimden 
sonra iki komşu şehir halkı 

şehri dolaşmıştır. Vaktın az
lığına binaan pek erken baş-

lıyan akınla istasyonda tek

rar eski kalabalık görülmiiş
tür. 

Saat on ikiyi 45 geçe kal

kan Ödemiş tenezzüh tireni 

kıymetli misafirlerin Aydınlı 

yurddaşlarından uzaklaştırma

ya başlamıştı. Son alınan ha-

1 berlere nazaaran Ödemişliler 
Nazillinin pek çok yerlerini 

olduğu gibi fabrikanında mü-

him bir kısmını geze bilmişler ve 

yine ayni tirenle saat 21 de 

~ydından geçmişlerdir. Aydı

na her yüzden neşe ve şeref· 
veren bu gezintiden Aydınlı

ların memnuniyetleri şüphe
siz zrhirdir. 

Bu münakala mazbatası 
Ankaradan tasdik edilerek 

dün vilayete gelmiş ve kültür 
idaksile hususi muhasebece 

bu istihkakların Mayıs ayı 
içinde tamamen ödenmesi için 
tedbirler alınmıştır. 
Yarından itibaren tediyat 

başlıyacaktır. 

SAYI 237 
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Küçüklerimiz İz. 
mirden döndüler 

Öğretmenlerile birlikte iz
mire gitmiş olan Y edieyliil 
ilk okulu talebeleri Pazar gü
nü akşam tirenile Aydına 
dönmüşlerdir. 

Amerika Fransiının 
tayyare/erini 
göndermiyor 
Vaşington 8 f A.A.J - Ame

rika hükümeti Fransaya gon
derilmek üzere bulunan yeni 
dokuz tayyareyi İspanya he
sabına satın alındıklarından 
dalayı tevkif etmiştir. 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

1215 55 
1 

Dünkü yekün 
Aksekili Mehmed 
Bakkal Arif 
Sabuncu Abidin 
manav İbrahim 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 

,. Ali kulfaköylü 
,, Kürt Mehmed 

fenerci Mustafa 
Stileyman leblebici 
Tavaslı Osman 
Bayram Ali 
Cizmeci tabir 
Kasap Mus!afa 
Çakır Mebmed kasap 
Ali Riza 
Kenan 

25 Ali bey 
50 Mustafa 
50 Arif 

çavuş 

Mustafa Kozan 
Haydar 
Hammal Hasan 

" .. 
., 

" ,, 

" 

Aşçı Ahmed 
Sabuncu Ali Haydar 

50 Tabak Mehmed Ali 
50 Tabak Mustafa 

Aşçı Halil İbrahim 
Mustafa çavuş kalfası 
Mustafa 
Kahveci Muharrem 

25 sanat mektebi hade-
mesi Ali çavuş 

50 Bahçıvan Said 
50 Mehmed Sası 
50 Nalbaod mustafa 
50 Bozkırlı Ahmed 
50 Kahveci Çoban 
50 Yapağı tüccarı Nuri 
25 Mustafa Eşref 
25 Mehmed 
50 Akif 
25 Hüseyin 
25 Ali Riza 
25 Ali 

1 Tacir Ahmed Cemal 
15 İsminin nesrini istemi

yen hayir sever biuat 
3 Devlet Meteoroji işleri 

metearelojisti B. Ne
yir Işık 

77 80 Köşk nahiyesi 
--

1333 10 Yeküo 
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DALDAN DALA: 

Yandık mı 
... ·dersiniz? 
Q0

ün geİen cumhuriyet ga
zete'sinde bir operatörümüz 
tafafından yazılmış bir ilmi 
yaz~ vardı. "Güzellik ve genç
lil{ iade olunur ... ,, başlığını ... 
taşıyan bu yazıda: 

1Iray doktor; estetik cerahi 
sayesinde gençliğin ve güzel
liğiıi iade edilebileceğini, - ay
nen .. alıyorum - buruşuk bir yü 
zün, sarkık bir çenenin, göz 
altındaki torba gibi şişliklerin, 
kepçevari kulakların, kocaman 
bir burunun, büyük bir ağzın 
ve ,göbeğe kadar sarkan me
melerin estetik cerrahi saye
sinde düzeltilmesinin mümkün 
olduğunu anlatıyor. 

Eh ; artık bu işler imkan 
dairesine girdikten sonra biraz 
parası olan çirkinler için üzün
tü kalmadı demektir. 

Yüzün mü buruşuk, çenen 
mi sarkık, ağzın mı büyük 
velhasıl seni çirkin gösteren 
neren ise koş doktora, kestir, 
hiçtir, yamat ve nihayet ayın 
on dördü gibi çık meydana. 

Bu jşte tabiata ekmek kal
madı. O istediği kadar çehre 
züğürdü eğri, büğrü çirkin 
yaratsın dursun. 
Estetik cerrahi onları güzelleş
tirip doğrulttuktan sora ne 
ehemmiyeti var. 

Her işte elduğu gibi bu iş
te de iki tehlikeli taraf var. 

Birinci tehlike; estetik cer
rahların da gübikleşerek, kü
bik ressamların resimlerine 
benziyen döt köşe veya yu
'7arlak vücutlar yaratmak he
\resinde düşmleridir. 

İkinci tehlike de artık gü
zelliğin - ~angisi suni, hangi
si tabii olduğu bilinemiyeceği 
için - kıymetinin sıfıra inece
ğidir. 

lakin söylemeğe dilim var
nuyor amma yine söyliyeyim. 
En büyük tehlike tabiabn 
henı çehre, hem de kese zü
iürdü olarak yarttıklan için 
'V'arittir. 

Acaba bu işte de yine biz
ler nıi yendık dersiniz ... 

Ne yapalım biz de; kaderi
n:ıh·~x böyle imiş. Der, boyun 

ukerix. .. Saksa~an 

!-.. -· Abone şeraiti ........ : 
:. y • • ıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. : 
! İdare yeri: Aydında C. H. ! • p • 
: · Basımevi. ! . . 
i gazeteye ait yazılar için : 
i Jaıı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
! lar için idare müdürlüğüne i 
j müracaat edilmelidir. ! -................................................... ,: 

İuıtlyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Mudürü : Etem Mendres 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

AYDIN 

Uçak şehitleri ihtifal proğramı 
1-15Mayıs 938 pazar günü 

Uçak şehitleri ihtifali yapıla-
caktır. · 

2 - İhtifale iştirak edecek
ler: 

A : Ilbaylık, Komutanlık, İl 
genel kurulu, Şarbaylık, Şar

kurulu, Halk partisi, Halk~vi, · 
Parti örgütü, Uçak kurumu, 
diğer kurum ve müesseseler 
ve memurlar. 

B : Aİaydan bir tabur 
C: Jandarma ve polis 
D: Okullar (San'at, orta ve ı 

ilk okulların son sınıflar ) 
E : Sporcular 
H: Halk 

3 - Saat 10,30 da törene 
istiklal marşile başlanacaktır. 

A: Marştan sonra kıt'a ko
mutam töreni açacak ve ha
zır olanları hava şehitlerini 

selamlamağa davet edecektir. 

B: Tam bu anda tören ye
rindeki bayrak, yavaş yavaş 
yarıya indirileceği gibi resmi 

ve özel dairele!'deki bayrak
larda yarıya indirilecektir. 
(Bunu temin için tören yerin· 
den fişek atılarak işaret ve
rilecektir.) 

C: Fişekle beraber bütün 
nakil vasıtaları ve insanlar 
oldukları yerde bir dakika 
durarak törene iştirak ede
ceklerdir. 

Köylülerimiz Kırşehir 

felaketzedelerine yar
dım ediyorlar 

Germencik [Hususi] - Kır
şehir felaketzedelerine yardım 
hususunda köylülerimizde faa-
liyet başlamıştır. Bu meyanda 
nahiyemize bağlı Ömerbeyli 

köyünde de köy derneği top

lanmış ve aralarından seçtik

leri bir komite ile felaketzede 
kardeşlerinin yardımına koş

mak üzere iane toplamağa 

başlamışlardır. 

İlk toplantıda dercedilen 
ıane miktarı kırk altı liraya 
baliğ olmuş olup bu para 

komite tarafından nahiyemiz 
kızılay şubesine yatırılmıştır. 

Köşk ( Hususi ) - Kamu
numuzda Kırşehir felaketze-

delerine yardım komitesi faa

liyettedir. Şimdiye kadar yar
dım eden köyler Uda 27 U-

zundere 14 Eğrika vak 1 O 
Başçayır 40 Baklaköy 9,30 

Kaçak 8,25 Gökkeriş 6,50 
Mezeköy 3 Manastır 2,25 İl-
yasdere 5 lira toplamıştır. 

Oduncoğlu Mustafa 5 lira Ali 

Turan 50 Ahmed Vural 50 
knruş teberruda bulunmuşlar-

dır. Bu hayır sever yurddaş
lar var olsunlar. 

D: Bir dakika sonra bayrak
lar tekrar çekilecek ve hare-
kete geçilecektir. 

E: Bundan sonra ilhaylık ve 
parti komutanlık, urbayhk, 
halkevi, uçak kurumu, spor 
ve hayır kurumları, okullar 
tarafından şehitler anıtına 

çelenk konacaktır. 
F: Daha sonra alana kouu

lacak halk kürsüsünde halkevi 
ve uçak kromu adına Refik 
Yıldırım Telli oğlu tarafından 
bir söylev verilecek bir okul
lu kız da şiir okuyacaktır. 

G: Söylev ve şiirden sonra 
bir subay kumandasında bir 
manga er tarafından havaya 
üç el silah atılarak törene 
son verilecektir. 

4 - Törenden sonra geçit 
resmi yapılacaktır. 

Geçit resmi şu sırayı takip 
edecektir. 

A: Süel bando ve kıta 
B: Okullar (sanat orta ve 

ilk okulların son sınıfları ) 
C: Sporcular 
5 - Tören yeri anıt alanı

dır. 

6 - Urbaylık tarafından 
saat 10,30 da alana bayrak 
çekilmiş ve parti tarafından 

halk kürsüsü konulmuş bulu
nacaktır. 

7 - Bu proğram çağırı ye
rinedir. 

Belgrad - Sof ya 
hava yolu 

Belgrad 9 ( Radyo ) - Bel 

grad ile Sofya arasında bir 

hava postası tesis edilmiş ve 

ilk tayyare bugün buradan 

Sofyaya hareket etmiştir. 

Milletler Cemiyeti 
konseyi açıldı 

Cenevre 9 ( Radyo ) -
Milletler Cemiyeti konseyinin 

yüzüncü celsesi bugün açıl
mıştır. 

Konsey İspanya ve Habe-

şistan meselelerini görüşecek
dir. 

Yugoslav takımı Ro
menleri 2-0 yendi 

Bükreş 9 [ Radyo ] - Yu

goslav ya muhteliti ile Romen 

muhteliti arasında yapılan 
fl.!tbol maçında Yugoslav ta
lumı 2-0 Romen takımını yen 
miştir. 

Belçika hükumetinde 
buhran kalmadı 

Brüksel 9 - Balga ajansı 
bildiriyor. Hükumet mahafi
linde vaziyetin salah bulduğu 
bildirilmektedir. 

B. Musolinin 
Ziyafeti 

YOZ 3 

Roma 8 [A.A.] ..:__ B. Muso
lini dün üece Alman Devlet 
reisi B. Hi tler şerefine bir zi
yafet vermiştir. 

Ziyafette B. Hitler ve B. 
Musolini nutuklarını söylemiş
lerdir. 

Roma 8 [ A. A. ) - Royter 
ajansı bildiriyor. 

Romada İtalya ve Almanya 
yı müştereken alakadar eden 
bazı meselerin görüşüldüğü 
zannedilmektedir. 

Plebisitin istikbalide dahil 
olmak üzere iki memleket 
arasında çıkan muhteiif me
sleler hakkında prensip itiba
rile bir anlaşma hasıl olmuştur. 

ilin 
İl daimi 
Encünıeninden 

1 İnşa adilmekte olan Çine 
mektebinin 999 lira 97 kuruş 
keşif bedelli i)avei inşaatı 

28141938 tarihinden itibaren 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Şartname, keşif met
raj, resim ve sair evrak Ay
dın nafia müdürlüğünden be
delsiz a lınabilirl. 

3 - Pazarlık 16151938 pa
zartesi günü sa~t on beşte 
Aydın vilayet encumeni salo
nunda yapılacaktır. 

4 - Mu"akkat teminat 75 
liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektuplar ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikasile üçün
cü maddede yazılı gün ve 
saatta encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

[478) 1 5 10 15 

ilin 
Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - İnşa · edilmekte olan 
karaca su mektebinin 999 
lira 98 kuruş keşif bedelli 
ilavei inşaatı 28.4.938 tarihin
den itibaren pazarlıkla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname, keşif, met
raj, resim ve sair evrak Ay
dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir . 

3 - Pazarlık 16,5,938 pa
zartesi günü saat onbeşte 
Aydın vilayet encümeni salo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (75) 
liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikaları da 
üçüncü maddede yaulı gün 
ve saatta encümen salonunda 
hazır bulnnmaları ilan olunur. 

477 1 5 10 15 
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Aydın defterdarlığından 
Muhammen kıymeti T .. iat ak. 

Mü Lira K. Cinsi Hektar Metre Kimden kaldığı Mevkii Lira K. 

Mi 38 25 Zeytinlik 6435 Mehmet o. Mustafadan Gölcük kö. 2 Si 
., 66 00 Harap bina Hazine Koçarbmn yaihanh k. 4 Si 
., 60 00 Değirmen arsuı 30 Yaniden metruk Koçak kö. 4 4i 
,, 15 00 Arsa 60 Kunduracı Andondan Mursalı kö. 1 2S 
İcar 400 00 incir bahçeli 9 91 Hacı İbrahim bey vereseleri Serçe kö. 30 8İ 
" 60 00 incir bahçesi 2 5047 T eljlrafcı Ferit Aydın gargılı irim 4 Si 
~· 80 00 İncir bahçesi 7 7220 Peştemalcı o. Reşat Aydın ışıklı yolu ' Ol 
., 24 00 Dükkin Hafız o. Hasan Ortaklarda 1 81 

24141938 tarihinden itibaren 16 gün müddetle 13151938 cuma günü ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuıtur. Taliple-
rin % 7,5 teminat akçesile defterdarlığa müracaatlan ilin olunur. (458) 27 30 6 10 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Mendres ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, 

Ba,yatak başındaki şüt ve (5) küçük köprü inşaatı, keşif be
deli (213,989) lira (42) kuruştur. 

2 - Eksiltme 201511938 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 de Nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
(10) lira (70) kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1194'9) lira 47 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafia su 
işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt edip muvaffa
kiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta ka
biliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eneline kadar sular umum 
midürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(470) 30 s ıo ıs 
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t•:. SELAHETTIN ERAY [•l 
~!i EŞREF ERMAKAST AR r:1 

re VE ~ 
,.,. KADRiYE ERMAKAST AR ~· 
t! Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 1: 

i
t Bayan ropları ve tuvaletleri t 

• DIKIMEVI • • • t Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders ~· 

I
+ verilir ve az zamanda yetiştirilir. l•.., 
+. ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 [t~ 

• [ 491 J [•l 
fl'- ~IJl:o+~~·rrıu ıv: ~~!il•~~~~ 
Ja;;!·······~~~~· .. 4;·~·~ ....... ,,..,~ .. ·~···-· ... ·······-~ 
Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

~P 'iiff" '-ıl'!:!iill,.~Pl!!!llll'~P~pı°"Jll'~fll.!."'ll~ll'!!iillf!!'ii~~ı"'• 'iiil! !$E SP! r·····-· ............. ,~-;;=.......................... : 
: Dr. Nuri Erkan : 
t Meleket hastanesi eski operatörü t 

~· Paris tıp fa.kültesi hastanelerinden mezun : 
r!ı İıtanbuldan dönmüştür. Hastalarını her ırün ıababtaa .. 
[•1 aktama kadar Park karşısında yeni yapbrdıj'ı evinde f. 
(+; kabul eder. 130 

·~-aı--ıı;tı"!;'f';.'IO~P;'lıı;'l~"'il';"lı;_'lf ... "'11."'il';,lll~i·"iiiı;tl'+ •• + + ~~~~UW#sAA' d'' ,.., .. , ........ ~.-..o ..... 

l''••ııımııııııııııııı••'ıımııııınııı'11'.Jf'1''1'•'••'•••·~ ... ._ 
~ DOKTOR - OPERATÖR t 
S Medeni Boyer i 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü G 
İ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
i> kabul eder. 
D Muayene saatlan : 

S- Sabahları 8 kadar 
_ Akşamlan 3 - 8 368 

~ıılııı~ıtlıılıilı•ı•:!Qıı·~ılı6 ••• ,.,. ... ~ ... " ........................ ~ 
1 

DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
~ MEMLEKET HASTANESİ S Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
i) ve Operatörü 
~ Hutalannı her gün P.ırk karft11nda Bay Hasan Kimi-
tp lin evinde kabul eder. 466 
Dl Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
._ Öğleden sonra 3 den itibaren 

~~ıtlıııtJ.~ıılııı6ıılbıılD61ılı~ııllW!IDıllll• 

WF=~ıı;ıı~. !~il~'~"' 'ii!~lll!!_lii~-"!!'iillP!.'4Jl'!'.+P. !U' !$ !$E 4! '1 
[~r·~ ... ---=-=~~,· · · · · · · ·· ~ı 
~!~ Doktor Şevket Kırbaş : 
c!~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
[~~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki +. 
r:~.E muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve : 
r; üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
[!_ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra : 
[•~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ı 
ı~~nomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f 

~8SZ3~~~~~~· ·•••••••••• 
....................................................... 
: DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR I 
• • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütahu... i 
i Pariı Tıp Fakilte91 Hutaaeleriadea ihtlaulı : 

ı Maayeaebaae: Aycha.Ja Gazi Balnmacla 8afabosha dilddaıaıa ! 
ı ib:eriade her pn sabahdan alqam.a kadar Hutalanaı kabul eder. S 
............................................. ~ ........ , 


