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Yugoslavya harbiye İzmirde B: Stoyadinoviç 

Ba vekilimiz şerefine 
bir ziyafet verdi 

Belgrad 11 [ A. A. ) -
Dün akşam burada Yugoslav· 
ya baş vekili ve hariciye na-

zırı doktor Milan Stoyadino
viç tarafından Türkiye baş 

vekili B. Celal Bayar şerefine 
büyük bir. ziyafet . verilmiştir. 

Ziyafette her iki başvekil 
taraf mdan karşılıklı nutuklar 
söylenmiş ve bu nutuklarda 
iki dost ve müttefik millet 
arasındaki yakın ve sıkı dost 
luk hisleri ifade edilmiştir. 

Bilhassa tlirkiye ve Yugos~ 
lavya ile Balkan antantma 
girem diğer devletlerin yarış 

yolundaki verimli iş birliği bir 
def ;ı daha teyit edilmi~tir. 

Vekillerimiz 
Kral aleksandırın 
mezarına Çelenk 

koydular· 
Belgrad 11 (A.A.] - Başve· 

kil Celal Bayar ile Hariciye 
velı:ilf Dr. Tevfik Rüştü Aras 
bu gün Oplanaza giderek mü
teveffa Yugoslavya Kralı A
~eksandınn mezarına bir çe
lenli koymuşlardır . 

Ba~ 'l'e haticiy;e • vekillerimiz . 
müteakiben Avala dağına git-
mişler ve Yugoslav meçhul 

askerinin mezarma d':l bir çe· 
lenk koymuşlaradır. 

Meclis inhisarlar 
Büdcesini kabul etti 

Ankara 11 ( A. A. ) -
Büyük millet meclisi bugün 
toplanmıştır. 

Medis bugünkü toplantısın
da İnhisar idaresinin 938 mali 
yıb büdcesini müzakere ve 
kabul etmiştir. 

Hallteoi lıôfeai: 
_. ...... .......--- ... ...-

Bugüo~ 

1 - Saat 16 da Güreş 
dersi devam edecektir. 
2 - Saat 17 de Ar ko

mitesi toplanac~ktır. 

· 3 - Saat 19 da Sosyal 
yardım komitesi toplantısı 
vanhr. 

nazırı memleketimi- At·otu··rk .. lı . " un anne erı 
ze geliyor • • m· b t l 

Ankara 11 [A. A.) - Dost ıçın r eyap ırı ıyor 
••tt f'k Yug l d l Haber aldığımıza göre Ata-ve mu e ı os av ev e- .. .. . • . .. 

tinin harbiye nazırı general turkun. valıdeıerı Bayan Zu-
Meriç refakatinde ha va, de- beydenm Karşıyakada Osman 
niz ve kara zabıtanından mü- paşa camii avlısındaki mezar1-
rekkep bir heyet olduğ bu nın etrafında bir p~rk yapıl-
ayan on yedisinde istanbula masına ve mezarın türbe ha-
gelecek ve Ankarayı ziyaret line ifrağ edilmesine karar 
ettikten sonra bazı diğer vi- verilmiş ve civardaki arsala-
layetlerimizi de gezecektir. rm istimlak muamelesi bitiril-

·-~ 

İlbay Karacasuya 
gitti 

miştir. 

Buraya merhumenin keykeli 
de konacaktır. Heykelin plan
lan hazırlanmış ve bu hususta 
icap eden paranın sarfı için 
belediye ve hususi idare büd· 
celerine tahsisat konulmuştur. 

' 

İlbay Özdemir Günday dün 
öğleden sonra refakatmda 
Nafia fen direktörü Feridun 
İris olduğu halde otomobil ile 
tetkikatta bulunmak üzere 
Karacasuya gitmiştir. 

Polisin vazifesi 
Yeni nizamnamede çok 
esaslı hükümler var . 
Yeni polis nizamnamesi ay 

başındanberi meriyete geçmiş 
bulunmaktadır. Bu nizamna
mede halkm ırz, can ve ma· 
lanı mu haf aza ve ammenin 
istirahatini temin etmekle mü
kellef olan polis, bunlara vu
kubulacak taarruz, tecavüz ve 
ı:ıarkıntılık vuk.-atı mütecasir~ 
lc!riai yakalamağa ve kanunen 
yapılması lizımgelen muame
leye başlamağa mecburdur. 
Nizamnamede polisin halka 
yardım edeceği vaziyetler an-
latılarak yol so~mak için mü
racaat edenlere lazımgelen 
maliimabn verileceği ve yol
culara nakil vasıtaları tedari
kinde yardım edileceği ayrıca 
tasrih olunmaktadır. 

Parmak izi alınacaklar me· 
yanında kaçakçılık maznun
ları, yabancı memleketlerden 
memleketimize kaçanlar, Türk 
tabiiyetinden iskat edilenler 
ve hüviyetle!İni isbat edemi
yenler vardır. Bunların ayrıca 
fotoğrafları da alınacaktır. 

Madritteki harp telef ah 
Madrid 10 [ A. A. ) -

Madrid belediye reisi şehrin 
vaziyeti hakkında ecnebi ga
zetelerine bir beyanatta bu
lunarak harbın başlangıcından 
son günlere kadar bombard
mao neticesi olarak 1119 ki
şinin ölmüş ve 3553 kişininde 
yaralanm1ş olduğunu bildir
miştir. 

--+-

Subayların 
Rütbe ve isimleriude 

değişiklik 
Haber aldığımıza göre Su· 

bay rütbe ve isimlerind bazı 
değişikler yapılmasına dair 
olan kanun projesi, Kamutay 
Milli müdafaa encümeninden 
geçerek ruznameye alınmışbr. 

Kanun projesine göre aske
ri isimler şu şekilde tesbit 
edilmiştir. 

Er: ihtiyaçları devlet tara
fından derhilde ve temin olu~ 
nan rütbesiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üst çavuş, 
başçavuş, baş gedikli bu rüt
belerı haiz olan 'askerlerdir. 
Onbaşıdan madasana Erbaşı 

denir. bunlardan hususi ka
nunla mükellefiyetlerindan faz
la hizmet derhüde edenler~ge
dikli denilir. 

Erat r Erden baş gedikliye 
kadar olan askerlerdir. 

Subay: Hususi kanunlara 
göre orduya intisap eden yar 
subaydan Mareşala kadar as
keri rütbeyi haiz askerlerdir. 

Ordu rütbe sırası 
Erbaşlar: 
Onbaşı, çavuş, üstçavuş, baş 

çavuş, baş gedikli, 
Has subaylar: 
Asteğmen, teğmen, üstteğ-

men, yüzbaşı, 
Üstsubaylar; 
Binbaşı. yarbay, albay 
Generaller : 
Tuğgeneral, Tümgeneral, 

Korgeneral, Orgeneral Mare
şal. 

Amiraller: 

Futbolda tekme 
modası 

lstanbuldan gelen son ga• 
zeteler geçen pazar günü Tak
sim sahasında Güneşli Meli
hi!ı Beşiktaş kalecisi Mehmet 
Alinin suratına bir tekae 
vurduaunu yazıyorlardi. 

Futbol; kaddizatında aazik 
bir spor değildir. 

Onda oyunun icabı olan 
bir sertlik vardır. 

Onun ,içindir ki kaideleri 
koca bir kitap teşkil edecek 
kadar çoktur ve bu kaideler 
oyunun tabii sertliğini makul 
hadde tutarak kasdijsertlikler
le müessif · hadiselere meydaa 
vermemek için konmuştur. 

Fakat kaideler çoğaldıkça 
mazbutlaşdıkça maaler~f inzi
bat azalıyor, sertlik arbyor. 

Bu senelerde sahalarımızda 
tekme, yumruk modası aldı 
yürüdu ve çok şayanı teea• 
süftürki bu işte önayak olan
lar; futbolda bütün Yiliyet 
takımlarına nümune olarak 
gösterilen kulüplerin al oyun· 
cularıdır. 

Topu tntmuş, yere yatmış 
ve kendini müdafaadan aciz 
bir mevkie düşmüı olan bir 
kalecinin suratına tekme ata
rak onu bayıltmak ne de
mektir. 

Hu tekmenin onu yalnız 

bayıltmakla değil; en kıymetli 
uzuvlarından birisini sakat 
ederek alil bırakbileceğini de 
düşünecek olursak gençliğin 
bu işte hiç te mertçe hare
ket etmediğini görürüz. 

Biz; "aman diyen düşmana 
kılıç vurulmaz,. diyen eski 
ve merd Türklerin torunlan 
değil miyiz ? 

Onlar aciz mevkie düşen 
düşmanlanna bile kıhç çek
meği mertliklerine yediremi
yorlarmış. Biz ise vazifesini 
yapmış, müdafaasını dtruhte 
ettiği fedakar bir atılışla mevkii 
kurtarmış va bu yüzden toprak 
üstünde kımıldıyamaz bir ha
le gelmiş olan bir kardeşin 

( Devamı 2incl sahifede • 

Tuğamiral, Tümamiral, Kor
amiral, Oramiral, Büyükamiral 
Kıdem kazanmış olam yüz

başılara ( önyüzbaşı ) ve bir 
tuğaya kumanda eden albay
lara da Tuğbay denilir. · 

... 



WZ2 AYDIN 

rHayah ··Jcuzlatmak için . furihim 

Belediyeler yiy~cek ve içecek 
maddelerile mesken kiralarının 

ucuzlatılmasını ön plana alacaklar 
Bu gayeye varmak için belediyeler azami 

/iat da tesbit edebilecekler 
' ' ( Dünkli sayıdan devam ) 

Kooperatifler 
Çok nüfuslu şehir ve kasa

balara gelen yaş sebze ve 
meyYa gibi kısa zamanda 
müstehlike arzı lazım gelen 
gıdC\ maddelerinin süratle tey
zi ye sabşanda artmasında 
faydalı unsur olan merkezi bir 
hal yapmak ve teşkillendir
mek, istihlak kooperatifleri 
kurmak, bunları çoğaltmak, 
hayat ucuzluğu tedbirlerinin 
esaslarmdandır. En rasyonel 
tedbirlerden olan teşkilatlan

dırma işi üzerinde idare amir 
lerimizin, mahalli teşekkülle
rin esaslı surette durmalarını 

bu mevzuda ciddi tedbirler 
alm~larını, ehemmiyetle tavsi
yeye şayan görürüm. 

Ekmek narhı ve fırınlar 
En esaslı gıda maddelerin

den olan ekmek üzerinde öte
denberi her yerde durulmak
ta '•e narh usulü tatbik edil
mektedir. Narhın gelir fiya
tına yakın olması lazımdır. 

Ekmek işine iptidai madde 
olan buğdaydan başlamak, 
unlar üzerintle durmak ve ni
hayet iyi cinsten iyi gıdalı 
ekmek haline gelinceye ka
dar geçirdiği safhaları takip 
etmek icabeder. 

Borsa teşkilatı olmayan yer
lerde belediye reislerinin de
vamlı surette buğday ve un 
piyasasının takip ederek satış 
fiatlarını buna göre tesbit, 
ilin ve mürakabe etmeleri 
belepiye sınırı dahilindeki un, 
değirmen ve fabrikalarile ya
kından alikalanarak, belediye 
kanununun verdiği hak ve 
salihiyetlere göre tedbirler 
almaları muvafık olur. 

Mevcut fırınların çoğu bu 
JPinün teknik şartlarına ve 
sıhhi icaplarına uygun değil
dir. Gıda maddelerinin başm
da gelen ve herkesin sıhhati
le alaka dar olan ekmeğin el 
ve ayakla yoğurma şekline 
nihayet verilmasi fırınlarda 
da asgari sıhat şartlarını tat
bik etmek bile imkansızdır. 
Büyük şehirlerde ekmek fab
rikalannı kurmak, kurdurmak 
işlemek ve işletmek düşünül
melidir. 

Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerinin teşebbüslerinin 

tesriini rica ederim. 
Et muhakkak ucuz/atıl

malıdır. 
Bu teşri, hem halkın hem 

de bizzat kendilerinin menfa
atleri icabandadır. 

Ekmek kadar mühim gıda 
maddelerinden olan etin ucuz 
lattırılmasında ve fiat istik
rarında - Büyük şehirlerde -
mütedadl sermayeli ve teş

kilatlı mezbahalarm rolü mü
himdir. Nüfusu ve istihlaki 
çok olan yerler et işini sevk 
mıntakalarından itibaren ele 
alıp teşkilatlandırmak mevki 
ve mecburiyetindedirler. Bu 
gibi yerlerde kurulacak soğuk 
hava depolarile, deri, bağırsak 
ve emsali tali hasılatın iş

lemesine ve kıymetlendirilme
sine mahsus yerlerin fiyat 
ucuzluğunda et fiatları üz~
rindeki inikasında ehemmiyet
le durulmak lazım gelir. 

Sıhatı umumiye müessesesi 
olan mezbahalar aynı zaman
da ekonomik tesislerden ol
duğundan fazla istihsal edilip 
çabuk bozulan, tedricen piya
saya arzı tazım gelen bütün 
gıda maddelerini kıymetlendi
rır. 

Coğrafi mevkii, iktisadi va
ziyeti ve istihsalata elverişli 
olan yerlerde belediyelerin bu 
tesisleri ilk plana almaları ve 
bir an evvel kurumları gelir
lerinin çoğalması bakımından 
ayna zamanda kendi menfaat
ları icabındandır. ( Sırf istan
bulda alınan tetbirlerle elde 
edilen ncuzluk et istihlakini 
yüzde 30 arttırmıştır. Ucuzlu
ğun milli ve sosyal faydası 

çok mikdarda vatandaşın ka
fi yiyebilmesidirl. Ucuzluğun 
temin edeceği fayda bundan 
ibaret olsa dahi.) 

Azami f iat konabiecek 
Ete, ekmeğe doğrudan doğ

ruya diğer havayici zaruriye
ye idare heyetinin tasvibile 
azam: fiat koymak, ihtikara 
mani olmak için icabında bu 
gibi maddeleri alıp satmak, 
stokları yapmak, hayatı ucuz
lacak tedbirler almak (beledi
ye kanunu madde 15 fıkra 
43 ) vazifesile mükellef tutu
lan belediyelerimizin hemen 
her şehir ve kasabada tesa
düf edilen hatta semt deği
şen gayri tabii fiat yükseliş
lerine mani olacak esaslı ça
reler ve tedbirlere derhal te
vessül etmelerini, idare amir
lerinin bu işi yakın alAka 
ile devamlı surette takip ede
rek tahakkukuna ait ve ma-

Düzeltme 
Kırşehir fellketzcdeleri ne 

yardım komitesi ve Kızılay 

başkanı doktor Nafiz yazgan
dan teberruat listelerinde ya
pılan bazı mükerrer neşriyatın 
tashihi hakkında aldığımız 
tezkereyi aynen koyuyoruz. 

Ortaklar köyünün listesi 
jlönderilen' 4,750 kuruşu he
nüz gelmemiştir. 

Reis köyünde 1425, Uzunkum 
köyünden 400, Abdurrahman
lar köyünden 600, Mursallı 

köyünden 825 ve Germencik
ten 6280 ki ceman 9520 ku
ruş teberrat resen merkezimi
ze değil, doğrudan doğruya 

Germencik şubemize yatırılmış 
ve mezkur şubenin umumi 
irsalatı arasında sayın gazete
nizle neşredilmiştir. 

Şimdiye kadar Germencik 
nahiyesinden 4220, 5330 ve 
4600 ki ceman üç defa 14170 
kuruş para gelmiş bunlar da 
4,7 ve 11 mayıs 938 ,tarihli 
sayın gazetenizle ilan edilmiş
tir. 

Binaenaleyh sehven müker
rer geçirilen yukarıda müfre
datı yazılı ceman ·14270 ku
kuruşun bu hesaptan çıkarı
larak 10151938 akşamına ka
dar merkezimize yatırılan ve 
milli aydın bankasında mah
fuz bulunan teberruat mik
tarının 144010 kuruş olarak 
tashihine müsaade burulma
nı.zı derin saygılarımla rica 
ederim. 

Kırşehir felaketzedelerine 
yardım komitesi ve kı
zılay merkezi başkanı 

D. Nafiz Yazgan 

halli imkanlara uygun tedbir
leri hemen tatbik mevkine 
koydurmaları vaziyetten çizi
lerek proğramdan vuku bula
cak teşebbüslerden ve neti
celerden muntazaman veka
leti haberdar. etmeleri ehem
miyetle rica olunur. 

Belediyelerin mesken, bina, 
yiyecek veya içecek gibi ha
yat ucuzluğunda müteessir 
vazifeler alması bunların tahak
kuna ait imkanların temin 
olunması hükumet proğramın
da yer aldığından belediyele
rimizin bu işi ön plana alma
ları ayrıca kayda şayan gö
rülmüştür. 

Tamim, bütün vilayetlere 
ve umumi müfettişlere gön
drilmiştir. . 

:........ Abone şeraiti ········: 
ı Y ıllıgı her yer için 6 lira. ~ 
: Alb aylığı 3 liradır. ~ ! . 
• İdare yeri: Aydında C. H. : . . 
i P. Basımevi. : 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
i yazı işleri müdürlüj'üne, ilin- f 
i lar için idare müdürlütilne i 
i müracaat edilmelidir. l .............................................. ~. 
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Futbolda tekm~ 
modası 

(Ba,tarafı laci aahif~dc) 

yüzüne tekme vurmağt mu
bah görüyoruz. · · 

Bu çirkin haller bir göre
nek, bir itiyad olarak taam
müm de ediyor. 

Geçen pa~ar günü iki spor
cu arsında geçen: bir muha
v~re dinledim. Biten maçtan 
çıkan iki rakip takıma men ... 
sup iki futbolcudan' · biri~i 
ötekine; 

- Ben sizi daha nazik ve 
kibar tanırdım. Dedi. Burada 
kardeşçe oyun oynamak var
ken bi,birimize tekme vur
mak doğrusu çok ayıp .. 

Diğeri galibiyetin verdıği 

gurur ve ademi tenezzülle ce
vap verdi: 

- Senin kardeşlik dediğin 
burada olmaz. Senonu memle
ketinde ara ! 

Biraz ötede kan ter i_çinde 
uğraşan, didişan 1 gençliği~ 

spor temnslarını hazırlamak 

için huzurlarını feda eden 
zavallı idarecilere cra vri ihti-o ., 

yari acıyarak baktım. 

Onlar memleket gençlerini 
birbirlerile tanıştırmak, onlara 
birbirlerini sevdirmek içio oğ
raşıyorlar ve maalesef ışte 

böyle bir idraki zayıf adam 
bir tek hareketile onlarm bü
tün yaptıklarını yıkıyor. 

Asıl acınacak bir noktada 
sporun her nevi icin ·mevzu 
kaidelerin hüsnü takbikıni te
min maksadiyle ortaya çıka
rılan hakemlerin bu gibi .ha
reketlerin pek çoğunu müsa
maha ile karşılaşmalarıdır. 

Bir futbolcu bir arkadaşına 
tekme atıyor ve tektar o arka
daşile karşı karşıya oyun oy
nıyor. 

Hakem denilen ve sold~ 
sahaların mutlak · hikimi ve 
diktatörü olması lazım gelen 
zat; onu kolundan tutup saha-
dan dışarı atmıyor. . 

Sahibi salahiyet idare ma
kamları gerek o çirkin hare'='· 
keti ve gerekse ondan daha 
çirkin olan bu müsamahayı 
sükutl~ karşılıyor. · 

Artık merdliğe, sportmen: 
liğe yakışmıyan bu hareket
lere nihayet vermek için ciddi 
ve en ağır tedbirleri alacak · 
zaman ne vakıt gelecek? 

Gençlerimize sporun, .spor 
için yapıldığını ve sertliğin. : 
ve tekmeciliğin spor mefhu
mile taban tabana zıd oldu
ğunu ve bunu anlamak iste
meyenlerin sporcu camiası 

içinde yeri folmıyacağını kati 
misallerle anlatmaz isek daha 
elim ve telif isi imkinsız ~~ -

l diselerle de karşılaımamız ~'!7 
manı uzak değildir. . 

1 ••4 



, . ~ Silah. fabrikatörleri şikayetçi 
1 .ı 

· ... Bir f abrilta <lirek:törü " Bu gidişle çocuk 
~:~ topÜ yapaca~z galiba,, diyor 
\. 
.: : Bir zamanlar lngiltere ile 
.. erikadakL silah fabrik~tör
lerini~ .. bütün dllnyadaki silah 
--zarlarını kendi aralarınc;la 
ı.ksim edip fiatlannı istedik
leri gibi kontrol ederek müt
hiş bir " t,careti ,. yaptıkları 
iddi edilmiş· ve iki memleket
te de silih imalitmı ve tica
retini kontrol eden komisyon
lar kurulmuttu. 

Bunun akisleri bili devam 
etmektedir. Mesela İngiltere
de, bilhassa muhalefet kürsü
s6nden val<it vakit itirazlar 
yükselir, ve bütün silah fab
rikalarının hem imalatını, hem 
hesaplarmı kontro: eden me
murlar tayinini istemeğe ka
dar varırlar. 

Diğer taraftan silah fabri
katörleri kendilerini müdafaa 
için şöyle dert yanıyorlar : 

Deyli Ekspres gazete!linde 
okuduğumuza göre, mesela, 
Vikers isimli meşhnr silah 
fabrikatörleri gurubunun reisi 
Kreyvic, bayatınan mühim bir . 
kısmını silah ticaretini kontrol 

komisyonlarının önünde hesap 
vermekle ve silah ticaretine 
vaki olan hOcumlar karşısında 
hakiki vaziyeti müdafaa ile 
geçirmiş, ve hakikat şu imiş 

ki, silah fabrikatörlerinin müş
külitı pek ziyade imiş, Bir 
taraftan hiç silah imal edil-

Felaketzedeler 
için yapıJan yardımlar 
AHdın Kızılay kurumundarı: 
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Dünkü yekun 
Avukat Bay Reşat 

,, Neşet Akor ve 
şeriki Ali Riza 
Avukat Cemal 

,, Ahmed Nesip 
.. Süleyman Sırn 
,, Şerif 
,, Osman 

C. H. P. cuma mahal-
issi ocağı 3 Uncü defa · 
olarak 

Kantarcı Mehmed ve 
Hasan 
Saban tamircisi Yu-
suf usta 
Fitenkçi Mehmed 
Çileogir Etem oj'lu 
Mehmet 
Demirci Kara Ahmet 
Otomobil tamircisi 
Mebmed 

· mesi t'araftan olan prefeayo
nel sulbperverlerle mücadele, 

, <Jiğer taraftan fazla kir aldı
ğın) söyliyen muhariplerle mü
cadele etmek zarureii varmış. 

Ve bele şu gibi zamanlar
da yüzlerce hükumet memuru 
faaliyete müdahale ederek 
istibsalitın da ilerlemesine 
sekte vuruyorlarmış. Ayrıca 
daha fazla masraf yapmağa 
mecbur kalıyorlarmış. 

Vikers direktörü diyor ki : 

- Bu gidişle, bugün mer
mi yapan fabrikatörler, yarın 
bu işten vazgeçip, tenis top
ları ve çocuk arabaları inşa 
edecekler ki bunun ikisine de 
daima artan bir ihtiyaç var. 

Bundan başka silah fabrika
larmın çalışmaları, muayyen 
devrelere münhasırmış. Meseli 

son senelerde olduğu gibi 
dünya vaziyetinde bir karışık 

lık olduğu zamanlar fazla ça
lışırlar, kazanırlarmış. Fakat 

bundan sonra, aylak oturmağa 
ve kazandıklarım yemeğe 
mecbur olurlarmış. 

İşte silah fabrikatörlerinin 
de dc.rdi... Fakat her türlü 

şikayetlere 

rağmen, 

imali ve 

kontrolü 
ler. 

ve temennilere 

hükumetler silSh 
ticareti üzerindeki 

kaldırmış değildir-

İlk yardım 
gönderildi 

Kırşehirde felakete uğrayan 

vatandaşlara yardım olmak 

üzere teşekkül eden komite 

tarafından toplanan paradan 

bin beş yliz lirau banka va

sıtasile Ankarada Kızılay ge

nel merkezine gönderilmiştir. 

Gazi paşa ve 
Cumhuriyet ilk 
Okulları gezisi 

Haber aldığımıza göre ayın 
15 inci pazar günü Gazi paşa 
ve Cumhuriyet okulları tale
belerinden büyilk bir grup, 
otobüslerle Kuşadasına gide
cekler, Selçukta biraz kalarak 
harabeleri dolaşacaklarclu. 

Küçük geziciler akşam Kuş
adasından hareket ederek ge
ce evlerine dönmüş olacak· 
lardır. 

25 Tamirci Ali 
3 Çilengir Sadık Candaş 

10 GDzelhisar ilkokulu 
öğrencilileri --1659 80 Yek6n 

' 

== ... 
De daimA ee e d 

ı encumenın en: . .ı •• · .. : •• ~ 
.... 
~· ... · 

Cinsi Mevkii Mu. bedeli 
Lira 

Dük kin Gazi · bUlvan 62 

Teminata 
Lira K. 

4 . 65 
53 .· oo 
53 00 

Gemi Şalınale mendres geçidi 705 
Gemi Gölhisar " 
Gemi Dere köy ,, 
Gemi Armutlu . 

" Gemi Karahayıt " 
Gemi Dalama 

" 
Gemi Koçarlı ., 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

105 .. 
.60 

275 
305 
260 

1630 

4 so 
20 65 
23 . 00 

Gazhane binası Hasan ef. mahallesi 60 

19 50 
122 25 

4 50 
Ev ,, il " 54 4 05 

Hususi idareye ait yukanda yazıla akarabu senelik icarları 
16151938 pazartesi günü s~at 15 de ihale edilmek üzere açık 
artırmaya çıkarılmışbr. Taliplerin il encümenine müracaatları. 

ilin 
lı daimi 
encümeninden 

Sökenin Tatarlar köyü Men
dres geçidi için bir gemi yap
brılacaktır. Keşif bedeli 552 
lira 66 kuruş teminatı muvak
te miktarı 41 lira 50 kuruş
tur. Aç.ık eksiltmesi 16151938 
pazartesi günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ic· 
ra edilecektir. Şartnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet en
cümenine müracaatları. 

30 4 8 12 474 

Aydın Nafia eksilt
me komisyonundan: 

23151938 Pazartesi günü 
saat 15 te Aydın Nafia mü
dürlüğü odadasmda 696 lira 
32 kuruş keşif bed"lli Aydın 
sanat okulu demir atölyesi su 
tesisatı ve tefferruatı malze
mesi açık eksiltme usulile 
eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartname, keşif ve metraj 
cetvelleri Nafia müdürlüğünde 
görillel>ilir. 

Muvakkat teminat 35 lira
dır. 

l9teklilerin taminat mektup 
larım, ehliyeti fenniye ve ti-

caret odası vesikalarını 23151938 
günü saat 15 e kadar Villyet 
Nafia mUdUrlüğündeki komis
yona vermeleri lazımdır. 490 

490 7 12 16 21 

Aydın H11susi Muha
sebe müdürtiiğünden 

lzmir mezbahası Türk Ano
nim Şirketinin bina vergisi 
borcundan dolayı Aydan ke
mer mahallesinde kiin yağha
ne ve müştemilatı ile mevcut 
alit ve edevatın satılması vi
layet idare heyetince karar 
verilmiş ihale tarihi olan Ma
yısın 25 inci Çarşanba günü 
saat 15 te idare heyetine 
daha fazla tafsillt almak is- 1 

teyenlerin hususi muhasebe 
1 

müdiirlQjüııe milracaatlan ilin ı 
olunur. (49-AJ 8 12 1t '!! 

l 

(472) 30 4 8 12 

ilin 
lı daimi 
Encümeninden: 

Hususi idareye aid Hasan 
1 ef. mahallesi 368 ada 8 par-

selde kayıtlı ev 16151938 pa
zartesi günü saat 15 te ihale 

edilmek üzere açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Muhammen be

deli 400 teminatı muvakkata 

mikdarı 30 liradır .Talir olan

ların il daimi encümenine mü-

racaatları. (473) 
30 4 8 12 

~lan 
Aydın · tapu sicil 
muha/ızlığından 

Mazbut çilengir oğlu camii 

vakfmdan olduğu ve bu su
retle vakfiyeti adına tescili 

Aydın vakıflar müdürlüğün

den bildirilen tahtacı köyünün 

çilengir oğlu hanını mevkiinde 

25 ağaç ve yine mera hayıt

bkta 2 ağaç ve yine İmam 
köylü Emir Ali tarlası içinde 

5 ve yine molla Habip tarla
sı içinde 4 ve yine dervişin 

durmuş tarlası içinde 6 ve yi
ne hışır oğlu Ahmed yerinde 

5 ki ceman 49 ağaç· zeytinin 
tapu sicilinde kayıtlan bulun-

madığından iktisap ve tasar

ruf sebebleri hakkınca ince

leme yapılmak üzere ilin ta
rihinden 11 gün sonra yerleri
ne mumur gönderilecektir· 

Bu ağaçlar ve zemini Oze

rinde ayni bir hak iddiaamda 

bulunanların muayyen glnde 

yerindeki keşif memuruna ya

hutta bu müddet içinde tapu 

sicil muhafızlığına 622 fit sa -

yııile muracaat eylemeleri 
ilin olunur. [ 498 ] 

imtiyaz sahibi Ye Umumt Nclfl'lyat 
MlldGrn : Etem Me11dree 

Buıldı;ı -su : 
C. H. P .......... 



OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
f 1 

: 1 
• Meleket hutaneıi -. operatörü t 

SAYt ı 23t-

Paris bp_fakültui hutanet.rioden mezun : Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
lıtanbuldaa döamüttiir. Hastalarıat her pa aabahta• t Bayan ropları · ve tuvaletleri 

SEE.AHEF.TIN ERAY 
EŞREF.-~ ERMAKAST AR 

VE 
KAElRİYıE~~MAKAST AR 

akıama kadar Park kartııında yeni· yaptırdıtı evinde • D l u;J M E V J 
kabul eder. 130 t ı~ fi' 

~~~~~1!!'9~~~~9'!119"."I~~ !1 Hevesli bayanı ve baylara her model üzerinden der• 
•] verilir ve az· zamanda yetiŞtirilir. a~ 

•... - .......... ,~ 
f» ••• oo~TOR 

·g MUNIF 1. ERMAN 
MEMLEKET' HAST'Al'llE.&i ~ 

~-~ Doğum, Kadın hastabklan mütehau• 
~ ve Operatörü 4' 
~ Hastalarını her gün Park karşısında Bay Huaa Kimi- 4 
~ lin evinde kabul eder. 466 h 
~ Muayene saatleri : aabab 7 - 8 rı 
lit.... Öğleden aonra 3 den itn,.... ~· 

--~AAı~ı· .. ~-~ 

r>~::~~=~-··~, .. 
;-!; Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ~. 
_.t] Hükumet caddesinde Hava Kurumu karş1S1ndaki [+l 
~ muayenehanesinde, hergün saat yedidena sekiae ve [t 
i~; üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ı: 
~:j eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra . [+ 
~•l edilir. Veremliler, en son tedavi vas.ttası olan ,. 
[tl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) J•ı 
r~ .... ..:..~l!:!."'~~~'"'•*•*•"°'•············ ... ·•••·'41'.'<·'*'.·" .lj.1 l!::ii ........... ~~--~~· • i"t ••• ne:; 'f!ti w - - ~ 5ft i:1 ~ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarih\ yeni manasile anlamanın kıy· 

d.li bir örneği olan AYDIN TARİHlni Aydında Belediye kartı81Dda 
Siileyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edeWlir
sini:ıt. 

Aydının bütün tarihi malü'llabndan ba,ka coğrafi tabii rnalima-
inn da bu kitaptan ötrenecekzini:ıt. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi ı . 

Fiatı 250 kuruştur. 

C. H. P . 

[+] ADRES:· Türk Have• Kurumu ittiaalinde No :5 [•] 
[•] [ 491 ] [f] . 
~ ~ .... ~~~ı•:;ıııı;.1111;qo:ıııı;ıııı;ııı~,...,.. ••• • .. ••••11ır•••""'•••••••..h' ~ .............. ıı..~ı;;;mı~~~~·. ;e; ~ 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannı kabul eder 

Bakımevi : Belediye· karşısı 

V. Kültür 
: ..................................................... 1: 
i DOKTOR l 
: FAHREDDİN SÜGÜR •~ • t • • . .; 
• Birinci Suııf 0abüi Çocuk Hutahklan Mütabenw .. 

·.· i Parie Tıp Fakültesi Hastanelerinden fbtisuı. • • 
: Muaycneban.e: >:ydıaia Gaai Bulvannda Bafalıoırluı ~kkinuııa :: 
•ı ü:ıerinde bet' gün sa.bandaa aktama kadar Haatalaruat kabul ed~ ı 

•• ............................................. Pttt•tt•t• 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane günd"ttlik 
gazetesidir. 

Basım evi 
............................................. 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı .işleri 
---·· ··---

En şık, En güzel, En sağlam 

C'ilt işleri 


