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Say1S1 : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Sofya 13 - Türkiye Baı- 1 

vekili Celil Bayar ile baiciye 
nazın doktor Tevfik Rüştü 
Aras re maiyetlerindeki ze
vat bu sabah Sofyaya gelmiş 
terdir. 

Türkiye Devlet adamlan 
saat 9,50 de Bulgar hudud 
istasyonunda hariciye nezare· 
ti protokol şefi ve Türkiye 
efçisi ile mibmandarlıklanna 
tayin edilen orta elçilik m6'
teşarı tarafından karşılanmış· 
la.rdır. 

Misafirleri hamil hususi 
tiren Zagoven hudut istasyo
nundan hareketle Sofya istas
yonuna gelmiş ve istasyonda 
Başvekil ve hariciye nazıra 
B. Köse İyvanof ile hayam, 
Sofya belediye reisi küçük 
antant orta elçileri, türk ko
lonisi ve bir çok zevat tara
hndan karşılanmıştır. 

İstasyona defne dalları, 
Türk •e Bulgar bayraklarile 
sfüı1edmiş , askeri bir kıta 
selam resmini ifa etmiştir. 

Muzika İstiklil marşını çal4 

tnış ve 8. Celil Bayar har
biye nazın general daskalof 
ile askeri teftiş ederek Baş 

\'ekil ile beraber türkiye se
farethanesine gitmişlerdir. 

Bay Celil Bayr saat 10 
buçukta saraya giderek def
t.n mahsusunu imza ve bade 

hu b11lgar baıvekilini ziyaret 
etrniıtir. 

Bir müddet sonra B. Ka
Seivanof Türkiye elçiliğine 
gelerek bu ziyareti iade et
nı · tir ış . 
il::: • 

Hallr.oi •öp•i: - .... _..,...,...._.. 

Bugün: 

1 - Saat 16 da Boks 
dersleri devam edecektir. 

2 - Saat 16 da güreş 
dersi sürecektir. 

3 - Saat 16,30 da Ya
YID şubesi umumi heyet 
toplanbsı vardır. 

4 - Saat 17 de Müze 
komitesi toplanacakbr. 

5 - Gösterit kolUD1uz 
bando ile Sultaohisarıoa 
giderek Taş parçası pi
yesini temsil edecektir. 

Saat on birde kral tarafın- Celil Bayar ve Hariciye Ve-
dan gelen hususi memurlar kili Ekselans Doktor Tevfik 
Türkiye ricalini saraya götür- Rüştü Arasın Belgradı ziya-
müşler ve kıral tarafından retleri esnasında Başvekil ve 
hususi surette kabul edilmiş- hariciye nazırı doktor stoya-

lerdir. dinoviç ile fikir müdavelesin· 
Misafirler şerefine Sofya de bulundular. Büyük bir sa-

civarrındaki Prama sarayında mimiyet ç.erçivesi içinde ce-
kral ve kıraliçe tarafından reyan eden müzakerelerde 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. Balkan antanbnı alakadar 

[ a. a. J den meseleler görüşülmüştür. 
y ugoslav [ a. a. ] 

Hariciye nazareti bir Türk gazetecileri 
tebliğ neşretti Belgrattan ayrıldılar 

Belgrad 13 - Türkiye dev- Belgrad 13 Türk gazeteci-
let adamları Yugoslavyadan leri bugün saat dokuzda Sof
ayrıldıktan sonra hariciye na· yaya hareket etmişlerdir. 
zareti tarafından matbuata İstasyonda matbuat merkez 
şu beyanname tebliğ edilmiş- bürosu şefi ve Yugoslavyalı 

tir. meslekdaşları tarafından uğur 

" Türkiye Başvekili Ekslins lanmışlardır. [a.a,] 
~-._ 

B. M. Meclisinde ' Balkanlarda 
Sahil sıhhiye idaresi· 
nin yeni sene bütçesi 

kabul edildi 
Ankara 13 - Büyük Mil

let Meclisi bugünkü toplantı
sında sahil sıhhiye idaresinin 
938 mali yıh bütçesini müza
kere ve kabul etmiştir. 

Bütçe geliri 594100, gideri 
494048 liradır. Yine bugünkü 
toplaobda vakıf malların sa
tılması hakkındaki kanunun 
ikinci müzakere yapılmış ve 
kabul edilmiştır. 

Meclis Pazartesi günü top-
lanacaktır. (a.a.J 

Trak vapurumuz 
geliyor 

istanbul 12 - Deniz yolla
rı tarfından Almanyaya sipa
rış edilen vapurlarımızdan 
Trak vapuru yola çıkmıştır. 

Yeni vspurumuz bu ayın 
yirmisinde İstanbula gelmiş 
olacaktr. 

Yeni bir dalma 
tecrübesi 

Lispisya 13 ( Radyo ] -
İtalya ve Dobo denizaltı ge
mileri tecrübe esnasında sek
sen sekiz metreye dalmışlar
dır. 

Şiddetli yağmurlar 
Selinik -Belgrad demir 

yolu kapandı 
Belgrad 13 - Sürekli de

vam eden yağmurlar mühim 
tahribat yapmışbr. 

Belgrad ile Selinik arasın

da demir yolu münakalatı 
durmuştur. 

Sular bir çok köprüleri gü
türmüştür~. 

Priştine havalisi sular altın
dadır. 

Beyrutta 
Lehimizde tezahürat 

yapıldı 
Beyrut 13 - Mevlud mü· 

nasebetile Beyrutta her sene 

yapılması mutat merasim ya

pılırken sokaklarda toplanan 

halk; yaşasın Atatürk. yaşasın 

Türkiye nidalarile muazzam 

tezaburat yapmışlazdır. 

[a.a.J 

Halkevi yayın şubesi 
başkanlığından : 
Şubemiz umumi heyeti bu

gün saat 16,30 da toplana
caktır. Asil ve yardımci üye
lerimizin teşrifleri rica olunur. 

llbagımız geldi 
Nafia, Köycülük ve Parti 

işlerini tetkik etmek üzere üç 
gün evvel yanında Nafia mii
dürü Feri dun İrisle Karacasuya 
giden Ilbayımız Özdemir Güa
day dün gece şehrimize a•
det etmiştir. 

lıbayımız bu gezisinde Sul
tanhisar, Kuyucak ve Karaca .. 
suda yapılmakta olan ekul 
binalarını da tetkik etmişler 
ve geyreye giderek Afrodis 
harabelerinde geçen sene ya
pılan kazıda çıkarılan eserle
ri görmüşler ve bunlan mu
hafaza etmek üzere hazırlanan 
binanın tamiratını da gönnilş
Jer ve direktifler vermişlerdir. 

İlbayımız Sultanhisar ve Ka
racasu köycülük işlerile Kara
casu Parti muamelibaı da tef .. 
tiş etmişlerdir. -···-Pazar günü 
Yapılacak maçlar 
Bölğe futbol ve voleybol afaa
hklarından tebliğ edilmiştir 

15/Mayıs/938 pazar günü 
Aydın spor sahasında aşağı
daki maçlar yapılacaktır. 

1 - Mendresspor-Sökespor 
Hakem •B. Halid Arpaç 

Sümerspor • Aydınspor Ha
kem Mustafa Şenkal (İzmirden 
gelecektir. J 

3 - Birinci . maç saat on
dört otuzda başlaycaktır. 

4 - Mendersspor yine gel
mediği takdirde aym saatte 
Sümersporla - Aydınspor ikin
ci takımları arasında bir maç 
oynanacaktır. 

5 - Uçak şebidleri ihtifah 
olduğu için sabahleyin yapda
cak voleybol müsabakalan 
liklerin en sonuna tehir edil
miştir. 

6 - Bu ihiifale şebrimiı:de 
bulunacak bütün spor kafile 
!erinin iştirakleri rica olunur. 
~ 

Cenubi Amerikadalıi 
Son ihtilal 

Riyodojeneyro 13 -11 Ma
yısta vukubulan ihtilal hare
ketinde 25 kişi ölmüş, 500 
kişi yaralanmıştır . 

ispanyada harp 
Devam ediyor 

Madrid 14 - Kastellon ve 
Teroel hududlarında bulunan 
dağlarda muharebe şiddetle 
devam etmektedir. 
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~ ipnJen ri>porlajlar: 

Sultanhisarda 
Aydın Demiryolu Ozerinde 

portakal ve her dilrlil meyve 
ağaçlarmın her mevsimde de
ğişen renk ve dekoru içine 
gömülen Sultanhisar kamu
nunda her bakımdan bir kal
kıama ve imar faaliyeti var. ' 

Evvelce belediye teşkilatı 

olan bu şirin kasaba da, bu 
pn köy kanunu daha faydah 
teşebbüsler ve hareketlere 
imkin ve fırsat veriyor. istas
yon yanında yükselen ilk o
kul binasının temel ve ilk ka
tım köy kanunu atmış ve yük
seltmiştir. İlk okul yapısı için 
937 köy büdcesinden ayrılan 
beş bin liradan bugüne ka
d.,. 4000 liralık inşaat yapıl

mif, kalan 1000 lira ile bu 
yıl büdcesinden verilen 2025 
lira ile inşaat ilerlemektedir. 

Hususi muhasebe büdcesin
den verilecek yardım ve Sul
tanlıisarhların himmet ve gay
retlerile bu şirin kasaba ili
mizin en moderen bir ilk oku
luna sahip olacaktır. 

Bugün harabelerini sinesin
de sakladığı Niza şehri, ya
şadiğı çağda nasıl zamanınm 
en büyük alim ve feylesofla
rım yetiştirdi ise, cumhuriye
tin ~ltanbisarmcla kurduğu 
ilk okulunda yarının ilnlü 
türk bilginlerinin ilk feyizle
rini alacaklarına şüphe etmi
yelinı. 

Köy kanununun köy kalkın 
masanda oynadığı mühim rol 
ve şimdiden görülen müsbet 
ver;mini belirtmek için Sul
tanhisar kamununa bağlı 8 
[ merkezle birlikte J köyün 
938 büdce durumunu yazaca-
ğma. 

Kumunda 2256 kadın 1908 
erkek 4164 nüfus yapmakta
dır. Kamunun devlet ve hu
susi idareye ödedikleri yılbk 

umum vergi tutarı 58696 lira 
29 bruıtıır. 

Kay gelirleri ise 
Bu yıl Geçen yıl 

Lira K. Lira K. 

O. Becerik 
min ve tahakkukunda geçen 
yıla nazaran mühim bir ten· 
zilat vardır. Bu artış, vilaye
tin salmanın düşürülmesi köy 
hizmetlerinin köyün umumi 
kaynaklarının çoğaltılması yo
lunda aldığı mühim ve isa
betli tedbirlerin hayırlı netice
si vardır. 

Bir misli 3000 küsur lira 
olan Atlıhisar köyü bütçesinin 
500 liranı salma 2500 küsur 
lirasını köy umumi gelirleri 
teşkil etmektedir. 

Sultanhisarda yıllardır ken
dini hissettiren bir eksikte 
tamamlanmış. Satış koopera
tifi de kurulmuştur. 15 mües
sis ortak 2920 Jira sermaye 
43, 700 kilo taahhütle ana mu
kaveleyi imzalamişlar ve or
tak kaydına da başlanmıştır. 

Kurum mühendisleri gelmiş, 
kooperatifin depo inşa yerini 
belli etmişlerdir. Mahsul za
manından 'Önce depo yapılmış 
bulunacaktır. 

Kamunbayın öncülüğile ilk 
okul himaye kurulunun hayır-

lı bir teşebbüsünü de yazayım. 

Hikfımet dairesi önündeki 
arsaya 7500 lira sarfile bir 
çocuk bahçesi yapılyor. 

1 Bunun için Halkevi gBsterit 
kolu bando ile bugün Sultan-

hisarına giderek Taşparçası 

piyesini temsil edecek .. 
Ülküsü kültürü yayma olan 

kültür ocağımızın feragatkar 

çocukları, yarının büyükleri 

bu günün küçükleri içir/ ku
rulacak kültür bahçesine yar
dım etmekle iki· vazifeyi bir

den yaparak en yüksek heye
can ve zevki duyacaklar .. 

Sultanhisarlılara şuurlu ça
lışmalarında verimli başarılar 
dileriz. 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 

21745 74 19461 32 Para L_ira __ K. 
2716 SO 2773 imece 1524 60 Dünkü yekun 

M 60 mahsul 32 80 Germencik Nahiyesi 

,, 
22292 32 24526 24 Yekün 6 20 Karaağaçlı köyii 

Bu iki bin iki ylz kllsur 8 75 Üzümlü 
lira arbf salmanın artmasm- 14 40 Moralı ,, 
dan ileri gelmemiıtir. Bilakis · 10 _ Karapınar nahiyesi 
bu yıl her köyün salma tah- 1656 70 Y ekfın 

· YURDDAŞ ! 
19 Mayıs Gençlik ve ıpor bayramına hazırlan. 

19 Mayıs, Türk milletinin yeniden harekete geç
mesinin ve gençleşmesinin sembolüdür. 

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket günOdür. 

Ç~ciık bakımi 
Doktor Fahrettln Süıfü • 

- 53 -
Bazan biç bir araz zahire 

vermeden doğrudan dağruya 
karaciğerde arazını gösterir. 
Bu de aile efradının nazarı 

dikkatini . celbetmez. · Hasta 
çocuk ufak, tefek isha: ve 
kusmalardan sonra karnı şi
şerek ölüp gider. 

Neticede on beş yaşına kadar 
yaşar yine öJürler. 

Karaciğerin tahribatı firengi 
tarafından üç şekilde o(ur. 
Bu üç şeklin de . ~en dine gö
re ara~ları vardır. Ço.:uk sa
hiplerinin bunları bilmesi de 
faydadan hali değildir. 

A~arahminde hastalanıp ö
len ve · yeni d9ğan çocuklarla 

süt çocuklarının karaciğer fi
rengileri ekseriyette· sar lık 

Ölümünün sebebi de ünla
şılmaz. Böyle bir hal vukuun
da aile efradı derhal çoçuğu 
mütehassıs bir hekime gös
tererek neticeyi almağa ça-
l 

yapmaz. 
ışmalıdır. Esasen bu gibi ço-

cuklar yaşamaz ve yaşatılma- Bu afatın birincisi: Kar.aciğer 
Si bu hale geldikten sonra zor ,höcrelerini arala!"lndaki elyaf-. 
olur. Fakat bilahare doğacak ta tagayyürat yapar. Bu ta: 
çocuklarda tedbir li davranılır. gayürat 'yapar. Bu tağayyürat 
Yukanda zikrettiğimiz gibi yapar. Bu tagayyürat dolayı -· . 
kan muayeneleri yapılır:. Bir- ' sile bu nesicler dolayısile ken- ·. 
şey zuhur ederse tedaviler diliğinden tedrici surette ka-·. 
yapılır. Badema sağlam ço- raciğeri ·· büyütür. Bu büyüm~. 
cuk dogurulmasına . bir sebep hali ~ara.ciğerin her .tarafında . 
teşkil eder. · münteşir halde olursa daha ~· 

Gerek anarahminde hasta- göze ç~rpar. mevzii mantıka-
lanarak ölüp doğan çocuklar vi olanl~rda biiyüklük 0 ka-
ve gerekse bir aydan üç aya dar gö1!e. çarpmaz. Sağ taraf . 
kadar yaşayıp ölen çocuklar ~oşluğu çocuğu~ gayri tabii . 
yaşatılması güç karaciğer tah- büyür. Ailenin nazarı dikka-
ribatma tutulmuşlardır. Fakat tini celbeder. Eğer bu bal . 
arzettiğimiz gibi naz~rı dik-
k 

kan damarlarının seyr\ne ma.- · 
ati celbeder. Bilahare doğan 

çocuklar bu halden kurtarıl- ni olacak kadar ileri olursa 
mış olurlar. karın boşluğµnda su da top-
Yaş ilerledikçe yani ) - .1.() lanabilir. Fakilt pek az ve · 

yaşlara doğru çocuklarda ka- tedricidir. Su tam . haddim 
raciğe tahribatı daha az te- buluncaya kadar da çocuk 
sadüf edilir. Bunfarda tahri- ölür. Çocukta iştahsızlık, ba- · 
bat çucuğu öldürmezs~ de za.n kusmalarla beraber ishal· 
sağlam yaşıyacak hal de bı- ı· d ·· l B · er e gorü ür. u hazımsızlık 
rakmaz. Çocuklar adeti malül az zamanda zafiyeti umumi-
çocuklar halinde kansaz, sarı yeyi doğurur ve ölümü teshil 
benizli karaciğerde yapbğı eder. 
tahr_ibata nazaran sıska olurlar. - Devamı var _ 

lstanbul Şe~ir tiy~tros=;;~lalebe g· e~iı;i-=z 
gelıyor 

t t bul h
. . Erbeyli [HususiJ - Bura ilk 

ı an şe ır tıyatrosu 1 · · 
sanatkirlan Ayd na 1 k okulu öğrencilerinden alt,aq 

ı ge ere k" •1.k b" 
Halkevimiz içtimai yardım ışı 1 ır 11Jrup başların~a 
şubeai menfaatına iki temsil öğretmenleri olduğu halde bu 
ereceklerdir. günkü sabah 5ake treulle 

y oksal çocuklarımızın ihti- fabrika, pamuk istasyonu l'e 
yaçlannı temin etmek gibi daha bazı yerlerde tetkikte 
ulvi bir maksadı istihdaf eden bulunmak üzere Nazilliye gı-
bu temsiller muhterem halkı- derek gece trenile döneeek

lerdis. 
mızın rağbetine mazhar ola
cağını Gmid ediyoruz. 

Duhuliye biletleri her kese· 
ye elvirecek surettedir. 

16 Mayıs 938 Pazartesi 
0 Sözün kısası ,, vodvil 

17 Mayis 938 Salı " satılık 
kiralık ,, komedisi oynana
caktır. 

Şimdiden yerlerinizi tutunuz .• 

imtiyaz aablbl Ye Umumi Netrlyat 
Müdilrii : Etem Meadrea 

Baaddıiı yer : 
C. H. P. Baa1111eırl 

Bu gezi grupuna 5alceden 
bir sınıfla Karapmardan bir 

grubun daha iltihak edeceği
de bildirilmektedir . 

Macar kabinesinin 
. istif ası belllenigor 

Peşte 13 - Gazeteler; bq. 
vekil Kareninin i8tifasını bek
lemektedirler. 

lıtifanın sebebi · iktisadi ye 
mali meselelere atfedilmekte-
dirler. ' [a. a.j 
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Pazarlık usulünü kaldıran kl?nun 
layihasi meclise verildi 

Perakende alış verişte pa
zarlık usulünü kaldıran bir 
kanun layihasının hazırlan
makta olduğunu evvelce yaz
mışbk. Dün gelen İstanbul 
gazetelerinde bu layihanın 
meclise verildiğini memnuni
yetle öğrendik. 

Layihanın mühim esaslarını 
yazıyoruz. 

1 - Perakende surette sa
tw yapılan bilumum dükkan
la\.da, mağazalarda ve s;:ıir 
satış yerlerinde satışa arze
dilmek üzere bulunan her ne-

' 
vt eşya ve gıda maddeleri , 
v~ya bunları muhtevi kaplar 
üz.erine satış fiatı ve icra ve
kil~eri lıeyeti tarafmdan tayin 
edi~ecek bazı ma~dele:r için 
malin hak~ki vasfını gösteren 1 

bir. ·etiket veya maksada uy
gun sair bir işaret konacak
tır. 

2 - Yukardaki madde mu
~ibince fiatı tesbit edilmiş o
lan malin aşağı ve yukarı 
fiatla satılması yasaktır. 

3 - Maktu fiat ve evsafı 

gösterec etiket vazı mecbari· 
yetinin hangi mahallerde, han
gi gıda maddeleri hakkında 
ve ne suretle tatbik edilece
ği İktisat Vekaletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri kararile 
tayin olunacaktır. 

4 - Kanun hükümlerinin 
tatbikına belediye daireleri 
nezaret edecek ve İktisat Ve
kaleti tarafından memur edi
lecek teşkilatta nezaret ve 
kontrol vazifesini yapacak
hr. 

5 - Maktu fiat ve etiket 
vazi mecburiyetine riayet et
meyenler ticarethanenin ve 
suçun ehemmiyetine göre ilk 
defasında 50 liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırıla
caklar, tel<er:rürü · halınde bu 
para cezasile bera her ticaret
hanelere üç günden beş güne 
kadar kapatılmakla beraber 
keyfiyet ticarethanenin halk 
tarafından kolaylıkla görüle
bilecek bir yerine yaftalarla 
ve mahalli g-atelerle ilan olu
nacaktır. 

Bağcıları11 nazari
dihhatına 

Bağlarınız içirı kükürt 
alır;ken dikkatlı olunuz 

i Sümer Halkevi-

Vilayet ziraat müdürlüğün
den aldığımız bir yazıda ; 
( Keçiburlu Türk Anonim .Şir 
keti ) tarafından Avrupadacı 
son defa celbedilen yedi yüz 

ton kükürtten yüz t>lli tonu

nun [ süblime kükürt ] oldu-

ğu ve kibriti karbonda kıs
.. en münhal Te kısmen gayri 

tnün~al bulunduğu tahlil ne

ticesinde aniaşıldığından bağ
cılıkta kullanılamıyacaklarının 
meydana çıkmış olduğu. 

Binaenaleyh İzmir piyasa· 
..tında görülen bu gibi kükürt
lerin bağlarda kullanılmama-
tnalarının temini için İzmir 
tiraat müdürlüğünce Üzerleri-

ne r ziraatta kullanılamaz ] 
~tiketinin yazdırıldığıda İzmir 
ıiraat müdürlüğünden bildiril
{\iği ve kükürte ihtiyacı olan 

bağcılarımızın kükürt ihtiyaç
larının temini için her sene 

~duğu gibi bu senede ziraat 
rıkası tarafından yerli kü

k- 1 
b~rt erin satışa çıkarıldıgı 
ıldirilmektedir. 
I<ii~ürde ihtiyacı olan bağ

~arıınızın kükürt alırken her 
k angi bir aldatılmaya maruz 
l alnıamaları için bu ihtiyaç
k"'!•nı en emin olan yerli kü-

Urtten temin etmelerini tav-
s· 1Ye ederz. 

1 in yardımı 
Nazilli - ( Hususi) Sümer 

Halkevi sosyal yardım şübesi
nin teşebbüsü ile fabrikada 
çalışan bütün memur ve işçi
ler aylıklarının yüzde birini 
Kırşehir felaketzedelerine ver
meği taahhüd etmişlrdir. 

Şimdiye kadar 400 lira yar
dım temin olunmuştur. Bu 
mikdarın daha çok yüksele
ceği kuvvetle ümid olunmak
tadır. 

.... ~·-
Bir tenezzüh tireni 

daha geliyor 
Haber aldığımıza göre 22 

Mayıs Pazar günü Bayındır
dan şehrimize bir tenezzüh 
treni daha gelecektir. 

Bu tenezzüh kafileside ge
çen haftaki gibi şehrimizde 
bir kaç saat kaldıktan sonra 
Nazilliye gidecekler ve Nazilli 
basma fabrikasını gezecek
lerdir, 

Tren tesbit edilen hareket 
cedveline göre saat onu on 
sekiz geçe Aydına gelecek 
ve Aydında iki saat kalacak
tır. 

Saat on ikiyi on üç geçe 
Aydından hareket edecek ve 
akşam yirmiyi elli geçe döne
cektir. 

Tren avdette şehrjmizde 

ancak sekiz dakika kalacak
tır. 

Hava kurumu direktö~lüğü~d·ell,: 
15 Mayıs 938 Pazar günü yapılacak . . · 

uşak şehitleri ihtifali , gr.ohramı .. 
t-· 15Mayıs 938 pazar günü 

Uçak şehitleri ihtifali yapıla
caktır. 

2 - İhtifale iştirak edecek-
ler: 

A : İlbayhk, Komutanlık, İl 
genel kurulu, Şarbaylık, Şar
kurulu, Halk partisi, Halkevi, 
Parti örgütü, Uçak kurumu, 
diğer kurum ve müesseseler 
ve memurlar. 

D: Bir dakika sonr~ bayrak
lar: tekrar çekilece~ ve hare-
~ete, geçi)ec~~tir. . ı. · 

E: ~unP,~n , sonr3! ilba.ylık .ve. 
p.art~ kom~tanlık; Ür~y.lik,' 
halkevi, uçak kurumu,; spor 
ve hayır k~rumlatı, okulla'r 
tarafından şeb.itler . aJiıti.na 
çelenk konacaktır .. 

F : Daha sonra alana 
konulacak Halk kürsüsünde 
uçak krumu. 'adına Refik 
Yıldırım Tellioğlu tarafından 

B : Alaydan bir tabur 
C: Jandarma ve polis 
D: Okullar (San'at, orta ve bir söylev verilecek bir okul-

ilk okulların son sınıflar ) 
E : Sporcular 
H: Halk 

lu kız da şiir okuyacaktır. · 
G: · Söylev ve şiirden sonra,. 

bir subay kumandasında bir. 

3 - Saat 10,30 da törene manga er tarafından havaya 
istiklal marşile başlanacaktır. üç el silali atılarak törene· 

son verilecektir. 
A: Marştan sonra kıt'a ko-

mutanı töreni açacak ve ha- 4 - Törenden sonra -g~çit 
zır olanları hava şehitlerini resmi yapılacaktır. 
selamlamağa davet edecektir. Geçit resmi şu sırayı takip 

edecektir. 
B: Tam bu anda tören ye-

A: Süel bando ve kıta 
rindeki bayrak, yavaŞ yavaş 

B: Okullar' (sanat orta v'e 
yarıya indiriJecE"ği gibi resmi 
• ilk o~ultarın son ·sınıfları ) 
ve özel dairelerdeki bayrak-
larda yarıya indirilecektir. 

C: Sporcular 
5 - Töre~ı · yeri anıt alanı-

( Bunu temin için tören yerin- dır. . 
den fişek atılarak işaret ve- 6 _ Urbaylık tarafından 
rilecektir. ) saat 10,30 <!a alana bavrak 

C: Fişekle beraber bu··tu"n · çekilmis . ve par:ti tarafından · 
nakil vasıtaları ve insanlar halk kürsüsü konulmuş bulu-· 
oldukları yerde bir dakika nacaktır. · · · 
durarak törene iştirak ede- 7 - Bu proğram ç.ağırı ye-
ceklerdir. rinedir. Proğram komitesi 

Şimali Çindemüthiş ' Yüksek orman 
muharebeler ol11gorl mehfebi talebeleri 

Tokyo 13 - Tuşop hava
lisinde birkaç güne kadar ya
pılması beklenen meydan 
muharesi gazeteleri meşgul 
etmekter . 
Tuşopun altmış kilometre 

şimalinde müthiş muharebeler 
cereyan etmektedir. 

[a. a.] 

Bay Musolini 
Bugun Cenevreye 
gidecek 

Cenevre 13 [ Radyo ] -
Baş' ekil Bay Musolini Ami· 
ral gemisi ile yarın Cenevre
ye gidt.cektir. 

Roma 13 [ Radyu ) -
Başvekili Bay Musolininin 
Cenevrde yarın vereceği nut
ku bütün İtalya radyo istas
yonları vastasile neşredilecek~ 
tir. 

Belgrad - Sofya 
hava yolu açıldı 

Blgrad 13 [ Radyo ] 
Belgradla Sofya arasında te
sis edilen hava seferlerinin 
ilk postası ile Blgrada gelmiş 
olan Bulgar heyeti Sofyaya; 
Sofyadaki Yuğoslav heyetide 
Blgrada dönmüşlerdir. 

Bolu, 13 - Yüksek Orman 

mektebi son sımf taledeler'i 

Profesör Şefik Avninin paş

kanlığında karadere ormanla-

rında tetkikat yapmak üzere 

eskişehirden buraya gelmiş

lerdir. Talebe orta orman o

kulunda . misafir olmuşlardır. 

Belediye tarafından kendi

lerine bir ziyafet verilmiştir. 

[ a.a. ] 
. . 
--+- -

Son zelzelenin 
Tahribatı 

Kırşehir ve havaliısine tet

k~kat için giden heyetin ver
diği raporda son zelzeleden 

bu ha valide yüz elli köyde 

dört bin dokuz yüz otuz bir 

evin yıkıldığı tesbit edilmiştir 

~_...... Abone şeraiti ! ........ 

i Yıllığı her yer için 6 lira. 
i Aiti aylığı 3 liradır. 
f idare yeri: Aydında C. H. 
! P. Basımevi. • . , 
~ gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin: 
f lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. . ............................................ ..... 
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Aydın icra 
memurluğundan 
Aydında Şapkacı Nuri Can

oiluna borçlu ortaklarda Mu
kim Yozgatlı Hasan kızı Sı
dıka ya aid tapunun 2121937 
tarih ve 4 sayısında mukay
yet balatcık otlucalar Mevki
inde tapuca 1 hektar 3785 M. 
Murabbaında, halen fen me
muru mesahasına göre 2 hek
tar 6100 M. murabbaında ve 
prkan yol, garben kısmen 
küçükbaş karısı Ayşe ve kedi 
oğlan karısı Fatma ve ıimalen 
küçük baş karısı Ayşe bahçe
leri cenuben cebel ile çevrili 
içerisınde 312 incir ve 40 zey 
tin atacı mevcut tamamı 1600 
lira kıymeti muhamminel incir 
bahçesinin Borçluya aid 56 
hissede 200 lira kıymetli 7 
hissenin mülkiyeti açık artırma 
ve peşin para ile satılığa çı
kanlmlfll'. 

1 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alikadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetim.ize bildirmeleri, Aksi 
halde hakları tapu ıicillerile 
sabit olmadikça ıabf bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
caldan. 

2- Artırma şartnamesi del 

laliye dairesinde ilin tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

lhalel416/938 tarihinde salı 
gynü saat 16 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 
fU kadarki işbu gayri menkule 
iiç yeminli ehlivukuflar tara
fından takdir edilen kıymet
lerinin yüzd eyetmiş beşlerini 
bulmadığı takdirde artırma 

on beş gün daha tem
did edilerek 15 nci günü olan 
29 Haziran 938 tarihinde çar
şamba günü aynı ıaa tte ençok 
artıran iizerine ihalesi yapı

lacağı. 

3 - Arbrmaya iştirik için 
gayri menkulun muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 

pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullannı ve dellaliye ~e
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflannı ver
meie mecburdur. Daha fazla 

maliimat almak isteyenlerin , 

938/1428Dosya No.siyle memu 

riyetimize müracaat eylemeleri 

ve taliplerin tayin edilen gün 
ve saatte hazır bulunmalan 
ve gösterilen prtlara riayet
etmeleri ilin olunur. ( 508) 

pr·················-···~-·-····················'. •i OPERATÖR + 
! Dr. Nuri Erkan ! • • • Meleket hastanesi eski operatörü t 

! Paris bp fakültesi haıtanelerioden mezun : 
• İatanbuldan dönmüıtür. Hutalarını her gün nbabtan t 
• alqama kadar Park karıısında yeni yaptırdıj'ı e.inde • 
+ kabul eder. 130 • 

r··•·•• •.•.. ~.~:~~;E~~~:~ • • • • • .... • ~ 
8 Doktor Şevket Kırbaş : 
~j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
~t Hiikümet caddesinde Hava Kurumu karpsındaki t 
•ı· muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 
:. üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi : 
• eder. Her tiirlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra + 
~t edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 

L;::;.::~;~~:.:;~!a;;:::, .. ~···~····!~!~~.·~. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

" ........... ıguı.ı ........... -
-- DOKTOR ~ 

f MÜNİF İ. ERMAN 

I
D NIENILEKE"T HASTANE&I 

Doğum, Kadın haatalıklan mütebmı• 
ve Operatörü 

Hastalannı her gün Park: kartı•ında Bay Hasan Ki•i-
D lin evinde kabul eder. 466 
D Muayene aaatleri : sabah 7 • 8 
aı.. Ôj'leden .onra 3 den itibarea 

mAA61 ..... ı8ııaıaa6ı ....... ııM.-..-ı 

ıp·:·:·:~..:...~~.sr.-x:·:·:·=·=·=·:·=·=·=·=·=·=·• 
t•~ SELAHETTIN ERAY ~tı 
[!j EŞREF ERMAKAST AR 1 
[~ VE 
! KADRiYE ERMAKAST AR 
• Sivil Aıkeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
t Bayan ropları ve tuvaletleri 

• DIKIMEVI 
: Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden den [~ 
t] verilir ve az zamanda yetiştirilir. P+.'t •l ,., ::~ : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S t1 
• [ 491) ~ 
• • • • • ......,.._..,~"''""'~ '""!'1111' A• 
... _. ..... ..,..,...lli':lılli:iillı·~·::.ıııı:ıı.~::.aı::·~,,,,...,.:.· ~·······-·-·············· 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

:4 .................................................... : 
i DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR ! . ~ • • ı Birinci Smıf Dahili Çocuk Hut•hklan Mütaba111u : 

ı : 
: Parla Tıp Fakülteai Hutanelerinden lhtiaub : 

ı Muayenehane: >-ydın-ia Gad Balvanada Bafalıoglu dükkhılWI : 
: üzerinde her gün nbabdan aktama kadar Hutalannı kabul eder. ı 

• ............................................ ~········· 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbaun mahsulü, tarihi yeni man..Ue anlamanı• la~ 

metli bir örnej'i olan AYDIN T ARIHlni Aydında Beledi1e karfmacla 
Silleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüphaneaiadea tedarik edebmr
siniz. 

Aydının bütün tarihi malii'llatından bqka cotnfi tabii mal6ma-
iıaı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

1 
Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınhnın bu eserdee bir taae edinmailli taniye eclern. 
J . Fiah 250 kunJfhır. 


