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Yükselen yeni · .1 Bugün tayyare şehitleri ihtifali var 
okul binalan 

O. Becerik 
İlimiz çevresinde inşalarına 

937 yılında başlanan 938 de 
devam olunan beş ilk okul 
·binası var. İhalesi yapıldığı 
·Jrıatde yerinin değiıtirilmesin
deıi inşaata 938 mali yılına 
'bırakılan aşağı Nazilli ilkokul 
1>inasile Karapmarda temeli 
19 Mayuta atılacak olanla 
~kfuı yediyi bulacak, inşasına 
~başlanan ve devam eden beş 
·ilk okuldan ikisi Çine ve Ka
racasu ilk okullarıdır .• Bunlar 
doğrudan doğruya hususi mu
hasebe büdçesinden yapılmak
tadır. 

Diğerleri köy büdçelerinden 
ayrılan tahsisatla başlanan 

Sultanhisar. Kuyucak, Dalama 
ilk okullarıdır. Bunların da bir 
·an önce tamamlanmaları için 
938 hususi idare büdç~sinden 
gereken yardım yapılmak üze
re tahsisat ayrılmıştır. 

İlbayımız, son tetkik gezi
sinde Nafia müdürile Sultan-
. hisar, Kuyucak ve Karacasu 
okulları inşaatını gördü .. Bu 1 

görüş şöyle böyle bir görüş 

olmadı.. Yükselen duvarların 

taşı, kumu, kireci ayrı ayrı 

tetkik olundu. Şişirilmiş yer
lerin yıkılıp yeniden yapılma· 
sına emir verildi.. Şartnameye 

·aykın taş ve malzeme kulla-

aan mütaahhidJere bunların 
hemen değiştirilmesi bildirildi. 
inşaatın çabuk bitirilmesi için 
gereken tedbirler alındı. 

Aydın ilinde okul yapma 
( Devamı 2inci aahlfede ) 

Halkeoi köfe•i: 
~-

Bugün: 
1 - Spor alanında lik 

maçları vardır. 

2 - Saat 20de Alman
ca yabancı dil dersi de
vam edecektir. 

Yarın: 

1 - Saat 17,30 da Yö
netim kurulu toplantısı 

vardır. 

2 - Saat 21 de İstan
bul Şehir Tiyatrosu tara
fından sosyal yardım şu
besi menfaatine (Sözün 
Kısası ) piyesi temsil olu
nacakbr. 

• 
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Kırık kanatlar ....... 
Bu gün yurd için canla· 

nnı veren hava kahraman
larımızın büyük matem 
günüdür. 

Bin bir kahramanlık 
menkibelerile havacılık 
tarihimizin sahifelerini 
dolduran aziz şehitlerimi· 
zin ıanb hatıralarını bü
tün tazeliği ve sıcaklığı 
ile kalbimizde, sevgileri 
gönlümüzde yatıyor. 

Yurdu için, istiklali için 
ve hürriyeti için döğüşen 
ve haya.tını feda eden 
hava kahramanlarımızın 
manevi huzurlarında hür
metle eğiliriz. 

Başvekilimiz 
Yugoslavya Başvekiline 
Bir teşekkür telgrafı 

gönderdi 
Belgrad 14 - Türkiye baş 

vekili B. Celal Bayar Yugos~ 
lav hudndundan çıkarken 

başvekil ve hariciye nazırı 

doktor Milan Stoyadinoviçe 
selamlarım bildiren bir telgraf 
çekmiştir. ----

İstanbul 
rasathanesi yeniden üç 

zelzele kaydetti 
İstanbul 14 - Rasathane

den tebliğ edilmiştir. 
Ba sabah 6 - 49 dakika 23 

saniye ve 6 - 56 dakika 4 
saniye ve 6 - 58 de olmak 
üzere üç zelzele kaydedilmiş
tir. Merkz üssünün istanbul
dan 510 kilometre olduğu 
tahmin edilmektedir. a.a. -· .. -Yugoslavya Harbiye 
nazırı Türhiyeye 
geliyor 

Belgrad 14 - Yugoslavya 
harbiye ve bahriye nazırı tür
kiyeyi ziyaret etmek üzere 
yarın Belgraddan hareket 
edecektir. 

Harbiye ve Bahriye nazırı 
türkiye genel ku!may başka
nı mareşal F evyi Çakmak ile 
görüşecek dost ve müttefik 
devletin misafiri olacakbr. 

Hatay seçimi türklerin lehine 
inkişaf ediyor 

Bütün gayri müsaid şartlara rağmen Türkler 
daha fazla rey kazandılar · . 

İskenderon 14 [A.A.] - Bu güne kadar yapılan tescil . iş~ 
terinde bu gün gayrı. müsaid şartlara rağmen Türklerin diğer 
cemaatların aldtkları reylerin yekünundan fazla rey almışlardır. 

Japon orduları Çin mukavemetini 
kıramadılar 

Pekin civarına taarruz eden Çin tayyareleri 
şimendifer hattını tahrip ettiler bir askeri 

tren yoldan çıktı 
Hankov 14 - Resmi Çin tebliği: Japonlar Hankovauua 

cenubunda iki haftadanheri yapbklan taarruzda Çin mukave
metini kıramıyacaklarını anladıklarından diğer mıntakalara 
ehemmiyet vermeğe başlaDllşlardır. Japonlaran Hepeiye taar
ruz püskürtülmüştür. Çin hava kuvvetleri düşmanın gerilerine 
hücum ederek Pekin civarını bombardman etmişlerdir. Tayya· 
reler şimendifer hattını tahrip ettiklerinden bir askeri trea 
yoldan çıkmıştır. -·-Halkevi gösteril holu 1

1 

lstanbul Şehir 
Sultanhisarında Tiyatrosu geliyor 

Halkevi gösterit kolu dün İstanbul Şehir TiyatroS11 
bando ile birlikte Sutanhisa- yarın gelecek ve ( Sözün kısa
rına gitmiştir. Kol Sultanhi- 81 ) piyesile Halkevi sahneain-
sardarda Taş parçasını temsil de temsillerine başlıyacaktır. 
edecek bando da halka açık Yerlerin mühim bir kıs.mı 
hava ve salonda konserler şimdiden sablmıştir. Meraklı-
verecektir. ların acele etmesini tavsiye 
Gazipaşa ve ederiz. 

Cumhuriyet okulları Musolini Cenovaya gitti 
Evvelce Kuşadasına gidece- C 14 İ 1 ~ ... -

y • • d y G · enuva - ta ya ~-
gını yaz ıgımız azıpaşa ve . . . . _ 
C h · t k ll t ı b ı · vekıh B. Musolını bu gun do-um urıye o u arı a e e erı . . . 
bu sabah saat beşte otobüs- kuzu yırmıde cenova lamanın• 
lerle Kuşadasma hareket et- gelmiş ve top atılmak suretile 
mişlerd~ slamlanmıştır. 

Bu gün ..... 
B ugiin tayyare şebidleri 

günüdür .. 
Genç yaşta memleketi için 

hayatını veren tayyarecileri
mizi, bugün hürmet ve tek
rimle anacak, onların aziz ha
tıralarını tebcil edeceğiz .. 

Uçsuz, bucaksız, ufuksuz ve 
mededsiz bir sema ummamn
da sırf memleketinin selameti 
ve şerefi için, bin bir türlü 
kazalara ve her an zuhuru 
muhtemel tehlikelere göğüs 
ve hayat geren bu kahraman-

lar aded itibarile az. F a~at 
mana ve şahamet bakımından, 
bütün memleketi baştan başa 
saracak, göğüsleri iftihar ve 
itminan hislerile dolduracak 
kadar yüksek ve geniş bir 
valıktır. 

Bu tunç iradeli, kartal ba
kışb. tabiab ve semayı emri
ne rameden kahramanlara ve 
onlann aziz ruhlarına bin 
hürmet, bin tekrim, bin st.lam 
ve sevgi , 

GONCO 

• 
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Talkın ve salkım hikayesi 
Evvelki gün yeni intişara başlayan bir spor mecmuası 

gördüm. 
Birinci sahifesinde yazdığı bir baş yazıda günlük gazete

lerin spor muharrirlerine çatıyor. 
Meğer spor sahalarında olan gürültülerin patırdıların mü

sebbibi hep bu muharrirlermiş. 
Oyun hakemlerini şöyle tezyif eder, böyle tenkid eder, on

ların gerek halk ve gerekse oyuncular yanında itibarlarını, 
otoritelerini kırarlarmış. 

Tenkid yapıyoruz diye teşkilata, kulüplere velhasıl her 
işe - bilir bilmez - karışırlar, ortalığı altüst ederlermiş. 

Ve nihayet ne teşkilatın kredisi, ne de hakemin otoritesi 
kalmaz ve bunun için de spor işlerimiz böyle bozuk düzen 
gide~ ve sahalarda kavgalar olurmuş. Eğer bu ya~ını? . ya.nı 
başındaki sütundaki yazıları okumasaydım; bu da hır fıkırdır. 
diyip geçecektim. 

Lakin yine ayni mecmua ayni nüshasında ( T. Y. K. cevap 
verebilirmisin ) başlığı altında iki sütunluk bir yazı ile spor 
kulübüna öyle bir hücum etmiş ve öyle ipe sapa gelmez ten
kitler yazmış ve son kavgalı maçın hakcmni öyle hirpalamış 
ki evvela şaşırdım sonra gayri ihtiyari dilimin ucuna şu 
ata sözü geldi: 

Ele verir talkını kendini yutar salkımı. it 

·Yükselen yeni 
okul binaları 

(Baştarafı lncı sahifede) 

itinası yalnız yukarda yazdı.k
larıma münhasır değildir. ilk 
okul olmıyan her köyde bir 
okul inşa teşebbüs ve hazır
lığı vardır. 

Mesela Karacasu ilçesinde 
beş köy okul yapacak, veya 
mevcudu yenileyecek .. Fakat, 
tamamlanması mümkün ola
mıyacak yağmur ve hava te

.sirile yıkılacak dört duvaryük-
seltmege müsaade olunmıyor. 
Çünkü ne israf edilecek beş 
paramız, ne de fuzuli olarak 
heder edecek zamanımız yok
tur.Her köy büdçesinden her 
yıl ayrılacak tahsisat bankada 
saklanacak, yeter mikdarı 
bulunca inşaat başlayacak .. 

Mamafih bunun için yıllar 
geçecek değildir.. Köy birlik
leri bunu da yakın ve hemde 
pek yakın bir zamanda temin 
edektir. Birliklere dahil köy 
büdçelerinden ayrılacak tahsi
satlarla birlik merkezlerinde 
modern okul binalarının yük
seldiğini göreceğiz. Bunun da 
çok yakın ve kısa bir zaman
da başarılacağına şüphemiz 

olmasın. 

Sultanlar devrinin ihmal ve 
imhalinden doğan bu günkü 
durumu ıslah etmek bu nes
lin vazifesidir. Her şeyden 
mahrum olarak fakat istiklal 
\e Cumhuriyetimize sahip ol
mak gibi en büyük bir nimete 
mazhar olmanın verdiği şeref, 

gurur ve enerjile yurdu ya
rınki nesle mamur ve herltürlü 
ihtiyacı temin olunmuş bir 
halde bırakacağız. 

Atatürkün peşinde yürümüş, 
o~un inkilipçı ve yaratıcı de
hasından nur ve ilham alarak 
çalışmış olmak şerefimizi, dün-

Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

1656 75 
25 --

1681 75 

Dünkü yekün 
Ekrem Çiftçi 

Yekun 

1 Karapınarda 
1 
Felaketzedelere yardım 

1 komitesi çalışıyor 
1 Karap nar [Hususi] - Kır-
I şehir ve Yozgat folaketzede
ı lerine yardın komitesi hızla 

çalışmaktadır. Y a)nız merkez 
nahiyeden şimdiye kadar 130 
lira yirmi beş kuruş Kızılay 

kur..ımuna yatırılmıştır. Köy
lerde teşekküleden komitelere 
de çalışmağa başlamıştır. Köy
lerimiz felaketzede kardeşle

rine hiç bir yardımdan çekin
memektedirler . Gerenkova 
köyünden yetmiş yaşlarında 

İsmail dede parası olmadığın
dan bir tavuk getirerek ku
rula teslimetmiş ve köy bal
kıda ihtiyarın gönlü şadetmek 
üzere tavuğu müzayedeye ko
yarak yüz elii kuruşa çıkarmış 
ve kuruma yatırmıştır. 

Konsey Çin - Japon 
ihtilafında milletler 
cemiyetinin bitaraf 
kalmasını 
karaaJaştırdı 

Cenevre 14 - Milletler 
cemiyeti konseyi Sovyetler 
hükumetinin murabbası Litvi-
nof müstesna olmak üzere 
Çin Japon ihtilafında bitaraf 
kalması hakkındaki kararı 
~z~~ış!ardır a.a. 

ya durdukça bu topraklarda 
yaşayacak çocuklarımız gıbta 
ile anacaklar bizim soyumuza 
mensup olmaktan mütevellit 
bir minnet ve şükran hissile 
bizi daima anacaklardır. 

= --
Çocuk bakımı -

Doktor Fahrcttin Süğ\ir 

- 54-
Cocuğun rengi soluk, cild:1e 

sarılığa benzer bir sarılık gö
ze çarpar. 

İkinci kısım tahribat kara
ciğerde bölmeler halinde olan 
bu bölümlerinde görülür. Bu 
da karaciğerin her hangi bir" 
tarafından büyümesine . ve bir 
apse manzarasını arzederler. 
Muayene veya el dokundurul
dukta ağrıdan dolayısile bir 
ürperme hissedilir. Hashta 
orasına dokunulmasını oranın 

tazyik edilmesini istemez. Bil
hassa kundak çocukları sarıl

dığı zaman fevkalade bağır-

mağa başlarlar. Açıldığı za
man sancının hafiflemesi ve
ya tazyikın kalkmasile geçme
si neticesi susarlarlr. Bu halin 
ailece teşhisj daha güçtür. 
Gece ve gündüz bağıran bu 
gibi çocukları vaktinden ev
vel muayene ettirip çaresine 1 
bakmalıdır. 

Üçüncü şekilde hastalığın ı 
ilerleyip nesci harap etmesi 
ve karaciğerin içinde gom 
tabir edilen büyük tahribatlar 1 

yapmasıdır. Mevzii olan bu- 1 
ğomlar vücutte epeyce iztı
raplar doğurur. Karaciğerin ı 
daimi vazifesini ·sektedar eder. 
Bir iki yerde olan boğumlar 
bilahare karaciğerin he~ tara
fına yayılır. va neticede has
tanın ani ölümiinü intac eder. 

Karaciğerde ilk başln~nan 

Milletler Cemiyeti l 
Çin - Japon ihtilafını 

tetkik ediyor 
Cenevre 14 - Milletler ce

miyetinin tali komitesi bugün 

toplanarak Çin - Japon ihtila
fına nihayet vercek olan ka

rar suretin;n metnini hazır-

lamıştır. a.a. 

Bir Çin müfrezesi 
demiryol11nu tahrip 
etti 
Şanghay 14 - Bir Çin müf

rezesinin Şanğhay civarında 

demiryolunu havaya uçurmak 

surtile tahrip ettiiğ Japon 

lar tarafından bildirilmektedir. 
a.a. 

YURDDAŞ! 

firengi enscenin arasında tah
ribattan ve damarlara ih
tikana sebebiyet vermesinden 
dolayı karaciğerm çalışan hüc
relerini bozaz. Safra ifrazı 

bozulur. 

Şekeri tahvil hassası aza
lır. tedrici hüceyrat dumura 
düçar olarak vucudöa bir 
karaciğer vazifesinin noksan
lığını doğurur. Bunun da vü-

. cudun hazım kısmında ve da
hili ihracat işlerinde mübioı 

rolleri geri k·ahr. Hasta ·da 
tedrici inhitat başlar. Baıan 

bu gibi hastalarda sarılık ~a 
görülürse de pek. çabuk ·&.e-
çer. Adeta sarılık olduğuna 
küküm edilemeç. M~ddei gai
talarının ren.gide sarıdır. SaJ
ra ifrazı mevcut olduğu halae 
sarılık olması de nazarı dik
kati celbeder. 

Netice: Ye.ni d~ğan ve ~e
me çocuklarda akibet .dain;ıa 
ölümdür. Orta yaş mama, 

oyun çocuklarında nazarı dik
kati celbettiği takdirde has

talığın tedavisine bakılması 

neticesi selah asarı görülür. 

Fakat karaciğerin noksan ifra
zı her vaziyette göze çarpar. 
Vücut da bu noksan işten 

dolayı kendini toplayamaz. 

Başka hastalıkların ihtilatı 
neticesi ölüm muhakkak olur. 

- Devamı v a r -

Lehistan hariciye 
nıüsteşarı bir 
otumobil kazas11ıa 
kurban gitti 

Belgrad 14 - Başvekil ve 
hariciye nazırı doktor Milan 
Stoyadinoviç Lehistan harici
ye nazırı müsteşarının feci 
bir kaza neticesinde ölmesin
den Lehisten hariciye oazare
tine ve Belgradda bulunan 
ailesine taziyetlerini bildirmiş
tir . 

·~ · 

Tashih 
Gazetemizin 4 Mayıs 938 

tarihli nüshasında Kırşehir 
felaketzedeleri için 50 lira 
teberrü ettiğini yazdığmı:ı 

Karapınardan B. Hasan Ki
milio soy adı eğrilmez değil 
Erimezdir tashih ederiz. 

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramına hazırlan. 

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

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket günüdür. 
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Tabiye balauleri: 

Mekte}>ten evvelki çağlarda 
· Çocuğun sosyal du~umu 

Yeni doğan çocuk muhitin- ı 
de bulunan insanlar ile eşya
yı birbirinden ayıracak bir 
kudrette değildir. Zaten in
san yakınlığına ihtiyacı· da 
yoktur. Bunun fçindir ki ken
disini sallamak, el ile okşa
mak istediğim.iz zaman çocuk 
hoş karşılamıyor ve haykırı
yor. Bu ilk aya, içtimailikten 
evvelki devir diyebiliriz. 

İkinci ayda ise vaziyet baş
kadır. Bu devrede sosyal ak
sülameller görünür. Çocuk 
şimdi işittiği seslere karşı ay
rı ayrı mukabelede bulunur. 
İnsan sesi~e bir gülümseme 
ile cevap verir. Halbuki en 
güzel bir oyuncak sesi kendi
sinde böyle bir aksüamel 
uyandırmaz. 

Gülümseme, tipik sosyal bir 
hadise olduğuna ve yalnız in
sanlar arasında bulunabilece
ğine göre çocuğun altı haf ta
lık iken insan yüzüne karşı 
gösterdiği bu aksülamel çok 
di~·~te değer. Artık bu dev
reden sonra çocuk büyüklerin 
kendisile meşguliyetine mah
taç· bulunduğu için büyükler 
çoc~ğu temizlerken, yıkarken 
sar~rkn, yedirirken itinalı ve 
şefkatli b!r muamele göster
ınelidirler. Çocuğun yatağmm 
Yanına geldikçe gülümsemele
rine mukabele etmeli ve onun
la konuşmalıdır. İki aylıktan 
dört aylığa kadar olan çocuk 
insan yüzünü, insan bakışını 
görünce gülümdediği gibi in
san sesine karşı da gülümse
me ile aksülamel de bulunur. 
Dürt aylık bir çocuk büyük
ler ile bu tarzda sosyal bir 
ttıiinasebete girişebildiği hal
~e kendi yaşındaki bir çocuk 
ıle yan yana getirilirse bu 
hal görü:mez. Çocuklar birbi
lerine dokunurlar, bakarlar. Fa
kat karşılarındakinin beşeri 
bir varlık olduğunu keşfede
lnezler. Ancak gözleri karşı
laşırsa biribirlerine gülümseye
~ilirler. Beş alta aylık çocuk 
ıse bu suretle tesadüfen ba
kışların karşılaşması veya bü· 
Yiik tarafından yapılan hare
ketlerle sosyal aksülimelde 
hutunınakla kalmaz. Bu husus 
la daha faal bir rol oynar 
V'e kendiliğinden bu temasın 
olınasına çalışır. 

Mesela kendisile meşgul ol
mayan büyüğün dikkatini ses 
"e harketlerile kendi üzerin 
cdelbe uğraşır. Aynı yaş arka-

a11l ·ı h' :arıe de yanyana konunca 
llibirlerine bakarlar, doku

~urlar, seslenirler, gülümser
er. 

İnsanların sesini işittiği, 

yüzlerini gördüğü zaman gü
len üç aylık çocuk, büyükle
rin ses ve yüz ifadelerinin 
henüz hiç farkında değildir. 
Çocuk, büyük kendisine dost
ça, şefkatle baktığı zaman 
güldüğü gibi asık bir yüz gös 
terdiği zaman da güler. 

Çünkü başlangıçta çocuğun 
kavramış olduğu yalnız bü
yüklerin bakışlarıdır. Sadece 
bakışlar ile dostluk veya düş 
manlık ifadesini yakalayabil
mek çocuk için çok müşkül
dür. Fakat yavaş yavaş yüzün 
diğer hareketlerini de sezme
ğe başlayan çocuk bu hare
ketler karşısında muamelesi
ni değiştirir. Mesela mütees
sir bir yüz karşısında başka 
türlü, neşeJi bir yüz karşısın
da başka türlü aksülamelde 
bulunur. Beş aylıktan 7 aylı· 
ğa kadar olan çocuk büyükle
rin yüz hareketlerini sadece 
aynen tekrarlar. Fakat çocuk 
sekiz aylık olunca insan ken
disine fena bir yüzle baktığı 
zaman tekrarlama halinde ak
sülamelde bulunmakla kalmaz. 
Bu hareketlerin manasını da 
kavramıya bsşlar. 

Yüzün hareketlerine karşı 
vaziyeti böyle olduğu gibi in
san sesine karşı da hali ay
dır. Başlangıçta iyi veya fena 
sesi bir birinden ayıramadığı 
için bu seslerin hepsine karşı 
müsbet bir aksülamelde bu
lunan yani gülüşmeyen çocuk 
bir müddet sonra iyi veya 
fena sesleri biribirinde ayır
maya başlar. 

En erken yedinci ayda ço
cukla günde bir veya iki defa 

oynamaya başlamalıdır. Mesela 
bir örtü ile yüzü saklayarak 
ceee ... diye saklanbaç oyna
mak, yahud çocuğun vücudu· 
nun üst kısmım kollarından 
yavaşça çekerek r Pom ] diye 

şefkatli bir surette indiriver
mek gibi oyunlarla büyük kü
çük ile meşgul olmaya başlar. 
Bu oynama müddeti başlan
gıçta bir kerede 5 - 10 daki
kadan ve daha sonra 15 da
kikadan fazla olmamalıdır. 

Ayni zamanda çocukla yalnız 

bir kişi oynamahdir. Çünkü 
daha 1 fazlası için bu yaş he
nüz müsaid değildir. Çocuğun 

büyük neşesine rağmen oyun
ların çok yumşak olmasına 
dikkat etmek ve bilhassa ço
cuğu uzun oyunlar ile yatma 
saatından evvel işgal etme
mek lazımdır. Aksi takdirde 
meme çocuğunun sakin ve 
rahat uykusu kolaylıkla altüst 
olur. 

ilin 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

banka~ınm Bıyıklı köyünde 
mevcut hurda pik ve dökme 

demirleri 24 Mayıs 938 tari
hine tesadüf eden salı günü 

saat 14 te pazarlıkla banka
miı Aydın şubesinde satıla-

caktır. talip olanların yevmi 
mezkurda bankaya ve görmek 
isteyenlerin bıyıklı köyünd~ 

banka tahsildarı Ahmed Ali
ye müracaatları ilan olunur. 

[509) 

ilin 
Aydın Çocuk 
Esirgeme harama 
BaşkL nlığından 

Kurumun senelik genel kon
grası 16151938 pazartesi günü 

saat 17,5 da Halkevinde tpp

layacağından üyelerin kongre

ye taşrifleri rica olunur. 
13 15 

ilin 
Aydın Nafia eksilt
me komisyonundan: 

23151938 Pazartesi günü 

saat 15 te Aydın Nafia mü-

dürlüğü odadasmda 696 lira 

32 kuruş keşif bedelli Aydın 
sanat okulu demir atölyesi su 

tesisatı ve tefferruatı malze
mesi açık eksiltme usulile 
eksiltmeğe konulmuştur. 

il daimi l!.ncll.m.e~ . · 
, • • 1 1 ' 

ni11deiı: · · . · .. 
Germencik naliiy~si da_hi

linde Elengüllü ılıcasınin ~e-_ 
nelik icarı 19151938 Perşenbe" 
~nü saat lS t~ ~li~ı~ ·:e~il11;1ek · 
üzere açık arttırmaya ç•karıl
mıstır: Muhamm.en bedeli 8()0 

-" r i \ • 

teminatı muvakkat~ miktarı 

60 lirdır. T~liplerin .Vilaye~ . 
Daimi encüme11ilıe müracaat
ları. 

481 3 . 7 .' )1 15 

Aydın Beled;iye ' 
Reisligv indeiı :·. . · . 

• 1 

1 -. Be~~diyenin , ~ül~iye·-
tinde ı;,ulunan Ramaz~pa ... şa , 
mahallesinde 60 .ada 12 par-
sel numaralı ·. ve 28 ı metre• 
murabbaı arsanın .. mülkiyeti 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli be
her metresi 4 liradır. ' · 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yaza işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için .840 kuruş riı~~akkat" te~ 
minatlarile 26 Mayıs 938 :P~r
şenbe günü saat 15,30 da ·, 
Belediye daimi encümenine ·. 
müracaatları ilan oluriür: 

(497] 11 15 -2(' "25 ...... . ·. 
A an . ~ : 

Aydın H11susi Ml!hil
sebe müdürlüğünden . 

İzmir mezbahası Türk Ano- 1
" 

nim Şirketinin bi!:iii -·~eı::gisi 
borcu~dan dolayı Ayd~~ ... ke
mer mahallesinde kain yağba!'" -: 
ne ve müştemilatı ile mevcut 
alat ve edevatın satılması Yi

Jayet idare heyetince karar 
verilmiş ihale tarihi olan Ma-

Şartname, keşif ve metraj 
cetvelleri Nafia müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat 
yısın 25 inci Çarşanba günü 

teminat 35 Jira-
saat 15 te idare heyetine 

dır: daha fazla tafsilat almak is-
Isteklilerin taminat mektup teyenlerin hususi muhasebe 

larını, ehliyeti fenniye ve ti· müdürlüğüne müracaatları ilan 
caret odası vesikalarını 23151938 olunur. [4924 8 12 16 22 
günü saat 15 e kadar Vilayet ı 4 ** *'* 
N f • ••d" I" w •• d k' k • imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

a aa mu ur ugun e ı omıs- Mfüiürü ! Eteın Mendru 
yona vermeleri lazımdır. 490 

490 7 12 16 21 
Ba1>1ldığı ye.r : . 

C. H. P. B:ıınmevi 

Aydın Belediye reisliğinden : 
1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve bedeli muhammenleri yazı

lı belediye akaratlarımn 1 Haziran 938 tarihinden itibaren 
birer yıllık icarları açık arttımaya konmuştur. 

2 - İsteklilerin · şartnameleri görmek üzere yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya iştirak için bedeli muhammenlerin 
yüzde yedi buçuğu tutarında muvakkat teminatlarile 30 Mayıs 
938 Pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümenin mu
racaatları ilan olunur. 

Bedeli muhammeni 
Lira Cinsi 
421 Baraka 

250 " 
200 Apartman 

200 " 
200 " 

32 dükkan 

30 " 
[510) 

Mevkii 
İtasyon köprüsü başında 

" " " 
Orta mahallede 

" 
" 

,, 
Hükumet bulvarı 10 uncu S· 

,, " ,, 
" " 15 19 24 29 
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Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan if: 
1 - Küçük Mendres ıslah sahasında yapılacak büyük ıüt, 

Bauatak batındaki şüt ve (5) küçük köprü inşaab, keşif be
deli (213,989) lira (42) kuruıtur. 

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11949) 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 itlerini başarmakta ka
biliyeti oldupna dair nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik 
Tesikasa ibraz etmes~ isteklilerin teklif . mektuplarını ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat evTeline kadar sular umum 
midürliiğiine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(470) 30 5 10 15 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ciaei ' Mlkdan 

Muhammen 
bedeli 

Teminat 
Mikdarı 

Asami Aaıari Lira K.. Lira K. 
Çe'ldrcleluiır; Gsibn SOO 300 it. 25 9 40 
İnce tu 700 400 .. 6 3 ıs 
Sade.raf 1300 900 ,. • 85 83 
N•t soe 300 • 10 3 7S 

6S 
50 
30 

Y mmta 3SOO 2000 adet 1 2 
Kuru fual,e 500 300 Ki. 12 4 
Şeker 2300 1700 ,, 28 48 
Ataç k&aü.rii 5000 4000 ,, 4 ıs 
Çay 3S 30 ,, 3 SO 9 20 

40 Sah.o 1400 ~000 ,, 28 29 
Süt 12000 8000 ., 10 90 
Yotüt 10008 6000 ,, ıs 112 SO 
Diaa eti 600 300 ,, 2S 112 2S 
KOJUD -eti l2000 8000 " 40 360 
Ekmek 22000 18000 ,, 10,S 173 2S 

ss 
50 
80 
so 
15 

Lapalak piri~. 700 400 ., 22 11 
Pilavhk p&riaç 2500 1800 ., 28 .. 52 
Makaroa 1600 1100 .. 24 28 
Odan 12000 8000 ., 1,5 13 
Kabirtahtası lSOO 1100 adet 2S 28 
Vakamyaj"I 1000 400 Kilo 20 ıs 

Motorin lSOO 1000 ,, 10 11 25 
Gaıyatı lSOO 1000 ,, 19 2\ 40 

Memleket hastanesinin 938 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
yazılı levazım ile sebze ve meyva ihtiyacı 23151938 pazartesi 
günü saat onbeıte ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıka
nlmqbr. Talip olanların Vilayet daimi encümenine müracaat-
tan. (486) 6 11 15 21 

il daimi 
Encümeninden 

1 inşa adilmekte olan Çine 
mektebinin 999 lira 97 kuruş 
keşif bedelli ilivei inşaatı 

28141938 tarihinden itibaren 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

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

3 - Pazarlık 16151938 pa
zartesi günü saat on beşte 
Aydın vilayet encumeni salo
nunda yapılacakbr . 

4 - Muvakkat teminat 75 
liradır. 

5 - isteklilerin teminat 
mektuplar ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası veıikasile üçün
cü maddede yazılı gün ve 
saatta encümen salonunda 
b.azar bulunmaları ilin olunur. 

[478] 1 5 10 15 

Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

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

2 - Şartname, keıif, met
ı 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 ya ıılı gün 
ve saatta encümen salonunda 
hazır bulanmaları ilan olunur. 

477 1 5 10 15 
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1 OPERATÖR 

:ı Dr. Nuri Erkan 
~i Meleket hastaneıi eski operatörü 

:.. Paris tıp fakültesi hastanelerinden meıun 
~~ lıtanbuldan dönmüştür. Hastalarını her gün sabahtan 

l •ktama kadar Park karı..,nda yeni yapbrd•t• ••i•da 
kabul eder. 130 
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" ............. .,.., ........... ._ . 
p .. PO?<TOR 

S MUNIF 1. ERMAN 
~ NIENIL.EKET' HASTANESi 

.. Dotum, Kadın haıtahklan mütebaaaıı 
iİ) ve Operatörü 
~ Hastalarını her giia Park kar,ısaada Ba1 Hasan Ki•i-

ı 
lin evinde kabul eder. 466 

Muayene saatleri : aabab 7 - 8 
... Öğleden sonra 3 den itiltarea 

•.a.6ı....,~191111ı91111!8dJ11· MM ... lı.ı 
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l~ Doktor Şevket Kırbaş 
[!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
ft'i Hiikümet caddesinde Hava Kurumu karfisındaki 
f tj muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
:ı~ı üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedaTi 
• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
t edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 

~ı~p ~~:.:toraksi ile tedavi edilir. (353) ( 
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ir~'~;·;·~o;ıııı;.ııııı;.,... ............. . 
l•J SELAHETTIN ERAY 
[!l EŞREF ERMAKAST AR 
~l VE 
,.~ KADRİYE ERMAKAST AR 
~~l Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
ı;1 Bayan ropları ve tuvaletleri 

..... DIKIMEVI f. 

!) Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders ~J 
·~ verilir ve az zamanda yetiştirilir. r .. , .L ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S rı 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan ~~şama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 


