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Samimi Dostluk Tezahürleri Ortaokul 
Talebeleri parlak bir 

müsamere verdiler 
Çocuk haftasının son günü. 

münasebetile ortaokul talebe
leri dün akşam halkevi salo

nunda parlak ve muvaffakiyetli 

Başvekil ve Hariciye vekilimiz şerefine Atina kraliyet 
tiyatrosunda büyük bir müsamere verildi 

.. 

Başvekil B. Celal Bayar 

Atina 30 - Başvekilimize 
ı-efakat eden Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiri
yor : 

Dün gece kraliyet tiyatro
sunda Ti.irkiye başvekili Bay 
Celal Bayar ve hariciye vekili 

doktor Tefik Rüştu Aras şe
refine büyük bir gala müsa
meresi verilmiştir. 

Bir çok güzide davetli kit
lesinin iştirak ettiği müsame
rede muhteşem bir dekor 
içinde Elen sanatkarları, Mol
Yerin Y orgaki Dandini piye
a:: 

Haikevi köıe•i: 

Bugün: 
1 - Öğleden evvel ve 

Sonra spor alanında lik 
ınaçları devam edecektir. 

2 - Saat 20 de Sosyal 
Yardım şubesi umumi be

. yet toplantısı varır. 
3 - Saat 21 de daveti

yeli aile eğlencesi ve ni
kah töreni yapılacaktır. , 

Yann: 

· 1 - Saat 17,30 da Yö
. netim kuruln toplanbsı 

vardır. 

2 - Saat 20de Ar şu- ·· 
1 

besinin umumi heyet top- ı 
lantıaı vardır. 
2 - Saat 20 ele Zehirli 

· ltaz der.si devanı edecek-.~ 
tir. 

. 

sini muvaffakiyetle temsil et
miştir. Müsamerede seksen 
kişilik bir koru heyetinin ver
diği konser bilhassa nazarı 
dikkati celbetmiştir. Müsame
renin nihayetinde koru heyeti 
Türk istiklal ve Elen marşım 
söylemiş ve hazirun ayakta 
dinledikleri bu marş şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Müsamereden sonra kraliyet 
tiyatrosu büyük salonunda bir 
kabul resmi yapılmıştır. Y u
nan askeri ve sivil erkanı ile 
ilim alemine ve Atinanın Ki
bar mahafiline mensup kadın 
ve erkek ve yerli, ecnebi 
matbuet mümessillerinin ha

bir müsamere verdiler. 
Talebeler; Halvacı çırağı 

piyesile derse çalışalım kome
disini temsil ettiler. 

Milli rakslar ovnadılar ve 
Anadolulu havaları söylediler 

Parlak muvaffakiyetlerin
den dolayı çocuklarımızı ve 
öğretmenlerimini tebrik ede
riz. ...... 
Belgrad fuı'arı 
açıldı 

zır bülundukları bu resmi ka- Hariciye flekili T. R. Aras 

Belgrad 30 [Radyo) - Bey
nelmilel Belgrad ilkbahar fua
rı bugün öğleden evvel kral 
naibi Prens pol tarafından 
merasimle açılmıştır. 

bul sabahın erken saatlerine bul halkının takdirine fırsat -kadar çok samimi bir hava ve imkan verirlerse çok Çinliler bir şehir 
Aldılar 

içinde geçmiştir. Resmi kabu- memnun kalacağını söylemiş 
lün nihayetinde başvekil Celal ve general Metaksas da Ce
Bayar Elen başvekili general 
Metaksası Yunan sanatkarla- lal Bayara bu arzulanın yakın 

Hankov 30 - Royter ajan
sı muhabirinde: 

rmm büyük, mu\ affakiyetli zamanda baçaracaklarını vad 
başarılarını teprik etmiş ve etmiştir. 

Çinliler 24 saat süren şid
detli bir muhareben sonra 
HangÇuyu işgal etmişlerdir. her iki heyetin memleketimizi Elen heyetinin teşrinevvel 

ziyret ederek yüksek sanat de memleketimizi ziyaret et-
değerlerini Aokara ve İstan- meleri tahmin edilebilir. de Çoban Mehmed İsveçli 

Namına yenilmiş ve ağır sık
lette üçüncü olmuştur. Millet
ler itibarile yapılan tasnifte 
İsveç on beş, Finlandiya on, 
Almanya yedi, Estonya altı, 
Litonya iki, Türkiye ve Nor
veç birer puvan kazanmışlar
dır. 

L= 

Kamutay da 
B. Şükrü Kaya izahat 

verdi 
Ankara 30 [A. A.] - Ka

mutaym bugünkü toplantısında 
başvekiJvekili ve dahiye vekili 
B. Şükrü Kaya Kırşehir ha
valisinde vukua gelen yer 
sarsıntısı ve neticeleri etrafın-
da izahat vermiştir. Yine bu
günkü toplantısında Türk 
Sovyet ticaret muahedelerinin 
tasdikine ait kanun layihası
nın birinci müzakeresi yapıl
mıştır. 

S0N DAKİKA: 

Başvekilimiz 
Atinadan hareketetti 

Atina 30 [A.A.] - Türkiye 
Başvekili Celil Bayar ve Ha
riciye Vekili T. R. Aras husu 
si trenle hareket etmişlerdir. 
Celal Bayar ve :T. R. Aras 
Selinikte bir saat kalacak 
-ve Atatürkün doğduğ.u evi 
zi~aret edeceklerdir. 

Çoban Mehmed 
Ağır sıklette üçüncü 

oldu 
Ankara 30 [ A. A. ] - Es

tonyada yapılmış olan Avrupa 
güreş birincilikleri güreşlerin-

Yer sarsıntısında felakete uğrayan
lara yardım insanlık borcudur 

Kızılay kurumu bütün köylere bir 
beyanname gönderdi 

Kırşehir ve havalisinde vukııbulan ger sarsıntısı miina
sebetile felaket t1e zarara uğrayan kardeşlerimize gardım 
için bütün vilayet halkının sıcak bir altika ile koştukla
rını memnuniyetle görüyoruz. Bu hamiyet müsabakasının 
müsbet tezahü,.feri hakkında vilayetin her ta,.afından al-
dığımız mektup ve telgra/lar o kadar çok ki bunların 
hepsini bir günde neşretmeğe gazetemizin mütevazi siitun
ları müsait değildir ve bundan biz ciddi bi,. teessür dııg
maktayız. 

Dün ve evvelki ıünkü. nüslıalarımızda ıela.rimizde te
ıekkül ettilini gazdıfımız Kızılay gardım komitesi Agdıa 
ve Aydına bağlı kaman oe köglii garddaş.lo.'" lıitahen 6ir 
bega.nname ~retmiıtir. ı.Bıı .heJanna.m•gİ agnen 4111f ılJ'I 
ı.yazı9orıız: (Beyanname 2 inci ,sabife.de1) 
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ilkokulların müsameresi münasebetile 

iki gece Aydınlı yurddaşla
rına küçük varhklarile büyük 
eserler veren Aydın ilk okul 
talebelerini bu satırlarla teker 
teker bağrıma basmak fırsa
tı ayn ve orijinal bir · heye- 1 

can oluyor. 
Her açılan perdeyle gözleri

mizde bünyelerinin fevkinde 
akisler bira kan bu küçük ya
ramazları, en bedii tahassüs
lerin beliğ ve nezih bir ifade
si kabul ve bunu itiraf etme
mek manasız olur. 

Sokakta, mekteplerinin yol
larında gördüğümüz gri elbise-· 

leri ve beyaz yakalarile incecik 
bacaklara dayanan onların; ne 
ulvi ve ne sağlam b;rer eseri 
iftihar olduğunu iki kısa ge
cede iki defa anladık. 

Ve biz şimdilik ehemmiyet 
varmediğimiz neşvünema ça
ğında bulunan. bu küçük ya
ratılışlara bilinmeyen ve gö
rünmeyen bağlarla adeta bend 
olduk; 

Sokaklarda son günlerde 
gözlerimizi kadınlı erkekli 
hep onlara çevirdik .. 
tanımakta güçlük çekersek ' 
-~ --- - ---

Yurtda Spor 
Ankara ve İzmirde 

yapılan maçlar 
Ankara 30 - İzmirde ya

pılan milli küme maçında 

Harbiye idman yurdu rakibini 

1-0 yenmiştir. 
Ankar 30 - Gençler bir-

liği ve Ankara gücü muhle
liti tarafından davet edilen 

Fenerbahçe takımı ile Anka

ra gücü ve gençler birliği 

muhteliti arasında Ankara 
gücü sitadında yapılan bey
canlı maçta Fenenbağçe 3-2 
galip gelmiştir. 

Yarın F enerbağçe ile An
kara gücü ve gençler birliği 

mubteliti arasmda şehir sita
dmda bir maç dahayapıla-

cakbr. 

Sosyal gardım şubesi 
başkanlığından 

Enver Demiray 
derhal yanımızdakine sormağı 
ihmal etmeyoruz : 

- Bu gelen küçük hangi
siydi? 

- Cumhuriyet okulundan 
Firuzan .. 

- Ya yanındaki? 
- Tanıma din mı? Hani se-

yircilere kolundaki sepetten 
gül atarak kendisini alkışla

tan biri vardı ya, Jale; o işte. 
Ve sonra gözler, bu iki kü

çük artistin gözlerinde sevgi 
ve takdirle ve hatta minnetle 
derin derin dolaşıyor .. 

Mekteplerimizi burada birer 
birer sıralıyacak değilim .. 
Çünkü biri diğerinden geri 
kalmıyan bu muvaffak iki ge
ce için her seyircinin küçük
lerimize ve onları yetiştiren

lere karşı duyduğu minnet ve 
şükran kafi birer miyardır. 

Yalnız ben burada iki ke
limeyi dudağımda tutamıya

cağım: 

" Türkün müstakbel sahne 
ve kültür hayatına, dünün 
gıbta edeceğini umuyorum ve 
bu umuş bende öyle bir iman 
halindeki .. ,, 

İtalyan gazeteleri 
Türk sivarilerinin mu
vaffakiyetinden sita-

yişle besdiyorlar 
Roma 30 [Radyo) - Mesa

jero gazetesi Nis şehrinde 

yapılan Beynelmilel atlı mü
sabakalarına iştirak eden türk 
süvarileri ekibinin biribirini 
müteakıp kazandıkları büyük 
muvaffakiyetlerden sitayişle 

bahsetmekte ve bu muvaffa
kiyetlerin bıraktığı iyi tesirleri 
tebarüz ettirmektedir. 

Amerika 
iki zırhli daha 

yapbrıyor 

Vaşigton 30 - Yeniden 
iki zırhlı yapılması için Reisi 
cumhur B. Sozvelt tarafandan 

istenilen tahsisatı parlamento 
kabul etmiştir. Yapdacak o
lan bu iki zırhli bahriye da
iresince tanzim edilen teslihat 
projesine dahil değildir. 

--·--

Şubemiz umumi heyeti bu

gün saat 20 de balkevi salo
nunda toplanacaktır. Asıl ve 
yardımcı üye arkadaşlarımızın Kanalı aşan Sovyet 
teşrifleri rica olunur. gemileri 

~- Moskova 30 - Volga neh-

Ar şubesi rinde işleyen vapurlardan bir 

başkanlığından gurup ilk defa olarak Volga-

Şubemiz umumi heyetin 21 Moskova kanalım geçerek 

51938 Pazartesi günü Saat Moskoyaya gelmiştir. 
,20 de· topla~acaktır. Asıl ve .. Bu gemiler arasında motor 
yardunt:l .. üyelerimizin bulun- la işleyen büyük gemilerde 
malannı dileriz. vardır. ( a. a. ) 

Kızılay kurumu bütün köylere 
bir beyanname g~nderdi 

Milli ve insani acılar karşı
sında, kalplerinin en büyük 
hevecanı ve en derin teessür
leriyle felakete uğramışların 
imdadına. koşmak hususund 
Türk milleti kadar büyüklük 
ve asalet gösteren hangi mil
let vardır ... 

Bilhassa kardeş felaketi 
karşısında, onun kadar civan
mert bir hassasiyetle hangi 
millet harekete geçer! ... 

Tarihin en eski kaynağından 
heyecan ve kudret alan Tür
kün felakete uğramış kardeş
lerinin büyük iztirabını pay
laşmak hususundaki asil ve 
gani ruhunu kim tanımaz!.. 

Son zamanlarde Kırşehir 
ve civarının büyük yer sarsın
tıları neticesinde baştan başa 

felakete uğradığını bilmeyen 
yurddctŞ kalmamıştır!.. 

O Yurddaşların da, bizim 
kadar müsterih ve memnun, 
günlük hayatlarını yaşarken, 

en korkunç bir zelzelenin bü-

tün bir mıntakayı baştan aşa
ğı harap etmesıle açıkta ve 
derin bir sefaletiçinde kaldı
ğını duymuşsunuzdur !.. 

Anasız kalan çocukların, 

yavrularını kayb~den ana ve 
babaların büyük matemi kar
şısında hepimiz en derin bir 
hürmet ve en acı bir ıztırap 
ve teessürle kıvranıyoruz!.. 

Bütün bir mıntakanın bin
lerce ve binlerce halkı açık
tadır ve yurtdaşlarm yardı

mına muhtaçtır. 

Her felaket ve ıztıap kar
şısında derhal faaliyete geçen 
her felaket ve ıztırap yarası 

üzerine şifa ve teselli elini 
koyan Kızılay, bütün teşkila-

tile o mıntakad çalışmakta 
ve bu tabiatın en gaddar 

zulmüne maruz kalan yurt
daşlara ümit ve bayat vermek 
için uğraşmaktadır. 

Bütün memleket şarktan 

garba şimalden cenuba bu 

büyük işte Kızılaya yardım 
etmek için mÜs(l.baka . halin
dedir. 

Üç kuruş, beş kuruş, yüz 
kuruş, beşyüz kuruş, onbin ve 
nihayet bütün bunların top
lanmasile elde edilecek büyük 
yekun, bu zavallı kardaşları
mızın göz yaşlarına milli bir 
teselli ve büyük kayıplarına 
karşı küçük fakat çok ·kıy
metli bir muavenettir! .. 

Köylü, rençpe, işçi, esnaf, 
tüccar, memur ve. herkes az · 
veya çok, fakat her halde bir 
şey vermeli. Bu . memleketi 
baştan başa . saran ! . müşterek 
ıztırab karşısında, miJli varlı-

ğının asil seciyesini göster
melidir. 

Aydınımız 315 senesinde 
büyük bir zelzele felaketi gör
müş ve derhal bütün muhitin 
alakası ve kardeş yardımı ile 
pekaz zamanda bütün yıkılan 
binalarını yeniden yapmıştı. 

İşgal esnasında bütün mem
leketin Aydın muhacirlerine 
karşı gösterdiğı sıcak ve ya
kın alakayı hangı aydınlı bil
mez! .. 

Kızılay; gece gündüz, her 
saat, bu tebet·ruu almak ve 

mukabilinde makbuz vermek 
için s•zi bekliyor!.. 

Yurtdaş, sevgili yurtdaş f 
Kırşehir felaketzedeleri, göz~ 
leri açık ve kalpleri ümit ve 
itminanla dolu, kardaş yardı
mına bakıyor!... 

Verin bu kardaşlara ! 
Kırşehir felaketzedelerine 

yardım komitesi 

Germencik [ Hususi ] 
29141938 günü akşamı Parti 
kurağında Parti Başkanı Bay 
Tevfik Pazarçevirenin baş-

kanlığında bütün teşekkülleri~ 
birleşmesile Kırşehir hareketi 
arz felaketzedelerine yardım 

komitesine kamunbay Kevni 

Kutbay, Parti Başkanı Tevfik 
Pazarçeviren, Bayan Pakize 
Kutbay, Sabri Akın, Ferhun-

de Akın, ebe Kadriye Erman, 
Başöğretmen Ziya Goral, öğ-
retmen İsmail, Hava kurumu 
başkanı Hüseyin Akkaya, av-

cılar kulübü başkanı Ahmet 
Germen, Alim Şemin, Bekir 
Helvacı, Ömer Helvacı, Terzi 
İsmail, Hilmi Özkan, Sait Sa-
rıerler, İzzet Gürgen seçile
rek hemen işe başlamıştır ve 
kamuna bağlı bütün köylere 
de yazılarak pazartesi gün.fi 
Ortaklarda, salı günü Ger-
mencikte bir toplantı daha 
yapılarak görüşülecek topla- · 
nan yardımlar hemen Kızday 
merkezine gönderilecektir. 

Bu komite ayn ayrı 
kollara ayrılmış ve teberruata 
başlanmıştır. Yapılan teberru
lar ayrıca bildirilecektir. 

J'J) t)tC Cl • • 

Kızı/ayın kongresi 
Ankara 30 - Kızılay ku

rumu 938 kongresi muhtelif 
vilayetlerden gelen murahhas
ların iştirikile toplanmışbr. 

Kongre 938-939 büdçesini 
kapul etmiş, 936 ve 937 he
sablarını tetkik ederek idare · 
heyetini ibra etmiştir 

( a.a.) 
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Hayvan cinslerini 
Islah tedbirleri 
İç Bakanlık köylü elindeki 

cinsi bozulmuş, iş ve verim 
kabiliyeti çok azalmış çift ve 
kümes hayvanları döllerinin 
ıslahı ve bunların köylü için 
iyi bir iş ve kazanç kaynağı 
olması imkanlarının temini 
hakkında yeni kararlar al
mıştır. Vekalet bu kararını 

vilayetiere bildirmiştir. Bakan
lık vilayetlere gönderdiği 
emrinde ezcümle şöyle de
mektedir: · 

" Ziraat bakanlığı yardımı

nın da inzimamile Trakyada 
vücuda getirilen tay yetiştir
me istasyonları ile köy büd

cerine mevzu boğa tahsisatile 
kurulan ve 6-8 aylık süd dana-

larının fenni şekilde yetiş
tirilmesine tahsis edilen bo-

ğa büyütme çiftlikleri ve 
ayni gayelerin gerçekleştirilme-

si yolunda Muğlu vilayetinde 1 

de kümes hayvanlarile fenni 

arıların köylerde çoğalması 

için alınan tetbirleri ve çalış-

malar diğer bölgelere örnek 
olabilecek tarzda programlan
mış şekilde yürütülmekte
dir. Diğer vilayetlerden bu 

işe başlayanların 938 yı

lında ayni müsbet ve verimli 

şekilde ealşabilmesi için Zira
at Vekaletile muhabere edi-

rek vilayetlerin iklim ve ihti
yacına uygun damızlık ırk ve 
cinslerin tesbiti, aşım durak
ları, tavuk ve arı istasyonla- ' 

rıb.ln tayini ile bunların bil
hassa yatılı köy okulu bulu-

nan köylerde kontrola elve
rişli büyük köylerde kurul

ması ve bu kollektif tesislerin 

kaç senede, ne şekilde biti

rilebileceğinin, her sene ne 
mikdar ve ne cins hayvanın 

nerede ve ne suretle alına
cağının, bunların bakımları 

ve her iştirik şeklinin 
aşım mıntakalariyle zama-

nında hangi köylerin, han
gi tarihlerde aşımdan ne tarz-

da faydalanabileceklerinin ka
rarlaştırılmrsı lazımdır. 

Arı ve tavuk istasyonlann
da yetişecek damızlıkların 

mıntaka köylerine ve köylüye 
dağılması suret ve tarzının 

kararlaştırılması, her cins hay
van bakımı, ameli yetiştiril-

mesi, ameli iş kursları açılma 
tarihiyle devam müddetinin 

ve ders proğramlannın tesbit 
edilmesi ve alınan ve alına-

cak olan tedbirlerden bilgi 
verilmesi ve idari hususatta 

köy idarelerinin fikirlerinin de 
alınması \gerektir:., 

Açlık grevi yapan 
Dört mevkuf öldü 

Kudüs 30 - Aka kampın
da mevkuf bulunan ve bir 
müddettenberi açlık grevi 
yapan dört kişi dün akşam 
ölmüşlerdir. 

Mevkuflar hakkındaki pro
testo grevi şimal şehirlerinde 
devam ediyor. Bu ölüm vaka
sından sonra grevin bütün 
şehirlerde baş göstermesi 
muhtemeldir. -···-Londra müzakere
leri halık ıııda 

Paris 30 - Başvekil Bay 
Daladiye bu sabah Eliza sa
rayına giderek Londra müza
kereleri hakkında cumhur 
reisil\e izahat vermiştir. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Ali oğlu kırlı Alinin eski
denheri tasarrufu altında iken 

332 yılında ölmesile karısı 
Zeliha ve evlatları Hasan ve 

Haticeye bıraktığı köy kur~-
1 undan tasdikan verilen ilmü
haberle bildirilen ve bunlar
dan Zelihanın hancı Mehmede 

· borcnndan dolayı icra memur

luğunca verilen selahiyet ve

sikasına istinaden alacaklı ta
rafından tescili talep edilen 
Umurlu köyünün Çıvkı mev
kiinde doğusu yol batısı ay-· 

vazlardan Süleyman oğlu Hü
seyin kuzeyi hafız Ahmed 

güneyi yol ile sınırlı zeytinlik 
ve yine bölüntü mevkiinde 

doğusu yol batısı hüseyin tar
lası kuzeyi kemik Hüseyinin 

Mehmed tarlası güneyi kü
küçük halil tarlası ile sınırlı 

tarla ve yine Çakallık mevki
inde doğusu yol babsı Hafize 
kadın güneyi Hüseyin kuzeyi 

küçük halil kızı Feri de ile 
sınırlı tarlanın tapu sicillinde 

kayıtları bulunamadığından se
netsiz tasarrufata kiyasen 
iktisap ve tasarruf sepepleri 

hakkında inceleleme yapılmak 
üzere ilan tarihinden 11 
gün sonra yerlerine memur 
gönderilcektir. 

Bu taşızsıılar üzerinde ayni 
hak iddiasında bulunanların mu-

ayyen günde yerinde buluna
cak keşif memuruna yahutta 
bu müddet içinde tapu sicil 
muhafızlığından 594 fiş sayı
sile müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 476 

imtiyaz .ahlbl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Buımev; , 

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 ve~ikaları da 
üçüncü maddede yaıılı gün 
ve saatta encümen salonunda 
hazır bulanmaları ilan olunur. 
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il daimi 
Encümeninden 

1 İnşa adilmekte olan Çine 
mektebinin 999 lira 97 kuruş 
keşif bedelli ilavei inşaatı 
28141938 tarihinden itibaren 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Şartname, keşif met
raj, resim ve sair evrak Ay

_dın nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilirl. 

3 - Pazarlık 1615/938 pa
zartesi günü saat on beşte 
Aydın vilayet encumeni salo
nunda yapılacaktır . 

4 - Muvakkat 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 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Mesudiye mahallesinden Ali 
kızı Hafize tabaklı mahalle
sinden mustafa kızı atike ve 
hissedarlarının namlarına inti
kalen tescilini istedikleri mu
risleri sarı yazıcı oğlu şakir 
abmedin senetsizden malik 
olduğu geren köyünün saman
lık mevkiinde 85 ağaç zeytini 
havi tarlanın tasarrufunun 
takriri için gazete ile ilin ta
rihinden itiberen 11 gün son
ra mahalline memur gönderi
lecektir. 

Evkafın tasarruf iddiasında 
bulunduğu bu yerde başkaca 
alakadar olanlar varsa ellerin
de mevcut resmi vesikalarile 
birlikte yerinde bulunacak 
memura veyahut o güne ka-

YÔZ 3 
·--------

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Baklacık köyünün mezarlık 
mevkiinde doğusu Yusufoğlu 
Emin batısı yol ve İbrahim 
kızı Fatma kuzeyi Mehmed 
kızı Adile güneyi Ahmedoğlu 
Mustafa bahçesi ile çevrili 
beş dönüm 12 ağaçlı tarla 
köyden mehmed Alioğlu Ah
medin ceddinden kalmak su
retile senetsiz malı iken 335 
senesinde ölmesile ikinci ka
rısı Zeliha ve evlatları İbra
him ve Fatma ve Hatice ve 
Safiye ile birinci karısından 

doğma kızı Bayram Ayşeye 
bunlardan fatma ve Haticenin 
336 da çocuksuz ölmelerile 
baba bir kardaşları İbrahim 
ve Bayram Ayşe ve Safiye 
anaları Zeliha ve 337 de 
ölümü ile anası Zeliha ana 
bir kardaşı İbrahimi ve mez
bure Zelihanında 337 de ko
casız ölerek oğlu İbralı.ime 
sonra mezbure bayram ayşe

nin 338 yılında çocuksuz öl
mesile baba bir ka.rdaşı mer
kum İbrahime terkederek İb
rahimde yeniden getirdiği 
ilmühaber mucibi tapuya tes
cilini istemektedir. 

Bu yerin tapuda kaydı bu
lunamadığından ilan tarihin
den itibaren 11 inci günü 
mahallinde keşfi yapılacağın

dan bu yer üzerinde ayni bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa bu müddet içinde tapu
ya veyahut keşif günü mahal
linde bulunacak memura 609 
fiş sayısile murac~at eyleme
leri lüzumu ilan olunu. 471 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Tikveşli Mehmed oğlu İsma
il ile efradı ailesine iskan 
idaresince 251 O sayılı yasaya 
göre verilen Ovaemiri köyü
nün Paşayeri mevkiinde mü
tegayyip eşhastan olan An
dondan metrüken hazineye 
kalan 10 dekar miktarındaki 
tarlanın tapuca bulunan kayıt 
tatbik edilmek suretile tasar
rufunun tahkiki için gazete 
ile ilin tarihinden 11 nci gün 
mahalline memur gönderile-
cektir. Sözü geçen yerde ala
kası olanlar varsa resmi ye
saiklerile birlikte 610 f~ nu
marasile idaremize veyahut 
yerinde bulunacak memura 
müracaatları bildirilir. 

475 

dar Aydın tapu sicil muhafız 
lığına baş vurmaları luzumu 
bildirilir. [479] 



YOZ:: 4 AYDIN 

. r ......... , •• "."illl•i·····i·llfl••'"' 
DOKTOR @ 

! MÜNİF İ. ERMAN i 
i- MEMLEKET HASTANESİ @ 

• Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs G ~ G 
. ~ ve Operatörü ~ 

~ Haztalannı her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- ~ 
· ~ lin evinde kabul eder. 466 @ 

.:ııD!ııılıılllnııııWhııılıılıılı1Wlııılııınl!ıııi'ııımlıı!ıl1ıtlllnııiıılıılıılıılııııbııılııa!lmb1llllllıı'9 
~'~ı;Jll'..;:ıı~ııı~~.:~ııı.;ıt~(lll~!l~ll;t11 ! ~1J11;'111;,::t.ı;ıııı~ıı~'111~1!~~Y.~~~!~3~] 
l,...~~lııMi!!!•wdllıWiıllıiiiillllıiiilllıi,:iıJbi,,ıııııı.ııdlıı.,11111ı.~ıl~ı •. dlilıiılıllıiidlli1Wll,__ı "\lı 

~ O~R~ÖR ~ ro . ~ 
r·~. · Dr. Nurı Erkan '~~ 
oo ~I [+J Meleket hastanesi eski operatörü ~·] 

![•~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun '!~ 1 
~ ~~ 
•] Jstanbuldan dönmüştür. Hastalarını her gün sabahtan [•] 
(•~ akşama kadar Park . karşısında yeni yapbrdığı evinde [+] 
m kabul ede.. 130 :·ı 
'4'"111111'''11fll"!llli"''ll111"1lllll'"l1P''"lOl1"'lll"''ql[IT"!111P"11!11P~llP'"'llll'"'ll~l'''111!1"1Jlfl"'IQl!~'1111""11ll1 1"'1111'''1111'"'11111"'1111'"'1l~ 

~ııtıı'i:iıtıı~lıı~~~!:'ııı~ı111~~~1ı!:lıu~uıı~ıııı~tltı-:ıı~~tllı~ıı~·~ıeııı~•ıl':.db~ 

pıııı~ııtıııımuı11ıııııımııııuııııılliııımııı1111ıuıııı'111'11ııııımuııımııı11:~111ııımıı'ınqmıı~ 

~ DOKTOR - OPERATÖR 41 
- ~ 1 Medeni Boyer 4 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü ~ - ~ l Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 4i 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
~ kabul eder. ~ 
~ Muayene saatları: ~ 
~ ~~~8b~ ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 ~ 

~ıtıııtııaıılll!ııı&ılııluıllllıı•ıımıııııııiııllmııııtıtl!lllııılıı~ılıııllbıııılıılı~ıtıdl 
~ııınıııııı""Hll•qııııııııııııı•qıııı1•111111ııııııııı•~ıııııı•ıııııı"'ıllı•"•IUl'"'llll"'ııtl•'"'llll~''q~ınıq1~111111ıııııı1qııpı•11111ı,::.11~1ıı;:ıııı;_q'aj 
ır'~'edı.~ııı'ı'!':iıı:.rını~ıı.t':iııı~ıı:.idıı:ı'dıı~ııh!ı'ııı~,11ı-:.,11~ılı!ı'dıı .. ı1dll:ı'~,:.rd1:.rııııı ... ,,u ..... ,tıi ... ,,llh,iıJDıi"'J 
ı+~ BAKTERİYOLOG [•] 
~ ~ 
f•J Doktor Şevket Kırbaş t•J 
if~ B 1 h 1 kl .. h ~•] l+1 u aşıcı asta ı ar mute assısı ~~ 
'f.~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki f'•~ 
t.1 muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve [+] 
~ ~ r+ı üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~·~ 
ftl eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [•J 
f•j edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [t19 
~= =~ 
[tj Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ~·~ 
! =:•"'tll"'!lllllMIJUll'"lJIJl''~tll'!.'lllP"!'lllPflQ~"''ll11f"llltl''~llfll"lljpt'!'lllll"lll~ll''IQll'"llJlll"lllfll!.llll1'"'1111''~11P~'1qll'!!'lllll"!ll. 

;!.'aı:':'ınıeuh':.:°ııu~ı~ııı':.idıı~ıııı~n~ıı:.Jıııı~ııı~ı~dıı:-ı111t~111~11~11ı~ı~ııı~ııı~ıı~ııı~ 

c~ H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 
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V. Kültür 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy 

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karıısında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz.. 

Aydının bütün tarihi malUmatından başka coğrafi tabii mallım·a

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı. . 

Fiab 250 kuruştur. 

Basım evi I 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cil.t iŞleri 


