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Büyük Şef Atatürkün Seyahatleri 
-

Cumhurreisimiz dün Mersine teşrif buyurdular 
Başvekilimiz Celal Bayar 

Meclis gurubuna Belgrad seyahati 
hakkında izahat verdiler 

Hatay intihabatına temas eden Başvekil, mahalli 
hükumetin türklere karşı takip ettiği hareketi 

kaydederek icap eden tedbirlerin alınmakta 
olduğunu söylemiştir --------.l\nkara 18 - C.H.P. Mec- Başvekil, bundan sonra 

\isi grabunun dünkü toplantı- Hataydaki intihap işlerine de 
8ında Başvekil Celil Bayar temas ederek Hatay mahalli 
Be1gradı ziyaretine ve Sofya· hükumeti tarafından Türklere 
daki kısa ikametine ait inti- karşı takibettikleri hareketi 
haRanm anlatmıştır. kaydetmiş ve bu vaziyetin is-
Başvekil, Yug~slavya milleti tilzam ettiği tetbirlerin ahn-

ve kükiimeti tarafından ken- makta elduğunu bildirmit!it. 
o.ilerine} ve Büyük Şefimiz Yine bu toplanb da başYe-
Ab.türke karşı gösterilen iç- kil Celil Bayar, Lundrada 
ten sevgiyi memnuniyetle kay- yapılmak~a olan kr.edi müza-
dcıt.iş ve Sofyada Majeste kerelerinin müsbet neticeye 
kiral Boris ve başvekil köse varmıı olduodan gurup heyet 
İyYa:aof ile yapılan mülakatın umumiyesini haberdar etmiş 
iki taraf arasındaki iyi dost· iktisadi işlerle askeri malze-
luk ve bu memleketin Balkan me için açılacak olan bu kre-
devletleri ile mesai birliği dinin on alb milyon lngiliz 
~rZDsunun bir ifadesi oldu- lirası olduğunu bildrmiştir. 
i'&nı'IP söylemiştir. Umum~ heyet Türk lngiliz 
Gurup bu izahab alkışlarla münasebabmn bu yeni teza-
ka."11~mıtır. hürüoü alkışlamışlardır. . ~· ;..._~---~~~~==-~-=~~==::=:=:~-~~~ 

19 Mayıs Bayramı Aydında coşkun 
tezahüratla kutlandı 

Dünkü gençlik ve spor bay
r~ şehrimizde çok canlı bir 
fe11:ilde kutlulandı. 
b· Hazırlanan proğram muci-

ınc:e saat saat 13,15 de Sanat 
\>f Orta okullar Cumhuriyet 
a. aıaıııda yer almışlar ve on 
ilç buçukta alandaki anıta 
ÇsJeııkler konularak önde halke
\'J lllazikası olduğu halde ora
~ıı bsreket edilmiştir. 
~aat on dörtte mektepler 

. Halkeoi k6 fesi: 
Bugn-; - ' 
:ı - Saat 16 da Köy

cülük şubesi komite top
laııtısı vardır. 

--
2 - Saat 20 de Yayın 
<>ıııitesi toplanacaktır. 

talebelerile sporcular sabada 
hazır bulunuyorlardı. 

On dört buçukta İlbay re
fakatinde belediye ve halke
vi reislerile kültür ve emniyet 
direktörleri olduğu halde sa
baya geidiler. 

Okulları teftiş ettiler. Bun
dan sonra müzika istiklal 
marşımızı çaldı ve sancağı
mız direğe çekildi. 

İlbay çok güzel bir söylev
le bu mühim giinün ehemmi
yetini tebarliz ettidiler ve 
gençliğe vezifelerini tekrar 
ettiler. 

ilbayın nutkundan sonra 
kürsüye gelen ·Aydınspr ku
lübünden ·Ali Birkan kısk fa
kat canlı bir söylev verdi. Ve 

-Devam• 3 ncil ~ayfada 
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Ata tük 
Mersine gittiler 

Ankara 19 - Atatürk 
bugün saat 20 de hususi 
trenle Mersine hareket 
etmişlerdir. [a. a.J 

Atatürk günü 
Yurdun her yerinde 

kutlulandı 
Ankara 19 [A.A.) -19 Ma

yıs gençlik bayramı şehir stad
yomunda muazzam kalabalık 

karşısında büyük bir tezahü
ratla kutlulanmıştır. 

Merasimi Rerisicumhurumuz 
Atatürk · te yüksek huzurlarile 
şereflendirdiler. 

G. Kazım Özalp 
Orgeneral Mariç şere
fine bir ziyafet verdi 

Ankara 19 - Dün akşam 
Milli miidaf aa vekili General 
Kazım Özalp Yugoslavya har-
biye ve bahriye nazırı Orge
neral Mariç şerefine Aqkara 
palasta bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette Genel kurmay 
baŞkam Mareşal Fevzi Çak-

mak, Yugoslavya elçisi ve el
çilk erkanı hazır bunmuştur. 

Orta okulun 
müsameresi 

19 Mayıs Atatürk ve genç
lik günü şerefioe şehrimiz 
orta okul talebeleri dün ak· 
şam halkevi temsil salonunda 
güzel bir müsamere verdiler. 

(Helvacı çırağı) piyesil (Der
se çalışalım ) komedisini oy
na yan genç mektepliler rolle• 
rinde çok muvaffak oldular. 
Ve onlar dün gece bize, ilim
le sanatın yan yana giden bir 
ıemboli idiler. Bu arda bilhas
bassa köklü ve özlü bir kabi
liyetin canlı bir nümuneai 
olan Şevket, piyes arasında 
söylepiği şarkılar ile misafir· 
leri kenisine kuvvetli bir 
bağla bağlamış oldu. 

Ve biz dün gece bir kaç. 
saat içinde, Atatürk neslinin 
daha böyle binleri aşan ka
biliyetlerle dolu olduğuna ye .. 
ni baştan bir daha inandık •• 

Memlekete bir taraftan ilim 
adamı yetiştiren orta okulu
muzun, diğer yandan böyle 
kabiliyetlere zemin hazırla

ması ve bu ulusal bir gün o
lan 19 Mayıs gençlik ve spor 

gününde şuurlu bir vazife 
teli ki sile genç okul talebele
rini tavzif etmasi ona karşı 
olan bağlılığımızı da yenilemiş 

(Lütfen çeviriniz ) 
-~- - ---.-~ 

19 Mayıs bayramı münasebetile 
ilbayımızın söyledikleri nutuk 

------------------Sayın yurddaşlarım : bahasmada olsa tabbnı maha-
Bu gün, 1919 da bundan faza etmeğe karar veren pa-

tam on dokuz sene evvel dişah ile birlikte esarete kar-
Yüce Önderimiz Atatürkün şı yer yer baş gösteren mu-
Samsuna ayak bastığı gündür. kavemet hareketlerini kırmak 

O zamanlar da yurdun bir için düşman direktifi altında 
çok yerleri filen duşman işga- var kuvetlerile çalışıyorlardı. 
li altma girmiş, Yunanhlar Böyle bir zamanda türkün 
Garbi Anadoluyu işgal için hakiki karakterini anlayan, 
harekete geçmişlerdi. Bu man- silahsız vasıtasız da olsa yine 
zara karşısında zaten kıt olan istiklalini kurtaracağına iman 
iradelerini büsbütün kaybeden eden Atatürkümüz oldu. O 
~smanlı imparatorluğunun kelli ince zekisile yüce dehasile 
felli devlet adamlarının bir bunu anlamış ve yüksek ira-
kısmı şaşkın ve sersem bir desile de bu imanını hakikat 
halde bir şey yapamıyorlardı. haline getirmeğe karar ver-
Bir kısmı da milletin jstiklali -Devamı 2 iaci sayfada ... 
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Atatürk Samsuna Giderken 
Cihan harbinden mağlup çıkan Osmanlı imparatorluğunu düşman ordu
ları ihata etmişt~. silahı alınan Türk milleti için kara günler başladı. 
Buna rağmen Atatürk milletini kurtarmak için mütemadiyen çalışıyordu. 

(Dünkü sayıdan devam ) 

Serkldoryanda 
Mustafa Kemal; bahriye na

zırı Avni paşadan başka biri
nin yemekte bulunmamasını 

rica ederek daveti kabul etti. 
Ertesi gün Serkldoryanın 

yemek salonunda dört kişilik 
bir masa etrafında, Mustafa 
Kemalin sağında Mehmed Ali 
solunda Avni paşa oturdular. 
Mustafa Kemalin karşısındaki 
yer boştu. 

Mehmet Ali, salonun kapı
sının solunda oturmakta olan 
bir adamı göstererek: "Bu zat 
posta ve telğraf müdüri umu
misi Refik Halit beydir. Ga
yet kıymetli bir arkadaşımdır. 
Masamızda ihtiyat onun için 
bir yer hazırlattık. müsaade 
buyurursanız gelsin,, . dedi. 

Mustafa Kemal henüz ken
disini tanımadım. Şimdilik biz 
bize kalalım mukabelesinde 
büİundu ve bu suretle Refik 
Halid sofraya çağrılmadı. .. 

Bir gün Mustafa Kemalin 
Şişlideki evine bir zt::t geldi. 
Bu, umum jandarma kuman
danı Refet paşadır. 

(İstanbul bitaraf saylavı ) 
konuşuyorlardı . Refet paşa 

bir aralık solonel bir ifade 
ile Mustafa Kemale: 

Biz İstanbulda yeni bir ka
bine teşkiline karar verdik. 
Kabineye Ferid bey de dahil
dir. ( Varşova sefiri ) Bana 
harbiye nazaretini verdiler. 

Arkadaşlardan Ferid bey, 
' .. hır Mustafa Kemal paşa var-

mış, onun da aramıza alamaz
mıyız diye sordu. Ben de der
hal ferağatnefisle evet verdır. 
Ve benim yerime onun har
biye nazaretine getirmek mu
vafık olur cevabını vardim. 
İşte size bunu tebşire geldim.,, 
dedi. 

Mustafa Kemal; "Çok ener
jik bir teşebbüs.. Sizi tebrik 
ederim. Ancak ben nazır ol
mak istemem. Sizin için mu
karrer olan nazareti muhafa
za etmenizi temenni ederim" 
le mukabelede bulundu. 

Emrettiğin dakikada 
hazırım 

Bu günlerden birinde Musta-

ve kuvvetlendirmiş oldu .. 
Biz burada Orta okulumu· 

zun vazife alan kız, erkek 
bütün talebelerini en küdsi 
sevgilerimizle tebrik ederken, 
bizlere yaşattıkları tatlı saatler 
için teıekkürü bir borc biliriz. 

fa Kemal; çok evvelden tanı· 
yıp takdir ettiği erkanı harp 
miralayı İsmet beyi ( Başvekil 
İsmet İnönünü) evine davet 
etti. Önlerine açtıkları bir 
Anadolu haritası üzerinde bir 
takım meseleler görüşüyordu. 
Ona hiç çelcinmeyerek ve hiç 
bir şey gizlemeyerek bütün 
düşündüklerini açtı. 

İsmet, Mustafa Kemalin ta
savvurlarını tamamile tasvip 
ediyordu; başlanabilir bir iş 
buluyordu. 

Bu mülakat iki arkadaşın 
anlaşması için kafi gelmişti. 

Mustafa Kemal, İsmete"ha
zırol ,, dedi . İsm~t Mustafa· 
Kemale "Emrettiğiniz dakik.a
da hazırım paşam " cevabını 
verdi. 

Bu bir namus sözü idi. Ve 
tarih bunun nasıl tutulduğunu 

ispat eden bin bir hadise ile 
doludur. 

Devam eden günler arasın
da Refet paşa, Mustafa Ke
malin Şişlideki evine tek!'ar 
geldi. Ayni haritanın önünde .. 
Konuşmağa başladılar. 

Mustafa Kemal paşaya sor
du. " Sen ata binmeye marak
lısın bir çok atların da vardır; 
ne düşünüyorsun?.,, 

Refet paşa; " hatırıma öyle 
geliyor ki, Üsküdarda atıma 
bineyim ve hap ileri gideyim.,, 
mütalaasında bulundu. 

Mustafa Kemal .,, şu cevabı 

verdi : " sözlerinden memnun 
oldum. Eğer atına binip Ana
dolu içerilerine girmek isti
yorsan : Ben birgün senin bu 
arzunu tatmin ederim.,, 

Yine o günlerde idi ; cep
hede kol ordusunun başında 

bulunan kıymetli kumandan
larımızdan ve Mustafa Ke
malin sımf arkadaşlarından 
Ali Fuad paşa; fırsat bularak 
İstanbula geldi ve Mustafa 
Kemali ziyaret etti. 

Mustafa Kemal; ona bütün 
düşündüklerini açtı. Ali Fuad 
paşa bunları olduğu gibi ka
bul etti. Ve Mustafa Kemalle 
münasebetini idame için İstan
bulda ve onun emrinde bir 
emir zabiti bırakarak vazife
si başına; iman dolu kanaat
larla döndü. 

Bir kaç gün sonra kulağın
dan rahatsız olan Mustafa 
Kemal yatağında yabyordu. 
ziyaretine gelmiş olan Ruşen 
Eşrefle konuşuyordu. 

Bir aralık Tekirdağ kolor
dusu kumandanı Kazım Kara 
Bekir paşanın geldiği haber 

verildi. Derhal kabnl olundu. 
· Ka'zım Kata Bekir paşa ya. .. · 

tağının yanı başında; Mustafa 
Kemal ile konuşmağa başla
dı. Erzurum kol ordu koman
danlığma tayin edtldiğini, 
bundan hiç memnun olmadı
ğını b tcbdilde haksızlık gör
düğünü ve Erzuruma gitmek 
hevesinde bulunmadığını söy
liyerek Mustafal Kemalin mu
talaasını soruyor ve sözlerine 
şu cümleyi ila've ediyordu. 

" Esasen. Erzurum da kol 
ordu diye . bir kuvvette yok-
tur. ,, • 

Yatağında doğrulan Musta
fa Kema·l Kara Bekire :· 

" Erzurumda organize bir 
kol ordu bırakılmamış olabi
lir. Fakat bizim bundan son
ra iş görmemiz için lazım 

olan1aslı unsur millettir. Halk
tır. Ben size Erzuruma git-

meyi bilhassa tavsiye ederim, 
Gidiniz ve orada Halk teşki

latı yapınız. Yalanda benim 
size mülaki olm~m · muhak-

kaktır. ,, Cevabında bulundu. 
Kazım Kara Bekir paşa aya-

ğa kalkarak selam verdi. Ve 
" baş üstüne efendim, emri
nizi ifa edeceğim. ,, · Dedi. 
Ayrıldı. Ve vazifesine yol
landı. 

İstitraden arzedeyim ki ; o 
gittikten sonra Ruşen Eşref 
Mustafa Kemale sordu : Bu 
kimdir? .. 

Mustafa Kemal; " Görmedin 
mi Bana itaat eden, ve daima 
emrime amade olduğunu söy
liyen bir arkadaş ,, dedi. Ve 

bu suretle Ruşen Eşrefe Ka
zım Kara Bekir paşayı pek 
samimi bir arkadaş tanıttı. 

Gayesin ka11uşurken : 
Yüksek salabetli ahlakile, 

metin· karakterile duşmanla-

rına bile emniyet ve itimat 
telkin eden . Mustafa Kemal 
maksada ve gayesine kavu
şuyordu. 

O;.. o zaman Şark vilayet
leri sayılan ve Samsundan baş
layıp şark ve cenup şarki 

hudutlarında nihayet bulan ve 
memleketin dörtte birini teş
kil eden vilayetlerin üzerinde 
halk, memur, asker kitleleri
nin başına;.. itilaf devletleri

nin tamamile inkıyadına gir
miş bir devletin aleti olar 

zanoile umumi müfettiş olarak 
gönderiliyordu. 

Sonu yarın 
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Belediye bütçeleri · 
tasdik ediliyor 
· . Belediye meclisi. ·tarafından 
kabul edilerek vilayete sunul
muş olan belediyemizin 938 
varidat ve masraf bü~çeleri 
ile elektrik müessesesinin 938 
bütçesi vilayetin tasdikine ik
tiran etmiş ve h._ziraaadan.· . .ı.u
baren tetbik edilmek üzere 
belediyeye gönderiJmiştir,. 

Malum olduğu üz~re befediye 
bütçesinin yekqnu '117 ,439 li
ra ve elektrik · müessesesine 
ait mülhak bütçe 30,000 lira. 
olup her iki bütçenin yekünu • 
147.439 liraya bal

1

ıg "olmak- · 
tadır. 

Öğretmen Neı,zat 
1 

iyileşti 
Bir müddettenberi memle

ket hastanesinde yatmakta 
olan cumhuriyet okQlu öğret .. · · 

menlerinden Nevzat Ku.tb~y ... 
ın iyileştiğini sevinçle haber 
aldık.. Genç arıcacfasım• za 
geçmış olsun der neşeler di
leriz. 

1·9 Mayıs bayram.ı 
münasebetile ilbayımı~ 
zın söylediği nutuk 

• B:ış:arafı 1 inci füıyiads.J 

mişti. Ve Samsuna ayak ba.; 
sar basmaz da derhal harekete 
geçti. 

İşte biz bugün, o tarihi gü
nün dönum yılıni , hareket o, · 
canlılığın timsali ve genÇmc 
ve idman bayramı . olar-ak 
kutluluyornz. O güad.en bugü
pe kadar yurd düşmanda~ 
temizlendi, tahtı için ol~su 

satan padişahlar koğuldu, ha
kinıiyet ulusa verildi, .Cupıhu.

riyet kuruldu. Ve netice ola
rak mümtaz bir gençlik kitle- . 
sinin karşısında böy1e se~inçli 
bayramlar yapabiliyoruz. 

Genç Yurddaşlar : 
Ortaya gelmiş ol~n bu ~

rin muhafazası size düşüyor. 

Bunu korumak için her if.efİ 
feda edeceksiniz ; onu daha 
mükemmelleştirmek için eli.: 
nizden geleni yapacaksınız. 

Eğer korumak için silibinız 
yoksa çalışmak için vasıtala

rınız tamam değilse yılmıya
caksınız. 

Atatürkün gençliğe olan 
hitabesini hepiniz bilirsiniz. 
O kuvvet, o kudret sizin asil 
kanınızda vardır. Türk oldu-

ğunuzu unutmazsanız her en
geli atar her maniayı aşar-

sınız. 

Yaşasın Yüce Türk Ulusu,i· 
Yaşasın onunu Yüce Önderi · 
Atatürk, Yaıasın Türk genç
liği. 



l~ 1Mayis·BayraJllı. Aydında coşkun 
'• tezahüratla .. ·kutlulandı 
· .. •. , / ... · - . ;' . 

,:.· .. i · (Baıt•raf t~c. ~ •ahifede) 1 66 Kiloda Sökeden Süley-
s.oylevınm sonu_P..de ~utun g~nç-: inan Özpalaz 'ile Aydınsp<>r
li~ hep beraber sag ol, sag ol, 'dan Necati Uzan karşılaştılar. 
s~ğ ol ·eiye ' bütükleri selam- ikisi de birbir~n~ denk ı olan 
l~dılar. Bu nutukl~rı taleb~ bu gençle.rin · güreşi Çok he-
v~ . spor~u~a~ı.ı, _ ·. ç~k ~arlak ycanlı oldu ve neticede Neca· 
geçıt resımlerı .ta~ıb~.ttı. . ti pek az bir sayı farkı ile 

.. Sıra. mektepl.ıle.rm Jımnastık sayı hesabile galip ilan edildi. 
~~ste~~ne gelm.ıştı. 72 Kiloda İbrahim Baki ile 

·Evvela orta okulun yüzden çetin bir güreş yaptı. 
~azla kız talebesi jimnastik İbrahim daha atak ve daha 
öğretmenlerinin kumandası ile 
vazifalerini yaptılar. 
. Kızlarniıız(aün bu gösteri
l~rde ;. çok intizamlı ve çok 
~~vaffakiyetli idiler. 
·. Onlardan sonra sahaya or.- · 
ta ve sanat okullarınm tale
beleri geldi.! · · · 

. Altı yuz· adedini geçen bu 
J~nçlerin jill!nastik ha~eketle
ri muntazem ve yekpare bir 
v~cutmoş gibi çok ahenkli 
yapmaları' ciddtn göğüs ka
bartıcı bir manzara teşkil e-
diY,ordu. .' · 

.Bundan ·sonra atletik spor-
lar yapıldı. : 

'Altı kızımıiin iştirak ettiği 
bu K~şunun biriiıciliğini 
çok güzel bir koşu . yapmak. 
sutetile orta okuldan Kamü- ' 
r"'n· kır.an, ikinciliği yine ayni 
ok.uldan Fatma kazandılar. 

Erkekler ai'asında yüz met
reye dört atlet iştirak etmişti. 

iBunu sanat · okuluo'dc:tn Fa
tih kazandı. İkinciliği orta 
okuldan Orhan aldı. 

200 Metre sürat koşusunun 
birinciliği yine Fatih ve ikin
c'liği de Orhanda kaldı. 

Dört yüz metreye dört genç 
i~~r~k ~tmişti. Bunun birinci
hgını Aydınsporun genç kale
cisi Salih aldı. 

800 metrelık koşunun beş 
koşucusu vardı. 

Çok heyecanla takıp edilen 
bu koşuyu çok güzel koşan 
Aydın sporun birinci takımı
~·~ orta hefı İsmail rakiple
rını çok geride bırakmak su
retile kazandı. 

Bir taraftan bu atletik mü· 
sabakalar yapılırken diğer · 
taraftan da bölge serbest gü
!'eş birincilikleri müsabakaları 
Yapılıyordu. 

Çok büyük bir ol.ika ile 
tllk" . 
A 1~ edılen bu müsabakalara 
Ydınspor, Sökespor ve Kara· 

P•~a~ s~or klüplcrinin güreş
çı erı gırınişlerdi . 

Bölgenin diğer klübleri mü
sabık göndermemişlerdi. 

56 Kikoda Hayri rakibini 
çok ivi bı· d·· .. 1 k '· r unuş e pe çapuk 
Yendi. 

61 Kil d z .. . 0 a Kara pınardan 
b~lfıkar üç dakika gibi kısa 
ır zamanda tuşla galip geldi. 

ustaca güreşti. 
Baki acı kuvveti sayesinde 

tuşa gelmekten kurtuld. 
79 Kiloda Hidayet Hüsnüyı 

on dakikada tuşle yendi. 
Bölge birincileride bu su· 

retle tesbit edildikten sonra 
bu spor gününün en son spor 
hareketi olan iki tekaud takım 
arasındaki fudbol maçı yapıldı. 

Hakem Fadıl safı yan ha
kemi futbul, ajanı Vasfı Çatal 
oğlu. 

Takımların birisi siyah for-

ı
. ma diğeri yeşil forma geymiş

ti. . 
memleketin eski futbolcula-

rmın hepsi sahada birbirinin 
karşısında yer almışlardı. 

Maç çok zevkli oldu. 
İlk golü yaşiller attilar. Fa

kat · siyahlar· buna cevap ver
mekte gecikmedıler . 

Neticede maç sivahların - . 
l ikinci devrede attıkları bir 
, gol ile 2-1 siyahların gale-
1 besile bitti. 

1 Bu · üüzel gün de en 
ve eri lieyecanlı spor 
yetle ri ile sona erdi. 

canlı 

faali-

Japoıtlar bir şehir 
aldılar 

Tokyo 19 . - Çinlilerin Su
çoğun şimali' şarkisine çekil
diğinden Suçuk Japonlar ta

. rafından işgal edilmiştir. 
Tokyo 19 - Japonlar Su

çoğuo işğalini öğle vaktı it
mam etmişlerdir. Japon kuv.
vetleri Çin kıtalarını inhiza: 
ma uğratmaktadır. 

İtalyan /nfiiliz anlaş 
ması harp tehlikesini 
önlemiş 

Londra 19 - Lordlar ka
~arası dün akşam amele fır
kası tarafından verilen takri
riri reddetmiştir. Hariciye na
zırı Lord Hlifaks avam kama
rasında İtalya İngiliz anlaş· 
ması harp tehlikesinin önüne 
geçtiğini söylemiştir. 

Birdeniz altı gemisi 
Roma 19 - Tranto körfe

zinin otrant açıklarında yapı
lan deniz manevrlaruıda Be
nedekto denizaltı gemisi 107 
metre derinliğe dalmıştır. 

dan petrol alıyorlar 
Belgrad 19 - Reyur gaze· 

tesine Bükreşten -bildirildiğine' 
göre Japon bandıralı Me<\in 
vapuru bu ayın on yedisinde 
Köstence ' limanından pelrol · 
yüklemiŞt~r:· · Bu günlerde bi,r'_ 
kaç vapur daha Japonya · için 
petrol yükleyecekti.r. -···-Jabon hariciye 

• 
nazırı ita/yan 
sef irile konuştu 

Tokyo 19 [Radyo) - J~
pon hariciye nazırı Hirota ile 
İtalyan sefiri arasında kırk 
dakika devam eden bir mü
lakat •vuk\l'bulmuştur. -·-
B. Stoyadinoviç 
bir ziyafet v·erdi . 

Belgrad 19 - Başvekil v-;; 
hariciye nazırı doktor Milan 
Stoyadinoviç ve refikası Olga 
Stoyadinoviç Belgradda bulu
nan ecnebi elçilerine hariciye 
vekaletinde bir ziyafet ;ver
mişlerdir. Ziyafette kor diplo
matik, Türkiye Ali Haydar 
Akkay ve bayan Remziye 
Akkiiy hazır bulunmuşlardır: 

1 -···-
,Açık teşekkür 
Çoktan4ır müp_tela olduğum 

hastalıktan büyük tedbirleri 
ve dirayetlerile kurtulduğum 
memleket hastahanesi başlie~ 

kimi Necip Aydın doktor Şt!v
ket Kırbaş ve Tahsin Soylu 
ile şefkat ve ihtimamlarını 

bir dakika esirgemiyen baş· 

hemşire Mürvet Evinle hem
şire Hüsniye ve Fatmaya ve 
beni hastalığımda . aramak 
lutfunda bulunan tanıdıklara 

derin şükran ve minnetlerimin 
iblağına sayın Aydın gazete-:
sini tavsit etmekle de ayrı 

şeref duyarım. 
Cumhuriyet okulu 
Öğretmenlerinden 

Nevzat Kutbay 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Ramazanpaşa 
mahallesinde 60 ada 12 par
sel numaralı ve 28 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık artırma ile sablacakbr. 

2 - Muhammen bedeli be
her metresi 4 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artbrmaya iştirak 
için 840 kuruş muvakkat te
mina tlarile 26 Mayıs 938 Per
şenbe günü saat 15,30 da 
Belediye daimi encümenine 
müracaatlar1 ilan olunur. 
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.Muhafızlığından io 

. Halikanl~ Hasan oğlu Ma
. bir ··ve efradı ailesine Erbeyli 
.ve.., Ahqr. ki;;y ve Halil beyli
deki ~aşı~ızlar . ~akkında· 21 

-Ni~aiı , 9·3s \aı:iiiµ: .Aydın ·ga
ietesiri<le 1.1 '.güiı' 'sonra yerin
.de .· i~~elenı'e · y~pıl~~a~ı ilan 
y_~pdmıştı alakadar muayy~n 
günde gelmediğinden tarihi 
ilandan l 3gün sonra mahalline 
memur' gönderilecektir~ · · · 

Alakalıların memura veya 

tapu . idaresine müracaatla:ı 

ilan olunur; 

Aydın tapu sicil 
~uhaf ızlığın_lf..~n 
Aydın İepecÜc' k.öyünüb İri 

azmak_ m~vkFnde ~a~kan Ha-
ı.sarıı oğlu . Vereseleri . ğarbeB 
Koca Mestan vereseleri şi - . 
malen Emir Ali cenuben Ko
zaklı Ahined · diğeri Tasbata~ 
mevkiinde şarkan. Kırlı Meh
med gar ben yol "cenuben Hö- : 
rü oğlu Hasan şimalen Salih 
oğlu Mehmed ile çevrili her 
ikisi 65 dönüm tf)rla Mıstan 

oğlu M.e~medin 1~eddindcn in
tikalen senetsiz. malı i'ken 
35 sene ev.vel , ,ölıpes!le 
karısile Şerife ve .oğlu Meh,.. 
medi bunlardHn Mehmedin de 
337 de karısız ve çocuksuz 
ölmesile validesi Şerifeye bı 
raktığı ve Şerife de- bu ·yer· 
l~ri yenide~ lapuy~ tescilini 
istemek~·~dir. Bu'~y'erl~rin· ta
puda kayıtları bulunmadından 
gazate ile ilan t~rihinden it i
baren t 1' ci gün ~ahallinde 
keşfi yapılmak üzere [memur 
gönderileceğinden bc:i yerlerde 
hakkı tasarruf iddiasında bu
Juna-nlar varsa tayin olunan 
günde mahallnde bulunacak 
memura 628 fiş sayile mür.a
caatları ila uluntir. " · {520)" 

Aydın Vakıf laı-. 

Müdürlüğünden 
Merkez Aydın, Köşk, Ko

çarlı, Karahayıt Dalama köy
lerindeki akaratın 1161938-
31151939 icarları açık artırma
ya konuldu. İhalesi 24/51938 
salı saat 11 de Aydın Vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. O gün 
talip çıkmayanlar veya verile
cek bedel hadııliyık görülme
yenlerin artırmaları temdiden 
21151938 cuma saat 11 de ic
ra edilecek ve yine talip çık
mazsa pazarlıkla muamele ya
pılacaktır. Taliplerle fazla 
malumat isteyenlerin % 7 bu
çuk muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın vakıflar idare
sine muracaatları. 
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lmtiya:r. sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer ı 

C. H. P. Baınmevi 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket butaaeai eaki operatörü 

Paris bp fakülteıi hastanelerinden mezua 
lstaabuldan dönmüıtür. Hastalarını her ıüa ubahtaa 

akıama kadar Park • kartıtrDda yeni yapbrdıtı evinde 
kabul eder. 130 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi: Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın bi Tarihi 
Uıua bir tetebbuua mahsulü, tarihi 1eai maauile aalamaaıa kıy· 

'IHtli bir örnetf olan AYDIN T ARIHlni A1dında Belediye kartı81nda 
Süleyman Gezer, lataabulda Remzi kütüpbanesindea tedarik edeblllr
.tab. 

Aydınıa bütün tarihi malu'ltabndan batka cotr afi tabii malim•· 
iıaı da ba kitaptaa ötrenecelalniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınhnıa ba eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. , 
Fiab 250 kuruftur. 

................................................... !.,: 
ı ~ DOKTdR . • 
ı • 
i F AHREDDIN SÜGÜR i . : i Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutabklan Miitabaı1181 ! 
ı Parla Tıp Fakültesi Haataaelerinden lhtiaaab : 

1
: Muayeaehane: Aydın.fa Gazi Bul•anoda Bafalıoırlu dükkAaıaıa : 

üerinde her pa ubabdan ak.tama kadar Hutalanaı kabul eder. ı 
............................................ ~ ........ : . 

C. H. P . 

" ....................... . 
iP DOKTOR 

: MÜNİF 1. ERMAN 
• MEMLEKET HA&TANICel 

ı Dotum, Kadın baıtalıklan mütebauıı 

S 
ve Operatörü 

Hutalarııu her ril• Park 1Farf1111ada Bg Hasan Ki•i· 
Un erinde kabul eder. 466 !. Muayene saatleri : aabab 1 • 8 · 

_.. Ôtleden 90nra 3 den itibaren 

m.ı . ...aı1ı~"..a,aı•••6at .. aıaı .... •• 
~·~.::ı·~ıı;ıın~n;.ıu:ı~;ıırı:ı~~ • • • ,.. ,.. • ,.. ,.. ,.. ,.. • ,.. 
l'r·•....ıı·~~~~uı.:.td .... ~ııi:iıtıi:ı.i~....:iaw1ı..-.ıı-.....,.....,~iilll r BAKTERİYOL~ 

t! Doktor Şevket Kırbaş 
~! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
s: 

ı• Hükümet caddesinde Hava Kurumu kal'flundaki ... F+ muayenehanesinde, bergiin saat yediden sekize ye 
~. üçten yediye kadar bastalarmı kabul ve tedavi 
r+ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t• edilir. Veremliler, en so11 tedavi vaııtua olan 

l
f• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
li1..~"!.'ll~~~, ...... ~,..._~_..._... .... ~""-' .... "-"" ..... _.. __ 
-:;.~~.~~.~····· .........•... 

IPQillil 

r.:.~~·~~~~~~E~~j;·;;;;··••• 
!~ EşREF ERMAKAST AR 
~ VE 

! KADRİYE ERMAKAST AR 
f Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
+ Bayan roplan ve tuvaletleri 

• DIKIMEVI· • • • • • 

Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden den 
verilir ve az zamanda yetiştirilir • 

ADRES: Tilrk ffaya Kurumu ittisalinde No :S 
[ 491] •... ~ ... ~~ ............. . 

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

Basım evi 
. En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


