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PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 
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SayıSJ : 100 Para Sayısı : 100 Para 
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B. Millet Meclisinde 
938 büdçesinin müzakeresine 

Başlanıyor 
Ankara, 20. - Büyük Millet Meclisi bugünkü toplantısında 

Devlet Demir yollan ve limanlan müdüriyeti umumiyesinin 938 
büdçesini müzakeresini yapmış ve kabul etmiştir. 

Meclis pazartesiden itibaren 938 yılı büdçesinin müzakere
haşlayacak ve büdçe müzakeresi bitinceye kadar hergün top-
lanackbr. [a. a.[ 

==-
Uzak Şarkta Harp 

Amoy bombardmanında 2700· 
kişi ölmüş 

Hankov 20-Amoyda her iki tarafta mevzilerini muhafaza 
etmektedir. Vaziyet edğişmemiştir. Japonların tayyare hücu
munda 2700 kişi ölmüştür. Japonlar TiyenÇin • Sokov demir 
yolunu işgal etmeğe uğraşmaktadır. 

-=-
General Mariç 

Kırıkkaley.e hareket etti 
Ankara 20 - Yugoslavya 

harbiye ve bahriye nazırı Or 
general Mariç ve refikası bu 
gün saat 9,30 ta hususi tiren 
le Kınkkaleye müteveccihen 
~ehrimizden a yrılmıtlardır. 
Mühterem misafire Milli mü
dafaa vekili general Kizım 
Özalp, genel kurmay ikinci 
ba,kanı or general Asım Gün
düz, askeri fabrikalar umum 
miidürü ve mihmandarları re
fakat etmektedir. General 
tnariç. Kırık kalede ki aıkeri 
fabrikaları gezecektir. -···-Japon taggarelerl 
tekrar f aaligete 
geçiyor 

Ha11kov 20 - Japon bava 
kuvvetleri Sukovyi tekrar şid
detle bombardman etmiıler
dir. Yüz kadar bina harap 
olm~tar. 

Halkeoi lıöf8•İ: 

Bugün7'~ 
1 - Saat 16 da Boks 

dersleri devam edecektir. 
2 - Saat 16,30da Tem

sil komitesi toplanacak
tır. 

3 - Saat 17 de Müze 
ve sergi komitesinin top
lantısı vardır. 

Bir haftada 
yakalanan kaçakçılar · 

Ankara 20 - Geç.en bir 
hafta zarfında gümrük muha
faza teşkilib 38 kaçakçı 280 
kilo gümrük, 226 kilo inhisar 
kaçağı, 9099 defter ıiğara 
kağıdı 3 ıilih 10 mermi, iki 
altın lira sekiz kaç~kçı hay-
vanı ele geçirmiştir. a.a. -·-

Çin hükumeti 
Hankovu terk mi ediyor 

1 Tokyo 10 [Radyo] - Japon 
kuvvetleri Şuşov şehrinin iş
galini diln öğleden sonra ta
mamlaımşlardır. 

Mareşal Şan - Kay - Şek ve 
hüktimeti Haokovu terketmek 
kararını vermiştir. -···-İtalya kralı 
Trablusa hareket etti 

Roma, 20 Radyo - ltalya 
kralı dün akşam Trablusgar· 
ba müteveccihen Romadan 
ayrılmışbr. 

Kraliçe hükümdara istasyo
na kadar refakat etmiş ve 
halk kralı büyük tezahüratla 
alkışlamışbr. 

Kıralın deniz seyahatinde 
harb gemileride kendisinede 
Trablusa kadar refakat ede
ceklerdir. 

Hükümdar yarın T rablusa 

Bayındırdan 
bir teneyzüh treni 

geliyor 
Bayandır halkevinin teşeb

büsile 22151938 Pazar günü 
Nazilliye kadar bir tenezzüh 
treni tertip edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre te
nezzüh treni Pazar günü saat 
10,18 de Aydına gelecek ve 
şehrimizde iki saat kaldıktan 
soura saat 12,13 de Nazilli
ye hareket edecektir. 

- -·- -
Fransız ltulya 
buhranında Alman 

"' parmagı mı var 
Paris 20 - Matbuat, Fran

sız İtalyan müzakerelerinin 
yeniden geçirdiği buhrandan 
bahsetmekte ve bu işte Alman 
parmağı olduj'unu iddia et-
mektedirler. [ a.a.) 

19 Mayıs şerefine 
Ömerbeylide güzel bir 

müsamere verildi 
Erbeyli [Hususi) - 19Mayıı 

cuma gecesi Ulu Önderin 
Samsuna ayak bastığı gün 
şerefine Ômerbeyli küyü ilk 
okul tabeleri mektebin bah-

çesinde güzel bir müsamere 
verdiler. llkevvel İstiklil mar-

şıle başlanan piyaıleri köy 
balkı ve k~mşu köylerden 

g~len binden fazla seyirciler 
derin bir alika ile sonuna 
kadar dinlediler. Türk halkı
nın ve Türk çocuklarının her 

ıeyi yapmak kabiliyeti bir kat 
daha öğrenildi. Bilhassa istik-
lil hatırasını çok canlı bir 
ıekilde temsil ettiler. 

Hele mini mini yavruların 

renkler piyesi ve zeybek o
yunları içten gelen sürekli 
alkışlar yapıldı bu muvaffaki
yetli müsamereyi hazırlayan 

saat sekiz buçuktan bire ka
dar halka çok neşeli bir gece 

yaşatan mektebin çalışkan 
baş öğretmeni Riza T argın 
ve mesai arkadaşlarını takdir 
ve tebrik ederiz. 

vasıl olacak ve orada yapıla
cak askeri manevraları gör
dükten sonra bazı bitmiş na
fia işlerininde açılış resimleri 
ni yapacaktır. 

/ 

Halkevinde: 

idare h;g;ti toplandı 
Halkevi idare heyeti dün 

akşam halkevi başkanı Neıet 
Akkorun başkanlığı altında 
toplanarak halkevinin muhtelif 
şubelerini alakadar edea 
işler üzerinde konuşmut Y'~ 
kararlar ittihaz etmiştir. -

Mendresspor 
Bu hafta Sümerle 

oynayacak mı? 
Fikstüre göre bu Pazar gii

nü Aydın sahasında Sümer 
sporla, Mendres spor ve Ay
dın sporla Karapınar gençler 
birliğinin karıılaşmaları icap 
ediyor. 

Mendres ıporun likleri .terk 
ettiğine nazaran bu haftada 
gelmiyeceği ve aümerin bir 
seremoni ile iiç puvan almga 
muhakktır. 

Yalnız dün öğrendiğimiıe 
gör Mendres spor klübu lik
lerden çekilmiş olmasına rağ
men Sümer sporla, Aydınıp~ 
ra kerşı olan maçlarını oyna
mağa karar vermış. 

Bu haberi kaydı ihtiyatla 
vermekle beraber eğer Me~
dres spor hakikaten bövle 
bri karar vermiş ve bu .iki 
takıma karşı oynayacak ise 
şampiyonluk yolunda hemen 
hemen berabere giden rakip-
lerinin bölge şamniyanluğ~na 
rahatça kazanmalarına mey-
dan vermek istemiyor dem.ek
tir. 

Biıiaenaley gerek Aydmspo
run ve geren Sümera~rua 
evvela Mendressporla boy öl
çüımeleri ve onu yenmeleri 
İcab etmektedir. 

Her ne olursa olsun zevkini 
gitmeğe baılamıı olan futbol 
likleriae güzel oyunile çeşni 
ve heyecan veren Mendrea
sporu tekrar futbol sahasın
da görmekle futbol severlerin 
sevinç duyacaklarına hiç şüphe 
yoktnr. 

Gazi okulu 
Talebeleri Nazilliye 

gidiyor 
Bu gün Aydm Gazipaşa 

ilk okulu talebelerinden 80 
kişilik bir gurup Nazilliye gi· 
derek basma fabrikası ziyaret 
edecekler ve akşam trenile 
tekrar Aydına avdet edecek
lerdir. 

• 
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Atatürk Samsuna 
Giderken 

Cihan harbinden mağlup çıkan Osmanlı impara 
torluğunu düşman orduları ihata etmişti. silahı 
alınan Türk milleti için kara günler başladı. 

Buna rağmen Atatürk milletini kurtarmak 
için mütemadiyen çalışıyordu. --------

Mustafa Kemal; Samsuna Bunun üzerina Mustafa Ke-
hareket edeceği gün yıldızdan mal; şu talimatı verdi; sahile 
evine döndüğü sırada sabık yakın bir rota çiz:. Ve hep 
bahriye nazırı Hüseyin Rauf buna göre vapuru yürüt. " 
beyi kapısı önünde buldu. Bu rota üzerinde hep sahil 
Rauf bey ilk söz olarak şun- ·boyunca yol alan Bandırma 
ları söyledi. "Gitme Memal; vapuru; pek müşkülat ile ve 
aldığım malümata göre bine- bata, çıka üç günde Sinoba 
ceğin vapuru Karadenizde varhildi. 
batıracaklar. ,, Mustafa Memal Sinopta ka-

Hüseyin Rauf beyin mallı· raya çıktı. Samsuna kara ta-
matı mevsuk, ve ifadesi sami- rikile g itmek için yol ve va-
mi idi. sıta sordu. Aldığı cevap şu 

Mustafa Kemalin; kafasın- idi; 
dan o anda şu düşünce geçti; Ne yol var!. Ne de vasıta!. 
gidersem tutacaklar ... Gitmez- Bunun üzerine Mustafa Ke-
sem ne olacak ?l. mal bir avuç karargah arka-

Gine tutacaklar; hem daha daşına: " Çocuklar! Dedi da-
kolaylıkla; ve hapis edecekler. ha bir gecelik tehlike var; 
Kimbilir neler yapacaklar. Fa- onu da atlatabiliriz.,, ve tekrar 
kat memleket ve millet ne vapura bindiler. 
olacak?!. Türk tarihinin bir büyük 

Pek kısa bir an içinde; ka- günü 
pı eşiğinde kararını verdi: Dalgalar arasında yuvarla-
Gidecek'i.. Ve Rauf beye nara'K nihayet 1919 senesi 
dönerek "Rauf dedi; ben gi- Mayısının on dokuzuncu günü; 

cleceğim. Senin de başın sı- Türk tarihinin bu en büyük 
kılınca hemen bana iltihak kudsal günü Salı sabahı sam-
et ,, dedi. Ve iki arkadaş el suna varıldı. 
sıkıştılar ve ayrıldılar. Samsunda ve Samsunlular 

'Mustafa Memal. yaveri; be- arasında, hür vatan parçası-
nimle beraber sahıle indi ve nıa bu hür çocukları arasında 
kendisini bekliyen bir motörle o tarihlerde itilaf askerleri ve 
Kızkulesi açığında demirli mümessilleri vardı. Buna rağ-
bulunan Bandırma vapuruna men Mustafa Kemalin ilk pi· 
gitti. lanının tecelligahı Samsun ol

Karadenizde 
Bandırma vapuru, itilaf dev

letlerinin koyduğu rejim ica
bı olarak Kızkulesi önünde 
muayene olunmak üzere tev
kif edilmişti. 

Vapura bir takım ecnebi 
zabit ve neferleri girıip çıktı. 

Mustafa Kemal; vapurun ha
reketten alıkonulacağını se
zerek kaptana şu emri ver
di: Bütün süratinle Karade
nizeL 

Vapur kalktı. Boğaz geçil
di. Kara denizin yük
sek ve azgın dalgaları arasın
da ilerlemeğe başladı. 

Vapur Karadenize açıldık
tan sonra; 

Mustafa Kemal bir aralık 
kaptanın yanına çıktır. Va
purun takibettiği yolu sordu. 

Tam efendi baba; deryadil 
bir kaptan; takikip edeceği 
yolu. tahminle, kararlamadan 
tesbit edeceğini söyledi çün-
kü yeni memur oladuğu va
purunun pusulası bozuk; para
katası yoktu .. 

du. Çünlcü daha fazla bekliye
mezdi. Vakit geçiyordu. İzmir
de Aydında ve Ayvalıkta ve 
havalisinde Türkler buğazla
nıyordu. 

Tarihi hakikatile beraber 
başlayan ve vaktile dühyanın 
dört bucağına madeniyet gö
türen asil bir milletin mahvı .. 
na yürüyorlardı. 

Güneş zengin şualarile va
tan semasındaki karanlıkları 
yırtarken.. Sahile ilk adımını 
atan Mustafa Kemal; kendi 
idaresi ve salahiyeti hududunu 
aşarak bütün Anadolu va:ile
rine, belediye reislerine, ordu 
ve kolordu kumandanlarına; ... 
Birkaç gün evvel Damad F e
rit Paşanın ziyafetinden bir
likte ayrılan Cevat Paşanın; 
"bir şey yapacak mısın Ke
mal ;, sualine karşı " evet ya
pacağım ,, sözünü yerine geti
riyor ve bugünkü yüksek 
Türk varlığının ilk temel taş
larını atmış oluyordu. 

Bitti 

==-===-===------------ -
Tabiye balıi•l•ri: 
~ - -

Mektepten evvelki çağlarda 
çocuğun sosyal durumu 

Çocuk kendisile bilhassa 
meşgul olan kimseyi meseli 
anneyi veya dadıyı ilk zaman
larda yabancılardan asla ayır 
madığı halde birinci senenin 
sonuna doğru emin olduğu 
insanlarla yabancıları açık 

surette bir birinden ayırır. 

Tanımadığı insanlar karşısın 

da çok kerre ~aşırır, ve ürker. 
Umumiyetle dokuz aylık bir 
çocuk her hangi bir şeyden 
korkarsa onunla beraber olan 
bütün şeylerden ürker ve 

korkar. 
Mesela karanlıkta bir ba

ğırmadan korkmuş ise bu ba
ğırma ile beraber olan karan
lıktan, odada duran eşyalar
dan hatta kendisini yatıştır

mak için koşup gelen annesin
den bile korkar. 

Bu sebelerle bu yaşlarda 
çocuğa bakan kimseyi sık, 

sık değiştirmemelidir. 

Bir yaşından iki yaşına ka
dar olan çocuk meme çocu
ğuna nazaran daha fazla bü
yüklere muhtaçtır. Artık ço· 

cuk büyükle beraber olmak, 
beraber oynamak, konuşmak 
arzusundadır. Bu devrede bü
yükler çucuğa şarkı söylemeli, 
çocuğun muhtelif oyunlarına 

iştirak etmelidir. 

1 

Zaten lisanın inkişafı ıçın 

çocuğun büyüklerle teması la-
1 

zımdır. Bu temas sabahtan 
akşama kadar olmamalı, ço
cuk günün bir kıamım kendi 
kendine oynayarak geçirme
lidir. İlk yaşın sonlarında ol
duğu gibi büyük ar~ sıra ço

cukla oynamalı ve meşgul ol
malıdır. Ancak bir annenin 
bunun haricinde de meşgul 

olması tabiidir. Mesela günün 
her hangi bir saatinde çocu

ğun sordağuna cevap ve,ı:ir. 

çocuk annenin yardımına muh
taç ise yardımına koşar. Ço· 
cuk artık kendi kendine ra
hatça yürüyorsa anne ev işle 

rini yaparken çocuğun beraber 
gidip gelmelerine müsade eder. 
Bütün bunlarla beraber çocuk 
ikinci yaşta büyüklerin bazı 

zamanlar kendilerini çocuğa 
tahsis edemiyeceklerini öğren 
miş olmalıdır. 

Çocuk kendi kendisine ko
nuşmaya başlar başlamaz lisa
nım düzeltmiye kalkışmak 
ikinci yaş ıçın henüz bahis 
mevzuu değildir. Fakat büyük 
çocukla daima iyi, temiz açık 
bir lisanla konuşmalıdır. Çün
kü çocuk fena konuşmaya çok 
çabuk alışır. Ayni sebeple ço
cuğun çocukça, yanlış söyle-
m elrini - ne kadar hoş olur-

e 

-sa olsun - taklitten sakınma 
lıdır. 

Çocuğun lisanını en iyi an

layan insan kendisi ile daima 
meşgul olan kimse bulunduğu 
ve çocuk dileklerini kelime 
ile anlatmaya henüz başladığı 
için bu yaşta da devamh ba
kıcısından kendisini ayırmak 
yanlıştır . İki buçuk, üç yaş 
arasındaki çocuk kendi :}'aşın
daki iki veya üç arkadaşla 
muntazam surette temasa gel
meli ve onlarla günün bir kaç 
saatini geçirmelidir Bu arka
daşlerın hepisiue çocuk ayni 
muameleyi etmez, birine teb
iyet eyledtği halde diğerine 
tahakküm etmeğe kalkiŞır . 
Arkadaş grupunun bu tarzda 
farklı tiplerden seçilmesi 

uygundur. Büyükler çocukla
rın bu ilk guruplarına sık, sık 

yardım etmeli ve oyunlar es
nasında çıkan kavgaları cid

diye almamalıdır. Oyun arka
daşları ile zamanında teıııasa 

gelmiş olan çocuklarda tek 
çocuğun kusurları görü nıez 

Büyükler ile çok uzun zaman 
beraber olmuş çocuklar için 

büyüklerden ayrılmak çok zor
dur. Halbuki bu ayrılış mek-

tep çağlarında kendiliğ nderi 
olacaktır. Böyle -çocuklar bu 

ayrılmalarda bir sürü sahne 
çıkarırlar· ve başkaları ile de 

kolay kolay temasa gelemez
ler. Hatta bunların bu halleri 

düzeltilmezse bütün ömürlerince 
de yalmz yaşayan insanlar o-

lurlar. Bundan maada bu tarz
daki çocuklar etrafındaki bü-

yüklerin kendileri harici,nde 
her hangi bir mevzu ile bir 

dakika meşgul olmalarma ırazı 
olmazlar. Fakat büyüklerin 

yaptıkları bütün fedakirhğa 
rağmen de büyükler tarafın-

dan yapılan hareketlerden 
memnun kalmazlar. Ve bu. ha
~eketleri yerinde bulmazlar. 
Çünkü büyük, ne kadar emek 
sarfederse etsin çocuğun çağ 
arkadaşının yerini tutamaz. --
Felaketzedeler 
İçin y~pılan yardımlar 
Aydın kızılay kurumundan: 
Lira K. 

2289 76 
3 

5 

38 

Dünkü yekün 
Dişçi Mustafa Talat 
Yalçın 
Tüccardan Kuşadah 
Ahmet Yayla 
Karapınar nahiyesin
den: Dördüncü . defa 

2335 76 Y ekün 
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HiKAYE 

Ayni ha~talık · 
......................... 

"En yakın doat Ahmet Dolana,, 

-4- ! necekmiş gibi bütün iktidarı 
Kadri ta çucukluğundanbe

ri sevdiği bu kızla doğrudan 

-doğruya bu sebeplerden dola- 1 
yı evlenmemişti. Yalnız güzel
lik aramıyordu. Zenginlik iste
miyordu. Fakat ona sorduk
ları zaman Evet bunlar da 
liz1m. Güzellik mi ? Çirkin 
denmesinde.. Para mı, zengin
lik mi .? Hiç olmazsa da olur. 
Diyordu. Kaldı ki annesi bu 
kızı alması için onun çok üs
tüne varmıştı. Annesinin bu 
~srarları Kadrinin aşık ayra
nını kabartmalı değil miydi ? 
Hayır o bilakis ayni mektep
ten çıktıktan ve hayatın iş 

sahalarında bir garbi Anado
lu şehrinde vazife aldıkfan 
sonra büsbütün kat'i karar ve 

cevabını vermiş annesinede 
sevdiğine de hayır, hayır de
tn:işti. Kadrinin ne müthiş ız

tıraplar çekerek vermiş oldu
ğu bu kararın saiklerini anne
si bilmediği için sonradan 

Kadriye başka kızlar arama
ğa koyulmuş ve tut birini ö
tekine çarp misali müstakbel 
gelinler de bulmamış değildi 
arna bunların . hiç birine yine 
~adri yanaşmamıştı. 

Macid ondan sonra Kadri
nin l>içbir gönül ilişiği olma
dan kendisine muvafık bul
duklarına annesinin yanaşma
ınış olduğunu düşündü. Anne
si Kadrinin bulduklarını ken
~i tabiatına muvafık bulmu
Ybrdu. Sanki roller değişecek 

Kadrinin yerine kendisi evle-

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Köşk nahiyesinde oturan 

Paşa oğlu Halid ve efradı ai
lesine 2510 sayılı yasa muci
bince borçlanma suretile ve
rildiği ve bu suret(e adlarına 
tescil; iskan müdürlüğünün 
tezkeresile bildirilen karatepe 
köyünün köse alanı mevkiinde 
tarkan çolak İbrahim garben 
lllebmed oğlu temur şimalen 
•e cenuben dere ile sınırlı 
firiçiden metrük 70 ağaçlı 
~eytinlik ve yine yavuz kö
Yiinda şarkan B. Rifat \'akfı 
~unuben Hüseyin başı oğlu Ali 
de sınırlı sabuncu davi kara
t:'Ş~an metruk 80 ağaçlı zey
tinlık ve yine yavlu köyünde 

r.kan . ev~elce hacı İsmail 
~bya şımdı koca molla oğlu 
A Za garben evvelce kulaklı 
4"\li • d" l \ şım ı yo ve ayet şimalen 
C•velce B. cemal halen sadık 
oğlu nuri ve mustafa oğlu 
nıustaf a cenuben evvelce topal 

elinde tutmak istiyor, bütün 
salahiyeti kendisi kullannıak 
istiyordu. Bir annenin bir ev
lat üzerinde ödenmez hakkı 
nekadar inkar edilemezse de 
bu çeşit müdahaleler de Ma-
cide göre annelerin bilmeden 
işledikleri bir günah ve fena
lıktan başka bir şey değildi. 

Macid bu düşünceyi yapar
ken daha geniş bir ölçüde 
meselenin üzerinde durarak 
bunu bir dert ve bir yara 
halinde bütün memlekete şa
mil bir şekilde görüyordu. Bu 
da ayrı bir hastalıktı. Birin
cısı kendisinin ve Kadrinin 
şahsi fikirleri tereddütleri, ız-

. tırapları idi. İkincisi tamaman 
bir ct!miyet meselesi idi. Ma
cid Kadri ile beraber bu bi
rinci hastalığı çektiği kadar 
ikinciyi de ıçekiyordu. Zaten 
ikisinin fikirlerinde, düşünüş 
duyğu ve arzularında öteden 
beri bir ayniyet vardı. Evlen
me bahsinde de ayrıldıkları 
bir nokta yoktu. Bir farkla ki 
Kadri bu ruh hastalığını artık 
tedavi yoluau bulmuş, Macid 
ise hala çekiyordu. Macide 
göre hastalık zaten malumdu. 
Fakat onun çaresini bulmak 
gerekti. Kadri işte üç aydan 
beri iş hayatının yanı başında 

kendi gibi çalışan kendi gibi 
düşünen, anlayan Fatma ile 
evlenmeğe karar vermişti. Bu 
yıl başında Macidi düğününe 

çağırdığına bakılırsa artık her 
iş olmuş bitmiş sayılabiJirdi. 

- Sonu yarın -

mustafa şimdi mustafa çavuş 
ve topal mehmed ile sınırlı 
sınırlı 8 dönüm mikdarındaki 
isttemattan kalma pamuk tar
lasmın tapu sicilinde kayıtları 
bulunmadığından senetsiz ta
sarrufata kıyasen iktisap ve 
tasarruf sebepleri hakkında 
inceleme yapmak üzere gaze
te ile ilan tarihinden itibaren 
14 gün sonra yerlerine memur 
gönderilecektir . 

Bu taşıtsızlar üzerinde ayni 
bir hak iddiasında bulonanla
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak keşif memuruna 
yahütta bu müddet içinde si-
cil muhafızlığına 624 sayıla 
muracaat eylemeleri ilan o-
lunur. ( 521 } 

ilin 
Aydın Na/ ia eksilt
me lıomisyonundan: 

23151938 Pazartesi günü ı 
saat 15 te Aydın Nafia mü
dürlüğü odadasmda 696 lira 1 

Vilayet daimi encümeninden : 
Muhammen Teminat 

Cinai Mikdan bedeli Mikdarı 
Azami Asgari Lira K. Lira K . 

Çekirdeksiz üzüm 500 300 k. 25 9 40 
İnce tuz 700 400 ,, 6 3 15 
Sadeyağ 1300 900 ,, 85 83 
Nohut 500 300 ,, 10 3 7S 
Ymurta 3500 2000 adet 1 2 65 
Kuru fasulye 500 300 Ki. 12 4 50 
Şeker 2300 1700 ,, 28 48 30 
Ağaç kömürü 5000 .4000 ,, 4 15 
Çay 35 30 ,, 3 50 9 20 
Sabun 1400 1000 ,, 28 29 40 
Süt 12000 8000 ,, 10 90 
Yoğurt 10000 6000 ,, ıs 112 50 
Dana eti 600 300 ,, 25 112 25 
Koyun eti 12000 8000 ,, 40 360 
Ekmek 22000 18000 ,, 10,5 173 25 
Lapalık pirinç 700 400 ,, 22 11 55 
Pilavlık pirinç 2500 1800 ,, 28 52 50 
Makarna 1600 1100 ,, 24 28 80 
Odun 12000 8000 ,, 1,5 13 50 

Kabirtahtası 1500 1100 adet 25 28 15 
Vaksmyağı 1000 400 Kilo 20 15 
Motorin 1500 1000 11 10 11 25 
Gazyağı 1500 1000 ,, 19 21 40 

Memleket hastanesinin 938 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda · · 
yazılı levazım ile .sebze ve meyva ihtiyacı 23151938 pazartesi · : 
günü saat onbeşte ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Talip olanların Vilayet daimi encümenine müracaat-
ları. [486] 6 11 15 21 

Aydın Defterdarlığından: 
Muhammen 
kıymeti 

Cinsi kimden 
kaldığı 

mevkii teminatı 

muvakata 
Lira K. Lira K. 

60 00 harap bina hazine Koçarlının yağ 4 ~O 

60 00 Değirmen 

arsası 

Yaniden 
hanlı köyü 
Kocakköyü 4 40. 

Yuk~nda cins evsafı yazılı gayrimenkuller 13.151938 de 
açık arttırmaya konulmuş ve talip zuhur etmediğinden 10 
gün müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin 23151938 pazartesi 
günü saat 3 de defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

524 

İl daimi encümeninden:· 
Miktarı 

Cinsi 

Yulaf 
Ot 

Azami 
Kilo 

18067,5. 
29565 

Asgari 
Kilo 

15067,5 
25280 

•• ı, .-:~1y..l!ı 
Kıymeti · .,.. ı amiratı 
Kurut .- · Lira K. 

5 "'~· .. -1it. .:~1, ... ,ı'd15 
3 :1 .... t ·ii6 52 

Aydın, Söke ve Nazilli aygır depoları için yukarda yazılı 
yulaf ve ot açık eksiltme suretile alınacaktır. ihalesi 6161938 
Pazartesi günü saat 15 te il daimi encümeninde yaplacakhr. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin encümen kalemine müracaatları. 

32 kuruş keşif bedelli Aydın 
sanat okulu demir atölyesi su 
tesisatı ve tefferruatı malze-
mesi açık eksiltme usulile 
eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartname, keşif ve metraj 
cetvelleri Nafia müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 35 lira
dır. 

İsteklilerin taminat mektup 
larını, ehliyeti fenniye ve ti-

caret odası vesikalarını 2315~8 
günü saat 15 e kadar V~et 
Nafia müdürlüğündeki komis
yona vermeleri lazımdır. 490 

490 7 12 16 21 

lmtiya:ı. sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Basıldığı yer ' 
C. H. P. Basımevl 

(523) 

ilin 
Karacasuyun Cabi mahalle

sinin Sarıca yar mevkiiode 
şarkan berber molla Osma
nın Ahmet şimalen Hacıbafız 
Ahmed garben semerci hafız 
tarlaları cenuben Semerci ha
fız tarlası ve dere ile sınırlı 

919 metre murabbaında olan 
tarlayı Koca molla oğlu Ha
san 85 sene evel Berber Meb 
med çavuştan alarak uhde-
sinde olduğundan bahisle ve
rst.leri tarafından tescil tale
binde bulunmakta olduklarm
dan alakası olanlar varise 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde tapu dairesine muraca 
at eylemeleri ilan olunur. 

522 
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:~ Dr. Nuri Erkan k 
i Meleket hastanesi eski operatörü ft . ~ 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [l 
j. b ~.~ iıtanbuldan dönmüştür. Hastalarını her rün saba tan ı 
.+ akşama kadar Park karıısında yeni yaptırdığ'ı evıode f+ 
+ kabul eder. 130 [•) 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

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

•etli bir arneti olan A YOIN TARIHlni Aydında Belediye karıısında 
Silleyman Ge:ıer, iıtanbulda Remzi kütiiphane1inden tedarik edebilir
slab. 

Aydının bütün tarihi malu'11abndan baıka coj'rafi tabii malüma
iını .ja bu kitaptan atrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edin.meıini tavıiye ederiz. 

rıab 2so kuhıftur. 
...................................................... : i DOKTOR : 

i F AHREDDiN SÜGÜR ~ 
! .,._. S..ıf Dahili Çocuk Haat•lıklan Mütab•11••• i • • 
•ı PMll Tıp Fakilteai Hastanelerinden batiaulı ! 

•n •nt1•ı Aydında Gazi Bulvantacla Bafahoıla clllddnıaıD : - . hen•• .... 11 Mbahdan alqama kadar Hutalanm kabul eder.• 

......................................... ~···~········ı 

C. H. P. 
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1 MüNİF
0 L T ERMAN ı 

~ MEMLE..c:'ET HASTANESi ı 
• Doğum, Kadın hastalıktan mütehassıs 
lP ve Operatörü 
F; Hastalarını her güa Park karşısında Bay Hasan "imi- ' 
... lin evinde kabul eder. 466 
..._ Muayene saatleri : aabab 1 - 8 
ili"' Öğleden sonra 3 den itibaren 
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•~ BAKTERİYOLOG 
ı= 

•i 
•l Doktor Şevket Kırbaş 

t!i Bulaşıcı hastalıklar mütehass~ı 
[+j Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
[+4 muayenehanesinde, hergün aaat yediden sekize ve 
[•j 
~~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedaYi 
[:1 eder. Her tOrlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
[+j edilir. Veremliler, en son tedavi va11ta11 olan •L ~:.~;motoraksi ile tedavi edilir. {353) 
...... , .... ~~ı;-ıı;.,•.:.•.-ı ........................ ~ 
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~i EŞREF ERMAKAST AR 
~ VE 
~·J KADRiYE ERMAKAST AR 
r!J Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model Ye tipte 
'• Bayan ropları ve tuvaletleri 

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

ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S 
• ( 491 J .......................... 

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 


