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B. Millet Meclisinde · 1 Kırşehir felaket
zedeleri için 

Hlkevimizde 
Halkıgat toplantısı 

--~ 
Aydın Halkevi dil, tarih ve 

1938 müzakeresine başlandı 
Ankara 23 [A. A.] - Büyük Millet Meclisi bu günkü 1938 

yılı büdçesioi müzakereye başlamışbr. 
Bu münasebetle Maliye Vekili Fuad Ağrah verdiği izahatta 

mü:ıakere edilmekte olan büdçenin geçen yıllar büdçelerine 
nazaran farkını izah ederek bütün diğer cumhuriyet büdçeleri 
gibi denk olan bu büdçedeki fazla tahsisatın muhtelif işlere 
inkisamını kaydetmiı ve varidatta ink~afı anlatmııbr. 

Söz alan hatiplerde büdçenin ferah verici vaziyetini mem
nuniyetle karşılamışlardır. 

- --. --· 
Milletler cemiyeti 
Hatay seçimi hah· 
kin.da yeni bir karar 
uerdi 

Cenevre 23 ( A. A. ) -
Türkiyeoin talebi üzerine sün· 
ni türkler .meselesinde kati 
bir l·arar vermek maksadile 
toplanan milletler cemiyeti 
konaeyi komitesi Hatay enter 
na.syonal komitesi tarafından 
alınan kararı nakzetmiş ve 
türkiye tezine muvafık olarak 
hiçbir sünni türkün diğer her 
ha ngi bir cemaatın seçim lis
tesine yazılamıyacağını karar 
altına almıştır. -·-Atatürhe arzıtazi
mat için bir Hatay 
heyeti Mersine gel-

mek istedi 
Aokara 23 (A. A.] Atatür

kün sıhhati hakkına çıkarılan 
ınenfur şayialardan müteessir 
olan Jfatay halkı namına bir 
heyet halk partisi başkanı 
Abdülgani Ağanın riyasetin· 
de Mersine giderek büyük 
şefimize hislerini ve tazimle
rini arzetmek arzusunu izhar 
etmiştir. 

Anlak yada 
Seçim dün başladı 
Ant akya 22 [ A. A..] - An

takyada seçim işlerine yarınki 
Pazaretesi günü başlanacaktır. 

w Ha~i köf"•/, •ı 
ı Bugun! 

1 - Saat 16 de Hal ke-
1 vi binasında güreş dersi 

vardır. 

1 
1 - Saat 17 de Dil, 

tarih ve edebiyat komite-

1 ı 

ı . 

1 sı toplanacaktır. 

•;;:;;::::::::===============• - • J 

500 bin kişilik bir 
Japon ord11su 
taaruza geçti 

Hankov 23 [A.A.J - Tsin
fu hattı üzerinde harekatta 
bulunan Japon ordusu beş yüz 
bin kişiye iblağ edilmiş olduğuJ 
halde taarruza geçmiştir. 

Bu kuvvetlere 600 tayyare 
ve 700 tank müzaheret et
mektedir. 

Çin akıncıları Şimali Çinde 
Japon orduları gerisinde hü
cumlarına devam etmektedir
ler. 

- -·· -
Çehoslovalıyanın 

sigdsi vaziyetinde 
değişihlih yoktur 

Londra 23 - siyasi maha
fildeki kanaata göre Çekoslo
vakyada zuhur eden vaziyet 
elan bakidir. 

Başvekil Çemberlayn ve 
hariciy nazırı Lord Halfaks 
bu hususta parlamentoda be
yatta bulunacaklardır. 

(a. a.) 

Romanya 
Nevyork sergisine 

iştrak ediyor 
Bükreş 23 - Romen hu

kümeti 1939 Üniversel Nev
york sergisine iştirake ve bir 
pavyon inşasına karar vermiş
tir. 

Ha tayda 
Türklere azami müş

kilat gösteriliyor 
Antakya 22 [A. A.J - Re

yhaniye de şecim işleri hiç bir 
salah e3eri göstermemektedir. 
İstihbarat zabiti bizzat müda
halede bulunmakta ve Türk
leri seçim bürosuna gitmektan 
menetmektedir. 

lstanbul 23 - Kırşehir 
felaketzedeleri için yardım 
olmak üzere Beyoğlu Halkevi 
tarafından bir konser tertip 
edilmiştir. 

Konser Beyoğlunda fransız 
tiyatrosnda verilecektir. -
Vilayet Daimi 
Encümeni 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra İlbay 
Özdemir Gündayın başkanlı
ğında mutat toplanbsını yap· 
mışhr. 

--·--
Belediye Encümeni 
toplandı 

Belediye Encümeni dün be· 
lediye reisi Nafiz Karabuda
ğın başkanlığında mutad top
lantısını yapmıştır. -···-Spor bölge heyeti 
toplandı 

Spor bölgesi heyeti dün ak 
şam İlbay ve bölge başkanı 
Özdemir Gündayın riyasetinde 
toplanarak spor işleri etrafın· 
da konuşmalar yapmış ve 
spor sahasında inşası mukar
rer olan kapalı spor salonu
nun inşaatını ihale etmiştir. 

Yakında inşaat başlayakbr. 
Bu suretle sahamız yakını da 
birde kapala spor yerine ma
lik olacaktır. 

edebiyat şubesi tarafınd~ 
tertip olunan halkiyat toplan· 
bsı evvelki gün saat 17 de 
Halkevi salonunda bbay ve 
parti başkanımız Özdemir 
Günday ve komutan Rifat 
Kıranın huzurlarile yapıldı. 

Toplantıya ilimizde mevcut 
dört halkevi ile ilçe ve kam~ 
partı örgütlerinden gönderi
len delegeler, parti il, ilçeyön 
kurulları, halkevi yönetim ve 
komite kurulları ve memleket 
münevverlari iştirak etti. 

Halkevi başkanı awkat 
Neşet akkor kısa bir söylevle 
toplantıyı açtı, toplantı baş· 
kanlığına ilbay ve parti baş
kanımız Özdemir Güoday, 
sekreterliklere öğretmen Zih
niye Demiray ve parti sekre
teri Osman Becerik seçildiler. 

Dil, tarih ve edebiyat şuhe· 
si başkanı Etem Mendres top
lantının ilmi gayesini, komite 
üyesinden Hikmet Şölende 
çalışma yollarını izah eden 
söylev ve raporlarını söyledi
ler. 

Bundan sonra çalışma şekli 
ve yolları üzerinde münakaşa
lar ceryan etti. neticede kon· 
graya iştirak eden delegelerin 
ajan olarak mahalli parti ve 
halkevleri teşekküllerinin yar
dımile makalli icaplara göre 

-Devaını 3 ncü sayfad" 

Dün gece bir otomobilin 
benzinleri tutuştu · 

--------Dün gece saat 23 radde- fenerinin ışığında benzini de-
lerinde neticesi vahim olması poya boşaltmak istemiş. 
pek mümkin olan bir kaza Lambanın tenekeye çok ya-
olmuş ve istasyon civarındaki kın tutulmasından olacak ki 

, halkı korkutmuş ve heyecana benzin birdenbire ateş almış 
düşürmüştür. 1 ve ateş ayni zamanda yanıbaş-

komisyoncu B. Şükrüye aid ı. larında duran diğer teneke 
olan sekiz numaralı Kamyon ye sirayet etmiştir. 
sahalı erken Er beylideki istas- 1 Şoför Mehmed büyük bir 
yon inşaatında çahşmak üzere soğokkanl ılıkla tt!nekeleri kam-
harekt edeceğinden şoför yondan uzağa fırlatarak bir 
Çineli Memed makineye ben- taraftan Üzerlerine ateşin 
zin koyarak akşamdan hazır kamyoan sirayetini men için 
lamak i s temiş. muşamba ve eline geçen bir 

Cumhuriyet ilk okulunan paltoyu atarken diğer tarken 
arkasındaki küçük meydanlık- otomobili tenekelerin yanından 
ta benzin tenekesini açmış ve uzaklaştırmış ve bu suretle 
arkadaşının tuttuğu bir gemici -Devamı 3 üncü aayfada -

• 
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Bayındır Halkevlileri Aydında 
O. Becerik 

Evvelki gün Bayındır halk 
evi tarafından tarip olunanNa
zilli gezisine iştirak eden 650 
yuddaş Aydını ziyaret etti. 

burada seviçle kaydeder, ya
l pan ve yaptıranlara teşebbüs-

' 

lerinde verimli başarıla dileriz 
Yaçımı Bayındır ilçebayı sa

yın Remzi Ülkünün şu sözle-On beş gün önce Ödemişli 
kardeşlerimizin aramızda ge
çirdiği iki saatlık kısa bir za
manda bıraktıkları sıcak ve 
samimi hatırayı Bayındırlı kar
deşlerimiz perçinledi. 

rini alarak bitireceğim : 
- Küçük Mendres bölge

sini büyük Mendres havzasın
dan ayıran dağları yararak 
heyecan ve sevinçle geldik. 
Burada gördüklerimiz heyecan 
ve enejimizi artırdı. 

Bayındırlıların Aydınlı kar
deşlerime sevgi ve selamlarını 
bildirmenizi rica ederim. 

Bu Mutlu vazifeyi yaparken 
Aydmlılarm Bayındırlı kardeş· 
lerine şükran ve muvaffakiyet 
dileklerini bu sütunlardan bil-

Bu geziler; iki yıl önce 
Ödemişte ve gidiş gelişimizde 
Bayındırdan gördümüz sıcak 

alaka ve yakınlığı, o gezide 
duyduğumuz his ve heyeanı 
tazeledi.. Küçük ve büyük 
Mendres havzalarında yaşayan 
egelilerin bu gibi gezilerlerle 
sık sık birbirlerile tanışmaları 
ve temas etmeleri, müştı!rek 

kültür çalışmaları bakımından 
da çok faydalı olduğu ve ola
cağı· şüphesizdir. Bu inanla 
Halkevimizinde bu yıl bir kü
çük Mendres gezisi tertip et
mesini bekliyoruz. 

' dirirız. 

Bayındır gezisi komitesin
den öğrendiğimize nazaran bu 
geziden hiç bir kurum namına 
bir menfaat temini düşünül
memiş.. Ge:ıici mikdarı artı
rılarak ucuz sayahat temin 
edilmiş .. 

Bu çok güzel ve muvaffa
kiyetli bir örnektir. 

Bayındır Halkevi bu yıl 

açılmış ve altı şubesi faaliye
te geçmiştir. Bunlar, Ar, gös
terit, spor, sosyal yardım, kurs
lar ve kitapsray şubeleridir. 

Bayındır gençler birliği, 
tekmil vecaip ve haklarile 
muntazam bandosile Halkevi
ne devredilerek Halkevinin 
temelini teşkil etmiş. 

. ' 
Bayındırlılar Halkevine. on-

dört bin liralık bir kurağ yap
tırıyor. Bunun 8000 lirası te
man olunmuş 6000 lirası da 
toplanmakta iruiş. 17 Mayısta 
İzmir İlbay ve Parti başkanı 
tarafından temeli ablan bina
nm bu sene bitirileceğini ilgi
lilerin müjdel~riıiden seviçle 
öğrendik. 

Evvelki gün Halkevimizi 
gezen Bayındırlılar Kitapsara
yımızın dolaplarından sahne
mizin dekor ve gardirobuna 
kadar her birini tetkik etti
ler. Ve gördüklerini aynen 
yapmak ve başarmak için 
14000 liralık teahhüdlerini 
çoğaltmak ve yükseltmeğı ka
rarlaştırdılar. 

Bayındır Halkevinio üye sa
yısı 350 yıİhk büdçt.si iki bin 
liradır. 

Bunun 1500 Urasın Uray 500 
lir~sıaı da Parti İlçeyön ku
rulu temin etmektedir. 
Komşu ilçenin kültür1yuvası 

hakkında topladığım malumatı 

--Bayındır Halkevcileri 

şehrimizde 
Bayındır Halkevi tarafından 

Nazilliye tertip edilen gezi 
tireni evvelki gün 10.18 de 
Aydına gelmiş, istasyonda 
halkevi yönetim kurulu ve şu· 
be komitelerinden ayrılan bir 
heyet ve helkevi bandosu ta
rafından karşılanmışlardır. 

Bayındırlı kardeşlerimiz ; 
ilcebay Remzi Ülkü, Beledi
ye reisi İbrahim Dedeağaçlı, 
oarti başkanı Şükrü Yaşar, 
Halkevi başkanı Vasfi İdiler, 
umumi meclis üyeleri Ziya 
gündüz ve Recai Vardarın 
başkanlıkları altında ve önle-
rinde Bayındır halkevinin 
bandosu olduğu halde halk
evımızı ziyaret etmişlerdir. 

kendilerine dondurma ve ga
zoz ikram oİunmuş, Halkevin
de biraz istirahattan sonra 
halkevi başkanımız Neşet Ak-
kor ve halkevlilerimizin de 
iştirakile hükumete gidilerek 
Atatürk büstüne çelenk koy
muşlardır. 

Misafirlerimiz saat 12,10 de 
ayni merasimle uğurlanmışlar 
ve hususi tiren Nazilliye doğ 
ru yoluna devam etmiştir. 

Talebe gezileri 
Erbeğli ( Hususi ) - Ömer 

beyli İlk okelu öğretimlerin
den 55 kişilik bir gurup baş
larında öğretmen Bay Ziya 
Sargın olduğu halde . 20 Ma
yısta Frbeğliden çamlığa gi-
derek akşam dönmüşlerdir. 
orada eğlenceli bir gün yaşa
yan yavrular sevinçlerinden 
oradaki diğer misafirlere çi
menler üzerinde bir piyes 
vermişlerdir. 

Felaketzedeler 
İçin yapılan yardımlar 
Aydın kızılay kurumundan: 
Lira K. 

2352 76 Dünkü yekun 
3 Aydın Yeni köy halkı 

2355 76 Y ekôn 

• 
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Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Suıtr.« 

- 56-
Bu halde de safra ifzarı 

hali tabiiye avdet edinceye 
kadar gayri · taliii sarılık de
vam eder. 

Menşei kandan olan sarılık
lar da: _Ensciye kanın otu
rup kalmasile olur. Vücudun 
muhtelif mıntaklarında tahtel
cid kırmızı sarımtırak lekeler 
gelir. Buna kiiryevatı hamra
nın harabiyeti de derler. Cil
diyecilerin tabirince Eritroder
mi İkteröger ·tabir de ederler. 

İşte bu cildin vücudün muh
telif nahiyelerine oturan kan
lar vücuda ihkas olmağa baş
layınca oralarda •sarılıklar ol
mağa başlar. Bu da esas ol
mayan bir sarılıktır. 

2 - Safra ,yollarının kapan
masile husule gelen sarılklar: 
Safranın geçtiği büyük ve 
küçük yollarda her hangi bir 
suretle husule gelen darlık 
veya tıkanıktan mütevellit 
çocuklarda arızi sarılıklar olur. 
Safra kesesi yolun~n, bağır
sak kesesi yolunun gerek dar 
teşekk ... .dü ve gerekse hasta
lıklaıdaiı daralması veyahut 
tamamen bazı aksam kebedin 
safra yollarının anadan doğ
ma teşekkül etmemesi netice
si müzmin sarılıklar da bu 
meyandadır. Bu halde çocuğun 
idrarında fazla miktarda saf
ra görüldüğü gibi maddei ga
itasında safra yoktur. İdrarile 
bütün bezlerini terablede bü-

Ankara ve İstanbul şe
hir tiyatroları anadolu 

furnelrine çıkacak 
Ankara 22 [ A. A. J Ankara 

şehir tiyarrosunun Anadolu 
içinde yaptığı bir turne esna
sında vermiş olduğu temsille
rin iyi neticelerini gören parti 
İstanbul şehir tiyatrosunun da 
memleket içinde bir törneye 
çıkmasını muvafık gurmüştür, 

Halen Ankaradd bulunan 
İstanbu~ şehir tiyatrosu sanat
karları iki gurup halinde ya
kında Anadolu turnesine çı
kacaklardır. 

Parti her iki tiyatronun da 
memleket içinde sık sık turne
lere çıkarılmasına karar ver
miştir. 

Polonya 
Çeh.oslovakgadan 
izahat istiyor 
Varşova 22 [A. A.J - Po

lonya hükumeti Prağdaki se
firini Polonya hududu boyuda 
yapılmış olan askeri harekat
tan dolayı Çek hükümetinden 
izahat almağe memur etmiştir. 

tün çamaşırlarını sarıya bo
yar. Çocuk umLimi zafiyet e 
mevzii kanamalarla· beraber : 
porporalar da olur. Büyijk 
abdestinde hazan kan görülür. 
Kan işemelerde kan kusma
lar, Ve burun kanamafa\'ına 
tesadüf edilir. Çocukta umu
mi uykusuzluk, fakat fazl~ı:a 
dalgınlık görüldüğü gibi ko
ma da görülebilir. Bu -halde 
çocuklar bir haftada öldük!~, 
ri gibi hazan 3-4 ay yaşaırlar. 
Karaciğerde de hastalığın bu- . 
lunduğu mezia veya umuttı~iy~
te nazaren siroziar daolur 

Çocuklarda bu gibi yoUarm . 
tazyikle olan sarılıklar kara . 
ciğer [ Kistlerinde J olduğu 
gibi kanal yolunun üzerinde 
büyüyen bir ukdenin tazyikile 
de olabilir Bu meyanda bazı 
peritonit hastalıklar da o ·ı-

1 

varda teşekkül ' eden britierin 
sarılmasile ve firengi Gourbrmırı 

ı 
teşekküle de bu gibi sarılık 
görülür. Safra kesesi ~ta--:kın-
lıklarının yolları tazyık etme
silede bu gibi sarılıklar go
rülür. 

3 - Entani ve semi sarılık ::ı.r: 

T esemmüm ile husule gel~ı! 
sarılıklar ekseriyetle büyük
lerde görülür. Mesela: Fosfor 
arsenik tesemümlerinde kuıv
vetli tesemmüm vakayiinde 
olur. Çocuklarda nadirdir. 
Tesadüfen yedirilen gıda .ar
dan olur. 

---------

Çinliler 
Japon muzafferiyetini 

Tekzip ediyorlar 
Japonlar ilerleıneğe 

çalışıyorlar 
Hankeo 22 [A.A.] - Çinli

ler Susavuanın işgal edild~ği

n.e dair Japno menbalanodan 
neşredilen haberleri tekzip et· 
mekte ve şehrin Çin kıtaatı 
elinde bulunduğnnu israrla 
bildirmektedirler. 

Tokyo 22 - [A.A.] - Jla· 
pon kıtaatı Tunkal - Hananda 
demiryolu mıntakasında Tung
fan istikametinde ilerlemeğe 

çalışmaktadırlar. 

Çekoslovakyada 
İhtiyatlar silah altına 

çağrıldı 
Prağ 22 [ A. A. ] - ·çek 

ajansı tebliğ ediyor. 

Milli müdafaa nazırı ) eni 
silahların kullanılmasını talim 
için bir sınıf ihtiyat ve yar
dımcı ihtiyatları silah albna 
çağırmıştır. 

I 
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liaftanın spor hareketleri 
------------------------Sümer ve Medresspor takımlrn gelmediler 

~ ·. Aydinspor Karapınarı 8 - O yendi. 

Pa_z~r günü Aydında i~i 
maç • yapılacaktı. 

Birisi Sümersporla-Mendres
spor · takımları arasında ikin
cisi de Karapınar gençler bir
liği ile Aydınspor arasında 

oynanacak olan bu maçların 
1 • • 

birincrsi maalesef birbirlerile 
karşılaşacak olan Sümer ve 
Mendresspro takımlarının gel
memesi ile oynanamamıştır. 

Karapınrla Aydınspor ara
sıdalti maça tam saat on beş- . 

te hakem bay Zekinin idare
sinde başlanmıştir . 

Gerek Aydın ve gerek Ka
rapınar takıml~rında noksan
lar vardı. Karapinar takımı 
en kıymetli. elemanı Halidten 
mahrum olduğu gibi buna mu
kabil Aydınspor takımında da 
Zihniyi, Rağıbı, Hasan ve Ul
viyi göretniyorz. 

Bunların yerine Mnammer, 
Fuat ve Orhan oynnyorlardı. 
Aydın takımı sahada şu 

~ekilde yer almıştı. 

Fikret - Muammer, Fuad -
Orhan, İsmail, Fethi - Sun~ur, 
Hüsnü, Osman, Ali, Durgut. 
Aydınspor ilk anda hakimiye
tini tesis etti ve Karap·nar 
kalesini bir çenber içine aldı. 
Çok zayıf hir müdafaaya da
yanmasına rağmen bugün Ay
dım hücum hath çok güzel 
bir oyun çıkarıyordu. Bununla 
baraber ilk dakikalarda Ka
rapmarm solundan inkişaf 

eden bir hücum Aydmkalesi 

İçin ciddi bir tehlike durumu 
aldı ve bu ani akını Aydın 
tniidafaası ancak topu korne
re atmakla kesebildi. 

Ani akınlardan elde ettik· 
leri fırsatları iyi kullanmağı 
bir türlü beceremeyen Kara
pınar takımının müdafaası 

nihayet Aydın mü hacimlerinin 
muntazam oyunu karşısında 
Yavaş yavaş çözüldü. Oyunun 
0ııuncu dakikasında Osman 
güzel bir vuruşla birinci golü 
Yaptı. Bir türlü hakimiyet 

kuraınıyan Karapınarlılar mü
dafaaya da çekilmediler ve bu 
suretle birinci devrede dört 
gol daha yiyerek birinci dev
reyi beş sıfır bitirdiler. 
k ikinci haftayimda Aydın ta
•ı:nuun işi gevşek tuttuğu 

\1: oyuna öyle başladığı gö
tuld.. B u. u yüzden Karapınarın 
flluhacirnleri sık sık Aydın 
nısıf saba d .. - • b sın a gorunmege ve 
aıı tehlikeli akınlarda yap

illa y b 
d k~a aşladılar. Oon beşinci 
le .1kadan sonra yeni bir ham-
e ıle t k K h e rar ar apınar nısıf 

sa asına yerleşen Aydınspor 
<>yunculan birbiri arkasına üç 

1 . sayı daha yapbler ve böylece 

[ 
oyunu 8-0 kanc!ılar. 

Hakem B. Zeki Maçı fana 
idare etmedi . 

Görüşler ve kararlan seri 
idi. 

Karapınar takımı kendisin
den bekledimiz oyunu çıkara
madı. Bu genç takımda bilhas-

sa merkez muavin oynayan 
İsmail çok iyi idi. Gerek ke
siş ve besleyişlerinde"' çok mu
vaffak oluyordu. Fakat ne ya
zık ki sağı solu kendisine 
uymuyordu. Birinci devrede 
sol içte oynadılan Ziya adeta 
yerini yadırgamış bir· durumda 
idi. 

Netekim ikinci devrede sağ 
içe geçtikten sonra Karapınar 
hücum hatının biraz daha 
canlandığı görüldü. 

Aydınspordan ise hücum 
hattı çok ıyı a~laşıyordu. 
Merkez muavim lsmail her 
vakıtki gibi çok güzel oynadı. 
Müdafaada Füad ilk anlarda 
biraz durgun idi. Falcat son
radan açıldı ve Muammerle 
beraber kendilerine düşen 

vazifeyi başardılar. Hasanın 

yerine oynayan Orhan da bir 
az aksamakla beraber fana 
değildi. Fethi enerjik idi. Yal· 
nız mevkii çalıma mlisaid ol
madığı halde fa~la çalıma 
kaçıyordu ki bu ilerisi için de 
iyi değildir. 

Halkiyat toplantısı 
(Baştaraf lnci ı;ahifcde) 

hemen faaliyete geçmeleri ve 
derlenecek folklorların Aydın 

halkevi dil, tarih ve edkbiyat 
şubesinde toplanarak gelecek 
sene yapılacak toplantıda bun-

• 
ların tasnif edilmesi kararlaş
tırıldı. 

Akşam deleğe davetlilere 
halkevi tarafından belediye
nin Pınarbaşı bahçesinde 60 
kişilik bir kır yemeği verildi. 
Yemek sonlarında Etem Men
dres Hikmet Şölenin hazırla

dığı, Aydında yetişen yedi 
halk şairinin hal tercümele
rile eserlerinden parçalar o
kudu. 

Hlkevi bando öğretmeni ta
rafından teşkil olunan milli 
saz takımı mahalli ~alk şarkı 
ve türkülerini çaldı. 

r······· Abone şeraiti ... _. •. : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
~ Altı aylığı 3 liradır. 

İdare yeri: Aydında C. H. 
~ P. Basımevi. 
~ gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
~ müracaat edilmelidir. 
................................................. c 

Koopratif binası 
büyütülüyor. 

Erbeyli ( Hususi ) - Bura
daki 3 pavyondan ibaret olan 
incir tarım koopratifi binasına 
bir pavyon daha ilave ve içe
risinde bazı tadilat yapılmak 

üzere inşaat başlamıştır. 
Pavyon ve ilaveler 3 ay 

sonunda teslim edilecektir. 

Dün gecehi kaza 
- Baş:arafı 1 inci Sayfada-

b ü yük bir yangına meydan 
vermemiştir. 

Çünkü kamyonun bulundu· 
ğu mahallin iki tarafındaki 
binaların ekser aksamı ahşap 
vebilhassa bahçelerin ihata 
çitleri karğı olduğundan ateş 
kamyona sirayet etmiş olsay· 
dı iki taraftaki evlerin büyü· 
yecek alevlerden tutşmalaları 
muhakkatı. 

Ateşi gören belediye itfai
yesi büyük bir süratl vaka 
mahline yetişmiş ve toprak 
üstünde yanmakta olan ben
zinlerin sirayetine mahal ver
memek için icabeden tedbirle 
ri almıştır. Bu suretle büyük 
bir felaketin önüne geçilmiş
tir. 

Zahitaca• kaza hakkında 

tahkikata brşlan:;!.ır. Eff! zıa• 1 

imtiyaz :<;ahibi ve Umumi N"şriy:ıt J 
MüıHirti : fteın MendrP~ 1 

Basıldığı } er 1 
C. B. P. Basımev i ----· --
ilin 

Aydın asliJJe lıuhuk 
Hahi111liğiıtde11 

9381450 

Aydının İmam köyünden 
Koca Hüsyin oğlu Hasan kızı 
Zehra tarafından Aydın ter
ziler köyünden Selim oğlu 
ilyas alayhine açılan boşanma 
davasının görülmekte olan 
tahkikat ve muhakemesinde 

müddea aleyh İlyasın ikamet
gahının mechul olması doda
yısile ilanen gıyap kararı teb-

1 
1 
1 

l 

iliri .• . \ 
Agdı{l h1:1şusi 
muhasebe 
müdü.rlüğllnden .... 

Hasanefendi' · mah~llesinde 
önü Sinan qğlusokağı. arkası 
Şükrü evi, Sağı Durmuş evi, 
solu Hasan evi iie'· mahdut" 
161 metre murabbaındaki bak
kal hacı Latife ait arsa vergi 1 

borcundan dolayı 3115(938. 
salı günü öğleden sonra 15 te 
il idare heyetince · müzayede
ye çıkarılacaktır. Taliplerin 
mezkur günde idare heyetine 
bu hususta fazla tafsilat al
mak istiyenle.rin husnsi muha- · 
sebe müdürlüğüne müracat-
ları ilan oiunur. 501 

• • 
1 13 18 24 . 29 

ilin 
Aydın hususi 
muhasebe 
müdürlüğünden 

Saray içi mahallesinde ar
kası Cazım hoca, sağı Gazi-

paşa 11 ci sokak, solu Cemal 
bey ~rsasile mahdut .96 metre 
murabbaındaki hacı Ömer 
karısı Emir Ayşeye ait arsa 
vergisi borcundan dolayı 311 
51 938 Salı günü saat 15 te 
il idare hayetince müzayede
ye çıkarılacaktır. Taliplerin 
mezkur günde idare hyttine 
bu hususta fazla tafsilat al
mak istiyenlerin hususi muha
sebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 500 

13 18 24 29 

liğine karar verilmiş ve mu
hakeme 6161938 Pazartesi saat 
10 na bırakılmış olduğundan 
mezkür gün ve saatta aydın 
Asliye Hukuk mahkemesine~ · 
bizzat gelmesi veya bir vekili. 
kanuni göndermesi aksi tak
dirde muhakemeninin gıyabın 
da devam ve rüyet edileceği 

ilan olunur. [527) 

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

lı belediye akaratlarının 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 temioatlarile 30 Mayıs 
938 Pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümenin mu
racaatları ilan olunur. 

Bedeli muhammeni 
Lira Cinsi Mevkii 
421 Baraka İt as yon köprüsü başında 
250 

" .. " " 
200 Apartman Orta mahallede 
200 ,. .. " 
200 " " 

,, 
32 dükkan Hükumet bulvarı 10 uncu s· 
30 it " " " " 

,, 
[510] 15 19 24 29 
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~OZr t AYDIN SAYI: 249 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket . hut.ueıl nki operatörü 

Paris tq> fakültesi hastaueleriaden mezun 
letaabuWaa .. döamGıtür. Hastalarını her gün 1&ltalttan 

akıama kadar Park karıısında yeni yaptırdıtı evinde 
kabul eder. 130 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın İli Tarihi 
Uıun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy· 

metli bir örneği olan AYDIN TARİHlni Aydında Belediye kar,ııında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir· 
ainis. 

Aydının bütün tarihi malü ... atından batka coğrafi tabii maluma. 
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

...................................................... : 1 DOKTOR i 
İ FAHREDDİN SÜGÜR i 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 

: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaslı : 

İ MuayyenebaneaiAydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dvkkinının : 

!üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! .......................................... ~ ......... 

C. H. P. 

............. , ............. " 
t DOKTOR 

r; MÜNİF t ERMAN . 

1 MENILEKIC"T HAS"TANICSI 
De>Jum, Kadın bastahklan mütehauıa 

ve Operatörü 

S 
Haıtalarını her giia Par~ karııaında Bay Haı.. Kimi· 

lin erinde kabul eder. 466 
Muayene saatleri : 1&bab 7 - 8 

9 Ôtledea sonra 3 dea itibaren 

lt.ııla~ıtlJııılıı~ıaııllaıaılıı•~··aııtıı•9ılllaıtmat 

r
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•ı · BAKTERİYOLoG 

(:J Doktor Şevket Kırbaş 
... '@ 

f+ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
,. Hükumet caddesinde Hava Kurumu kartısındaki 
~· muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve (! üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedaYi P!. 
[~4 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra J 
[tJ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıta11 olan · 
Ff] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) +. 
•L---~.e,1111ı;ıııı;ııı•~-"'':.tı1"'"!11•""!111""'1111•••1111•"!11"P••ıırı"~' :!111'"""'!:.'llil''•••• s;ıı•~··M: iiliil! :w: :w: " ..IJ1 ~lbi~ııaıilllıMlllliolill~..ıı::'ııııı:lıh~oılllıı~ıı::.ı~ıı::,.,.4:'9~•••~•:,.~,.•~,;-'+•e4a. ~ · 

~111!!.'11~~"'""'""""" , ... Qfl~"·~f!::!llt"!'ll~lll 1411• ,., ...... ,.~,:ııl~llll~ll'·!lll" !1111! !1111! !lllJ 
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ı•~ SELAHETTIN ERAY C•l 
t!i EŞREF ERMAKAST AR C•J 
'+1 VE ~ ~.:i :r. 

~•1 KADRİYE ERMAKAST AR '-
ı:ı Sivil Askeri her tipte Elbiseler. her model ve tipte : 

t: Bayan roplan ve;Ja;(j~ E V J : 
~I: Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders !] 
• verilir ve az zamanda yetiştirilir. ıt] 
t ADRES : Tiirk Hava Kurumu ittisalinde::_jo :5 t] 
• [ 491 J •l 
•~'-~~1~·•1111 ... ıq11 ... ~pı~~~~~,.,,,!iilll!"lll~ Jjl 
~ıı%.ıı.e.11:tnı:ı~~ıaıı~ı~~ı11:.•.•eı•ıtAt:•+••ıı:,~ .. •,.,~••+•e•••rif4I 

AYDIN 
• 

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

Basımevi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

.Cilt işleri 

I 


