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İspanyada Cumhuriyetimizin 15 inci Yıl 
dönümü için 

Talebe arasında bir yazı müsabakası açıldı 
Ôniimüzdrki 29 Teşinievel· Kültür Bakanlığı bu tahriri 

de kutlulanacak olan Türkiye vazifenin hemen ilk okullarm 
-Cmuhuriyetioin 15 inci yıl beşinci sınıflarile diğer okul-
dönümüoü münasebetile C.H. ların bütün talebesine Yerile· 
Partisi tarafından ilk, orta. rek ilk okullarda mayu ve 
lise. öğt'etmen, aanat ve tica· diğer okullarda haziran so· 
okullanmwn talebesi arasında nuna kadar yazdırılmasını 
birer yazı müsabakası tertip tebliğ etmiıtir. 
-GlunmUftur. Türk gençliği Bu vazifeler türk hususi ve 

- Cumhuriyet rejiminin memle- ek"lliyet okullan talebesine 
ketin. hayat, istiklil · ve istik· ve yabancı okullardaki tlirk 
bali icin viicude getirdiği eser- vatandaşı çocuklara da yaz-
' le onun kurucu ve koruyucsu dırdacaktır. ·Bakanlık bu ya-
alan Büyük Şefimiz Atatürke zıları nasıl seçileceği hakkın· 
kar~ı duyduğu sevgi. saygı, da kültür direktörlüklerine 
minnet ve bağlılığı ifade et· ayrıca bir temim göoderıniş-
meğe davet edilmektedir. tir. 

===--- -- ---
Mülhakatta .19 Mayıs bayramı 

Karacass ( Hususi J - 19 
Mayıs . sababı Gül)eş~ b.eraber 

-.gÖzlere dolan bayraklarımız 
Atatürk.ün yaratbğı hürriyet 
havası içinde gururla dalgala
nıyordu. 

Halk yapılacak töreni sa
bu·sızlıkla bekliyordu. Saat 
15 te binlerce halk tören için 
cumhuriyet alanını doldurmuş-

tu. Önce, genler tarafından 
'Cumlıuriyet anıdına şükran 

~le~ ~~!l~du. İlçe}>~y Şefik 
•pk sporcuları ve talebeleri 
teftiş etti ve 19 Mayısın ne 
değer taşıdıhını talebelerden 
·sordu, aldığı karşılıktan çok 
lllemmun oldu ve teşekkür 
etti. 

lstiklil marşı söylenirken 
alanda ünlii bayrağımız yük
seliyordu. 
Öğretmen Reşat Akay ve 

lialit Şeylan cumuriyet anı· 
dıııın yanına 19 Mayısın öne-

Halkeoi köıe•i: 
B~~--~ 

1 - Saat 16,30 da Kurs
lar komitesi taplanacaktır. 
2 - Saat 17,30 de Spor 

komitesinin taplanhsı var
dır. 

3 ...:_ Saat 17,30 de Boks 
dersler vardır. 

4 - · Sosyal yardım şu
besi komitesi haftalık 
toplantısıoı bugün saat 
18 de yapacaktır. 
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mi ve Atatürkün yurdumuzu 
ve ulusumuzu kurtarmak için 
Samsuna nasıl ayak bastığını 
ve spor bayramının bu güne 
denkleyişinin sebebini anlatan 
birer söylev verdiler. Her iki 
söylev de balkın alkışlariyle 

karşılandı. . 
Cumhuriyet alanı yaşasın 

Atatürk, yaşasın türk ulusu 
seslerile çınladı. Her zaman 
olduğu gibi 19 Mayısta da 

okUIJl•r alanı bir çiçek gibi 
süslilyorlardı. Geçit töreni 
başladı. Sonra spor hareketle 
rini Ahmed Zağrab başarılarla 
yaptırdı ve alkışlandı. Bu tö
renden sonra halk ve işyarlar 
okullular Cumhuriyet halk 
partisi önline geldiler. lıçeba
yın huzurile başbakan Celal 
Bayaın ilçemiz partisine ar
magan ettikleri fotoğraları 
törenle ve alkışlarla mahalli 
mahsusuna talik edildi. 

Gece her yer fenerlerle ay 
dınlandı: Karacasulular Ata· 
türk sevgisi ve Atatürkü gör 
mek iştiakı içinde 19 mayıs 
bayramını coşkunlukla kut
luladı. 

Afrikada İtalyanın 
maevraları bitti 

Traplus 24 [ Radyo ] - 16 
inci Faşist yılının hava ve 
kara m~nevraları:neticelenmiş 
İmparator askerlerin teftişini 
yapmıştır. 

Cumhuriyetçiler Kata
lonyada şiddetli taar

ruza geçtiler 

Salamanka 24 ( Radyo )
Nasyonalistlerin elinde bulu
nan Katalonya elektrik san
bralları mıntakasını geri al
mak için cumhuriyetciler bu 
mıntekaya mühim kuvetler 
teksif etmişler ve taaruza 
geçmişlerdir. / 

12 kilometre imtidadında 
bulunan harp cephesinde bir 
çok Rus tankları görülmüştür. 

Cumhuriyetçiler 3000 insan 
ve 8 tank zayi etmişlerdir. 
nasyonalist tayyareleri tara
fından yapılan bir hava hü· 
cumunda cumhuriyetçilere ait 
11 tayyare düşürülmüştür: 

Teruel cephesinde nasyo
nalistlerin ileri harekltı de· 
vam etmektedir. ' ,.. -·-
Orta Avrupada 

Harp tehlikesi 
azalıyor mu -···--Roma 24 [Radyo) - Muh

telit devlet merkezlerindea 
alınan malümata göre Çekea
lovakyayı alakadar eden ger
ginlik havası gittikce şiddeti
azfltmakta olduğu anlaşılmak
tadır. 

-Fdiketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Agdın kızılag kurumundan: 
Lira K. --

2355 76 
5 --

12360 76 

Dünkü yekun 
Ovaemiri köyü halkı 

Yekün 

Hayattan sesler: - ,..._~ ,,.., 

Sök ede 
-···--Zelzele felaketine 

uğrayanlara yapılan 
yardım 
~ 

Kızılay kurumunun Söke ıu· 
besi başkanlığından aldığımız 
bir mektupta Orta Anadolu
daki feliketzede vaatndaşla
rımıze yardım etmek 6zere 
Halkımızın Kızılay kurumuna 
heyecanla koıtuklan ve te
berruatta bulundukları yazıl· 
makta ve gazetemizle aep-e
dilmek üzere teberruatta bu
lananlann lstelerinin gönde
rildiği bildirilmektedir• 

Birlik ve beraberlik daygu
larının güzel bir tezahilrti 
olan Sökelilerin bu yüksek 
hamiyetlerini tükran ve mem
nuniyetle karıılamamak müm 
kiin değildir. Ancak g6nderi
len teberrüat listelerinin neıri 
gazetemizin bir kaç nüshaaım 
iıgal edebilecek mahiyette 
olduğu için mütevazi Aydımn 
sütunlarını, maalesef arzulan 
nın isafına miisaid bulamadık. 
Ve bu imkinsızbktan çok 
üzüldilk. Bu listelerde yazılı 
isimler arakande 25 lira, 20 
lira ve 10 lira teberrüatta 
balunanlar da vardır. Söke 
kasabasından 243 lira 40 ku
ruş ve Avşar köyünden 101 
lira 50 kuruş ki ceman 344 
lira 90 kuruş toplanmıştır. 

Himmetleri varolsun. 

Tashih 
Dünkü sayıda Ômerbeyli 

talebe gezisinden bahsedilir· 
' ken baş öğretmen Riza Sar-

gın yerine Ziya Sargın girmiş
tir. T ashib ederiz. 

Ciftlik 
-·-

B
ahsedeceğim çiftlik; şırıl 
şırıl akar suları, aşk ve 
efsane terennümeden ka-

vallı çobanları ve kavalın muh
rik sesine koşan bülbülleri, 
seher vaktında kumrular gibi 
sevişen köylü çiftlerle, oku
yanda bin bir arzu ve tahas
sür uyandıran edebiyat ve şiir 
aleminin hayalle süslediği çift
lik değil .. 

Bu çiftlik, Kuyucaktan Ka
racasuya giden yol üstünde 

büyük bir köydür ve asıl ismi 
(Aliağa çiftliği) dir. Geçen gün 
yolum, bu köye düştü .. 

Eskiden heri tanıdığım Ali 
ağa çiftliği; münbit arazisi, 
samimi ve cana yakın, insan
ları, köyün kuruluş vaziyeti 
itibarile, Aydın vilayeti çevre
si içindeki köylerin, zannede
rim en güzeli ve en şirinidir .. 

Bu seferki ziyaretimde; kö
< De va m1 2incl sahifede) 
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'f Sayın dinleyicilerimiz: Bu akşamki neşriyatamız bitti •.. 
Akşamlarımz hayırlı olsun.. sesimizi iyi eşitip işitmediğiniıi 

öğrenmek isteriz ... Bunu bize haber verenlere şimdiden teşek
kürler ... İtalya ve Faşizm hakknıde İtilyanca, Almanc, İngi
lizce, Fransızca yazılmıı eserlerimiz vardır. 

Adresimiıe müracaat edenlere bu kitaplar parasız gönde-
rilir. Adr_:esimiz şudur ... ,, -

Bütün radyo amatörleri, Ermeni şivesile konuşan bu sesi 
tanır .. Türkçe konuşur, · Arapça konuşur, Rumca konuşur, 
SırpÇa konuşur, Arnavutça konuşur, Bulgarca konuşur, Elha
sıl her dilden konuşan ve her akşam bir papağan sadakatile 
ayni kelimeleri tekrarlayan bu istasyon, İtalyanın meşhur Bari 
radyo merkezidir. 

Dinleyicilerin dikkatini kazanmak için evvela uçkur peş
kir ~avalarından Türkçe birkaç plak çalar, veya cırlak bir 
kadm sesi, kompozitör bay falancanın bestelediği alafranga bir 
şarkıyı teganni eder. İnanmak lazımgeiirse, bu hırıltı ve zml
tıların .adı, Türk musikisidir. Sonra, haberler başlar. 

f taJya denizaltı gemilerinin şu kadar metre derinliğe dal· 
dığından, majeste kıral ve imparatorun seyahatinden, Doce
nin 'bir yeri ziyaretinden, yüzden fazla harp gamisinin yaptı
ğı bÜyük menevralardan, İspanyada nasyonalistlerin, Çin de 
JaP.onlann kazandıkları muvaffakiyetlerden bahseden bir sürü 

• • 19 - ,,,. 

dünya havadisleri verir. Ve bu havadisler arasında zam.an 
zaman şu veya bu rejime çatmağı, küfürler savurmağı ihmal 
etmez ... 

Acaba bir şeyler öğrenebilirmiyim mülabazasile tahammü
lünüzü zorlıyarak sonuna kadar dinlediğiniz bu neşriyattan e1:la
cağınız netice üzücü bir sinir yorgunluğundan ibarettir. Ni
bayen · tlöğmeyi çevirir.. Başka istasyonlara geçersfniz. 

Propağanda asrında yaşıyoruz. Gönülleri avlamak için en ,,. 
müthiş silah propağaodadır. Eğer kafamızı zamanın icaplarına 

1 •• -

göre hazırlamamış ve milli duyguların heyecanile beslememiş . . 
isek, gafletimizden istifade için fırsat gözleyenler bir giin 
bizi aviayabilirle~. 

Un~tmıyalım ki; biz ne Faşist, ne sosyalist ve ne de Libe
Yal bi~ ~illetiz. 

Biz yalnız bize benziyen bir rejime, Atatürk rejimine 
kalpt~n ve gönülden bağlanmış iosanlarız. Bu sebeple, her 
türlü yabancı telkinlere dirsek çevirecek kadar sinırlerimiz 
kuvvetli···olmahdır. 

1 

Soyadı yazılmayan 
evrcılf muamele 
görmiyecek 

" 2552 sayılı kanun muci
bince her ~ür!t kanundaki ta
rüatı dairesinde bir soyadı 

almağa mecbur olduğu ve bu
nun için tayin edilen müddet 
te Çoktan geçtiği halde elin 
bazı evrakta adı geçen şa

hısların soyadı yazılmadığı 

görül~ekte ve Baş Vekalete 
gelen bu kabil evrak noksa

nının ikmali için gönderen 
yere iade edilmektedir. Mu
ayyen· müddet zarfında soy 
adı almamak cezayı müstel
zim bir suç ve bilhass resmi 
muamelelerin sözü geçen şa
hıslarıo soy adını yazmamak 
ve aramamakta kanuna aykı
rı bir hareket olduğundan 

bundan sonra bu cihete dik
kat edilmesi lüzumunun bütün 
alakadarlara tebliği ve müs
temiren takibi dahiliye veka
letinden vilayetlere tamim 
edilmiştir. 

Genca 

Çiftlik 
- Baş.arafı ı inci Sayfı1ı~a

yü, daha çok ilerlemiş, daha 

fazla güzelleşmiş buldum .. 
Cumhuriyet alanına Atatürküİı 

muvaffak bir büstü konmuş .. 
Mermerden yapılan kaide ve 
büst, ta uzaktan göz alacak 
kadar ihtişambdır .. 

Miikemmel bir jandarma 
dairesi yapılmış, büyük mek
tep binası yapılmak için yer 
ayrılmış, taş ve toprağı geti

rilmiştir .. İnşaata başlanmak 
üzeredir. 

Sokaklar temiz, pazar yer: 
leri mutazam ve şose boyu 
iki taraflı dükkanlarla süslü
dür. 

Hele suyu, hele suyu .. 

Bir zamanlar, İzmirde vali 
olan Kamil (paşanm} harare
tini teskin eden bu su, mu
hakkak muhitin en güzel su
yudur. Bir bardak çiftlik su
yunu, bir fıçı karakulak suyu
na değişmem !.. 

G0NC0 

Doktor Pabrettio Süğiir 

- 57-
Bunan da mütebariz netice

si göbekte iltihaplar ve apse
ler teşekkül eder. Burad'an da 
mikroplar karaciğere savlet 
ederler. Buradaki mikropların 
yerleşmesinden .yılancıklar ö-' · 
labileceği seredeki damarlann 
Plebitlerinde de görülür. Bu
ı:adan giren · streptokok ve 
staklakokler entan y~parlar. 
İrsi firengide de bur~cİa te
şekkül edecek gomlarda ve
yahut yaralarda entani sarı
lıklar olur. Bir de mektepler
de tesadüf edilen isporadik 
sarılıklar vardır. Bunlar sarı 
şekil alabilirler. 

Sebebi sirayet cihaz haz
mi tarikile süt, reçeller ve· 
et gibi gıdalarla olur. Hasta-

. ne mektep ve bazan · bir evin 
bütün halkında birden sarılık 
görülür. Bu da bir nevi eiıtani 
sarılıktık. 

Entani semmi sarılık üç tip
te olur. 

1 - Meme çocuğunun en-
tani sarılıgı. 

2 - Nezlevi sanlık. 
3 - Tehlikeli ağır sarılık 
Birincisi: Meme çocuğunun 

sarılığı : Pek şiddetli ve ani 
olarak başlar. Çocukta şid
detli ihtilaçlarla beraber kus
malar devam eder. Bu me
yanda çocukta morlukta var- · 
dır. Bu siyanöz: Morluk va
kit vakit iyi olup tekrar hu
sule gelir. Cildlerinde kur· 
şuni, koyu kurşuni, menek
şemsi olduğu gibi el ve ayak-
~~ni şekilde görülür. 

Akala 

Papmuk tohumlarını 
çizi ekmek iyi nl?tice 

• 
verıyor 

Aydıo ziraat müdürlüğüuden: 
938 senesi akala pamuk 

çiftçilerinden bazıları pamuk 
zer'iyatını serpme ile ektikleri 
bazı köylerden haber alınmak
tadır. Havaların gayri müsait 
gitmesinden şimdiye kadar 

ekim nisbeti pek az idi. Hal
buki şimdiden sonra havala

rıo ekime salih bulunması do
layısile toprakların tava gel
mesi her gün fazalalaşmakta 
dır. 

Bundan sonra pamuk eke
cek olan çifçilerin de pamuk 
ıslah istasyonunun usulüne uy
gun ve ekonomik bir şekilde 
çizgi ile zer'iyata kendileaini 
alıştırmalan . 

Ve muvakkattir. Baza~ da 
ishal vardır. Abdestleri renkli 
yeşildir. Karaciğerin vaziyeti. 
normal . haldedir. Karın çekik 
ateşi hafif umumi halsizlik 

. ve ' dalgınlık mevcÜft~·~.; :• '' 

Bu hal bir iki gün b31zan 
selim ve hazan 'ağır bale in
kılap etmek üzere değişiklik-
ler gösterir. Hastalığıo şidde
tinden kan kusma~,. · burun 
kanamak ve maddei gaita:-

. dan kan gelniekte '. Vlakidir& 
• • . ! • 

Cildte mıntaka, mınfa.ka ·kan . 
oturmaları müşahe'de ·edilir.· 
Şiddetli ishal, koyu yeşil is
hale döneulerde selamet daha 
kavidir. Eğer ' vaha.met _mu
kadder ise doktor · gÖriinceye 
kadar çocuk 2-3 iün. ~rfıu
da .koma haline 1 gelir: " v~ 
mevt muhakkak olur. : · ·: · · 

Ziraat bankası kumba-· 
ralı tasarruf lies.abııia 

para yat.ıranl~ııı" 
ikram.iyesi ·: · 

Evvelcede yazdığımız · gibi 
T. C. Ziraat bankası merke-

' ; 

1 
zi~de keşide edi~ek ve .se~e~e. 
dort defa olmak uzere ıhbar~ 
sız ve kumbaralı tasarruf he-
sabına para yatıranlar arasın
da bir kura tertip edilmiştir. 

Halkımızı kendilerine ın·ad

di menfaat . temin . etmek 
şartile arttırmaya teşvik eden 
T. Cumhuriyeti Ziraat banka
sının bu teş~bbÜsü muhitte 
bir alaka uya.ndırmışbr. 

Şubat, Mayıs, Ağustos ~·e 
ikinci Teşrin aylarının birinci 

gününde hesaplarındaki baki
yeleri 50 lira ve daha fazla · 
~!anlara evvelce yazılan mik· 
tar üzerinde kura isabet eden· . 
)ere ikramiye verilecektir. 

Son alnan malümata göre 
bir yil zafınea yani 1 Eylll». 
937 den 1 Eylül 938 ze ka
kar mezkur hesaplarının ba-- · kiyeleri 50 den aşağı düşml-
yenlerin de ikramiyelerine 
20 ilave edilecektir. 

Zayi 
1325 doğumluyum 32 - 33 

senesi nihayetinde Aydın 
37 inci alayın ikinci bölüğün 

den aldığım askerlik terhis 
vesikamı zayi ettim yenisini 
alacağımdan eskisinin kıymeti 
yoktur. 
Karacasu Yayla mahallesindeıv: 

Keçeci oğullarından 
Muradoğlu Ahmed 

Hilmi Ülgen 
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. Halheviniiz taraflıidan terli~~ilen . . 1 

alkiyat toplantısında tar~h dil ve l 
edel>iyat şubesi tarafından 

o~unan Halk şiirleri · 
Agdınde 

Jdl,lerİ 'e · 
yetişen Halk 1 

·KulMehmed 
... Kul Mebmed ., mahlası 

kullanan bu halk şairi, zengin 
v Aristokrat bir aileY.e men
suptur • .Aydının en köklü aile
sindendir. 

Oveyspaşanın oğlu ve Ra
lll~zaz paşanıo yegenidir. 

Enderundan yetişmiş ve 
kil~ci başı olmuştur. [ 1014-
1605 J tarihinde Şamda vali
lik. etmiş, bi,ab~ara Aydın, Sa
l'Unan, Menteşe muahsılı olmuş . 
9C artık memleketinde ·otur-
IBu~ur. . 

Ptfehmed pafa vezaret rüt
~s{ . almış bir devlet adamı 
idi. Halk arasında ( Zor Meh
llıed paıa ) lakabile tanın
lllıttır. • 

Böfle yüksek bir adamın 
halk şairi olması, onun ru
.\und~ki engin inceliğin en bü
bük delildir. 

Bir tiiri 
ller dem yüzüme gül gibi 
GiUen dilberin kuluyum, 
Ben ağladıkça yaşımı 
Silen dilberin kuluyum, 

Naz ile salan başını, 
~Ynabp göz ve ka,ını, 
"•hmedüp ben yoldaşını 
.\nan dilberin kuluyum. 

'1ağrur tutmayıp kendini 
"1çak tutan gönlünü, 
Arayup derdimendioi 
Bulan dilberin kuluyum. 

Soyunup giren koynuma, 
ltahi1psiz gelmez aynima, 
Siyah· zülfünü boynuma 
S.tan dilberin kuluyum. 

~l Mehmed ider ferman, 
stasıaa ider derman, 

~ilimle her gece mihman 
•11 dilberin kuluyum. 
Bt1arni: 

li ~Ydının yetiştirdiği kıymet· 
bır şairdir. Hem Divan 

~dtbiptında, hem halk ede-
Yatında çok kıymetli eserler 

~lllılftir. Divanıda vardır. 
L·'dı idi, Rumeli taraflarında 
~r çok kadılıklarda bulun-
•t'f'l.,.· Yine o taraflarda 
'&ı at etmiştir. 11 inci hicri 
.t· r tairidir. Halk şiirlerinde 
~"•11 tiirlerinden daha çok 
s_~•ffak olmuştur. 
l\ı •han yelleri 
t llııl~ telleri 
~il' belleri 
Q•ha,._ güzel 

<ı~fil .veş dilleri 
'-•· eldir halleri '11 • Sta Çııı Yid elleri 

181•n güzel ( yahut 
Sor&n1a gtlzel ), 

-Geyince dibayi 
Yaktım ben abayi 
Bu canım hebayi 
Büs idem payi 

Doldur ver sahpayı 
Kesme hiç cabayı 
Sen Bezmi babayı 
Aararsın güzel 

Bir koşması: 
Ben tatlı çanımdan bezdim, u

sandım, 

Geçmedin cefadan, sen daha 
güzel 

şerabı lalinle kanr boyandım 
Bari bir inıafet, bak bana gü

zel 

Ne lalini emüp kandım dün
yada 

Ne bir günün görüp erdim 
murada 

Olurmu aşıka, böyle cefada 
Hele bir, nazar kıl, bak bana 

güzel, 

Sensin sevgilisi Bezmi babanın, 
Takdiri böyledir gani Mevlıimn, 
Çıkarmı lazzeti yalan dünyanın, 
Hele hesableyle, bak bana gü-

zel, 
- Sonu yarın • 

ilin 
Aydı11 Beleye 
reisliğinden 

Zirai asayişin temini için 
belediye tarafından mıntaka

lara yeniden kır bekçileri 
tayin edilecektir. Aylık ücret
leri belediye belediye büdce
sioden tediye edilecek olan 
bekçilere ayrıca bir örnek 
elbise ve kundura da verilt
cektir. 

Bu vazifeye tayin edilmek 
için: 

1 - Askerlik 
yapmış olmak. 

hizmetini 

2 - Şimdiye kadar hiçbir 
sebeple zan altına alınmış 
veya mahkum olmamıı bulun
mak. 

3 - Zabıt varakası tuta
cak kadar türkçe okuyup 
yazabilmek. 

4 - Tamüuıhba olmak 
ıarttır. 

lstekli:erin üç kıta vesika 
fotografı ve bir istida ile be· 
lediye riyasetine müracaatlan 
lizımdır. 

Belediye vaki olacak müra
caatları tetkik ederek içlerin 

den münasip gördüklerini ta
yin edecek ve tayin edilmi
yenlerin itiraza ve rüçhan 
iddialanna hakları olmıyaktu. 
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VllAgl!I 1!11Blıamından 
Merkeze bağla TepecikköyO 

resmi mührü 21151938 tarihin
de kaybolmuştur. Yeniı çık•r-

' tılacağından eskisinin hüküm-
.,. süz olduğu ilin oluntır. · · '. ı 

·ilin 
Aydın Tapu Sicil 
m11afızlığından 

Bosacı zade ( Hacı ) Meb
med vakfından olarak öteden
beri vakıflar idaresinin tasar
rufu altında bulunduğu ve bu 
kere tescili Aydıu vakıflar 
idresinden istenilen kırıklar 
köyünün köyaltı mevkiinde 
doğusu ve kuzeyı dere batısı 
ve güneyi yol ile "Sınırlı sebze 
bahçesinin tapu sicilinde kay
dı bulunmadığından senetsiz 
tasarrufata kiyasen iktisap 
ve tasarruf sebepleri hakkın
da inceleme yapılmak üzere 
ilan terihinden 11 -gün sonra 
yerine memur mönderilecektir. 
Bn bahçe üzerinde ayni bir 
hak iddiasında bülunanların 

muayyen günde yerinde bulu
nacak keşif memuruna yahat
ta bu müddet içinde tapu 
sicil muhahzlığına 630 fiş 

sayısile muracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

[530] 

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 satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli be
her metresi ·4 liradır. 

Ag(lı~ . mpu sicil . .• ... 
Mulı1;1/ız./.ığından 

· Esk.icİenberi ine~ oğlan ojha 
Mestanın 1 temellükü altında . . . . ' 
mala iken 339· yılında ölmesile 
karısı osm

0

an kızı Ay~~;,~~ kızı 
Emire bıraktığı. ve bunların 
adına tescili çiftlik köyü ihti
yar heyetinden tasdik!-n ve
rilen ilniühaberle istenilen 
mezkur köyün köy içi mevki
inde sağı yol solu gökcen kı
zı Hatice evi arkası muhacır 
·İbrahim ve Recep oğlu Şükrü 
önü yol ile çevrili arsanın ta
pu sicilinde kaydı bulunama
madığından senetsiz tasarru-
fata kıyasen iktisap ve tasarM 
ruf sebepleri hakkında ince
leme yapılmak üzere ilan ta
rihinden 11 gün sonr~ yer.in~ 
memur gönderaecektir. 

Bu arsa üzerinde · ayni bir 
bak iddiasında bulunanlann 
muayyen gftnde yerinde. bulu
nacak keşif memuruna yahutta 
bu müddet içınde tapu sicii 
muhafızlığına 631 fiş sayısile 
müracaat eylemeleri ilin olu-

[ 528) l nur. 

3 - İsteklilerin şartnamey; . . ·.; 
görmek üzere yazı işleri nı:ü
dürlUğüne, arttırmaya iştirak 
için 840 kuruş muvakkat te
minatlarile 26 Mayıs 938. Per· . 
şenbe günü saat 15,30 da 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

[497) 11 15 20 2S 

lmtlyat •ahibl ve. Umumt Netrlya t 
Müdilrü : Etcın Mendreı 

Ba1ıldığı )Cr ı 

<:. H. P. Baaımcvf 

Muğla İnhisarlar Müstakil 
müdürlüğünden .· 

Muğla inhisarlar müstakil müdürlüğü anbarında mevcut 
2035 balyada 113187 safi kilo yaprak tütünün Muğla anbar
larından marmariste vapura teslim edilmek şartile nakliyesi 
19151938 tarihinden itibaren onbeş giin müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Kati ihalesi 2161938 Perşenbe günü saat 15 te müstakil 
müdüriyet merkezinde teşkil olunacak ihale komisyonu tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi g6rmek üzere her 
gün her saatte idareye müracaat eylemeleri ve münakasaya 
iştirak etmek isteyenlerinde muvakkat teminat akçesi olarak 
75 lirayı ihaleden bir saat evvel veznemize teslimen alacak
ları makbuz mukabilinde komisyona müracaat eylemeleri 
ilin olunur. [526) 22 ' 25 28 1 

İl daimi encümeninden: 
Miktarı 

Cinsi Azami Asgari Kıymeti Tamiratı 
Kilo Kilo Kuruş Lira K. 

Yulaf 18067,5 15067,S 5 67 75 
Ot 29565 25280 3 66 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 yaplacakbr. 
Şartnameyi görmek iatiyenlerin encümen kalemine mllracaatlan. 

21 25 29 2 (523) 
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\'OZc 4 AYDIN .SAYI: 2.st 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama ·kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın İli ·Tarihi 
Uıun bir tetebbuan mahıulü. tarihi yeni manuile anlamanıD kıy· 

oıetli bir örneti olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye kart111nda 
Süleyman Gezer, lstanbqlda Remzi kütüphanesinden tedarik edebillr
!!ltniz. 

Aydının biitüa tarihi uıal0111atından baş'ka cotrafi tabii malOma
tını da bu kitaptan öğreneeekıiniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınluun bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederia. 

Fiab 250 kuruştur. 

...................................................... : 
! DOKTOR : 

• i FAHREDDİN SÜGÜR i 
: : : Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Müta.husıu ı 

' ı Paris Tıp Fakülteai Hastanelerinden ihtisasla ı 
! Muayyenehanes1Ayduıda Gazi Bulvarında Bafahoglu dükkinının : 
• • • Jüzerinde her gün sabahdau akşama kadar Hastalannı kabul eder : 
........................................... J>, .......... . 

C. H. P. 

l' ...... "'"1Jl'1JIJllllfflll991 ..... I .... ~ .• 
- DOKTOR , 

E MÜNİF i. ERMAN ; 
~ MEMLEKET HASTANESi 
ı Dopm, Kadın hastalıkları mütebUS&a 
~ ve Operatörü 
~ Hastal!lnnı her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi--
- lin erinde ka.bul eder. · 466 
ı Muayene saatleri : sabah 7 - 8 .• 
Ei" Ôj'ledeo soara 3 den ıtibarea 

~ılbdlııılıııılııQıııımlıııltnımiıııımlııııllllıııılDl!ıılıılıııllllııııllllıı ıiııımlıııımlbııoo.1•~ 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşıSJndaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 

&;!!!11?9~~~11!:.'Q~ . . rr~~n:"".-i':tılıı:.... .. .. .. ,..., ...... ~:. • 
~•4 SELAHETTIN ERAY 
t!j EŞREF ERMAKAST AR 
r.~ VE :::.::.: 

f •• ~f KADRiYE ERMAKAST AR 
~~ Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 1 Bayan ropları v~ja;{j~ E V / 

~ Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden den 
:] verilir ve az zamanda yetiştirilir. g 
tJ ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 1 
,ı.... ___ .. _l;:l."";;l'';"~~---· ................. J 
- ........ ii0·Wiı9M41flliiiiııjtıl:ii111Mı111!1tıidllhii .... llMllllıliiılllıOıillllllılii9 ..... iiiAıiiiiaiiiıDıiiiıl~~~---

... • ııl.· • •• -

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 . 


