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B. Millet Meclisinde Büyük Şef 

Büdçe Müzakereleri Devam Ediyor 
Dahiliye. Adliye ve inhisarlar Veki1etlerinin 

Büdçeleri Kabul Edildi 

Ankaraya avdet etti -···-Ankara 25 ( A. A. ) -
Reisicumhur Atatürk bugün 
Ankaraya dönmüştür. Büyük 
Önderimiz istasyonda batta 
Baıvekil Celil Bayar olmak 
üzere biUiln hiikümet erkim 
tarafından kartılanmıtlardır. 

Ankara, 25 (A.A,) - Büyük 1 
Milkt Meclisi dinkli ltoplanb· 
sında Maliye, duyunu umumi· 
Y~ ·~ ~diatro , fADUUD mücltırr 
l&ö lllhiaarlar Vekileti ile 
DaWliye Veklleti. . Ma~baat 
._.... mldlirleğti. emniyet İf• 
lerj n Judaraa · ge11el b.. 
~. Sahbat ve içtimai 
aaua9e1aet wekileb, Adliye Ve
lcileti büd~leriai müzakere 
9e kabul etmiftir. 

Adliye ve Dahiliye vekile!:_ 
ı~ri b6dçelerinin müza~ert..aU.· 
de muhtelif hatipler .az ala· 
rak ban mütalaa 1(C temenni

ler~ '*lunmuflar DahilJ,e 
V ~ Ş.ikri Kaya ile Adliye 
Vftkili Şlilqij S.uaçoiJ». ve Sıh
hat Yekili Dr. Hulusi cevap 
"• •kiletlerini allkadar İf(er --- ......... - -
üzerinde de umumi izahat 
vermİflerdir. 

Jandarma ve emniyet me· 
ıııurlanmızm büyük bir feara
gatJa emniyet ve asayışı te-
ıııia yolunda sarfettıkleri de· 
ierli mesai meclisin bu günkü 
toplanb&tnda hatipler tarahn
b!lbaaaa kaydedilmit ve Da
hııiye Veki i verdiği cevapta; 

Büyük Millet Meclisi 1Jde 
•aki olan bir beyanat kendi-

=--

General Mariç 
ı 

_..._ 
znıir müesseselerini 

gezdi 

. İzmir 25 (A.-A. ) - Şeb 
rııııizde bulunan muhterem 
~İsafirioıiz Yugoslavya Har
bıye ve bahriye nazırı gene
ral Mariç dün muhtelif mües
seseleri gezmiştir. 

-==~==================-
Hollıeoi lı6p•i: 

B~: -

1 - Saat 16 da Halke
vi bina11nda gilret ders
leri •ardır. 

2 - Saat 17 de Ar ko· 
ıniteai toplanacaktır. 1 

leri için yüktek bir iftihar 
vesilesi Ye güzel rayretleriniD 
büyük bir miikifab olarak 

kala~kbr. ·~· 

• 
Hatay işinde ı Park mı Gazino mu? 
Frans teminat 11erdl · 2115l93& . C:.~rtui raaı 1 ..... ı Naaillt fabrikasını miifabede 

Pariı 25 (A. A.) - Tiirki· aaakaadıle talebelerimizle ter- 1 
ye bllyJik elçisi Fıansız ha• 1 tip ettiğimiz ıezideki intiba· 1 
riciye• naruu ziyaret ederek lanmız her yurddaı gibi bizim 1 
HataJ meaeleai bakkmclaki te- de söiıümüzü kabartacak de-

mla recede biiyllktDr. Bilhaua bal· 
,ebblalaa tama llllfbr. kmua misafir penerliğine, or· 

Ankara 25 ( A.A.) -Parla. taokul talibelrinin talebeleri~ 
aefirimiz ile Fransız hariciye mize yapbj'ı ağabeylik mua-
nazın arasında vukubulan mil· melesine tqekkür ederiz. 
likat etrahnda aalihiyettar ~bre gelince: Her köteıia· 
makamlann verdiii malümata de Nazilli Şarbayının ileri rö· 
pre bu g6riltme esna1mda rlişluiai ve bqarılarım tak· 
Fransız hariciye ~ırı bllyiik dirlerimizle karııladık. Bu ba
elçimize Beyruttaki manda pnlara bakarak Nazillinin 
malcamlanna anlaıma hükllm- istikbalinden daha bir çok 

... lerinin tamamile tatbikini varlıklar bekleneceğindeo Na-
katiyetle emir ve tebliğ ede- zillileri bahtiyar görüyorum. 

Urayın güzel buluşlarından 
ceğini temin etmiştir. 

_._ biri de balkın bahçesi olan 
parka ilave ettirmiş oldukları 
Büfe ile iki menf aabn göz 
önünü alınmış olmasıdır. Bun
larda kısaca Halk ve Uray 
menfaatidır. Fabrika ve ıebir 
gezisi tamamlandıktan sonra 
çocuklarımızla parka geldik. 

General Mariçin 
seyahati ve 
Yugoslavya matbuatı 

Belgrad 25 [A.A.] - Bü
tün gazeteler Yugoslavya har-
biye ve bahriye nazırının 

Türkiyeyi ziyareti esnasında 
gördüğü iyi kabuldan sitayiş

le basetmektedir. 

Çek hükumeti Hen
lein ile müzakereye 
başiadı 

Bir çok emekle meydana ge
tirılen bu güzel yerin her kö
şesini görmek için çocukları· 

mız neşeli neşeli dolaşmağa 
başladılar . 

Müdecir olan şahıs parkın 
umuma aid uluşunu unutarak 
sırf kendi kazancını göz önün
de tutarak (Ben buraya günda 
on lira veriyorum, dolaşmayın 
diye bağırdığı yetmiyormuş 

Prag 25 ( A. A. ) - Çe- gibi bir kaç çocuğu da tokat· 
koslavak hükumeti ile Alman lamak cüretine girişti. Bu ha-
ekalliyeti miimüssili Henleio karet çocokların neşesioi ka-
arasında görüşmeler başlamış- çardığından treni istasyonda 
tır. 

Çinlilerin mukave
meti devam ediyor 

Hankeo 25 ( A. A. ) -
Japon taarruzu Çinlilerin şid
detli mukavemeti ile karşılat· 

makta devam etmektedir. 

beklemeğe mecbur olduk. 
1 Müstecirin bu h ıreketi doğ-
l ru mudur ? Park, bir kişinin 
kazancı düşünülerek yapılan 
bir yer değil. umumun bedii ' 
ihtiyacını karşılayacak bir 
bahçe değilse bu gazino mihl
teciri burasını niçim benimse· 
yor!. 

llbagımız tef tlıt~ 
İlbay•mız Ôzdemir Günday 

dün sabah maiyetleriede Na
fia direktörü Bay Enis kay
cülük bürosu ıefi B. Emin ~ 
doğu halde Bozdoğana git~ 
mi,tir, 

hbaJ JMJrtl ve kiye81ülr' İf"' 
leribide teftit etmektedit. ..... , ... 
Mev•iaıin ilk 
Gdrden partlsf 

Halter atdıfnmza ı&e IMa 
yaz merihnbıba ilk prdea 
parti•I Haman111 cblırdüncl 
günil aık:erl mahfelin baiçe 
sinde verileeekth-. 

Bu garden parti glizide bir· 
heyet tarafındiait haarlanmak· 
ta ve güzel olma• i~ çoi 
çalışılmaktadır. 

Bize yaptlaa ba m11amelenia 
hiç olmaz_. b.fka miafr 
yavrulara ve yurddaılara 1a
pılmamaıı için gazeteniz Ya
sıtasile Nazilli Şarbayhj11ua 
nazarı dikkabn• celbini sar· 
gılanmla dilerim. 

S8ke: Jaletek okulu Ot. 
Hüsnü Karakarum 

(AYDIN) - Yulranya ay
nen koyduğumuz şu mektubta 
Nazilli parkı hakkındaki tiki· 
yet çok calibi dikkattir. 

Umumun biraz hava alması, 
biraz gezmesi ve oturması için 
yapılan ve umuma tahsis edi-
len parkların böyle gazino gi
bi icara verilmelerinin ne de
receye kadar doğru rlduğa 
cayı mülahazadır. 

Hu pa km gazino gibi kul
lanalması yüzünden geçen se
ne de bir ~aç şikayet yapıl
mış idi. 

Belediyenin umumun men
faa tı için umuma tahsis et
mek mecburiyetinde olduğu 
bu parktan intifa düşünme 
mesi ve kiraya vermemesi 
lazımdır. Hiç olmazsa kiraya 
verirken her kesin orada me
canen istediği gibi gezip o-
turmağa hakkı olduğunu ve 
biç bir kimsenin orada gez
mekten menedilemeyeceği gibi 
oturmak için de bir para öde
mek mecburiyetinde bulunma
dığmı müstecire anlatmalı ve 
bu şartlarla kiraya vermelidir. 

Çok umuyoruz ki Nazi;li 
Belediyesi kariimizin bu hakh 
ıikayetini ehemmiyetle nazan 
cfıkkata alcak Ye bu işi WD~ 
mun menfaabnın ic:ibettirdiiit 
bir şekilde haledecektir. 
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( Süreyya Dik er) Biçki yurdunda 

Tenha sokaklardan, şehrin 
( kadınlı~ ) muhitinde alaka 
uyandıran bir köşesine doğ· 
ru ilerliyorum. 

( Aydın ) için iki senedir, 
başka bir iftihar kaynağı olan 
bu köşe, sanat sevgisini için- ı 
de duyanları tatmin edebil
mek gayesini müteaddit vesi
lelerle izhar edebilmiş olmak
lada gururlansa hakbr. 

( Kadm ) ve onun yarattı
dığ alem, cemiyet içinde de
ğerli bir mevki alabilmek 
için, her şeyden evyel onun 
içt.imai hayatin müşküllerile 
başbaşa kalmış, o müşküllerle 
mücadele etmiş ve nihayet 
onlara galip gelmiş bir vasıf 
tanışması lazımdır. 

Üstad ( Tevfik fikret ) in 
dediği gibi; ( kadın sinemala
ra, balolara gitmekle kadın 

olamaz.~ Vatana faydalı ev
latlar yetiştiren bir anne , 
an1;1edir! ) · 

Dünkü mütekamil kadın 

hakkınd.aki bu fikir, bu gü
nün ve yarının da ( kadın . ) 

için eskimez bir ideolojisidir. 

Asrın nihayet bir güneş 

karşısmdn uçuşan kıvılcım 

kudrtile bazu fantazik te
lakkilerile de yok değildir. 

Fakat bu telakkiler, yer
leşmiş ve kökleşmiş ve artık 
içtimai yaşayışının bir dok
torini haline gelmiş olan yu
kariki telakkıyi alt edecek 
mahiyet gösteremezler. 

Tenha sokakların teptenha 

görünen bir evinin kapısı Ö· 

nün deyim. 

(Süreyya Diker biçki yurdu.) 
İçeride canlı bir kaynaşma 

var.. Mustakbel hayatlarmı 
dürüst bir nizam ve ahenk 
içinde temin etmek ülküsü
nün beliğ bir izharı olan bu 
kaynaşma, nedense ve nasılsa 
gözümden kaçmıyor. 

Kuzuluktan gözgöze geldi
ğim bir telebeye soruyorum: 

- Müdür Sereyya Diker 
evdelermi ? 

Beyaz önlüğünün kendisine 
verdiği ev kadınlığı bal ve 
tavrile cevap veriyor: 

- Evdeler efendim .• Haber 
verelim .• 

Ciddi bir sükutu takip eden 
saniyeler sonuada kapı açılı
yor, Süreyya Diker bembeyaz 
iş gömleğinin çehresine vuran 
otoriter akisleri içinde misafi
rini karşılıyor. 

- Buyurunuz •. 
Çabşma massalarını doldu

ran yatının tertemiz anaları 
önünden geçerken, içimin on-

Enver Demiray 
ları alkışlayan seslerine kulak 
vermekten başka şey yapa
mıyorum. 

Burada herkes yalnız sanata 
ve sanat sevgisine gönül ver
miş, yalnız ileri bayatın ken
dilerine temin edeceği daki
kaların saadetine dalmış gö
rünüyor .. 

Merdivenden misafir odası
na çıkıyoruz. Karşı karşıya 

odaların her ikisinde de kadın 
parmaklarının özendiğ'i ve ka
dın gözlerinin ışıklarıile par
lattığı eserler var •• 

Hafif karanlık ve serin 
odada Yurd müdürü Süreyya 
Dikerle karşı karşıyayız. 

Buraya gelinceye kadar 
kıymetli kadın, misafirine gü
ler yüzlü görünmek isteğile 
her şeyden bahsetmiş fakat 
kendi hayret ve tetkikimden 
açıkçası birşey anlamamıştım. 

Ona soruyordum: 

- Yurdta kayıtlı kaç tale
beniz var. 

- Şimdilik 36 talebemiz 
var. Fakat Yurdun da buna 
mukabil henüz iki yılı duldur
mıyan bir kuruluş tarihi var
dır. 

Süreyya Diker, bu cevapla, 
gelecek yıllarda talebe ade
dioin fazlalaşacağını ihsas 
ediyordu. Yurdun kültür ba
kanlığına bağlı bulunması yur
da devam edenler için ayrı 
bir hususiyet arzediyor. 

Bugün şurada hurda yetiş
miş bir sanatkarla resmi fir
ma taşıyan bir çatı altından 
imtiyaz alan bir sanatkar ara
sında her halde bir rüçhan 
göze çarpar. Ve bu tercih işi 
de pek tabiidir .. 

Süreyya Dikere ikinci sua
limi sordum: 

- Talebenizden memnun
musunuz? 

Genç müdür gülerek ce
cevapladı: 

- Memoün olmamak bir 
itimatsızlık olur. Bugün 'onla
rın muvaffak olacaklarına o
lan itimadım ne kadar kuv
vetli ise memnuniyetim de o 
derece bedbihdir .. Fakat. 

- Fakat .. 
- Fakat brzılarımn tuhaf 

hareketleri beni kızdırıyor. 
- Ne gibi tuhaf hareketler? 

- Anlatayım: 

Süreyya Diker biraz dur
duktan sonra sözüne devam 
etti. 

- Onların mevzuubahsede
ceğim bu hareketleri yurd 
için harice karşı menfi hir 
propaganda oluyur. Ve emin 

Çocuk bakımı 
' 

Dokter Fauettla Süi;b 

-58-
İkincisi: Nezlevi olan sarı

lıklar: Ekseriyetle selim olan 
şekilleridir. İlk yetişen çocuk
larda sık sık tesadüf edilen 
vakayidir. Başlangıçta çocuk
larda iştahsızlık görülür. Teker 
rür eden bir kusmaları ve bu
tıları vardır • Kusmuk içinde 
mahati ifrazat hazan kan 
görülür. Ateş hafif devam 
eder. Dil paslı ve ekseriyetle 
bu gibiler kabız olurlar. Baş 
ağrılarile beraber titremeler 
de görülen araz meyanındadır. 

Bunlarda sarılık hali pek 
hafiftir. Çocuk birdenbire yir
mi dört saat zarfıda sararır. 
idrar da ekseriyetle safraya 
da tesadüf edilmez. Maddei 
gaita umumiyetle renklidir. 
Devamı 10 - 20 gün kadar

dır. Bazan geçtiği halde Sa
zan bu bal tekrar · nükseder. 

Bunların umumiyetle iozarı 
salimdir. Bu ilk başlangıçta 

. tifo, paratifo gibi hastalıklar- ' 
la karıştırılır. Fakat 2-5 gün 
sonra sarılık tablosu meydana 
çıkınca vaziyet anlaşılır. Ço
cuğun · zayıflamasına sebebi
yet verecek bu ~ibi sarılık~a
rm bir an evvel önüne geç
meğe çalışmalıdır. 

Üçüncüsü; Şiddetli ve şid · 
detli ve tehlikeli sarılıklara 
umumiyetle hüyeklerde tesa
düf edilir . . Araz bütün şidde
tile ba~lar . . Hasta ne olduğu
nu anlıyadan ölüp gider. 

4 - İkter hemoltik kon· 
jeiıital: 

Bu sarılık doğumda başlı
yan müzmin bir sarılıktır. 

Muhtelif isimler alır. bu sa·· 
rılıkta dalak gayet büyüktur. 
Bunların cildleri umumiyetle 
hafif sarıdır. Kansız gibi gö
rünürler. Çocuklarda bazan 
bu hal onbeş yaşına kadar 
devam eder. idrarda ve cnad
dei gaitada safra bulunmaz. 
Pek nadir · ahvalde maddei 
gaitada görülür. Bu gibi has
talıklarda kiryevab hamrada 
kanda noksanlık hemoglobin. 
derecesi düşük ·olup küreyeatı : 
beyzada bir fazlalık inüş~he~ 
de edilir. Btı tip sanlık ekse
riyetle irsi ·firengili çocuklar
da görülür. · 

Çocukların başka .amalar
la ihtilatı yoksa renklerinin 
sarılıktan şüphe ederek . irsi • firengi 1 aramak· üzere . kan 
muayenesini ihmal etmeme .. 
lidir. .Şayet böyle . bir ~rİz!\ 
mevcut ise · karaciğer daba . 
fazla har~p olmaq~l'.l önüne 

} • I , t • •"' 

geçilm~lidir. ·. Bazan ir,sen b~. 
sarılık intikal e~er. ,Bp gib~ 
çocukların . . aileleri e~r"~ndan 
bir ikisi~de ' dahna b'u Ş~kilde 
sarılıkla karşılaşhkla?"ı · i~tiC.~ ~ 
vap ile anl~şıtir. . ·. 1 

Hulasa: · Sarılık ve kara~i-' 
ğerin barekitmın · bÔZ&lması"· 
vücutta ·mühim nokhanlıkfar 

doğurur.> Dai,ma insanlcıra ma

razı. bırakır. En ufak bir ·şüp
he üzerine vakit geçirilmeden 
doktora mijracaab ihmal et-·· 
memeÜdir. İhmal edilen , bir 
sarılığın ağır neticesi yaş 

ilerledikten sonra meydana 
çıkar. 

- ----
olunuz ki yurdun hiç bir z~- presibile baret eden beni, bu 
man günahını taşımadığı bu hareketler ancak daha olgun-

propagandaya aldananlar kay- !aştırıyor. Ve talebeme ancak . 
bediyorlar. Mesela bir talebe yurdun aleybini mucip olan 
annesine babasına; ( yutda, dedikodular için kırılıyorum. 

- Y urd ücretinden bahsetüzerinde çalışmakhğım ıçın 

bana şu kumaştan şu kadar tiniz, bu miktar ne kadardir? 
- Tele be başına senevi 

metre lazım.) Diyor zavallı 
kırk sekiz liradır ki bunu 

ana baba da evladını kırma-
talebe 4 taksitte öder ... 

mak için ° bahada ağır ku- Süreyya Dikere şimdiye ka- · 

maştan istediği metre kadar dar yetiştirdiği talebelerinin 
dişinen tırnakğından arrtırdığı-
nı evladına veriyor. O da kendi başlarına çalışıp çalış-
bunu ( yurda masraf ) adı al- madıklarını sordum. Hafif bir 
tında kendine sarfediyor. Ve- göğüs geçirdi ve yarı tebes-
yahut bol bol çikolata sümle: 
yiyor. Ben dedi ancak onfarla if-

Halbu ki, bugün iki yıllık tihar ediyorum ya.. Şimdiye ka-
ders müddetince bir talebeye dar epice talebem var ki temiz 
(Yurd ücret hariç olmak üze- bir yuvada ellerinin maka-
re ) 20- 25 liralık bir masraf sil~ tertemiz bir hayat yarat-
çoktur bile. Tabiatile talebem- mışlar çoluk çocuğa krnşarak 
den bazılarınının bu hareketi kim~eye ihtiyaç his etmiye-
ana ve babanın yurd aleyhine cek müemmen bir hayat şartı 
esefioi mucip oluyor. Mama· bulmuşladır. 
fih ( vazifeyi benimsemek ) - Devamı yann ,_ 
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Hatbevimiz tarafından tertibedilen 

Halkiyat toplan tısında tarih dil ve 
edebiyat şubesi tarafından 

okunan Halk şiirleri 
-2-

Ali 

·Aydınlı halk şaırı Alinin 
1026 da sağ olduğunu biliyo-
nz. Fakat hal tf'rcümesine 
aid hiç bir malumatımız yok .• 
İşte muhterem murra bhas ar
kadaşların uğraşacağı işlerden 

biri de, bu kıymetli şairi tanı
mak ve onu tanıtmaktır. 

Şimdi okuyacağım şiiri, Ay
dıblı meşhur Osman oğlu Na
s ub paşa için yazmıştır. Osman 
oğlu Medresesi ve Osman oğ
la\ hanı malumdur, Bütün Ay
d~nlılar bilir .. Devrinin bütün 
ihtiıamile henüz ayakta duran 
yani pek harap olm1yan hu
biİıalar, Nasuh paşaya aiddir. 
Osmanlı müveriblerine göre 

ç~k isi bir dere beyi, bizim 
tetkiklarimize nazaran saraya 
isyankar, Fakat mifletine mer
but bir Türk recülü olan Na
suh paşa, son defa Şam va

liliğine bir desise ile gönde
riİdi ve · orada öldürtüldü .. 

Halk şairi Ali, bu şiirini 
onun için yazmışh. 

Her taraftan ferman oldu üst
üne 

Başına bir çare bul Osmanoğlu 

Tam dört vezir tayin oldu 
üstüne 

Kırk bin asker ile bil, Osman
oğlu, 

Asker atlı, yorgun cenge va
rılmaz 

Hattıhümayuna karşı gelinmez 
Hasmın galip, bnnda dava sü

rülmez 
Mahşerde mürafaa ol, Osman 

oğlu 

Alem nefiriim, çıkılmaz başa 
Şanın senin inkar olunmaz haşa, 
Bilesin yalnız bir Nasuh paşa 
Dövüşe dövüşe öl Osman oğlu 

Der ki Ali sana, hezar; aferin, 
Cennette bir uçmak ola mekanın 
Bin yit mi altıda kesildi serin, 
baka çcllerinde kal Osmanoğlu 

Aşik Ômer 

Aşık Ômeri kim tanımaz .. 
17 inci asır Türk dünyasının 

en kuvvetli şairi; destanları, 

koşmaları türkülerile Anadolu 
yu baştan başa saran Aşık 
Ômerin 1119 1707 de öldüğü
nü biliyoruz Fakat doğduğunu 
ve hal tercümesini bilmiyoruz. 

Şair Aydıdınh olduğunu şu 

güzel şi irile tcsbit etmiştir: 

Aydın Tecim ve Endüstri odasından Sirküler 
Merkezi Aydında hükumet bulvarı 40 numarala mağazada 

levazımı inşaiye alım, satım ile iştigal etmek üzere İzmir 
ikinci noterliğinden resen yazılan 22 Nisan 1938 tarih ve 
5499 mımalı mukavelename ile teşekkül eden. 

GÜNDOGDU MAGAZASI 
Kadri Heplevent ve Şeriki Ataker 

Unvanla kollektif şirketimizi ilzam ve taahhüt altına ko
yacak her türlü muamelatta şerikler münferiden hareket ve 
•JDi noterlikten resen yazılı 22 Nisan 1938 tarih ve 5500 
•amaralı umumi vekaletname ile Şekibe Ataker namına ko
c.sı Cemal Ataker temsile mezun olduğunu bildirir ve aşa
iada mevzu imzalarımızın nazarı dikkata alınarak şirket hak
kında teveccüh ve itmatlarınızın esirgenmemesini saygıla
n11ıla dileriz. 

Kadri Heplevent şöyle imza edecektir. Kadri Heplevent 
Ş. Ataker ,, ,, ,, Şt:kibe Ataker 
Vekil Cemal Ataker. ,, ,, Cemal .Ataker 

Genel sayı : 5697 Özel sayı : 1166 
. lıbu 28141938 tarihli sirgüler altıudaki firma ile birlikte 
ımzalann zat ve hüviyetleri dairece tastik edilen mukavele
name mucibince Aydında kain " Gündoğdu mağazası Kadri 
beplevent ve Ş. Ataker " unvaniı kollektif şirketi şeriklerin
den olup halen İzmir de karantina mektupçu yokuşunda 
Mangaltepe so. 2 N. da misafir ve Aydında mukim Kadri 
Heplevent ile lzmirde İnönü caddesi 1114 No. da mukim 
Cemal Ataker karısı Şekibe Ateker ve mumaileyh tarafından 
dairemizce tanzim ve tastik edilen 22141938 tarih ve 5500 
No. la vekiletnam mucibince bilvekile imzaya iıioli İzmir de 
çiviciler çaşısında mukim tüccardan Cemal Atekerin olup 
lllÜ nderecatını aynen ve tamamen kabulden sonra bizzat vaz 

Aydın Tecim ve endüstri odasından: . f • . . ' 
. S/RGÜLER 

Adı ve soyada V azifeai imza 
Salih. Nafi. Kartal Direktör S. N. Kartal 

Muhasebecimiz Salih. Nafi. Kartalın 1 Mayıs 938den itiba· 
ren direktör tayin edilmesi üzerine kooperatifimiz namına 
imza etmeğe yetgili direktör Salih. Nafi. Kartalın imza ör
neği yukarıya çıkanlmıştır. Statünün 33 üncll maddesi muci .. 
bince yönetim kurul başkan veya üyelerind~n · biriİe mumai· 
leyhin müşterek imzalarının kooperatifimi2i yükü.n allına ko
yacağını ve resmi dairelerle ve üçüncü şahıslara karşı. koo
peratifimizi temsil etmeğe ıelihiyeti bulunduğunu ·aayiJlan· 
mızla arzederiz. 
Resmi mühür ve başkan imzası 

Kamil Beleş 
Umumi numara 

1363 

Üye · 
Bilinemedi. 

Üye 
. ·,f •. Çimen 

. 
I 

İşbu sirgülerde direktör sıfatile mevz1.1 imzanın ıahıı ve 
hüviyeti dairece maruf 10 numaralı Köşk incir tarım satış 
kooperatifi direktörü Salih Nafi Kartalın muvacehemde vaz 
eylediği kendi imzası olduğu tasdik kılındı. i , ~ 

Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi mayıs ayının on yedinci 
. . 

• 1 

Noter ~. 
salı günü. 

Köşk incir tarım satış kooperatifi direktörlüğüne tayin kı
lınan Salih Nafi Kartalın imzalarını havi itbu sirgüler ·t~aret 
kanunun maddei mahsusasına tevfikan sicili ticarete kaydile 
tasdik ve ilan o:unur. 

(531) 
Aydın tecim ve endiistri odası 

Resmi mühür ve imzası 

Sıfatı aslimiz beyan edelim, 
Zatı cemilimiz ayan edelim, 
Bizim meskenimiz serhad ilidir, 
Vatanı aslimiZ Aydın ilidir 

Adliyim, mahlasım Vehbi oku .. 

. nur, 
Kemaltı aşkım kisbi okunur 
Vezni suhanımız hasbi okunur 
Tehi 1 saıısnan Ömer Gözleve

lidir 

En güzel şiirlerinden biri: 

Gurbet elde deldin bağrım, 
Garip garip ötme bülbül; 
Yeter, kıldın cefa canım, 
Derdime derd katmabülbül, 

Sabahatan var,Hakka yalvar, 
Bahçelerde gonca gül var, 
Her seherde başka hal var, 
Başın için yatma bülbü. 

Karardı da puslu dağlar, 
Firkat yolumuzu bağlar, 
Aşıklar birikILiş ağlar, 
Semtimizden gitme bülbül, 

- Sonu yarın • 

ilin 
. Aydın Belediye 
Reisliğinden· 

1 - Belediyenin · mülkiye .. 
tinde bulun~n Veysip~~a ,~·a.: 
ballesinde. 68 ada 10. p.~rsel 

numaralı ve 109 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti: açık 
arttırmaya konmuştut. 

2 - Muhammen bedeli 
metre murabbaı 1 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 1043 kuruş muvakkat 
teminatlarile 30-5-938 Pazar 
tesi günü saat 15 te belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[506) 13 17 22 27 

imtiyaz aahlbl ve Umumi Neırlyat 
Müdlirü ı Etem Mendre• 

Baaıldığı ) er 
C. H. P. Baaımevl 

etmiş olduklarını tastik ederim. Bin dokuz yüz otuz sekiz 
yıla Nisan ayının yirmi sekizinci günü : 28141938 

T. C. İzmir ikinci noteri resmi mührü 
ve Noter E. Erener imzası 

Genel sayı : 5697 Özel sayı ; 1166 
İşbu sirgüler suretinin dairede saklı 23 Nisan 938 tarih 

ve 5697 genel sayılı aslına mutabakatı tastik kılındı. B. N. 
938 yılı Nisan ayının 28 inci gznü. 28/41938 

lzmir ikinci noteri 
M. Emin Erener 

Aydında hükümet bulvarı 40 numaralı mağazada levazımı 
inşaiye alım satımil iıtigal eden kadri Heplevent ve Cemal 
Ataker unvanı altındaki firmanın bu defa Kadri Heplevent 
ve Ş. Ateker namı altında teşekkül etmiş olduğundan işbu 
unvan ticaret kanununun maddt:i mahsusasın tevfikan sicil 
ticarete kaydı ile tastik ve ilin olunur. [532) 



Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

He~gün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

260 

V. Kültür 

J\y~ın İli Tarihi 
Uzun blr tetebbuan mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir öroeti ol~n 'AYDIN T ARİHlni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gezer, latanbulda Remzi kütüphaneıinden tedarik edebilir-
siniz. · · · ·' · 

Aydının bütün tarihi malu111atından bqka coğrafi tabii malOma-
baı da bu kitaptan ötrenecekziab:. · 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Ay&nhnıa bu eserden bir tane edinmesiııi tavsiye ederiz. 

. Fiab 250 kunıftur. 

:4 .................................................... : 
! DOKTOR : 
• • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i • • • • : Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütahassısı : 
• • i Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

i Muayyenehanesi.6.ydın-:la Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkanının ! 
ı üzerinde her gii n sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! ........................................... ~ .......... . 

C. H. P. 

. .... ı •••• ı.ııımıııliftlll!ll!llUl!ll ·ııtıııiJllllll!IJI' ........... ~ 

- DOKTOR · ··:· f MÜNİF 1. ERMAN .. ! 
~ MEMLEKET HASTANESi t i Doğum, Kadın h0astalıtk~a~ı mütehassıs CI 
~ ve pera oru @ 

Hastalarmı her g1n Parıc karıısmda Bay Hasan Kimi· <!i S lin evinde kabul eder. 466 ~ 
~ Mııayene saatleri : sabah 7 • 8 a 
- Öğleden sonra 3 den itibaren ... 
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~+] BAKTERiYOLOG [fJ 

[•] Dk Şk Kb [•J [•l o tor ev et ır aş '!~ 
l!~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı E~ 
t+J Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki tı•ı· 
[+~ muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve tf. t!! üçten yedi~e .. kadar. hastalarını kabul ve ~e~avi [:. 
r+'l eder. Her turlu kan, ıdrar, balgam muayenelen ıcra (t . 
r+J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası o~ ~~ 
f+~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) -t 
·~lll~~ııı,:ııır;,qıı;ıııı;!ltl;!l ll~Jl;!tıı;rıı~ıı1;ıııı~.~ 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündeli/t. 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---mı· ·---!mm-

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


