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Atatürk 
Başvekil Celal Bayarı 

kabul buyurdular 
:\nkara 3 - Başvekilimiz 

Bay Celal Bayar bugün şehri
m]ıe muvasalatlannı müteakip 
Çankayada riyeseti cumhur 
köşküne giderek Atatürke 
tazimlerini arzetmiştir. 

--·--
Bay. Numan Mene
mencioğlu Fransız 
delegesi şeref ine bir 
ziyafet ı'erdi 

Ankara 3 - Hariciyeveka
leti umumi katibi Bay Numan 

Menemeocioğlu F ransanıo ha· 
tay mümessili şerefine Ana-

dolu kulübünde bir ziyafet ver 
miştir. Ziyafette Hariciye ve-

kili doktor Tevfik Rüştü Aras 
DabiHyevekili ve parti genel 

sekreteri Bay Şükrü Kaya ve 
Fransa büyük elçisi hazır hu· 
lunmuşlardır. 

Ziyafet geç vakta kadar 
samimi bir hava içinde de
vam etmiştir. ( a. a. ] 

Esassız neşriyat 
Göçmen işleri hakkında 
it-tihaz edilmiş yeni bir 

karar yoktur 
A.nkara, 2 f A. A. ) ~B\!\zı 

gazetelerde göçmen işleri hak
kında bir takım neşriyat ya
pılmakta ve !bu arada tekar-

ı-ür etmiş yeni proğramlardan 
bab.sedilmektedir. Göçmen iş-

1eriine dair hükümetçe ittihaz 
edilmiş yeni bir karar olma-

dıgı cihetle bu neşriyatın hiç 
bir e~asa dayanmadığının ila-

nına Anedolu a1ansı memur 
edilmiştir. 

• 
Halheoi kôfesİ: 

Bugün: ' 
1 - Saat 16,30da Kurs

lar komitesi toplantısı 
'1ardır . . 
2 - .Saat 17,30 de Spor 

şubesi komitesi toplana
caktır. 

3 - Saat 17,30da Boks 
dersleri devam edecektir. 

4 - Saat• 20 de Motör 
kursu son dersi ve imti
ha.nı •ardır. 

• 

Türk Süvarilerinin 
-----------------------Kazandıkları Büyük Muvaffakiyet 

-------------İstanbul 3 - Binicilerimi- Müsabakayı müteakıp şeref 
zin Romada kazandıkları bü- direğine türk bayrağı çekil-
yük muvaffakiyet gazetelerin miş, muzika, istiklal marşını 
başyazılarını teşkil etmektedir. çalmıştır. 
İtalya Başvekili B. Musolinin Bay Musolini kupayı bizzat 
koymuş olduğu altın kupa ekibimize vermiş ve sivarile-
Ekibimiz tarafından kazanıl-
ması her tarafta binicilerimiz rimizi tebrik etmiştir. 
hakkında büyük bir hayranlık Süvarilerimiz halk tarafın-
uyandırmıştır ekibimiz Albay dan şiddetle alkışlanmıştır. 

1 Cevdet Bilgişinin riyasetinde [ a. a. 1 
1 yüzbaşı Cevad Gürgao, yüzbaşı Ankara 3 - Romada yapı· 
~iğer Cevad, yüzbaşı Eyip lan müsabakada Türk Ekibi-
Öocü mülazim Saim Polatkan- nin muvaffakiyet kazanmasın-
dan mürekkeptir. dan dolayı Dahiliye vekili ve 

Bu müsabakaya iştirak eden Parti genel sekreteri 8. Şük-
milletlerden ikinciliği Alman- rü Kaya Ekip şefi Albay 
ya, üçüncülüğü lrlanda, dör- Cevdet Bilgişiye bir tebrik 
düncülüğü İtalya beşinciliği telgrafı çekmiştir. 
Romanya kazanmıştır. 

Hataydaki Fransız 
mümessili Ankara
ya geldi 

Ankara, 2 [ A. A.) - Ha
taydaki Fransız mümessili hü
kümet erkanile temasta bu
lunmak üzere bu sabah şeh
rimize gelmiştir. 

Fırat taştı 
Ercincan 3 - Karların 

erimesi ve şiddetli yağmurla
rın yağması yüzünden fırat 
nehri taşmıştır. Merkez ve 
cıvardaki köylerle Karakilise 
havalisini sular basmıştır. 
İnsan ve haynanca zayıat 
yaktur. [a.a.) 

1 Denizli ;J:.ektubu 
1 Denizli (Hususi) - Deniz 

lide imarat ve İnşaata hızla 

devam edilmekte ve bir kısım 
faaliyet sona ermiş bulunmak 
tadır. Ezcümle Delikliçınarla 

· Bayramyeri arasındaki yolun 
şose ve kaldırım inşaatı bu 
meyandadır. 

Şimdide Bayramyeri - istas 
yon şosalan inşasına başlan· 

mıştır. 

Elektrik : 
Elektrik dinamosunun ta

mirden gelip montajının ya
pılamaması şehri hali karan· 
lık içinde bırakmaktadır bu·" 

.nmda .beraber montaj ameli-

-

Hayatı ucuzlatma 
tedbirleri 

Dahiliye Vekaleti hayat 
ucuzluğunun temini yolunda 
yeni tedbirler almak kararın-
dadır. Esaslı gıda maddeleri· 
mizden ekmek, et ve sebze
lerin topdan ve perakende 
satışları arasındaki farkların 
azaltılması, pazar yerlerinin 
çağaltılması, seyyar satıcıların 
ve diğer satıcıların murakabe 
işlerinin bir düzene konulması, 
mesken, Mna, giyecek gibi 
hayat ucuzluğunda müessir 
olan maddeler için belediye
lerimizin tedbirler almaları 
bu tedbirler arasında buluna
caktır. 

Hnkiimetin proğramında da 
yer almış. olan bayat ucuzluğu 
yolunda iç Bakanlık tarafm
dan alınacak olan bu tedbir-
ler, halkımız için çok büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulun
maktadır. 

yesinin yakın zamanda bite
ceği söylenmektedir. 

Bahar Bayramı : 
1 Mayıs bahar bayramı ha

vanın mü'ebavvil olması dola
yısile pek iyi geçmemiştir. 

Çamlık İncirli pınar nam ma
hallerde pek az kalabalık gö· 
rülmüştür. 

Felaketzedelere yardım : 
Lise Ye ilk okullar kızılay 

genelik derneği Kırşehir ve 
Y ozgad felaketzedeleri için 
faaliyete geçmiş bulunmakta
dırlar. 

Dün şer himizde 
yapılan açık hava 
toplantısı 

Kırşehir ve Yozgat felaket
zedelerine yardım komitesi 
tarafından dün öğledn sonra 
gazi bulvarında bir açık hava 
toplantısı tertip olunmuş ve 
toplantıya pazar olmak müna
sebetile bütün köylülerde iş
tirak imkanını bulmuşlardır. 

Kıymetli hatibimiz Hasan 
Tahsin Soylu tarafından Kır
şehir ve Yozgat havalisinde 
vukubulan yer sarsıntısı neti
cesinde felakete uğrayan 
kardeşlerimize karşı bütün 
yurddaşların gösterdiği ve 
götermekte olduğu yüksek 
alakayı tebarüz ettiren güzel 
bir söylev verilmiştir. 

Pamuk kadın ve 
Erkek çorapları 

Koton çorap makinelerinde 
yapılan ve daha ziyade Ana· 
doluda kull~nılan kadın ço
rapları standardizasyon nizam
namesine 11ygun olmadığından 
satışa müsaade edilmemktedir. 
bu nevi çoraplardan 15000 
düzine kadar stok olduğunu 
iddia eden trikotajcılar Eko
nomi bakanlığına müracaatta 
bulunmuşlardır. 

Erkek çorapları için hazır
lanarak Ankaraya gönderilen • 
standardizasyon nizamnamesi 
projesindede bu neviy kadın 
çoraplarının nasıl standarize 
edilmesi icabedeceği de tasrih 
olunmuştur. Fakat bu ?n 
tatbik edilmekte olan nizam-· 
name bütün kadın çoraplarına 
teşmil edildiği için nizamna· 
meyi tatbik edenler tabii ola-

\ 
rak bu nevi çorapları tefrik 
etmemektedir. Bakanlığın ve
receği karar beklenktedir. 

Japon parlamentosu 
toplanıyor 

Tokyo, 3 - İmparator yeni 
parlamentonun mayıs ayında 
toplanması hakkındaki emir
nameyi imzalamıştır. 

Halkevi gösteril 
Kolu başkanlığından 

4151938 çarşanba günü ak
şamı gösterit kolu umumi 
heyeti toplanecagından arka
daşlrrın saat 20,5 da Halke
vine gelmeri rica olunur. 



h İfinde11 r6portajlar: 

fü~izde göçmen işleri 
Cumlıaripte kaUr, salta

nat batta meırutiyet tlevriniD 
en akaak yllrüyen bir tar afıda 
muhacır ıiyaseti icli. Doban 
ilçe fitmeie lüzam yok. Bal
kan muharebesinde dütman 
içinde kalmağı kabul etmiyen 
ana yurda kopn yurddafla
rımız ultanatın baş şehriade 
sirkeci anbarlarında, caıni ve 
medrese köşelerinde açbk 
sefalet ve IJulatıcı hastalıkla
rın pençesinde kırıldılar. 
Düşman ateşinden kurtulan 

yurddaşlar ana yurdda o za-
man henüz kurulan kızılay
dan batka derdlerile uğraşan 
bir makam bulamadılar .. 

Rejim her şeyi olduğu gibi 
göçmen siyasetimizi de battan 
aşağı değiştirdi.. Göçmen ay
rıldığı yerden yerleştiği yurt 
köşeıine kadar göçmendir, 
ondan sonra yerli ve müstah
sil olur. 

Onun sıhahnı korumak için 
bOtiin 11hat teıkilih seferber 
olur. Ona devlet hazinesinden 
ev 'yapıhr, kendi düneğine 

yerleteıiye kadar bir yurdda
şı kendi çatısında barındırır .. 
Müstahsil vaziyete girip idare
sini temin edesiye kadar yi
yeceğini devlet temin eder. 
Tarlasını, çıft hayvanını, ali-
hnı tohumunu devlet verir. 

Rejimin biiyilk tefin ağzın
dan acuna yayılan parolası 

ıudur: 
- Bir türk cihan değer •. 
Son Kırşehir felaketinden 

yurdun uğradığı maddi zarar 
kimseyi düşündürmedi bile ye
diden yetmite kadar her r··rk 
yıkılan toprak damlı tat ev 
yerine modem binalar kurul
ması için vazifesini yapıyor. 

Bqbakan vekili, dahiliye 
vekili sayın Şükrii Kayanın 
kamutay kürsllsünde 17 mil
yon )Orkiln hissiyatına tercü
man olarak söylediği gibi 
kaybettij'imiz 143 tnikiin ta
auile müteessiriz. 

G6çmen siyasetimizde de 
anayurda gelen her tllrk&n 
ilzerine titrenir •. Bunu ilimi
zin iki ydlık göçmen çalışma
lan ve elde edilen parlak ne
ticelerle belirtmek iaterim. 

936 Y ıhnda S6ke ilçesine 
( 132 ), 937 yılında da ( 285 ) 
hane glçmen geldi. Bunlar 
sekiz kiye yerleştirildi. 936 
yıhnda plenler bir senede 
yerli ve mllatabsil oldular .. 

Tlltün ektiler, içlerinde 
( 500 ) liradan fazla tntlnden 
kau•anlan var.. Bu (132) 
hane için Akdeniz kıyumda 
yapbnlan lzerlerleri Marsilya 
kiremitlerile 6rtnlmnı, aralan 
pliah sokaklarla AynllDlf 
132 ev bitirilmif ve kardefle- . 

O.Beeerlk 
rimiz rejimin kendilerine ar
mağan ettiği evlerine yerlq
tirilmiılerdir. Her ev 500-1000 
metre murabba bir ıaha içine 
alınmıt, bir oda, bir antre, 
bir mutbak, bir tuvalet ve 
bir ahırdan mürekkeptir. 

Bu yurddatlar yalnız tfltün
cü değildir, yalnız arpa buğ
day ekmekle iktifa etmezler .. 
Devletin keadilerine verdiği 
incir, badem ve diğer meyva 
ağaçlanndan da azami istifade 
etmektedirler. 

937 de gelen 285 hane 
göçmene gelince bunlar tim
dilik köylü kardeılerinin ken 
dilerine ayırdığı odalarda ba
rınıyorlar. 938 mali yılı giri11-
ce bunlar içinde 321 modem 
köy evi korulacakbr. 13 hane 
sanatkir olduğu için ıökede 
milli emlake ait binalarda 
yerleımitler sanatlarile hayat 
larını kazanmaya batlamıflar
dır. Bunlar arasında Selinik 
cınsı fanile dokuyan, çok 
sanatkarane fıçı yapan, iyi 
terzi, usta kunduracılar var
dır. 

Söke ilçesine yerleşen kar
detlerimize; 500 çift bayTanı 
veriliyor, bunun 364 çifti ahn
mıt dağıddmııtır. 136 çifti de 
alınıyor. Bu hayvanlar, umu
miyetle at ve kısraktır. Kıs
raklann çoğuda taylarile bir
likte alınarak dağıdılıyor. 

Yukarda da yazdım , her 
hanenin yiyeceği, yakacağı, 
hayvanının yemi verilmiş, güz
lük tohumları dağıdılmıt şim
dide 450 ter kilo yazlık to
humları veriliyor. 

Hepimiz hatırlarız, yakında 
limize doğudan 36 hane Türk 
muhaciri gelmişti. Bunlardan 
22ıi merkez, S i Nazilli betide 
Bozdoğan ilçelerine yerleıti
rilmifli. Bu gün bu yurddq
larda glçmen değildir, dlin&n 
sahibidirler. Yeyecekleri ve
rilmiş, yatacaklan temin olun
muıtur. 22 çift hayvanları ve 
tohumlan dağıddmlfhr. top
rak sahibi olmuşlardır. 
lımize gelen göçmenlerin umu
landan az bir zamanda miis
tabad olmalan, yerle,meleri 
Sivasın Şarkışla ilçesine giden 
19 hane Tiitiincl glçmenin
de ilimize g6nderilmeıini temin 
etmiştir. Yola çıkan bu kar
deılerimizde çok yakında ge
lecekler, nihayet bir yıl sonra 
burada doğup bllytiyenlerimiz 
gibi yerleıecekler ve yerlile
şeceklerdir . 

Rejimin umumi refahı te
min ettiğine miul; Bir yılda 
yerlileten kardetlerimizin yllz
lerinde okunan saadet ve se· 
vinç hisleridir, 

T•6i,e Wüf-i; .. --"""'""~ -- -
Çocaklarda yemek meselesi 

( Dllaldl u,..taa clnaa ) 

lıtllıasızlık yemekleria hu
ıuaiyetlerinden ele clotabilir. 
Bazı aileler çocuğa tam kalo
ri temin edelim diye hep ayni 
cinı şeyleri büyük parçalar 
halinde verirler. Meseli kı
zarmış büyük bir patates, 
kuru köfte, börek gibi. Böyle 
bir yemekte kalöri meselesi 
halledilmiştir. Fakat bu ye
meklerin tertibi hoş değildir. 
Hepsi kuru olan bu gıdalann 
yenmesi fazla cehde ihtiyaç 
gösterir. Kızarmıt büyük bir 
patates başlı başına çocuğu 

yıldırmak için kifidir. Bazan 
tam aksi olarak çocuklara 
bir arada sulu yemekler ve
rilmektedir. Meseli çorba, 
sulu etler ( kıyma halinde ) 
hoşaf gibi, Bu listenin de ter
tibi boş değildir. Çok fazla 
sulu şeyler çocuğun midesini 
titirerek çabuk fakat yalancı 
bir doyma hissi uyandırıbilir. 
Bundan dolayı yemeği, daima 
değiıik bir şekilde, iyi, temiz, 
itinalı pitmesine dikkat ede
rek vermek muvafıktır. 

Diğer bir meselede yemek· 
lerin verilmesindeki tarzdır. 

Yeni yemekleri çocuklara çok 
az bir mikdar ile başlatma
lıyız. Bunları çocukların sev
dikleri yemeklerle beraber 
tatdırmak daha doğrudur. 
Yeni yemeği, çocuğun yorgun 
isteksiz bir anında değil, bila
kis iştihasının tam yerinde 
olduğu bir zamanda verme• 
liyiz, 

Şimdi iştibaya tesir eden 
manevi amillere geçelim: 

Bu hususta akla ilk gelen 
sebep, çocuğun yemek mese
lesinin evde çok mühim bir 
mevzu teşkil etmesi, yani ço
cuğun yemediğinden kendisi 
yanında esefle ve devamb 
olarak bahsedilmesidir. Uyku 
itiyatlarını tetkik ederken ı6y
lediğimiz gibi kilçiik çocukla-

Sultanhisarında 
Bir çocuk bahçesi 

yapılıyor 
Kamunbaylık tarafından va

ki davet üzerine 3151938 ak-
şamı kamunbaybk makamında 
bir toplantı yapılmıt ve Sal
tanbisarında bir çocuk bah
çesi y apalmaaı için bir komite 
te,ekkiil etmiştir. 

Komite bqkaabğa kamun
bay, kltip ve veznedarlıntada 
Tevfik Daruel seçilmiflerdir. 

Haber aldığıma gire ba 
bayırlı İfİD batanlmasuu temin 
için teımil kolmnm klytlmla 
gelerek bir temsil ..,...ı 

Aydın Halkevinden rica edil
mifbr. 

nn dikkat ve heyecan mer
kezi olmak istekleri o kadar 
tiddetlidir ki kendilerinden 
hep bahsedilsin diye aç kal
maya bile razı olurlar. Nite
kim bu tarzdaki ittihaıızlıkla
rın çoğu .. tek,, çocuklar için
den çıkar. Bunun için çocuk
lar yanında iftibasızlıklann
dan biiyük bir ehemmiyetle 
bahsetmek bu iıtihayı daha da 
azaltabilir. Aynı zamanda böy
lek çocuklara başka çocuklar
la beraber yemek yedirirse 
bu ittihasızlıkların kendiliğin
den geçtiğini görürüz. 
Çocuğa evde tatbik edil

mekte olan yedirme tarzı da 
bu sahada mühim rol oynar. 
Meseli yemek yemesi bir me
sele halini alan bir çocuğa 
öğle yemeği için akşam fize
ri çikolata, pasta ve saire 
vermek, bir çocuğa sabahle
yin kalktığı vakit aç olup 
olmadığını sormak, aç değilim 
dediği giinlerde - bunlar va
sıtasile gıda alsın niyeti' 
ile - istediği abur cuburu ye
mesine müsade etmek yanbı
tır. Çocuğa çikolata, yemiş 
gibi şeyleri ancak iyi yenmit 
yemeklerden sonra vermelidir. 
Çocuk yemeğini yemedikçe 
bunlara kavuşamıyşcağını iyi 
bilmelidir. 

Aile bağındaki her nevi 
tatsızlıklar, disiplin eksikliği, 
evdeki büyüklerin çocuktan 
aynı şey ı91n ayrı ayrı 

tarzda hareket etmesini iste-· 
meleri gibi bölünmüt otorite
ler, yemekten hemen evvel 
geçirilmiş heyecanlar hep İf .. 
tihasızhk sebepleridir. 

Diğer bir imil de fazla 
kontrol,• fazla tazyik, dayak, 
devamlı azar gibi çocutu 
menfi yapan hallerdir. Bayle 
çocuklarda da sık sık yemek· 
lerin reddedildiğini, niza11181Z 
yemek yendiğini gör6rlz. 

Diş dolıtoru 
Veysel Killtilr 
Sultanhlaarında 

Sultanhisar [ huaui ) - bk 
okul himaye heyetinin claYeti 
llzerine dit doktora VeJRl 

KGlttlr bagln Siıltanhisanna 

gelerek bitin çocukların dit 
muayenelerinı yapllllfbr. kıy-

metli ve mesleğinde teJUJiz 
etmiş ayın doktora tefelrklr 
ederiz. · · 

Mııllada tekrar 
ilç zebele oldu 
Aakaıa, 2 (A.A.) - Basla 

gece Muilada iç fiddetll -.:. 
zele olaillflar. Haur yoktin-. 



SAYI: 232 

Lik maçlannın 
o\i Birinci devresi bitti 

Bu Pazar günil tiklerin bi
rinci devresi bitti. 

Fakat çok şayanı eseftirki 
bu son hafta hiç bir maç ya
pılmaksızın yalnız bir sere
moni ile kapanmış oldu. 

Pazar günü Aydınspor ile 
Çine Madranspor takımları 
oynayacak idiler. 

Çine takımı gelmedi. Ay
dınsporlular da sahada bir 
serenomi yaptılar. 

Zateu sahada beş on pek 
meraklıdan başka seyircide 
yoktu. 

Bu haftanm böyle hareket
siz olmasında spora karşı 

alakasızlıktan ziyade hiç şüp
hesiz 1 Mayıs bayramının o
güne tesadüf etmesi başlıca 
bir imil olmuştur. Yağmur 
ve soğnkla bize göz açtırma
dan geçen Nisandan sonra 
gelen Mayısın bu ilk günü 
havanın çok güzel oluşu; bü-
tiin balkı derin bir ihtiyacın 
tatmini için kırlara atmıştı. 

Liklerin birinci devresinin ne
ticeıi hakkında malumatına 
müracat ettiğimiz sahibi sa
lihiyet bir arkadaşımız; 

Henüz kati birşe ysöylenemi
ccğini bazı takımların oyuncuları 

hakkında yapılan itirazlar et
rafında tetkikat ve muhaberat 
ceryan ettiğini söylemiştir. 

BLI tetkikat ve soruiao su
allerin cevapları geldikten 
sonra toplanacak lik heyeti-
nin kararile netice belli ola
caktır. 

Gelecek haftadan itibaren 
liklerin ikinci devresi başla
yacaktır. 

8 Mayis pazar günü Aydın 
alanında Söke Ye Karapıoar 
takımlarile Mendres spor-Çine 
madran spor takımları karşı
latacaklardır. 

Haber aldığımıza göre uzak 
mesafelerden gelmekte olan 
kliiblerimizin büyük yol masraf-
ları ihtiyar ettiklerini göz önü
ne alan bölge heyeti bu klüp-
lere her gelişleri için ay
nca bir miktar harcirah taz
lllİDatı vermeği kararlaştırmış
tır. _.,.._ 
Fransız - ltalyan 
müzakeratı 

devam ediyor 
Paris 2 [Radyo] - Fransız 

ltalyan anlaşması müzakerele
ri aiyasi mabafilde dikkatle 
takip edilmektedir. 

Romada hariciye nazın 
kont ciyanonun Fransanın Ro
ıaa elçisi ile Ye Pariste hari
ciye nazırı Bay Bonetnin ltal-
Y•imı Paria elçisi ile görüşme
leri devam etmektedir, 

l~iyas aahibi ve Umumi Netriyat 
Mlldllrii ı Etem Mendrem 

BaaıldJtı ,_ : 
C. H. P. Buımewi 

AYD~ 
---·==-= --

F eliketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

237 70 
1 
7 30 

42 20 
15 

Dünkü yekiio 
Z. B. memurlarından 
P. T. ,, 
Germencik kızılay Ş. 
Navman Aydın şu
besi direktörü Mu-
zaffer Üge ve arka
daşları 

25 25 İnhisarlar başmüdür
lüğü ve memurları 

7 50 İl tapu sicil muha
fızlığı ve memurları 

11 02,5 Gazi paşa okulu ta
lebeleri 

11 87,5 Cumhuriyet okulu ta
lebeleri 

2 50 Müftülük dairesi 
5 Orta mahalle okulu 

talebeleri 
60 50 Aydın mmtakası sıt

ma mücadele teşkilatı 
Dr. Halil Gözaydın 
Vilayt:t dahiliye me-

15 
12 75 

2 

1 

murları 

v:ıayet müstantiği 

bay Hilmi eşi Fatma 
Tokgöz 
Halide hatun okulu 

10 Tabaklı mahallesin
den Emir Ayşe Yük
sekler 

21 Aydın adliye dairesi --
479 70 Yekun 

Karapınar [Hususi) - Kır
şehir ve Y ozgatta vuku bulan 
yer deprenmesinde evleri yı
kılan felaketzede kardeşleri
mize yardım etmek üzere 
kamunbayımız Rıdvan Evinin 
başkanlığında toplanan komite 
derhal faaliyete geçmiş ve 
bir saat içersinde 59 lira 25 
kuruş toplanarak kızılay ku;
rumna yatırılmasm temin et
miıtir. Teberruda bulunan ze
vatın adlarile verdikleri para 
miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
Nahiyemiz ileri gelenlerinden 
Hasan Kamil Eğrilmez elli 
lira vermek suretile felaket
zedelere karşı kalbinde bes
lediği yüksek şefkati iizhar 
etmiştir. Her hayırlı işte dai
ma ön safta gitmeği bir borç 
bilen Hasan Kamil Eğrilmezin 
yüksek hamiyeti takdire şa
yandır. 
Lira K. 

50 Hasan Kamil 
50 lbrabim Oktay 

1 Ciritli tiiccar Mustafa 
Bakir 

50 Arbacı Zeki 
25 Ahmet Himi Efe 

1 Destici hacı Nuri 
1 Kasap Ali V ardar 

50 Hafız Ali Köse 
25 Mehmet Ali 
50 Bekir boca Aşkın 
50 Arabacı Hasan 

1 Arabacı Ömer 

- ---- =~ 
Filistin ikiye mi . · 
ayrılacak 

Kudüs 2 - Filistin meae
leıini tetkike gelen komisyo
na her taraftan istidalar yağ
maktadır. 

Gelen istidalar Filistinin 
iki hükumet haline ayrılma
masını istemektedirler. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Umurlu köyünde oturan 
Halit Çayır müvekkil Balcı 
zede Hakkiye aid çay yüzü 
köyünün çay kıyısında şark 
ali ahutu garben dere şimalen 
tariki am cenuben mescid ile 
mehdud dükkan yine şarkan 
Ali kahvehanesi garben dere 
şimaleo hacı Hasan oğlu İb
ra bim cenuben tarla ile çev
rili hane yine şarkan ali gar
ben bacı basan oğlu İbrahim 
şimalen dere cenuben tarik 
ile çevrili kahvehane, şarkan 
Ali dükkanı garben dere şi
malen mescid cenuben Ali 
hanesile çevrili abur, mezarlık 
mevklinde şarkan tarik gar
ben hacı basan oğlu İsmail 
şimalen sofu oğlu İsmail ve 
cenuben kabristan ile çevr?li 
40 sak sak zeyini havi bahçe 
ile kacaöz palanmda şarkan 
tarik garben sofu oğlu Ali 
şimelen abdullah cenuben Ali 
ile çevrili tarlalar hakkında 
mezkur köy heyeti ihtiyar he
yetinden verilen satış ilmüha
berinde bu yerlerin 40 sene 
evvel müvekkili Balcı zade 
Hakkı tarafından dönme aliye 
satıldığına dair şerh verilmiş 
olduğundan gazete ile ilan 
tarihinden itiberen 11 gün 
sonra yerine memur gönderi
lecektir. Bir diyeceği olanlar 
varse remi veıikaJarile birlik-
te tapu sicil muhafızlığına 

ve yahut yerinde bulunacak 
memura 616 fiş sayisile mü
racaat cvlemeleri ilin oiunur. 

[483] 

it daimi 
Encümeninden: 

Hususi idareye aid Hasan 
ef. mahallesi 368 ada 8 par
selde kayıtlı ev 16151938 pa
zartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık arhrmaya 
çıkarılmıştır. Muhammen be
deli 400 teminab muvakkata 
mikdan 30 liradır . Talip olan
ların il daimi encümenine mü
racaatları. [473] 

30 4 8 12 

50 Şükrü boca 
25 Bakkal Salih Güngör 
25 Bağaralı Hafız 
25 Tellal Ziya 
25 Tavaslı Bekir 
25 Berber Ahmet 

· 25 Arabacı Zeki oğ. Kemal 
25 Sait 

59 25 Yekun 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Aydın - Çine yolunun 
Dalama varyantı kısmında 
7705 lira 20 kuruş keşif be.: 
delli kaldırım inşaatı 18141938 
tarihinden itibaren açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj; resim ve sair evrak Ay
dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9-5-938 pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
vilayeti daimi encümeni salo
nunda papılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı 578 liradır. 
• S - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile üçün
cü maddede ya"zılı gün ve sa
atte encümen salonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

21 24 28 4 

ilin 
lı daimi 
encümeninden 

453 

Sökenin TatarJar köyü Men
dres geçidi için bir gemi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 552 
lira 66 kuruş teminatı muvak
te miktarı 41 lira 50 kuruş
tur. Açık eksiltmesi 16151938 
pazartesi günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ic
ra edilecektir. Şc.rtnameyi 
görmek istiyenlerin vilayet en
cümenine müracaatları. 

30 4 8 12 474 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

İpçi oğlu mebmedin baba
sından intikalen ve müstekilen 
öteden beri tasarruf edegel
mek suretile malı iken 30 sene 
kadar evvel ölmesile bir oğlu 
Mehmed Aliye kaldığı ve adı
na tescili köy içi mevkiinden 
tasdikan verilen ilmühaberle 
istenilen arap kuyusu köyünün 
köy içi mevkiinde doğusu yol 
batısı yine yol kuzeyi kölemen 
hüseyin güneyi sarı basan ali 
vereselerile sınırlı evvelce 
arsa şimdi hanenin tapu sici
linde kaydı bulunmadığından 
senetsiz tasarrufata kıyasen 

tasarruf ve iktisap sebebleri 
hakkında inceleme yapılmak 
üzere ilan tarihinden 11 gün 
sonra yerine memur gönderile
cektir. 

Bu ~8.fltsız üzerinde ayni 
bir bak iddiasında bulunanla
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak keşif memuruna Ye 
yahutta bu müddet içinde tapu 
sicil muhafızlığına 613 fiş sa
yısile müracaat eylmeleri ilin 
olunur. [482) 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 232 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmey konulan iş : 
1 - Küçük mendres ıslah sahasında y..apılacak büyük ka

vuşutlar, lpiçük kavuşutlar ve Fetrek şiltleri inşaatı, keşif be.: 
deli (275 954) lira (45) kuruştur. 

2 - Eksiltme 11151938 tarihine rastlıyan çarşanba günü 
saat 15te Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme 

' komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacakbr. 
3 - istekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ba-

yandırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
13 lira 80 kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin [14. 788) lira 
(18) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve (50) bin liralık 
Nafia su işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt edüp 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmak
ta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müte
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular 
umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
12 18 26 4 

İl daimi encümeninden: 
Cinsi Mevkii Mu. bedeli Teminatı 

Lira Lira K. 
Dükkan Gazi bulvarı 62 4 65 
Gemi Şahnale mendres geçidi 705 53 00 
Gemi Gölhisar ,, ., 705 53 00 
Gemi Dereköy ,, ,. 60 4 50 
Gemi Armutlu ., ,, 275 20 65 
Gemi Karahayıt ,, ., 305 23 00 
Gemi Dalama ,, ,, 260 19 50 
Gemi Koçarlı ,, " 1630 122 25 
Gazhane binası Hasan ef. mahallesi 60 4 50 
Ev ,, ,, " 54 4 05 

Hususi idareye ait yukarıda yazılı akaratıu senelik icarları 
16151938 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin il encümenine müracaatları. 

(472) 30 4 8 12 

pıll'lJ'•llfllllllı!lıııuuıııımııı,ıııqmıı.llflJllll!lffıırmı''1'qnıılllMJlıanıııı111111ıR1~ 
~ DOKTOR ~ 
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~ MUNIF 1. ERMAN J 
g: NIEMLEKET HASTANESi t@ 
~ ~ = Doğum, Kadın hastalıkları mütehaasıs ..ü 
~ o t- --sı 
~ ve pera or ~ 

& Hastalarım her gün Park karşısında Bay Hasan Kami- ~ 
~ lin evinde kabul eder. 466 ~ 
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C. H. P. 
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tf-~~~lı. 
C•l Dr. Nuri Erkan ,., 
00 ~ 
[+J Meleket hastanesi eski operatörü ı· 
~.~ . [+j Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun +. 
[+] İstanbuldan dönmüştür. Hastalarını her gün sabahtan [f 
l+] akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ~ 

(+l kabul eder. · 130 ~~· 
f.l'\ııııı•~ııP•"!llP'':!lllP"fllll"'!IW'"!llll""lfll'"'llfP"•qpınqul!:!'lllı"'ııııP::!llllt"'ııP•'~llP'"•lfl'"!llfl'"''"'"''llJP"'INlfWlll•''''llfl'"~ 
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["+J BAKTERIYOLOv [t] 
~ T 
t•ı Doktor Şevket Kırbaş t•ı 
Ki Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı !!i 
=~ =~ 

~·~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~·1 
~ ~ 
[_=-+:_:_;_: muayenehanesinde, hergün saat yekdiden sekize ve ~-;=-·•=,.,~ 

üçten yediye kadar hastalarım abul ve tedavi -::. t!] eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t!] 
fjJ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [+] 
[+j Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f+~ f ~:;''"lllll'"'lflll"lllfl'"'lfll'"'IJlll"lfl!l'"'IJlll"'lllll"lqııı11111111uı11111uııııı•·~ı11J11!111fl~''Uf'l"llffl"''llJll"lllJll"llf1ll"lllJWqllll'':!lllP'~ll"'llM 
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~ DOKTOR - OPERATÖR ~ 

t Medeni Boyer i 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü ~ E Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci J 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
~ kabul eder. ~ 
~ Muayene saatları: ~ 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 ~ 

luıı.ıuUlııııiırlırlllllıııılU!ııııllliııılırlııtııııllliıııımiııılıılllllıı ılıııllllıııılWııılıılıııiııllUlıırlııılllııııllWıııllllilıdl 

....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı • • • 
: Muayenehane: .A.ydın-:la Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jiikkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan · akşama kadar Hastalannı kabul eder. : 
• • .......................... ~ ................ ~ ...... . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


