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Sarısı: 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

l9 Magıs bayramı 
haz ılıkları 

Büyük şefin Aoadoluya a
yeı i bashkları 19 Mayıs gü
niinü; o günün şerefine layık 

. şekilde kutlulamak için teşek
knl eden kutlulama komitesi 
çah~malarına davam etmekte
d;r. 

Dün de öğleden sonra ilbay 
Özdemir Gündayın başkanlı
ğında vilayet makamında top
lanan komite kutlulama pro
ğr-em!m tesbit etmiştir. 

Bu proğramı bugün üçün· 
cü sahifemizde aynen neşre
diyoruz. 

Gece yapılacak şenlikler 
icin de halkevi tarafından 
aynca bir proğram hazırlan

mak ta dır. ......... 
~7içük a~tant 
kon.~egi ~oplanıyor 

Sinaya 4 f Radyo ] - Kü
çi: k antant toplantısının içtima 
devresinde bulunmak üzere 
Yugeslavya başvekili doktor 
Miian Stoyadinoviç ile Çekos
lovakya hariciye nazırı saat 
on birde buraya gelmişlerdir. 

Yugoslav geni 
reis uleması 

Belgrad 4 (Radyo} - Yu
goslavya reis ulemalığma ta
yin edilen B. F ehimin kıral 

naibi prens Polun huzurunda 
ta hUf merasimi' yapılmıştır. . 

Dün naibi kırali prens Pol; 
reis ulema Bay Fehim şerefi· 
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

1 ngiliz kabine.fli 
Toptandı 

Londra 4 - Kabine öğle
den sonra bir saat kadar 
müzakerelerde ' bulunmuştur. 

( a.a.] 

·~=================-
Halkeoi kô,e•i~ 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Halke

vi binasında güreş dersi 
'7ardır. 

2 - Saat 17de Ar ko
mitesi toplanacakbr. 
·3 - Saat 10 da Sosyal 
yardım komitesi toplantı· 
sı var. 
5 - Saat 20 de Spor 

şubesi umumi heyeti top
lanbsı vardır. 

ıB. Hitler Roniayal 
gitti 

İstasyonda parlak me
rasimle karşılandı 

Yugoslav Başvekili 
Bükreşe gitti 

Belgrad 4 [ Radyo ] -
Başvekil ve Hariciye nazırı 
B. Stoyadinoviç maiyetinde 
Baş vekalete bağlı matbuat 
merkez bürosu şef Kostanoviç, 
Hariciye nezareti siyasi müs
teşarı, hariciye nazırı genel 
sekreteri olduğu halde küçük 
antant toplantısınde bulun-
mak üzere Bükreşe gitmiştir. 
Başvekilin avdetine kadar 
dahiliye nazırı kendisine ve
kalet edecektir. -

Roma 4 [ Radyo ) - Dün 
akşam İtalyaya gelen Alman
ya hükumet reisi 8. Hitler ; 
istasyonda İtalya kıralı ve 
Habeşistan İmparatoru, başve
kil Musolini ve hariciye nazın 
kont Ciyano ile hükumet er
kanı ve çok kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından istik
bal edilmiştir. 

B. Hitler ; kıral ile saray 
arabalarile kurinal sarayına 
kadar halkın hararetli alkış· 
lan arasında gitmişlerdir. 

Romada büyük bir 
lueçit resmi yapılacak 

Roma 4 - Bay Hitler bu
gün öğleden sonra tayyare 
meydanında elli bin İtalyan 
askerinin yapacağı büyük ge
çit resminde hazır bulunacak-

B. Bitlerin Romada 
Ziyaretleri 

Roma 4 (Radyo) - Bu sa
bah Başvekil ~B. Musolini Sa
raya giderek B. Hitleri ziya
ret etmiştir. Müteakiben B. 
Hitler refakatındaki nazırlarla 
beraber Venedik Sarayine 
giderek B. Musoiiniye ziyare
tini iade etmiştir. 

Öğleden sonra B, Hitler 
Panteono gitmiş, krallarnı me
arlarile mechul asker abidesini 
ziyaret etmiştir. 

B. Hitler kıral ikinci Emo
noelin mezarının üzerine Adolf 
Hitler yazılı defne dalından 
yapılmış iki çelenk koymuştur. 

Romada söylenecek 
nutuklar radyo ile 
neşredilecek 

Roma 4 (Radyo] - Cumar
tesi günü Venedik sarayın-

da verilecek ziyafelten sonra 
Bay Musolini ve bitlerin nu
tukları radyolarla her lisanda 
neşredilecektir. -···-Fransız kabinesi 
istikraz '.işini 
konuştu 

Paris 4 - Nazırlar meclisi 
evvelce kararlaşbrılmamış ol
duğu halde toplanarak bir 
saat kadar müzakerede bu
lunmuştur. 

Tebliğ neşredilmem~ oldu
ğu hzlde meclisin teslibat ile 
aktedilecek istikraz hakkında 
görüşmelerde lbulunduğu tah
min edilmektedir. 

(a. a.) 

tır. [a. a.] 
Bükreş 4 - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Küçük itilaf daimi konseyi

nin beşinci toplantısı bugün 
Sinayada aktedilecektir. 

[a. a.] -···-Amerikan ayan 
meclisi yeni tahsisat 
kabul etti 

Vaşigton 4 - Ayan mec
lisi yüz elli altı milyon dola
ra baliğ olan teslihat proje
sini yirmisekiz muhalif reye 
karşı elli altı reyle kabul et
miştir. 

Bu tahsisatla yeniden otuz 
bin tonluk iki zirhlı ile yirmi 
muavin gemi yapılacaktır. 

[a. a.} 
~ 

Fransız - Amerikan 
Müzakereleri 

Paris 4 - Nazırlar mecli
sinde Başvekil B. Daladiye; 
Vaşingtonda Fransa sefirile 
Amerikan hariciye nazırı Mor-
gantav arasındaki müzekere
ler hakkında arkadaşlarına 
izrhat vermiştir. (a.a.J 

Romen Hariciye 
nazırının ziyafeti 

Bükreş 4 - Bu sabah saat 
9, 15 te Yugoslav başvekili 
ve maiyeti buraya vasıl ol
muşlardır. 

Küçiik antant konseyine iş
tirak edecek olan Çekoslavak
ya başvekillerinin şerefine 
hariciye nazın tarafından bu 
akşam bir ziyafet verilecektir. 

Sayısı : 100 Para 

Fıkra 

Tam bir sulha doğru 
İki Türlü millet var: Biri 

kendini sulh halinde, öteki 
harp halinde farzediyor. 

Kendilerini sulh halinde 
farzeden milletlerin dışanda 
gözü yoktur. Bütün istekleri 
dış politikalarında ellerinde· 
kini kaptırmamak, iç politi
kalarında sosyal ve ekonomik 
inkılaplar veya ıslahlarla in
kişafa çalışmakbr. Bu millet
lerin çoğu, her şeyden evvel 
bir sulh ve emniyet rejimi, 
bir istirahat rejimi olan de
mokrasiye bağh kalmakta 
mahzur görmüyorlar. 

Kendilerini harb halinde 
farzeden milletlerin dışarıda 
gözü var. Çünkü Büyülr harp 
onları doyurmak şöyle dursun 
soyup soğana çevirmiştir. Nü
fusları artıyor. Açıkça toprak, 
müstemleke, ham madde ve 
sanayi mallarına çarşı arıyor-

lar. Bir sürü istismar, işgal 
istila projeleri kuruyorlar 
ve bu projeleri baskın Teya 
harp yolile tatbik ediyorlar. 
Bu milletler kendilerini bir 
ordu nizamile taşkilatlandır

mışlardır. Tere yağını baruta 
ve tereyağ kadar nefis hürri
yetlerini barut kadar sert bir 
disipline feda etmekten çekiıı
miyorlar. 

Bütün dava kendilerini sulh 
halinde farzeden milletlerle 
harp halinde farzeden millet
arasındadır. İlk defa olarak 
İngiltere - İtalya anlaşmasile, 
iki taraftan da birer millet, 
aradaki uçurumun geniş bir 
hüsnüniyet adımile aşılmıya
cak kadar büyük olmadığını 

ispat etti. Çünkü iki taraf da 
"Hakkın var!,, sözile işe baş
ladı. 

Hakikatte dünya ne tam 
sulh ne de tam harp halin
dedir. İki tarafta bnnu anlar
sa tam bir harp ihtimalinden 
kurtulmak ye tam bir sulh 
haline kavuşmak niçin müm
kün olmasın? 

- Cumhuriyetten -

Halkevi spor şubeai 
başkanlığından 

Şubemizin aylık umumi top
lanbsı bugün saat 20 de ya
pılacaktır. Şubemize yaDla 
üyelerin halkevi salonuna teş
rifleri rica olunur. 
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BAŞKA iLLERDEN GÖRÜNÜŞLER : 

Denizli Lisesinde 
İçtimai hayatin nazım pren

sipleri gelişi güzel bir düşünü
şün değil mücadeleci bir fikir 
aleminin ilimden hız alan id
dialarıdır. 

Bir memlekette kültür ha-
yatının ileri gitmesi ve 
kısa ifadeyle o memleket 
topluluğunun hayat mücade
lesinde üstünlüğe namzed ol
ması demektir. 

Bu üstünlük ne bir seYki 
tabii ne itiyad ve nede insiyaki 
hareketlerin zorlu semeresi 
olmayıp birbirini işleyen birbi
rine müessir ve nazım olan 
ferdlerin işi ve eseridir. 

Cemiyet için " En büyük 
mekteptir,, derler; belki evet .. 
Fakat öyle bir mektep ki ta
lebesi ekseriya giriştiği müca
deleden mağlup ve yorgun 
çıkar. 
Şu halde mektep; işlenmiş 

bir kültürün üzerinde durul
muş bir ilmin metodolojik bir 
sembolüdür. 

Ben bu sütunun bu satırla
rında, böyle bir mektepten 
yani işlenmiş bir kültürün, 
üzerinde durulmuş bir ilmin 
bu metodik sembolünden (De
nizli lisesinden behsedeceğim. 

1932-1933 yılında ilk sınıfını 
açarak kültür yoluna ilk adı
mını atan Denizli lisesi 1938 
yılı haziranında 3 üncü mezu
nunu vermiş bulunacak. 

Denizlinin gurubuna göğüs 
veren, ufuklarına kadar uza
yıp giden, yeşilliklerine dalan 
bu kültür ocağının yine de-

ğerli bir mazisi vardır; bu 
değerli mazi, onun 1932 den 
evvel ( köy muallim mektebi) 
firmasını taşıyışındadır. 

6 Yıl evvel yurdun hemen 
her köşesine ( köy muallimi) 
yetiştirmek idealini güden ve 
bunu yenilmez bir şuar edin
miş olan Denizli lisesi 6 yıl

danberi de memlekete daha 
değerli elemanlar yetiştirmek 
ülküsüne her yönden sadaka
bnı isbat ve bunu her vesile 
ile izhar etmekted;,r. 

Değerli elemanları daha 
değerli elemanların yetiştire 1 

bileceği kanaatı nasıl hasbi 
bir görüş ve duyuşla söyle· 
nirse bugün bu ilim ocağının 
böyle elemanlar taşıdığını iti
raf etmekte bir tenakuzsuz
luk olur. 

* 
2 - 3 yıldanberi daha ciddi 

mesaisi ile Denizli halkınında 
sevgi, hürmet ve minnetini 
kazanan Denizli lisesinin mun
tazam ve tertemiz bahçesin-

Enver Demiray 

den kendisine medyun bulun
duğum üç yıllık hatıralarımın 

derin bir huşii ile ürperişle

rini dinliyerek içeri giriyorum .. 

Koca bina bomboş gibi ses
siz .. Talebe ve öğretmenlerin 
d~rste olduğunun farkına va

rıyor ve baş hademeye soru
yorum : 

- Müdürüm nerede ? 
- Odasında yalnız .. 
- İyi fırsat .. 
Merdivenlerden yukarı ka

ta çıkıyorum.. Temiz koridor
lardan geçişim, beni bu ocağa 
karşı içinde geçirdiğim 3 yıl· 
dan daha ciddi daha meşkur 
hislerle kendisine bağlıyor. 

( Müdür ) levhasını taşıyan 

odanın kapısını vuruyorum : 
- Buyurunuz .. 
Mabeciin mihrabına yakla

şan insanların çoğalan hey

canları nasıl onları tıkarsa 

ben de o hale gelmiş gibiyim. 

Değerli direktör, derin bir 

tevazuun en büyük eseri ha

linde ve her zamanki ciddi 
tebessymile öpmek istediğim 

elini bana ancak sıktırıyor. 

- Oturunuz .. 

Değerli insanlar etraflarına 
her fırsatta faydalı olmasını 

bilen ve bunu başaran insan

lardır. Siyahı kalmıyan saçının 

her teli, bunun müeyyidesi 

olan direktör ( Tevfik Kuran) 
hakikaten kuruculuğunun en 

mümtaz eserlerini vermiş bu

lunmakla kültür adamlarını 

kendisine medyun bırakmış 

sayılabilir. Ve yine değerli 

insanlardır ki yaptıkları işleri 

sayıp dökmeği bir tenezzül 
bilirler. Tevfik Kuranın son 

üç yıldanberi bu ocakta yap

tığı yenilikler bugün 

en eski liseleyimizle boy öl

çüşecek kudret ve genişlikte

dirler. Ezcümle lisenin ayrı 

bir motörle tenvir edilmesi 

meselesi liseye temiz su isali 

ağaç dikimi kütüpanenin 

tevessüü , talebe arasındaki 

kolların ciddi bir organ ha

linde merkezileştirilmesi, ve 

bunlaadan ayrı bunlardan üst 

olarak ta 1400 talebesi olan 

muhtelit bir lisede nezih ve 

otoriter bir içtimai hava ya

yaratmaktaki kudreti iftiharla 
zikre değer başarılardır. 

- Sonu yarın -

- - -- -=.=..-===---=--

Çiftçi mallarının korunması 
iç Bakanlık müstahsil için çok mühim bir 

kanunun projesi hazırladı 
iç Bakanlığı çıftçi mallarının korunması hakkında 

hazırladığı kanun projesini başvekalete vermiştir 
Çiftçi mallarının horunmau ve zirai asayişin temini 

zirai suçların süratle tahkik, takib ve muhakemesi işle
rinin kanuni hükümlerle başarılmasını sağlıgan proje 
köylümüzün büyük bir derdini ortadan kaldıracak ııe 
gurdda ziraat emniyetini tamamen kurtaracaktır. 

Yeni projenin ihtiva ettiği rülerin mıntakalarından uzak-
esaslara göre çiftçi malları- laştırılması hakkında karar!ar 
nın koruması ve bunlarla ala- verecektir. 
kalı suçların takibi, suçluların Zirai saha dahilindeki yoi-
takibi, suçluların muhakemesi larda patikalara hendeklere, 
ve cezalandırılması bu kanun su yollarına ot. çöp hayvan 
hükmüne tabi olacaktır. leşi gibi şeylerin atılmaması 

Ormanlar hariç olmak üze- ve gelip geçmeye mani olan 
re şehir ve kasabaların imar engellerin kaldınlması hak-
planlarına göre çizilen imar kında ka~arlar verecektir. 
hudutları, plan yoksa çiftçi Uç tip bekçi 
meclislerinin tayin edeceği Çiftçi mallarının korunma-
hudut dışında kalan yerlere sında kullanılacak bekçiler, 
zirai saha denecektir. Bu sa- daimi, muvakkat ve bekçi 
ha içindeki, ziraat işlerinde 
kullanılan evya bu işlerle ala
kası olan hükmi veya hakiki 
şahıslara ait veya umumun 
faydalanmasına mahsus men
kul ve gayri menkul mallara 
çiftçi malları denecektir. Köy 
merkezleri de zirai saha için
de sayılacaktır. 

Birer Çiftçi Meclisi 
Her köy ve belediye sınırı 

içinde bulunan zihi saha bir 
zirai daire addolunacak, bu 
dairede bir zirai sicil ve bir 
çiftçi meclisi bulunacaktır. 
Nüfusu 500 ze kadar olan 
yerlerde çiftçi meclisine iki, 
500 den 2000 ne kadar olan 
yerlerde 4, bundan fazla nü
fu:ıu olan yerlerde 6 aza ve 
bir o kadar yedek aza seçile
cektir. Meclisler 4 senelik o-
lacaktır. 

Merkez de İç Bakanın re
isliği altında Jandarma Genel 
komutanı, Emniyet işleri, ma
halli idareler umum müdürle-
rinden, Adliye, Ziraat ve mil
li Müdafaa Bakanlıkları dele
gelerinden müteşekkil bir 
heyet kurul~caktır. Bu heyet 
kanunun tatbik şekillerini ve 
zirai asayişle alakalı hususları 
tetkik ile mütalea beyan ve 
zirai asayişe mütedair nizam
name ve talimatname esasları 
m hazırlıyacaktır. 

Çiflçi meclisleri ziri daire
lerin mevkilerini tesbit ede
cek, yaya ve atlı bekçileri 
tayin ve bekçi ücrelerini tes
bit, bekçilerin teftişini temin 
edecektir. 

Mmtakalarındaki otlakları 
kiralayan sürü sahiplerinden 
lazım gelen kefalet ve temi
natı alacak bu kanun hükiim- · 
lerine uygun şekilde ittihaz 
olunan kararlara riayet etmi- ' 
yen sürü sahiplerine ait sü-

amirleri olmak üzere 3 kısım 
olacaktır. Bunun dışında ola
rak 10 dekardan fazla mey
valığı sebze bahçesi, tütün 
tarlası. 50 dekardan fozla 
zeytinliği bağ ve fidanlığı 

olanlar hususi bekçiler kulla
nabileceklerdir. Hususi bekçi
lerin aylıkları tutanlar tara
fından verilecektir. Bu hususi 
bekçiler resmi bekçi vasıfla
rını haiz olacaklardır. 

Bekçilere mahallin ekono
mik vaziyetine göre 25 lira
dan yukarı olmamak üzere 
çiftç; meclislerinin tayin ede
ceği aylık bir ücret verilecek
til. Atlı bekçilere bunun dı
şında olarak beş liraya kadar 
yem bedeli verilecektir. Bekçi 
amirlerine 40 lirayi geçmemek 
üzere ücret verilecektir. 

Vazifelerinde fevkalade ya
rarlıkları görülen bekçilerle 
bekçi amirlerine çiftçi meclis
lerinin kararile bi:r aylık nis

betinde mükafat verilebilecektir. 
Kurulacak olan bu teşkila

tın masraflarını karşılamak 

için zirai sahalar içinde zirai 
sicille kayıdlı arazinin deka
rından senede 5 kuruş, bağ 
ve bahçelerin dekarından '20 
kuruş, meraların dekarından 
3 kuruş, koyun ve keçilerden 
10 kuruş develerden 20Jmruş 
alınacaktır. 

Başı boş bırakılarak yaka
lanan, sahibi çıkmıyan hayvan
lar da satılacak ve bedelleri 
bu teşkilatın gelirleri arasına 
katılacaktır. 

Projede bundan sonra zirai 
sicillerin tutulması şekli, zirai 

suçların tahkik, takip ve mu
hakeme usulü zirri cezalar 
hakkında hükümler vardır. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü = Etem Mendrem 

Baıııld1ğı yer : 
C. H. P. Basımevi 



1 - 19 Mayıs spor ve genç
lik bayramıdır. Bu günün bu 
yılda daha canlı, hareketli 
ve manalı kntlulanması için 
bütün halkımızın şimdiden 

gerekli hazırlıklarını yapma
ları ve tamamlamaları yurd 
ve inkilap severliklerinden 
beklenir. 

2 - 19 Mayıs günü sabah
tan itibaren bütün resmi da
iraler, okullar, kurumlar, mü
esseseler, dükkan mağaza ve 
evler bayrak ve yeşilliklerle 
süslenecek, gece tenvir edi
lecektir. 

3 - Alanlara düvizler ası
lacak, mağaza vitrinleri ve 
nakil vasıtaları günün mana
sını tebarüz ettirir şekilde 
süslenecektir. 

4 - Spor alanı da döviz 
ve bayraklarla süsleneceklir. 
Alana Türk bayrağı gönderi
nin yanına talimatına tevfikan 
Parti bayrağı da çekilecektir. 

Proğram: 
1 - Saat 13,15 de Sanat 

ve Ortaokul talebelerile töre
ne iştirak edecek sporcular 
Gazipaşa okulu önünde bulu
nacaklardır. 

2 - Cumhuriyet meydanın
daki cumhuriyet anıtına okul
larla, spor bölge ve kulübii 
ile halkevi adına çelenkler 
konacaktır. 

3 - Çelenk koyma töre
ninden sonra önde bando ol
lduğu halde sanat okulu, 
orta okul talebelerile sporcu
lill'dan teşekkül eden alay 
istasyon caddesini takip ede
l'ek spor alanına gidecekti. 

4 - Saat tamam 14.30 da 
hbay ve Parti Başkam, Ko
nıutan, Belediye ve Halkevi 
başkanları. Kültür direktörü 
<>lduiu halde alana gelecek
ler ve hazır bulunan talebe ve 
sporcuları teftiş ve selamlıyarak 
tören yerindeki hususi mev
kilerini alacaklardır. 

S - Bundan sonra bando 
İstiklal marşını çalacak ve di
ı-~ğe türk bayrağı çekilecek
tir. 

6 - Bayrak çekme töre
ninden sonra, tören başkanı 
'Ve bir sporcu tarafından söy
le~Ier verilecektir. ( Söylevler 
en çok onar dakika sürecek
tir.) Söylevlerden sonra talebe 
\1e sporcuların geçit resmi ya
Pılacaktır. 

7 - Geçit resminden son
ra talebe gösterileri başlıya
cak ve evvela kızların jim
nastik hareketleri yapılacaktır. 

8 - Bundan sonra erkekle
tin1 jimnastik hareketleri ya
pı acakbr. 

9 - Talebe gösterileri bit 

AYDIN 

tikten sonra sporcuların aşa
ğıdaki müsabakaları başhya
caktır, 

A : Kızlar arasında 50 
metre sürat koşusu. 

B : Erkekler arasında 100 
ınetre sürat koşusu. 

C : Erkekler arasında 200 
metre sürat koşusu. 

D : Erkekler arasında 400 
metre sürat koşusu. 

E : Erkekler arasında 800 
metre sürat koşusu. 

F : Bayrak koşusu 4Xl00 
G : Bayrak koşusu 4X 400 
H : Halat çekme müsaba-

kası. 

Atletizim müsabakalarının 

baş hakemi ajan Celal gün
ğördür. Arkadaşlarını kendisi 

' seçer. 
10 - Atletik müsabakalar

dan sonra iki tekaütler ta
kım arasında bir futbol maçı 
oynanacaktır. (Bu maçın ha
kemliğini B. Fazıl Safi yopa
caktır.) 

11 - Proğramın tatbilcına 
emniyet amiri Hidayet memur
dur. Mustafa Atak, öğretmen 
Sayip Baysal, Celal Güngör 
kendisine yardım edecekler
dır. 

12 -· Müsabakalardan son
ra İlbay ve parti başkanı ta
rafmdan kazananlara müka
fatları dağıtılarak törene son 
verilecek tir. 

13 - Gece proğramı Halk 
evi tarafından ayrıca tanzim 
ve ilan edilecektir. 

14 - Bu proğram çağırı 
yerindedir. Bütün yurddaşlar 
davetlidirler. 

19 Mayıs proğramı komitesi 

Aydın tapu sicil 
muhafızllğından 

Belediye ölçüler ve ayar 
memuru Zeki Şarman müvek
kili kara Ahmed oğlu Ali 
Gündüzün murisi terzi moJla 
Salih zevcesi ve Mehmed kızı 
Emir Ayşeye Emir Ayşeden 
intikalen gelen Tepecik köyü
nün Kumyeri mevkiinde şar
kan yol garben berber Abdi 
olğu Tevfik ve Salcı oğlu 
hacı Mehmed kızı Hatice şi
m"len Sarı be1ber oğlu Abdi 
cenuben muhacır Hüseyin on
başı ile çevrili tarlanın tapu
da kaydı olmadığından Emir 
Ayşeoin veresesi oğlu Meh
medin kızı Hatice kızı Hafi
zenin kızı Ayşe kızı Gülsüm 
hafidi Ali Gündüz ile Ahmed 
anası Dutağaçb emine namına 
tescili için gazete ile ilan 
tarihinden itibaren 11 gün 
sonra yerinde tahkikat yap-
mak üzere memur gönderile
cektir. 

Felaketzedeler 
için yapı1an yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

479 70 
55 

1 
20 

25 

3 

3 

23 60 

Dünkü yekun 
Aydın adliye dairesi 
Müftilik dairesi 
Kunduracı Ayni Hü
seyin Taş] 
FHibeJiler müessesesi 
Müdürü 
Filibeliler müessesesi 
katibi 
Filibeliler müessesesi 
makinisti 
Filibeliler müessesesi 
işçileri 

46 25 Memleket hastahane
si doktor, memur ve 
müstahdemini 

3 50 

14 50 

50 
50 

5 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
5 

5 
3 
1 
1 
2 
5 

50 
1 

50 
1 

50 
1 
1 

50 
2 
1 
1 

50 

50 
2 

50 
1 

1 
1 
2 
1 

50 

689 10 

Ticaret odası memu
ru ve müstahdemini 
Aydın belediyesi me
murları 

Talat Günaydın 
Hamza Yılmaz 
Vehbi Küçükboyacı 
Ali Riza Özkavruk 
Abdullah Kızılkaya 

Kadri Kavruk 

M. Şükrü Aksekili 
Akşen 

Şaban Kızilkaya 

Ali Mustafa Özboyacı 
Veli Yağmuroğlu 
Duman zade Ahmed 

Ömer Ayaydın 
R'fat Kodik 

Hasan Pehlivan 
Kazım Ömer Eraydın 
Mustafa Doğan 

Hilmi Yazıcıoğlu 

H. Hüseyin Akoğlu 
Salih ve oğulları 

Şevki Sönmez 
Mahmud Kızılkaya 
Sadık Arıkan 
Hasan Sunal şekerci 
Hüsnü Görgu·· 

" Refik Süvarı oğlu 

Hasib Portakal 
Ahmed Köktürk 

Fırıncı Hakkı Karadelı 

Mehmed Özer 
Mehmed Yavuz 
Şükrü Akyüzlü 

Bekir Erdem 

H. İbrahim Önltürk 
Emin Düz 
Mustafa Yavuz 

Kamil Önlütürk 
İsmail Erten 
Halil hakki Koduğ 
Hüsnü Y enigül 
Mehmed Sarı 

Yekün 

Alakası olanlar varsa res

mi vesikalarile birlikte mahal

linde bulunacak memura veya

hut idaremize 617 fiş sayısile 

müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 484 

il daimi 
Encümeninden 

1 İnşa adilmekte olan Çine 
mektebinin 999 lira 97 kuruş 
keşif bedelli ilavei inşaatı 
28141938 tarihinden itibaren 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Şartname, keşif met

raj, resim ve sair evrak i.Y
dın nafia müdürlüğünde be
delsiz alınabilirf. 

3 - Pazarlık 16151938 pa
zartesi günü saat on beşte 
Aydın vilayet encumeni salo
nunda yapılacaktır. 

4 - MuV"akkat teminat 75 
liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektuplar ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikasile üçün
cü maddede yazılı gün ve 
saatta encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(478] 1 5 10 15 

Aydın Vilayeti 
dainıi encümeninden 

1 - İnşa edilmekte olan 
karaca su mektebinin 999 
lira 98 kuruş keşif bedelli 
ilavei inşaatı 28.4.938 to.dhin
den itibaren pazarlıkla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

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

3 - Pazarlık 16,5,938 pa
zartesi günü saat onbeşte 

Aydın vilayet encümeni salo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (75) 
, liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikaları da 
üçüncü maddede ya ulı gün 
ve saatta encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

477 1 5 10 15 

Vilayet makamından 
Aydın vilayetine bağlı Söke 

kazasının küpdağı mevkiinde 
kain olup 1Kanunuevvel1287 
tarihli fermanla İngiltere dev
leti tabasından Kılark ve 
F orbes uhdelerinde ihalesi 
icra kılınmış olan Liğnit ma
deni için mültezimlerin 2818 
numaralı kanunun dördüncü 
maddesine tevfikan itasına 
mecbur oldukları rapor kanu
nun tayin ettiği müddet için
de verilmediğinden imtiyazın 

feshi yüksek başvekalete ar
zedilmiştir. 

Bir itirazları olduğu takdir
de 60 gün içinde devlet şu
rasına müracatta serbest bü
lundukları madenin mesul 
müdürü bulunmamasına ve 

imtiyaz sahiplerinin de mahal
li ikametleri meçhul bulunma
sına mebni tebliğat makamı
na kaim olmak üzere ilan o-
~nu~ ~5 



AYDIN SAYI :ı8ıL. 

Nafia Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
1 - Ki.içlik Mendres ıslah sahuında yapılacak bllylk fitt, 

Banatak batındaki ıüt ve (5) küçllk k&prtl inpab, kqif be
deli (213,989) lira (42) kmıqtur. 

2 - Eksiltme 201511938 tarihine rastlayan cuma gün& saat 
15 de Nafia vekileti sular umum mildiirliigtı su ekıiltme ko
misyona oda11nda kapah zarf 111ulile yapdacaktır. 

3 - istekliler: eksiltme ıartnamesi, mukavele proje1i, 
bayındırhk itleri genel şartname1i, fenni prtname ve projeleri 
(10) lira (70) kuruş mukabilinde sular umum miidürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11949) lira 47 
kurutluk muvakkat teminat vermeıi ve 50 bin lirahk nafia su 
işlerini veya buna muadil nafia itlerini taabbiit edip muvaffa
kiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia itlerini bqarmakta ka
biliyeti olduğuna dair nafia vekiletinden alınmıt mllteabhitlik 
vesikası ibraz etmesi, iıteklilerin teklif mektuplannı ikinci 
maddede yazıh saatten bir saat eneline kadar ıular umum 
•idürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lizımdtr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(470) 30 s ıo ıs 

( ........................ , DOKTOR 

MÜNiF, t. ERMAN 
MICML.EKICT HAeT.ANICel 

Dotum, Kadın hutahldan mitelaaıuı 
" OpentarG 

Hutalannı her fiiD Park kartııında 8a7 Ha .. n Kimi· 
lin e.tnde kabul eder. 466 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
L Ôtleclen ıonra 3 den itibaren • 

!aAtıılı& ..... •atı·OOA:a:ıa .... .-a 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hutaneıi eald operatlrü 

Pariı bp fakillteıi hutaneleriadea mezm 
lıtanbuldan dönmlttür. H&8talannı her pa uahtaa 

akıama kadar Park kartı11nda yeai yapbrdıtı e.tllCle 
kabul eder. 130 

ır#..'*'.'..'*'.'..'*'.'~~ .. ;~;~~~~L~•••••••~ 
l: Doktor Şevket Kırbaş (! Bulaşıcı hastalıklar mütehassı&1 
•! Hllkümet caddesinde Hava Kurumu karpunclaki 
~ muayenebanelinde, bergiln saat yediden 1ekize ve 
(t llçten yediye kadar haatalannı kabul ve teda9İ 
•: eder. Her tiirlü kan, idrar, balıam muayeneleri icra 
t edilir. Veremliler, en ıon tedavi va11tua olan 
t Pinomotorakıi ile tedavi edilir. (353) 

......... , ............. liill .... 
DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatlrl 

Hastalanm Her gün park cadde1incle ~mirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdı;ı evin iiat katmcla 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 368 

........... a~aaaa ... •·•• 
~ .................................................... : 
: DOKTOR ı 
: : ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatalaklan M6tahas1191 ı 

i Pariı Tıp Fakülteai Hutaaelerindea lhtiaulı ı 
J Muayenehane: Aydında Gui Bulvanacla BafahOl'la dilkkbıaıa ı 
ı üzerinde her rün ubabdaa alqama kadar Hutalanm bba1 ecler. ı 
....................................................... : 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


