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Başveklimizle 

hariciye vekilimiz 
Bt!lgradagidiyorlar 

Ankara 6 - Başvekil B. 
Celal Bayar beraberinde ha
riciya vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras olduğu haJde Yu
goslavya başvekili ve harici
ye nazırı doktor Milin Sto
yadinoviçin geçenlerde Anka
raya yapbğı ziyareti iade 
için Belgrada ' gitmek üzere 
bu akşam şehrimizden ayrıl· 

mışlardır. 

Başvekil ve hariciye veki
limiz yarın İstanbnlda kala
caklar ve Pazar günü İstan
buldan hareketle Belgrada 
müteveccihen yollarına devam 
edecelderdir. a. a. 

Belgradda 
başvekilim izi 
i.~tikbal hazırlıkları 

Belgrad - Türkiye başve
kili Bay Celal Bayarın muva
salatına intizaren Türkiye ga
zetecileri birsaat sonra Atina
dan Belgrada geleceklerdir. 

Türkiye başvekili için hu- • 
rada çok parlak bir istikbal 
merasimi haz1.rlanmaktadır. 

[a. a.) 

Yakalan kaçakçılar 
Ankara 6 - Geçen bir 

hafta zarfında gümrük mu

hafaza teşkilatımız tarafından 
21 kaçakçı, 11 kilo inhisar 
kaçağı, bir kilo otuz gram 
uyuşturucu madde müsadere 
edimiştir. [a.a.J 

ltalgan deniz 
manevraları 

Berlin 6 - Bütün sabah 
gazeteleri İtalya deniz manev
ralanndao bahsetmekte ve bu 

nıanevralann büyük bir intiba 
bıraktığını kaydetmektedirler. 

(a. a.] 

Halkeai köıui: 

Bugün: 
1 - Saat 15 te Dil, ta

rih ve edebiyat şubesi 
umumi heyet toplanbsı 
Tardır. 

2 - Saat 16 da göste· 
rit komitesi toplanacakbr. 
3 - Saat 17 de Müze 

ttj ve sergi komitesinin top
U lanbsı vardır. 

• 

Federasyon 
Büyük Bir Koşu 

hazırlıyor 
Ankara 5 ( A. A. ) - Ha· 

ber aldığımıza göre bisiklet 
federasyonu İstanbul ve Edir· 
ne arasında memleketimizde 
ilk defa olmak üzere büyük 
bir şehir koşması hazırlamak
tadır. Bu büyük yarışın Ata· 

· türkün Samsu:aa ayak bastığı 
gün olan ve spor bayramı 

kabul edilen 19 Mayısta ya· 
pılması düşünülmektedir. -..-.-

Musolini ve Hitler 
Nutuklarını bu akşam 

söyleyecekler 
Poma 6 - Yarın akşam 

Venedik sarayında verilecek 
ziyafette M1:solini ve Hitlerin 
söyleyecekleri nutuklar; Tür
kiye ayarı 22.30da Radyo ile 
Fransızca ve İngilizce olarak 
nakl ve neşredilecekdir . 

l a.a.] 

B. Hitler Napolideki 
Kara ve Deniz res
migeçit/erinden son
ra Romaga döndü 

Napoli 6 - Dün akşam 
saat yedide deniz resmigeçi
dinden avdet eden Alman 
devlet reisi B. Hitler ve İtal
ya kıralı Plebisit meydanın
dan geçerken toplanan halk 
tarafından şiddetle alkışlan
mışlerdır. Saat yirmi bir bu
çukta B. Hitler ve kıral ve 
prensler San Karlo tiyatro
sunda şereflerine verilen ayda 
operasmın temsilinde bulun
muşlar ve saat yirmi üç bu
çukta Romaya avdet etmiş-
lerdir. (a.a.] 

Roma 6 ~- B. Hitler Napo· 
lide yapılan deniz resmi ge· 
çidinden sonra zafer cadde
sinde yapılan kara kuvvetle-
rinin geçit resminde de bulun
muşlardır. 

· ~ 

Kastelona 
Bombardman edildi 

Barselon 6 - Frankist tay
yareler saat üçü onbeş geçe 
Kastelonayı bombardman et
miştirlar. 

Frankist tayyareler süratle 
uçarak 150 bomba otmişlerdır. 

Bombardman neticesinde 
şehirde bir çok binalar yıkıl
mıştır . 

İtalya kıralı 
Bay Hitler şerefine 

bir ziyafet verdi 
Roma 5 ( A. A. ) - İtalya 

kıralı dün Hitler şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Hitler, Musolini ile bir saat 
görüşmüştür. Ayrıca İtalya ve 
Alman nazırlarıda kendi ne
zaretlerine ait meseleler üze
rinde konuşmuşlardır. 

-·-Küçük Antant Bel
gratia toplanacak 

Bükreş 6 - Küçük antant 
konseyinin önümüzdeki top· 
lantısının Yuğoslavyada ya
pılması kararlaşbrılmıştır. 

Konsey içtimaından sonra 
Yugoslavya başvekili ve hari· 
ciye nazırı doktor Stoyadino
viç ile Çekoslavakya hariciye 
nazırı doktor Kamilof radyo 
ile Romanya halkına birer 
nutuk vermişlerdir. (a.a.] 

-···-Tayyare şehidleri 
Günü 

Aziz tayyarecilerimiz ile şe
hid olanları'.n hatıralarını ha
tıralarını taziz ve memlekette 

bava kuvvetlerine ve bu kuv· 
vetleri idare edeceklere karşı 

milli sevgi ve saygıyı tenmiye 
maksadile her sene yapılan 

ihtifalin, bu sene daha kuv

vetli ve dahayüksek bir alaka 
ve merbutiyetle anılması ta
karrur etmiştir. 

Türk hava kurumu Aydın 
şubesi, bunun için her türlü 
teşebbüslere tevessül ve güzel 
umumi bir proğramın hazır

lanması için Halkevinin alaka· 
sını rica etmiştir. 
Proğramın bu günlerde tes

bit ve tanzim edileceği haber 
alınmıştır. 

Hayatt!''!. aes~e!;.: 

Pazar günkü 
maçlar 

Bölge voleybol fudbol aju
bklarından : 

7 Mayıs 938 Pazar pnl 
yapılacak maçlar : 

1 - Karapınar - Sökespor 
hakem Halid Arpaç sa 14 de 

2 - Mendreıspor - Çine 
hakem Naim Örsmen sa. 16 da 

Sabahleyin ayni takımlar 
arasında voleybol maçları oy
nanacakbr. 

askeri malı/eldeki 
gardenparti 

7 Mayıs ta askeri mahfelde 
Yerileceği takarrür etmiş olan 
garden Partinin, havaların re
celeri henüz serin gitmesi yl· 
zünden 21 Mayı11a teh:.· edil
diği haber alınmıştır. 
~ 

Pamuk ekicilere 
Kolaylık 

Ziraat Bankasının İzmir ş11-
besinde bir mikdar pamuk 
Mibzer ve çapa makinelerinin 
mevcud olduğunu ve bunlarm 
çiftçilerimize satılacaiım ev
velce yazmıştık. 

Bu defa Ziraat Vekiletin
den vilayete gelen bir emirde 
bu makinelerin kooperatif ol
mıyan yerlerde veya koope
ratif ortağı olmıyanlara da 
bedeli 3-4 senede ödenmek 
üzere müteselsil kefalet sure-
tile satılacağı bildirilmiştir. 

Pamuk ekicilerimize hükô
mt.tin gösterdiği bu kolaylık-

tan istifade etmelerini taniye 
ederiz. 

Halkevi dil, tarih 
ve edebiyat ş11besi 
başkanlığından 
Şubemiz umumi heyeti bu

gün saat 15 te toplanacak
tır. Yazılı asıl ve yedek üyele
rimizin teşrifleri rica olunur. 

Haydan gelen huya gider! 

H aydan gelmedi ki huya 
gitsin bayan !.. Asaletsiz 
değil ki nesepsiz olsun ! .. 

Haydan gelip huya gitmesi 
için, zarfsız olması, kökü bu
lunmaması, kökensiz bir fidan 
olması lazımdır,. 

Eşya, mal, izzeti nefs, hay
siyet, şeref; daha ne bileyim 
ben, nesep damgası taşımadı
ğı farkedilen her şey, sizce 

belki asaletsizdir, haydan gel, 
miştir. huya gidebilir .• Ve bü
tün bunlarm gidişinden baz:ı 
kimselerin müteessir olmaması 
tabii görülebilir., 

Fakat, bu öylesi değil .. Bu
nun temininde, ne halı var
dır, nede zannettiğin gibi 
veya sana has olan telakkiye 
nazaran şu veya bu... HaUA. 

( Devamı 2lncl •ahifede ) 
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Milli 
Sporlarımız için bir 

müze kurulacak 
Türk Spor Kurmmu; Tarihi 

ye Milli sporlarımız üzerinde 
bazı araştırmalar ve tetkikler 
yapmak için kurumun umumi 
merkezinde: eski Türk spor
ları üzerine yazılmış eserler
den ve spor tarihimize aid 
çeşid vesikalardan bir kütüp
hane ile Milli sporlarımıza ait 
materyelleri tophyacak bir 
müze kurmak kararını vermiş 
..-e bu iş için bütün spor teş
kilatnıa bir tamim göndermiş
tir. 

Türk spor kurumu bu ta
mimi ile bütün spor teşekkül
lerinden ve halkevlerinden bu 
hususta kendisine yardım edil
mesini istemektedir. 

Kurum bu tamimile bihassa 
1 - Eski milli sporlarımızm 

başında gelen: okculuk, güreş; 
cirid tomak, çöken, kılıç ve 
kalkan binicilik, gürz ve topuz 
kullanmak, yüzücülük, avcılık 
gibi umumi mahiyette olan1arla 
her yerde oranın muhit ve 
ıldimine ve hususiyetine göre 
teessüs etmiş mevzii sporlar
dan hangilarlnin nerelerde 
tamim ettiği, bunların inkişa
hm hangi şartların kolaylaş

tırdığını, ve bunların ne za
mandan beri hangi tesirler 
altında gerilediklerini veya unu-

1 tulup bırakıldıklarını ve içle
rinde hala yaşayanlar mevciid 
ise nerelerde ve kimler tara
fından yapıldığının bildirilme
sini ve bu bakımdan yainız 
köyler veya şehirlerde değil 

Hıdırellez 
Dün Hıdırellez idi. Yani ka
sımın bittiği ve artık yazın 
başladığı farzedilen gün. 

Eskidenberi bugün; bir kır 
alemi günüdür. 

Herkes yemegını, içkisini 
alır; ahpaplar birleşir kırlara 

gidilirdi. 
Bu adet memleketimizde 

adeta bir anane haline gel
miştir. 

Dün de sabahın erken saat
lerinden itibaren halk; kırla
ra akmıştır. 

Bilhassa top yatağının bir 
kısmı ile pınarbaşı bahçesi ve 
civarı, kepz hıncahınç dolu 
idi. 

Her ağaç altından, her su 
kenarından şen bir kahkaha, 
bir şarkı, bir çalğı sesi akse
diyordu. 

Havada çok güzel olduğu 
için akşam geç vakta kadar 
halkımız güzel bir kır eğlen
cesi yapmıştır. 

ispanyaya slah 
ambaı·gosu 
kaldırılacak mı 
Vaşington 6 - Amerika 

birleşik devletleri hariciy na
zırı, gazetecilerin İspanyaya 

ihraç edilecek slah ve mü

himmat ambargosunun k'1ldı
rılması hakkında hükumetin 

bir kararı olup olmadığına 
dair sordukları suale cevap 
vermekten istinkaf etmiştir. 

--~--

Haydan gelen 
Huya gider •. 

aşiretler arasında da t etkikler - Baş:arah ı inci Sayfada-

yapılmasını. en küçük bir izzetinefis feda-
2;- Eski milli sporlarımızın karlığı b:le yoktur. 

muhtelif nevilerine ve bunların O halde ' herkesi kendin 
idman usullerine dair Türkçe 

gibi, söylenen sözlerden müarapçe veye! farsçe yazılmış 
teessir olmaz zannetme.. Düel yazısı veya taş basması e-

serlerin araştırılması ve bun- şün ki ( haydan gelen huya 

lardan bulunanların isimleri- gider ) derken, bazan öyle 
nin, mevzularının, müellifinin muazzam bir çam devirirsin 

bildirilmesini, ki, belki karşındaki nezake-
3 - Ok, yay, cirid, kılıç, 

ten mukabele etmez.. Fakat kalkan, matrak, gürz ve topuz 
bu sözü söylerken onun kafaTe saire gibi spor malzeme-

lerininaraştırılarak nerede bu- sına, muhayyelesine, her hal-
lunduklarımn ve mubayaları ka- de senin için hiç te müsait 

bil olup olmadığının, aynı za- olmıyan bir sürü fikir ve ka-
manda bu gün modern bir naat gelir ve bunları zencir-
şekle girmiş olan ayak topu, liye zencirliye, senin hak-
boks, kayak gibi sporların ba- kında adam akıllı bir me-
zı yerlerde iptidai şekillerde 
yapıldığı de muhakkak oldu- celle vücude getirir .. 
ğundan bunlara aid malzeme· Sana bir atalar sözünü ha-
nin de bu araştırmalarda göz- tulatarak sözümü keseyim : 
den kaçırılmamasını istemek- Herkesi dayın zannetme ! ... 
tedir;_. ____ lll!llll ______ lllllllllllllllllllllllllll~~~~~GÜ~N=CO 

YURDDAŞ! 
19 Mayıs Gençlik ve spor bayramına hazırlan. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fabrettlo Sllğllr 

-50-
Karaciğer üzerinde intani 

sari hastalıklarla zehirlerinin 
oynadığı mühim roller: 

Karaciğerin kendi hastalık
larından başka vücutta husu
le gelen diğer hastalıkların 
gerek mikroplarile ve gerekse 
mikrop zehirlerile husule ge
tirdikleri harabiyette gayet 
mühimdir. Bunları da muhta
sar şekilde yazmağı faydalı 
bulduk. 

Karaciğer entani hastalıklar 
hususi ve umumi şekiller tar
zmda ikiye ayrılır. Hususi o-

lanlar verem ve firengi has
talıklarıdır ki bunlar sureti 
husıısiyede karaciğerde tah
ribat yaparlar. 

Umumi olanlar da bildiği
miz diğer bilumum sari hasta
lıklardır. Bunlardan başlıca 
mühim olanları difteri, kızıl, 
tifo, zatürree ve bronkopto
moni ve madi miai teşevvüş
lerdir. 

Buaları da başlıca dört şek:
le ayırabiliriz. 

1 - Entani kebed: Vefatı 
müteakip karaciğer çıkarıla
rak tetkik edilirse büyük, 
yumuşak ve fazlaca kanlı ha
zan hafif sarımtırak, parlaktı 
ve hazan morumtırak renk
lerde görülür. 

İhtikan olan vaziyette ka
racıger kan ile dolu, bütün 
höcerat kan ile boğulmuş hal
dedir. Bu halde görülen ka
raciğer böbrek hastalıklarında 
ve kalp yorgunluklarında da 
tesadüf edilir. İhtikan olma
yan vakayide hücerat gayet 
az kanlıdır. Bu vaziyette ka
raciğer höcereleri tagayyüre 
uğramıştır. Bu tagayyür bö
cerelerde yağ terakümle mü
tevellit istihale olursa o va
kit vaziyet daha ciddi olur. 

Bir de karaciğerin höcrele
rinin etrafındaki nesci mun-

zam tabiredilen elyafta tagayyür 
olursa o vakitte karaciğerin 
höcreleri bu elyafın arasında 
sıkışır. Tedrici tagayyüre uğ
rar. Karaciğer bu halde kit
tikçe güçülür. Akibeti vahim 
haller husule getirir. Yukarı
da saydığımız her üç şekilde
de karaciğerin rahatsızlıktan 
dolayı hafif sarılık, idrarda 
çamaşırı boyayacak safra ve 
abdestinde tagayyürat vardır. 
Hücre tagayyüründen dolayı 
idrar muayenesinde bu gibi 
hastalarda şekere de tesadüf 
edilir. Karaciğerin semmi is
tihalesi de muhtelif sebepler
den ileri fgelir. 

Bu sebeplerden birincisi 
vücuda fazla yağlı maddeler 

idhalile va fazla yağlanmakta 
olur. Bilhassa obezite tabir 
ettiğimiz kuvvetli şişmaolık
larda görülür. 

Bilumum tesemümlerde bil
hasa, fosfor, arsenio, ve kur
şun tesemmümlerinden bu hal 
maraziye tesadüf edilir. Bu 
nevi tesemmüınün neticesi te
şemmü kebed husule getirir. 
Alkol çok kullananlarda ve 
bilhassa alkol ile tesemmüm-
lerde de bu hal marazi gö
rülür. 

Eotani hastalıkların şiddet
li toksik olanlarında bu isti-
haleye tesadüf edilir. Sayma
ğa lüzum görmediğimiz bir 
çok şiddetli entanlar da is
tihaleye tesadüf edilebilir. 
Yapılacak tedbirlerle önüne 
geçmeğe çalışmalıdır. 

Madi ve meai teşevvüşler

de karaciğerin hüceratında 
şemmi istihale olur. Çocuğun 
gayrı muntazam devam eden 
ve tedavi edilmeyen muannit 
ishaller bu tagayyüratı yapar. 
Ve çocuk kendisni bu tagay
yürden sonra kurtaramaz. 

Buddan dolayıdırki çcuok ishal
lerini ihmal etmemeli. Dokto
run tavsiyesi üzerine tedaviye 
itina etmelidir. 
Karaciğerde nişai istihale 

de olur. Bu da bizzat dahili 
karaciğer esbabıodan ziyade 
harici esbaptan mütevellittir. 
Çocukların tedavi edilmiyeo 
müzmin ishallerinde ve böb
rek hastalığı neticesi husule 
gelen kalp hastalıklarında te
sadüf edilir. Bu zamanda ka
raciğer fazla kan hücümu 
karşışında tedrici surette şi
şer, höcreler tazyik altında 
kaldıklarından dolayı vazife
lerini layıkile yapamazlar. 
Tedrici ölmeğe yani istihale
ye başlarlar. 

Bunların vazifelerinin nok
sanlığı da bu hastalıklara in
zimam eden karaciğer hasta-
lıklıklannı doğurur. Hahsta
ları müşkil halleresokar. Te
davisi güç olan vakayii hu-
sule getirmesi binnetice ölü
mü doğurur. 

Karaciğer çıbanı: Karaci
ğerin hastalıklarından biri de 
çıbanlarıdır. Büyüklerde tesa
düf edilen bu hastalık çocuk
larda görülür. Bu çıbanların 
esbabı umumiyetle haricidir. 
Bir kaç sebep tabtınde husu
le gelir. Dizanterili isha~lerde 
bağırsaktaki ukdelere sırayet 
eder. Oradan da onların ince 
yollarile karaciğere ~eçe~ · 
Karaciğerde her hangı bU: 
parçasında durarak apseyı 
husule getirir. Apse dızao-
terilerde daha çok tesadüf_ · 
edilir. 

• Sonu yann -
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Liklerin İkinci Devresi Bu hafta 
başlıyor 

Karapınar, Söke ile Cine de Mendres 
sporla karşılaşacak 

·Geçen hafta Aydın - Çine 
maçı ile birinci devresi biten 
futbol voleybol bölge birinci
lik müsabakalarının ikinci dev
resi bu hafta başlıyor. 

Pazar günü Aydın alanında 
Karapınar ile Söke ve Men
dres Sporlada Çine Madran 
spor takımları bu devrenin 
ilk maçlarını oymyacaklardır. 

Bu haftanın ma~larının en 
heycanlısını hiç şüphe yok ki 
Söke ve Kara pınar takımları 
arasında oynanacak olanı teş
kil edecetir. 

Geçen devrede de bu iki 
takım birbirlerile 1 - 1 bera
bere kalmışlardı. Her iki ta- 1 

kım da o ilk maçta saha ve 
seyirci acemiliğine kapılmışlar 

1 

hiçte düzgün bir oyun göste
rememişlerdi. Lakiıt ondan 
sonraki maçlarda bilhass Ka
rapınar takımı öyle kolay ko
lay yabana atılmıyacak bir 
takım olduğunu çıkardığı gü
zel oyunlarla göstermiştir. 

Ve bu maçta neticenin na
sıl olacağı hakkında şimdiden 
hiç bir hüküm yürütülemez. 

Fudbol talii hangi takımın 
yüzüne gülerse o takım da 
sahayı gülerek terkedecektir. 

İkinci maçı oynayacak olan 
Çine ve Mendres spor takım
larına gelince; Aydın spora 
son mağlubiyetine rağmen 
Mendressporla - Çinesporun 
kuvetleri arasınd bir muvaze
ne aramak bile abes bir şey 
olur. Topun yuvarlaklığını, 

kötü şaoslarıda hesaba kat
mak suretile bugünden tah-
min edebileceğimiz netice 
Mendres sporun lehinedir. 

Yalnız Çine takımı; düzgün 
ve kapalı bir oyun tuttura
bilrse netice; birinci devrede 
olduğu gibi 7 - O gibi bir şe
kil almaz ve çok daka ehven 
bir şekilde bu oyundan çıka
bilir. 

Çok uzak bir ihtimal ol
makla beraber bir berabtrlik
de umulabilir. Söke takımıda eski ve tec-

Mendres sporun tekrar lik
lerden ayrıldığı hakkında şu-

1 rada burada söylenen sözleri 
de biz bir dedi kodu mahi-

l"übeli oyuncularını oynatmıya 
1 

ınuvaffak olur ve bilhassa 
Sökenin! müteakip maçlarında 
oynamamış olan orta muavin 

-

Saidi yine eski yerine alırsa 
Karapınarla denk kuvette bir 
takım manzarası arzedebilir. 

Binaenaleyh müsavi kuvetli 
ik; takım arasında bir fudbol 
lnaçıda zevk ve heycaııla 

seyredilebilir. 

yetinde telakki edebiliriz. He
nüz anlayamadığımz bir se-

beple bir maça gelmemiş olan 
Mendres spor: Aydın sporla 
olan maçına gelmekle bu dedi 

koduları da filen vetam sport
mence tekzip etmiştir. 

Ziraat Bankası 
Tasarruf hesabı olanlar arasında 

bir müsabaka açtı 
Kazanan numaralara ikramiye verilecektir. 

Haber aldığımıza göre zi
l'aat bankasında, her sene 
Şubat, mayıs agustos ve ikinci 
teşrin aylarının birinci gününde 

kumbaralı tasarruf tediyatı ile 
ihbarsız tasarruf tevdiatı sahib-
leti arasında bir kura çekile
Çck ve mecmuu 6000 lira olan 
hir meblağ ikramiye olarak 
karada kazanan tevzi edile
cektir. 

İkramiye miktarı sırasile 
~udur: 

• " " '""' 
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1 1000 1000 
1 500 500 
1 250 250 

10 
25 
30 
40 

100 
50 
50 

20 

1000 
1250 

1200 

800 

108 6000 
T. C. Ziraat bankasının bu 

hareketi devletin ekonomik 
kalkınmada millete bir müza
heretidir denilebilir. 

Karacasu da 
Felaketzedelere yardım 
komitesi işe başladı 

Karacasu [Hususi J - Kır

şehir ve Y ozgad yer sarsıntı

sı felaketzedelerine yardım 

için ilçemizde bir komite teş
kil edilerek işe başlamıştır 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar · 
Aydın Kızılay kurumundan: ' 
Ura K. 

747 10 Dünkü yekun 

50 Lastikçi dede 

5 Muharrem Salcı 

1 gazozcu Ali 
2 Mehmed Özçelik 
1 Veli hamemcı 

1 Mehmed Ali mimar 
50 Abdurrahman vardar 

1 Mustafa Sarayköylü 
5 Ali Karacasulu 

50 Kamil Saray 
50 Mehmed kunduracı 
50 Reşad Terzi 
50 Ali Aloğlu 

1 Nuri Özdemir 
1 Ahmed Yilmaz 

50 Emin zahireci 

50 Saatçı hacı Mehıned 

50 Murad ve Said 
4 Necati 

1 Terzi Mustafa ve Ali 
50 Fırıncı Mehmed Ali 
50 Kadaifçi Ali 

1 Tenekeci Mehmed 
50 Terzi Pusukuran 

1 Şükrü bakkal 
50 Terzi İsmail 
50 Osman Tavaslı 

1 Cemal Tınaz 

3 Mehmde Kara tacir 

2 Mehmed Ali otelci 
1 Cemal köfteci 

17 20 Evkef dairesi müdür 
memurin ve müstab
mını 

1 İmam Mehmed Emin 

5 Eczacı Ziya Evren 

20 Aydın orta okul di
rektörü ve öğremen
leri 

20 

5 
10 

108 
12 

4 

50 Muhasebe memuru 
Alim Yavuz 

50 muhasebe katibi Meh
med Sevincek 

50 muhasebe katibi Nev
zad Çağdaş 

50 muhasebe katibi Rüş
tü taş 

50 Muhasebe katibi Ali 

Fabrikatör Eyip Şahin 

Dr. Nafiz Yazgan 

Tüccardan Raif Gün
aydın 

Karapınar nahiyasi 
Ayın sıhht dairesi 
müdür, memurları 

5 80 
Ziraat~Md. memurları 

Hava kurumu şubesi 
memurin ve mustah-
mini 

53 50 Germencik nahiye11i 

1050 10 Yekun 

imtiyaz .ahibi ve Umumi Neifriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Bau1dığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

Yoz 3 

ilin 
Aydın Nafia eksilt
me komisyonundan: 

23151938 Pazartesi günü 
saat 15 te Aydın Nafia mü
dürlüğü odadasında · 696 lira 
32 kuruş keşif bedelli Aydın 
sanat okulu demir atölyesi su 
tesisatı ve tefferruatı malze
mesi açık eksiltme usulile 
eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartname, keşif ve metraj 
cetvelleri Nafia müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 35 lira
dır. 

İsteklilerin taminat mektup · 
larını, ehliyeti fenniye ve ti-

caret odası vesikalarını 23151938 
günü saat 15 e kadar Vilayet 
Nafia müdürlüğündeki komis
yona vermeleri lazımdır. 490 

ilin 
• 
il daimi encüme-
niııden: 

Germencik nahiyesi dahi
linde Elengüllü ıhcasmın se
nelik icarı 19151938 Perşenbe 
günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 800 
teminatı muvakkata miktarı 

60 lirdır. Taliplerin Vilayet 
Daimi encümenine müracaat
ları. 

481 3 7 11 15 

·ıin 
Aydın Sulh Hukuk mahke-

me~ N. 134: 
Aydın Posta ve Telgraf 

idaresi tarafından 1040 kuruş 
alacağı olduğundan bahsile 
Sö!.ie Eski Posta havale me
muru Namık aleyhine açılan 
davada meddealeyhin ikamet
gahı bulunmadığından ilanen 
tabliğat yapılması kararğir 
olduğu cihetle mahkeme gü
uü olan 17151938 Sah saat 
15 te Aydın Sulh Hukuk 
me\hkemesinde hazır bulunma
dığı surette kukuk usulü mah-
kemeleri kanunu mucibince 
gıyabında muhakeme yapıla
cağı davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ilin 
Zayi Tasdikname 
932 senesinde hemşireza

dem Behire namına Aydın 

Orta okulundan aldığımız 143 
numarala tasdiknameyi zayi 
eyledik. Yenisini alacağımız-
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan eyleriz. 

Ortaklar Tarım kredi 
koopratif direktörü 

Nevzat Sayın 

. 

;.L 
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i DOKTOR .. OPERA TÔR 41 

1 MemJe~~~!~!l3~!:ratörü 1 
~S Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 4I 

Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst katında @ 
D kabul eder. 41 
1f; Muayene saatlan: G 
D Sabahlan 8 kadar @ 
1) Akşamlan 3 - 8 368 G 
laıaıı1ııaıa:~ıaıai••a.1ııaA ımııtılııt8ııılr~alı 11.8 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

metli bir örneği olan AYDIN TARİHlni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gez.er, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malümabndan baıka cotrafi tabii malima-
iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

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

Fiatı 250 kul'Uftur. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 

~ 

gazetesidir. 

C. H. P. 

••••••••••••••••••••••• 
• ~ • • • • • • • • 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hastanesi eski operatirü 

Paris tıp fakültesi hastaneleriadea mezma 
lıtanbuldan dönmÜftÜr. Hastalarını her ~ün Nltabtao 

akşama kadar Park karşısıada yeai yapbrdıtı niatle 
kabul eder. 130 

l' ...... ı •• ~ ......... "' 
i) •• }>O!<TOR 

S MUNIF 1. ERMAN 
D NIENILEKET HASTANESi ! Doğum, Kad>n haıtahklan mitebauıı 
: ve Operatöri 
~ Hastalarmı her gün Park karşısm.la Bay Hasan Ki•İ· 

l 
lin evinde kabul eder. 4'6 

Muayene s~atleri : sabah 7 - 8 
llltı.. .... Öğleden ıonra 3 dea itibaren 

... aıımııı~ıı1ıı&ıaıaıılliı}ıilıııaııllllıııılh ..... ~ .. •• 
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~·1 BAKTERİYOLOG • ~· 
t!) Doktor Şevket Kırbaş l• 
uı B 1 h t 1 ki ·· h rt ~·.~ u aşıcı as a ı ar mute assısı z 
~s Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~ 
~~~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~ .. , 
t!] üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ·~ 
t+] eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra f. 
[tl edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası .. ::: j• 
[•] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) • 
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.. .................................................... : 
! DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahasııaı ; • • 
: Pariı Tıp F aküJtesi Hastanelerinden ihtisaah : • • 
: Muayenehane: .A.ydın-ia Gazi Bulvannda Bafahoglu dOkkiaının : 
: üzerinde her gün sababdan akfama kadar Hastalarını kabul eder. : :. ..................................................... : 

Basım evi 
En temiz, · En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


