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Hariciye Vekilimizin 
ziyareti münasebeti 
le Mısır matbuatı 
do.'!lfane neşriyat 
yapıyorlar 

Fransız matbuatına göre 
İngiliz lt~lyan anlaşmasının mahiyeti 

J<abre 11 [ A. A. ] 
Hariciye vekil Tevfik Rüştü 

Arası şerefine dün gece veri
len ziyafette iki memleket 
ant~ındaki sıkı doseluk hisle-

riot tercüman olan samimi 
nut·uklar taati edilmiştir. Bütün 
gazeteler bugünkü yazılarını 

bu nutu ldarın tahliline tahsis 
etwektedirler. Bugün hariciye 

Paris 11 - Tan gazetesi 
İngiliz İtalyan anlaşmasının 
metnini bazırlamağa memur 

heyet bu hafta Romada ite 
başbyacağını ve anlaşmanın 

bir haftaya kadar imza edile

ceğinin pek muhtemel oldu
ğunu yazmaktadır. 

Figaro gazetesinin yazdığı
na göre imzayı müteakıp her 
iki hükumet birer nota imza· 

layacaklardır. Bu notada İn· 
gilterenin İtalya ve Habeşis
tan imparatorluğunu tanıya-

cak buna mukabil İtalya İs
panyadaki gönüllüleri geri çe-
kecetir. Filistin de İtalya İn
giliz idaresini bozmaya çalış· 
mıya-cak ve radyo ile propa
ganda yapmıyacakbr. balya 
Adendeki lngiliz hakimiyetini 
tanıyacaktır. italya Mısır hu
dudundaki askeri kuvvetleri
nin yarısını geri çekecektir. 

ispanya : Her iki hükUmet 
siyasal ve toprak bakımından 
istatakosuna riayet edecektir. 
İspanya hakkında başka bir 
kayıt yoktur. 

ilhakını tanıyor 

nera etinde Tevfik Rüştü Ar as 
lli!. Mıs.ır Hariciye nazırı arasında 
Ankarada imza edilmiş bulunan 
Tiiwk - Mısır muahedesinin 
musaddak nüshaları teati 
etmişlerdir. 

Yurdda Spor 

İngiltere h-ükiimeti Milletler Cemiyetine 
verdiği notada Habeş meselesinin ilk içti-

mada konuşulmasını istedi 

Bursa ve Muğlada ya
pılan maçların neticesi 

Bursa 11 - Ergenekon ve 
Ti!rnn spor takıruları Cumhu
riyet Halk Partisi kupa maçı
tu kalabalık bir seyirci kitlesi 
karşısında oynamış ve Maçı 
Ergenekon takımı 2-0 kazan
nnştır. 

M uğlu 11 - Muğla sporla 
Yaylaspor arasında yapılan 

Cenevre 11 - İngiltere 
hükumeti Milletler Cemiyetine 
bir nota vererek Habeşitan 
meselesinin cemiytin 9 Mayıs 
içtimaında hal edilmesini iste
miştir. 

Loodrall-Cenevreden ge
len haberlere göre lngiltere 

Alman birliği 
Hakkında Alman ve 

maçta Muğla spor Yaylaspora Fransız gazetelerinin 
fikri 6-Q galip gelmiştir. , 

-· ·~ 1 
Belçika eski muha- 1 Paris 11 - Pöti Parizyen r . I . B l d ·gazetesi viyanada yapılan pele-, 

ip erı e gra l bist üzerine meydana çıkan 
ziyarete geldiler Cerman ittifakı üzerine Fran-

Belgşad 11 - Belçika eski sız ~illetine tek bir vazife 
ınubaripler teşkilatına men-

hükumetinin Habeşistan me
selesinin Milletler cemiyetinin 

önümüzdeki konseyinde hal· 
(edilmesine dair bir nota 
gönderdiği hakkındaki ha
ber siyasi ve parlamento 
mahafilnde hayret uyandırma-
mıştır. [a.a.] 

Macar gazeteciler 
Cemiyeti 

Prag 11 - Sekiz yüz ka
yıtla azazı bulunan Macar ga-

zeteciler cemiyeti yaptıkları 

senelik toplantı rında her kes 

gibi gazetecilerin de müta
yakkız davranmaları ikbza 
ettiği ve bu pek nazik zaman

da poletikaya alet olmamala
rını kararlaştırmışlardır. 

1 !f!!lk'!!'inde ~: 

idare heyeti 
toplandı 

Halkevi idare heyeti dün 
akşam üzeri Bay Neşet Ak
korun reisliği altında hafta
mutad toplantısını yapmıştır. 

Tarih, dil, edebiyatt temsil, 
güzel sanatlar, spor, kurslar, 
sosyal yardım, kitapsaray ve 

yayın, köycülük, mize ve ser
giler şubelerinin hazırladıkla-

dıklrı iki senelik çalqma pro
gramlerı okunmuş ve tasdik 
edilmiştir. -·--!!_elediyede : 

Sıhhi şartları haiz 
olmıgan hanlar 
kapatılıyor 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğlden sonra BelediyC; 
reisi Nafiz Karabudağın reis
liğinde mutad toplanbsını yap-
mıştır. 937 büdcesinde mev
cut tahsisat bakıyesile asri 

mezarlık divarlarımn inşasına 
devam olunmasına karar veren 

encümen muhtelif belediye 
hizmetlerini alikalandıran di
ğer bazı meseleler üzerinde de 
konuştuktan sonra şehir için
de muvcut hanların sıhhi du
rumları hakkında tetkikat ya
pan heyet sıhıyenin raporla-

rım okumuş sıhhi şartlan haiz 
olmıyan ve hastalıkların intika
line vasıta olduğu anlaşılan 
han ve ahırların umumi bıf-

zıssıha kanununu 259 uncu 
maddesi mucibince mahzurdan 

salim bir surette ıslahı sabit 
oluncıya kadar kapablmala-

( Devamı 2inci aahifede ) sup bir heyet bugün Belgra
da geldi. Defne dalından san· 
atkarane yapılmış bir çelenk 
getirmişlerdir. 

Bu çelenk müteveffa kıral 
Aleksandırm mezarına saygı 
nişanesi oİarak merasimle ko-
nulacaktır. a. a. 

iı H /L . k~ . a Revr oıesı : 

tertip ettiğini ve bu vazifenin 

kendi kuvvetlerini azami bir 
hadde çıkarmak ve hirleştir
mek olduğnu yazmaktadır. 

Berlin 11 - Alman mille-
tinin ittifakla rey vermesini 
gazeteler büyük harflerle yaz
makta, büyük bir Alman bir
liğin bugün tahakkuk ettiğini 

ve ·hariçte böyle bir milletin 
kıymetinin ihmal edilemiyece
ğini kaydetmektedirler. 

Bu haftanın maçları 
Sümerspor 8 - 1 Sökeyi yendi 

Mendresspor gelmedi. Karapınar 
hükmen galip 

Bugün: 

1 - Saat 17 de Dil, 
tarih ve edebiyat şubesi 
kornitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de F ran· 
Stzca dil dersleri vardır. 

3 - Saat 20 de Halke· 
vi binasında güreş ders· 

1 leri devam edecektir. 

11:::-r-~:::;=============· 

[a.a.] 

Çinlileı· Şangçeyi 

aldılaı· 
. Hankov 11 - Çin kıtaatı 

Tiyençin- Poleo demiryolu gü· 
zergihındaki corı hovankı ve 1 
Şangçeyi işgal etmişlerdir. {a.a] 

Pazar günü haftanın ilk 
maçını Sümerspor ile Söke 
takımları yapacaklardı. 

Bu maç; asıl hakemi zihni 
hastalığından dolavı itizar et
tiğinden ajanhkça hakem se
çilen Naim Örsmen de gel
mediğinden Aydınspordan Tur· 
gut Barlas tarafından idare 
edildi. 

Oyun baştan sonuna kadar 
Sümersporun baskısı · altında 
oynandı. 

İki takım arasındaki kuvvet 
farkı oyunu çok tatsız ve 
zevksiz bir hale getirdi . 

İlk sayıyı Sümersporun sol 
açığı Hamdi topu; çok güzel 
bir şütle sol üst köşeden ka· 

-Devamı 2 ı,.< i sav fada • 
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Halkm Ar ve .,. 111beltSI t lerin«lf 
pazar ._. 1 ••ıls• •'" ili' '" ' n 11lr 
reli kly .çabpnalanm iki klJ· iaabetli olmutbu:. 
•. tewtip -~eri gezilerleı Halk~ .... ._.._. ~ 
lnı'edJer. zaman ve pleriacle ,.lan ye 

Halk evi banclo.. cuiıiütesi uzak k&~~e-Xi\meti . y~ : ı(ID· 
akpmınclaa ıi~ Balta ka. derilmes ·~ e Jlria8t Wlak• 
Jilnde pazar g&nll, ~bata- br. 
•Y• kader alasal ~ pt.t Rejimin, raclJoya klylere 
eti, k~ W,tielt ft dlier -- y.,...ak ........ al-
.. .,..ı.r OJDj'arak et· clatı n almakta .... tetllılr 
l«!idifer. - 111119yaffak •illeri ........ 

9ıiırf ba gezide edmdiflm ~ld.V. 

ikiialtbaım.W --~
IMndıii; &.ita ka,lller ze,Mk 
.,....._ ôrjiMIMıllnl 1111 
..., ....... § .. ~. fiilderi ~ 
,.... 4ılilr..a. ile 60 YaP. 
c\J; ijagiyarlar apea tatllik 
·~ ŞJlh·N iki 9 _,. 

daha ziyade delikanWa Mr.
den oynarken. talebelerin bir 
arada o:raaclıklan ·kııı .. tan 
~,kt. ,., f'• ol.,_..,. ~etler tabii " 
yerine ;6~uy.+q ~ 16\r\i 
fakat bir diizmd~ bir ..,.. ... . 

HalkeYiaôz gleterit .... si 
milli a;ualar İfİD -lam açmak 
br.....w.r. Hakiki ve orij
..ı zepü oyaa•u tellait 
•e tamim etmek aoktamadaD ile ava kafile•lnia ortaklara 
Baltak'1, bu • ele alacakları 1 Pili. bitim kir ""'• .,.k• 
İçİll en kanetli ve orjiaal bir luubrth. ur.:::· Tren zamanına kadar kiy-

• Cle ; klylllmllzllia ara- iller avalar kapqblar' MBll 
ial meilkiye ~ ~.- 0•7Uilliitı: eynaddar.. Neplea
y~kqdık;' ltji •~ onu ~Ô JM· dllry -.efebdirdller.. Ba ..-
badin beniameme.idir. fe bu milli tezahür trende de 

Kltltller oyun havalan bi- durmadı Aydına kadar s6rdll. 
tlnce bando şefiuden milli A"/dm ave1latını tlıell te'k 
mltr,IU Çaimasuu idiyorlar.. nokta ıu oldu.. Germebçikli 
DaU 1aava1m rica ediyorı.r. kaıdqleriai daba &ıceclen 

Ka,11db klltlrel lıallümna- 1 rica ettikleri balde aralarında 
• -tçbi nhisHdnln çolt bliJ8k ılrememeleri ... 
,........ clolmaacapa lnmdan Germencikli avcdann bu 8-
Mi Mr mtul olabilir mi? zllntly& ailecek a8rj>rizlerini 
Kıl,clllk ıtlbemi• kly pzi- bekUyelim. 

Halkevi Baş~hğmdan : 
Halkevimizde her ÇUf'lmba günü verilmekte 

olan seri konferanslara 13-4-938 çaqamba gü
nü saat 20930 cı. baftat tejm-en Nml çann 
konferaomle devam olunacakbr. Davetiye yok
tur. Herkes clavetliılüdlir. 

PıtOfJRAfj 
1 - Mlzik komeri (BiriDCi laam) 

A: 8la Star Vala 
B ı Kumu aaclalaz Top 
c : Aaadola hanları 

2 - KoDferau ( Etlerin kontrollba8n ehemmiyeti 
' v• etlerden ~n hutahldar) 

3 - Mlzik kcllllie 

Ç:Mavi .. 
D:Onjlll'Je 
E : Kız kalesi 

(İkinci imam) 

Tetmen 
NaD- Upr 

Vala 
Turo 

D~ 
= 
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.. baclaa 8-1 çskta. 
Sik.un matliP olacaja mu

hakkaktı. Eter kalemi .aat
lanmalldf olayda .. ,. adedi 
bu kadar ytlbelmezdi. 
. ikinci • mlaabaka Mendres 
aporla - Karapinar · ara•ada 

vaziyete geldiler. idi. 
-.,.er.,...- akılllan Sike Meaclreupor gelmedi. Ka-

kaleciıiain çok glzel ve feda- ,.....,.. wwcmi J•parak 
karw IDlklahalelerile akim hGkm• ~p olarak abadan 
lralı701 da. Yine bayle bir akın aYnlclı. 
eaa.iacla bleci ~dı. Bu aeremonidea sonra lry-
B& lb1td•tte bu ~dijl tek- dınaporon ikiMl 'takanı ilıie 
m'eahl tei&lle IU'lelll, Ml'l81h S.Ut dkula talamı aruiada 
.- ae .. m ew.e ele ..U.yet bir daaç yapildı. 
.. ece 'iOllıma dojnı kale,t Birinci maçzlıa mnbiılipam 
teiketmek mecburiyetinde lcal- .a~ d--~ L..... ~ 
cL.. Sabacle OD kİfİ, bllhaua ~'dL'u -a-.• 1111 

-Y 

en iJi oyucuları olan Füıl- ,r 
elan mahrum kalan Slkeliİer Ayclınaponm '- ikinci ta-
iki gol daha yediler ve birinci kimmda W.iliiei takim bptam 
de.nele l-3 S&ıne.rin gilelie- Darptla, Saat• ve Hlillllt-
ibe bitti. ele op.,.-lardı. 
iıaad clenede top; Slmer O,. çolrımldi ,Gldu. Saat 

liıtaf 1e8ha•na Ja iki .eyaiat ~tlar ~( bir O)~ Çl• 

lf6 Wla ..... dl. Ve Sllmer• kaıclalar ve ••bflrayt 1 - 1 
ıpor bet: •JI claha p~k beraberlikle bitirdiler. 

Biıiiıt ıarıMJi Z& \ ~· 
olmıgan hunla,- Köy salmalan 
lıapalılıgor Nasıl toplanacak ? 

(Bqtaraf tacl Ahlfede) u6~~ ~ ... · :... ; . • 
nna karar vel'IDİftİr. Endlme- 1'.~ meman -lfleri için 
ain kapıablmaRlla H.rar t-er- tqplanan ..ım8.Jl v.ermek iaı-
cliti l.aa ie-Jli....., .-b•,.: temlyy, klrJlletjn, gelen haciz 

1 - Belediyeain hayvan İli bpdamil 
puan hanı kapamak suretile kurtamiaia 

2 - Zafer mahleainde K~- ça)İfbldan ulqılmrfbr. Kly 
renezli darmut ham, lcaaana bu gibi fıaııerde haciz 

3 - Yogar{pazannda Ko- memarlannın ne ~tle bare-
cabq oğla Ahmed hanı, ket edeceibri taırib etmedlii 

4 - Nazilli klprillOnde için tatbiklerde bazı bnfık-
Mlftotlu 11.med haaı hklar da glriilmllftllr. iç ba-

5 - ~\'Uf kaprO.Ondo Çi- kaahk alAkBlılara g&aderdiği 
neli Mustafa ham biri emirde IMı İfİll icra kaau-

6 - Gilm11k ininde Ci- nm ammnl hlklmleftne tlbi 
hanoğla hani oldujana bildlrmiıftif. 

7 Nazilli kiprtWade idris h. Mezbahaların pllllıı 
8 _ =azilli k&-"·A-de ..a iç bakanlik. sathk •e ..,.. 

r-- avZ yal y.nhm •bwzbta tarJai. 
lllklll Melimed ham dan allak -•• llr8 ba-

9 - Gni balnrmda p- m1a- kay mezbalaalanaa ait 
Z1llC1I b,.. ham -••- ta•!.-~-- • .... na 10 - Gazi WYanada Şe· ~ ve .............. eyı .... ,et-
rif Ali bam lere g&adermiftir. Bakanlık 

11 - Park civarmda nal- ea ldlf8k boyda baZarlama 
band~alun k..imyaleriaem•~-

12 - Ramazan pap ma- klyln kendi ibtiyacma tire 
h•llaiacle Nalbaad Mutafa •fDı ffMlara ria,.t pltile 
aban feDifletilebilecetini 1957 **-* 

13 - l.ruyon caclcluiacle pl•Mta gire lbmDlu yerlerde 
Emiaaj'a hanı iapata batlan•a•aı ve •ıil 

Nazilb klprlllllade Hafa lmkla m.betiade lwWalaıU 
Salim hamaıa iaau yabima. pazar karalan, et atilaii JU• 
i• elverifli oldata •Dlapl41a- ler bqa almmak aaretile plaa• 
tından kapablmamaa 11,... )Afbnlmamm Yillyetlerdea i9-
ıfrtlmemif aacak bazı lama· te ...... 
lan 111,g.., haç Wna ....... 
c1an banlarm ..ı.ıu içia .... • ta Orfl ldar• 
aahibine yirmi ı&n mlhtet 11 - CamaHeli 

1 
verUmiftir. Heyeti mluyenia ri Taaaa ta lrfl 
teaba-ı et6fi nobanlar JÜ1Di eefilmiftir. Ma•llt 

l 
g&n zarfında yaplmaaa ha iclareJi ukeri lb· 
han da kapablacakbr. 

1 
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Analık ---Bir İzmir gazetesi soruyor : 1 mek itini anaya yüklemiş bu-
Analık aşka mani midir ? ı lunması çocuğa erkekten faz. 
Çocuğun hemen her aile ara- la düşkün olması lazım gele-
aında mevkiinin üzerinde tit- ceğini anaya bir hak olarak 
renilen kıymetli bir varlık veriyor. 
;halinde bulunuşu bize pek Serbest bir genişlik yaşının 
haklı olarak bu sali sorduruyor. ve bekirhğın aşklarında elbet 

Aşkın mütehakkim ve zalim de bir takım fantazi heyecan-
pençesine düştükten sonra in- lar ve kıskançlıklar cilve ka-
aanın en yakınlarına bile lakayt bitinden de olsa bulunacaktır. 
kaldığı bir vaka halinde ma- Fakat evlendikten sonra bu 
malüm olduğuna göre birbirini aşkın daha asil ve daha ideal 
•ven bir çift arasına karııa- bir istikamete doğru yol ala· 
ak mini mini bir varlığın cağı muhakkakbr .. 
hiç bir şeyden haberi olma- Bu arada çocuğu bir rakip 
dan bize düşündürdüklerine olarak değil bilakis bu rabı-
bakın. Acaba ana, baba ara- tayı perçinleyen bir kuvvet 
aındaki aık bu sefer ikiye telakki etmek lazımdır .. 
bölünüyor mu? Yoksa yeni bir 
aşk doğurarak öbürünü zayıf
latıyor mu? Ne olursa olsun 
Lunun bir kıskançlığa varma
•• kadar iğrenç bir şey ol
ıaaz.. Bir ananın cocuğuna 

olan diifkütlüğünü kıskanacak 
lıadar itık bir adamın aşkın
dan değil aklanın muvazene-
8İnden şüphe edilmek lazım 
relmez mi? Düşünmeli ki ço
cuk ananın olduğu kadar ba
&anm ve ailenindir.. Tabiatın 
Ye cemiyetin bütün meşakkat
lerile birlikte çocuğu yetiştir-

• 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Analığın aşka mani olduğu
nu zan etmek muallimin mek
tebe lüzumsuzluğunu düşün

mek kadar abes bir mantığa 
saplanmaktan farksızdır .. 

Ruhiyahmızda eğer hakika
, ten böyle bir hastalık mevcut-

sa bunun milyonda bir kabi

linden ve pek nadir oldup· 
nu düşünerek zihnimizi böyle 

bir tereddüt ve endişeye bile 
düşmekten men edebiliriz_ 

A. Özdemir Altümsek 

ilin 
1 Söke emniyet komiserliğin- I 
1 den aldığım 97300 sayılı ikamet 

tezkeremi zayi ettim. Yenisi 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü kalmadığını ilan ederim. ' 

Sökede mukim Yunan 
tebaalı Emin oğlu 

[434] Lütfi 

Aydıopatas oteli sahibi İs
nıail Hakkıya borçlu Aliağa 

oğlu Mustafa mahdumu Meh
llledin kendi namına tapuda 
kaydı olmadığından murisine 
ait Karabayıt köyünün azmak 
koca ova mevkiinde doğusu 
Sarı ağanın fsmail ve Hacı 
Nafi~ babsı Bekiroğld Ömer 
ve azmak kuzeyi Hacıağanın 
lianz güneyi Kıroğlu Salih 1 

Ye Çavuşoğlu vereseleri ile 
18ahdut 3 hektar 6760 M2 
Jİne doğueu mendres babsı 
..S.rıağanın İsmail vereseleri 
. kuzeyi Hacıağanın Hafız ve 

Aydın asliye hukuk 
Mahkemesinden: 

9381142 
Aydın kurtuluş mahallesin

den Ali dede oğlu Ali Riza 
Kozdibi mahallesinden Sa

dık kızı Hatice aleyhine açtı
ğı botanma davasının 4141938 
pazartesi saat 10 da yapılan 
mahkemesinde ilinen vaki 
tebligata rağmen gelmemesi 
yüzünden gıyap karan verile
rek mahkeme 9151938 pazar
tesi saat 9 za bırakılmış ol
duğundan o gün ve o saatte 
mezbure Haticenin bizzat ve 

S.rıağamn İsmail ile çevrili 
S hektar 5140 M2 yine Ka
rabayıt altı mevkiinde 9190 
~2 duğu su yol batısı yol ve 
oalilağanın Ali kuzeyi yol 
IGneyi Hacıağanın Hafız ile 
Çevrili tarlalar hakkında yapı
lan arattırmada murisleri Ali 
•ia oğlu Mustafa namına bu-
::n•n bir parçanın kaydı tat-

k edilmek üzere tasarrufu-
~unu tahkiki için gazete ile 
ıl~ tarihinden itibaren 11 
itin .sonra mahalline memur 
16nderilecektir. Sözü geçen 
terle~de mülkiyet veya her 
•ngı bir ayni hak iddiasın-
~ bulunanlar varsa yerinde 
QQlunacak memura veyahut o 
aline kadarl idaremize müra-
caattan bildirilir. 431 

' bi;vekile gelmesi. Aksi takdirde 
! muhakemenin gıyabında deva

mile bitirileceğine dair olan 
gıyap kararı ilin olunur. 

:···-·· Abone şeraiti ....... . 
: i. Yıllıtı her yer için 6 lira. 
• Alb ayhA"ı 3 lirad1r. 
i İdare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. 
~ gazeteye ait yazılar için 
i yazı itleri mOdürlOğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
j milracaat edilmelidir. ................................................ 

Halkevi Başkanlığından: 
17 Nisan 938 Pazar günü Sultahisarında 
yapılacak Portakal bayramı P.roğramıdır 

1 ) ~~~ün eıydmlıların bu bayra~a iştiraki temenni olunur. 
2 ) Gezi otobüslerle yapılacak ve her şahstan gidip gelme 

ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kurut alınacaktır. Ku
cakta oturan çocuklardan licret alın~az, yer işgal eden co
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam ücret alınır . 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 dedir. 

) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müracaat sı-

rasile verilecektir. 
5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 

• beraberinde götürmelidir. 
6) Geziye iştirlk edecekler, gezi komitesinin proğramına 

uymağa mecburdur. 
7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri için aş'adaki tertibat 

alınmıştır. 

A : Halkevi bandosu iştirak edecektir. 
8: Ulusal oyunlar oynanacaktır. 
C : Saat 17 de Niza harabeleri gezilecek, salahiyettarlar 

izahat verecektir. 
8) Dönüş saat 19,30 dar. 

9) Bu geziye iıtirik edecekler 15;41938 gunune kadar 
halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletlerini 
almalıdirlar. Gezi gomitesi . 

-

Nafia V ekiletinden : 
· Eksiltıİıey konulan i' : 
1 - Küçük mendres ıslah sahasında yapılacak büyük ka

vuşutlar, küçuk 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 usuJile yapılacaktır. 

3 - İstekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi , Ba-
yındırlık 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. 

ilin 
Aydın l1Jpu sicil 
Muhafızlığından 
Aydınpalas oteli sahibi İs 

mail Hakkıya borçlu Ali ağa 
oğlu Mustafaya aid armutlu 
köyilniin köyaltı kara yer 
mevkiinde doğusu gemi yolu 
ve hafız ahmed batısı Ahmed 
Ali oğlu kuzeyi yol ve kınkız 
oğlu Mustafa güneyi kara ve
linin muıtaf a ile çevrili 12 
dönüm mikdanndaki tarlanın 
'tasarrüfunun tahkiki için ga
zete ile ilin tarihnden itibaren 
11 giln sonra mahalline me
mur gönderilecektir. Sözü ge
çen yerde mnlkyet veya ayni 
bir hak iddiaıında bulunanlar 
varsa ellerinde mevcud mute
ber vesikalarile birlikte ma
hallinde bulunack memura 
veyahut o güne kadar idare
mize muracaatları bildirilir. 

(433) 

12 18 26 4 

ilin 
1 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan ef. ma
hallesinde 82 ada 15 parsel 
No. lı ve 31 metre murabbaı 

arsamn mülkiyeti açık artırma 
sure tile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metresi iki liradır. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü

dürlüğüne, artırma için 18/4138 
pazartesi günü saat 15,30 da 
465 kuruş muvakkat teminat
larile birlikte Belediye daimi 
encilmeoine muracatları ilin 
olunur. (420] 

2 7 12 17 

imtiya z sahibi ve Umumi N~frlrat 
Müdürü : Etem Mendru 

Basıldığı }er : 
c. H. P. BatameYi 
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AYDIN SAYl : 214 . ,, ....................... ~ 
• DOKTOR · 

J Fuat Bayrakdar 
~ 
il) 
~ 
Ftf' 

Bel •olaklafu, Firengi ve Cilt laa.talılıları mciteha••ıaı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı kartısında köte başında 

! Muayene saatleri: 

' Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

-...~ ................ . 
,,~ ..... 1 •• 1 ........ ·;.,-..... 

it DOKTOR - OPERATÖR 

J Medeni Boyer 
D' Memleket Hastanesinin yeni Operatarn 
ı H~stalannı Her gün park caddesinde Demirci 
j Bay Oımanın yeni yaptırdığı evin iist kabncla 
p kabul eder. 
• Muayene saatlan : 
Ilı Sabahlan 8 kadar 
lı- Akıamlan 3 - 8 

'•a. 66AAA0

• .. •e 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
muayenehanesinde, hergiln saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar haatalannı kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 

C. H~ P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
....................................................... • • i DOKTOR i 
i FAHREDDİN SÜGÜR • 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Mütahausaı 
i Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden bıtiaulı 
• Muayenehane: >ydınia Gazi Bulvarnıda Bafalıowlu dükk.Aaıaıa i iizerlade her pa aababdan aktama kadar Haatalannı kabul eder • ....................................................... , 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilümum memurin 

Demirgolu caddesinde icadın ve erlcelc 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuua mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy

metli bir örnetl olan AYDIN TARhilnt Aydında Belediye kartı .. nda 
Süleyman Gezer, lstanbıılda Remzi kütüpbanuinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydmın bütün tarihi malıi'Datandaa batka cotrafi tabii maluma
hnı da bu kitaptan öğrenecekzlniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini taYsiye ederi1. 
Fiab 250 kuru.ttur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


