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Balkan antantı 
Matbuat konferansı 

mesaisini bitirdi 
İstanbul 14 ( a.a. ) - Bal

kan antantı matbuat birliği 
konferansı bugün Yıldız köş· 
künde son toplantısını yap

nu.ştır. Bu toplantıda konf e~ 
l'ansın toplantısı münasebetile 
Romanya, Yugosdavya, Yuna-
nistan ve Türkiye devlet ve 
hükumet reislerine çekilmiş 
o)~iı tazim telgraflarma gelen 

ce:vapJa.r v~ bunları takibende 

konferans komiteleri tarafın
d~iı verilen . raporlar okun
llıUftur. 

Dört devlet arasında mat
buat vasıtMile daha geniş ~
birliği zemmi ve Balkan mil

l~leri a-rasında daha yakin 
bir anlaşmayı mümkün kılmak 
içi'n yapılması tavsiye edilen 

i~ler hakkında temennileri ih
tiva eden bu raporların tas· 

vibinden sonra milli komiteler 

reisleri birer nutuk iradederek 

Balkan milletleri arasındaki 
l~sanüt ve eyi anlaşma hi!ile- . 

tine tercüman olmuşlar ve 

bü)ük şef Atatürke karşı 
ınensup bulundukları milletler 
l\amına hayranhk duygularını 

kaydetmişlerdir. ....... 
Fransa-İtalya 
Ticaret anlaşması 

imzalandı 
Roma, 15 - Fransa-İtalya 

<lrasında 1 Mayıs 1938 tari
hinden muteber olmak üzere 

Halllevi köşesi: 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Müze 

ve sergi şubesi komitesi 
toplanacaktır. 

2- - Saat 16 da Halke
vi salonunda boks ders
leri başlıyacaktır. 

3 - Saat 16 da Göste-
rit komitesinin mutad 
toplantısı vardır. 
4 - Saat 16 da Halke

bi binasında güreş ders
leri devam edecektir. 

5 - Saat 20 de Ka
ragöz oynatılacaktır. Da .. 

• 

Veliye yoktur. Herkes ~ 
davetlimizdir. 

. :::---

Büyük millet meclisinde' H. vekilimiz 
Mısırdan avdet ediyor 

İtalya 
ticari 

ve Japonya ile 
anlaşmalara dair 

kabul edildi 

aktedilen 
layihalar 

AnkaTa 15 - Büyük Millet Meclisinin bugünkü içtimaında 
İtalyadan idhal edilecek eşya ile İtalyaya ihraç edilecek eşya 
hakkmda vekiller heyetince ittihaz olunan karar ve Japonya 
ile aktedilen ticari anlaşma ve ordu subaylar terfi kanununun 
43 üncü maddesine ait ek kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilmiştir. Medis Pazartesi günü toplanacaktır. 

(a. a.] 

• 
Fransada 

Hükumet Tunustaki nasyonal 
sosyalist partisini lağvetti 

Mesai Nazırı Milli müdafaayı korumak içi o 
amelenin işe başlamasını tavsyie etti -

Paris 15 - Hükumet bir emirle Tunustaki Arab nasyonal 
sosyalist partisini lağvetmiştir. 

Paris 15 - Matbuat başvekil Bay Oaladiye ile hariciye 
nazırı Bay Bonenin Londra seyahatleri hakkında malumatları 

olmadığını yazmaktadırlar. 

Paris 15 - İngiltere Büyük elçisi dün akşam hariciye 
nazırı Bay Boney ile uzun bir görüşmede bulunmuştur, 

Paris 14 I AA. ] - Fransız ayan meclisi yeni kabine 
tarafından teklif edilmiş olan mali tedbirleri tasvip etmiştir. 

-----------==------'-=-·-==~~~~;;;_.~~-

Sovyetler 
Birliginin yeni Türkiye 

elçisi geliyor 
Moskova 15 - Sovyetler 

birliğinin yeni Türkiye elçisi 
B. Deretiyef 13 Nisanda Mos
kovadan hareket etmşitir. Bü
yük elçi Türkiye maslahatgü
zarı ve hariciye erkanı tara
fmdan teşyi edilmiştir. 

• .,. ,_M"°t.<t~ 
• • 

lngiliz - Italgan 
anlaşması bugün 
lınzalanıgor 

f 
1 Macaristan da 
Zabıta boykotaj teşeb

büsünde bulunanları 
tevkif etti 

Peşte 15 - Zabıta Macar 
devleti aleyhine boykotaj yap-

mak üzere teşebbüsatta bu
lunan bir çok kişiyi tevkifet
miştir. 

ita/yan tayyareleri 
Bük,.eşe gidecek 
Bükreş 15 - Koreyno ga

zetesi Romen hava nazırının 
Roma seyahatini iade etmek 

üzere ceneral · BaJbonun ku
mandasında bir tayyare filosu
nun 27 nisanda Bükreşe ge
leceğini yazmaktadır. 

(a. a.J 

Kahire, 15 (A.A.) - Hari
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
dün sabah Kahireden ve ak
şam üzeri de lskenderiyeden 
hareket etmiştir. Doktor Aras 
vapurla Beyruta gelmektedir. 

---+--

İspanyada 
1 F ranko kuvvetleri Ak 

denize 10 kilometre 
yaklaşhlar 

Salamanka 15 - Nasyona
list kıtalar Pirene dağları bo
yunca ileri hareketlerine de
vam etmektedirler. Güneyde 
Nasyonalistler mühim bir mer-

kez olan Sanmaçiyo kasabası
nı işgal ederek Akdenizin on 

kilo metre yakınına kadar 
ilerlemişler ve mevzilerini tah
kim etmişlerdir. 

Cumhuriyetçiler buna karşı 
Madrid cephesindeki kuvvet
lerinden bir kısmını naklet
mişlerdir. __ ,.,_ 
Mısıra gönderilecek 
yaş ve kuru 
meyvalar 

İzmir türkofis direktörlü
ğünden ticaret odalarına bil
rildiğine göre : 

Mısır hükumeti, dış ülkeler
den idhal olunan bütü yaş ve 
kuru meyvalarm emraz ve 

haşarattan ari bulunduğu hak· 
kanda, mahalli ziraat dairele-

rinden alınmış şahadetnamele
rin ibraz edilmesini mecbur 
kılmıştır . 

Mısır hükumeti bu hususta 
sıkı bir kontrol takbik et
mekte ve şahadetnamesi ibraz 
olunmıyan malların idhaline 
müsade etmemektedir. 

Mısıra yaş ve kuru meyva" 
gönderen ihracatçılarımızın şa
hadetnamesiz mal gönderme
meleri menfaatleri iktizasın

dandır. 
ticaret ve tediyat anlaşmaları 
imza edilmiştir. 

Londra 15 [ A.AJ - Roma
dan alınan haberlere göre iki 
memleket arasındaki müzake
relerin müsbet bir neticeye 
vardığını ve buna ait itilafna· 
menin Cumartesi günü Roma~ 
da imzalanacağı bildirilmek
tedir. . - Halkevi başkanlığından 

Muğlada /(ar 
Muğla 15 - [A.A.] - Her 

tarafa yağmur yağmaktadır. 

Muğla civarındaki dağlara kar 
düşmüştür . 

17141938 Pazargünü yapılacağı ilan olunan Sultanhisar 
portakal bayramı gezisi havaların bozuk gitmesinden geri 
bırakılmıştır. 

- Takarrür edecek gün ayrıca ilan olunacak ve geziye iş
tirak için adlarını yazdıranlarada bildirilecektir. 

.. 
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Fıkra 

Ameliyat 
E.ıc<-

Parmagımdaki ufak bir çi- vermemeli, onlara inammızın 
ziğin bir yara halini alıp da namlısım hemen çevirmeliyiz. 

günden güne cerahatlanarak Korkunun esiri olarak iztı-
ancak o yaranın üstündeki ve rabımızın illetini muvakkat 
etrafındaki deriyi kestikten tedbirlerle sürkleyüp yakın bir 
sonra eyileşmesinden pay ala- ölümü ameliyatın büyük ihti-
lım. O güne kadar parmağıma maller taşıyan kurtarıcı mü
koyduğum gazlı bezler ve al- 1 dahalesine tercih etmekdense 
kol hiç kir etmiyordu.. cesur adımlarla ve bu kısalan 

Bütün iç organlarımııın bu Öm•·Ün uzayacağı ümitlerile 
neviden çürümüş ve iltihap- mukadderatımızı operatörün 
laiımı5 arızalarına karşı onla- bıçağına teslim etmemiz evla· 
rln yegane şifacısı olan ame- dır. 
liyatı vücuda sağlığı bıçak gi- Şüphesiz ameliyata karşı 

bi · kestirip verecek bir kur- duyulan korkunun menşe iti-
tarıcı telakki etmemiz gelir- barile saltanat devirlerinin 
ke"n aksine ondan ölümün ihmallerine varan bir alakası 
abus hayalini görür gibi iir- vardır. Fakan vatandaş sağlı-
küyoruz. ğına en büyük ehemmiyeti 
aklımıza üşüşen kara; şüphe veren cumhuriyetin münevver 
kargalarının, bu günün ileri nesillerinde artık bu korkunun 
Tıp · ve ilmini idrak eden umacı ve gayya kuyuları gibi 
kafalarımızda daha fazla ötüş- mevhum ve gayri mevcut bir 
melerine. bir hastanın, bir aile- şey olduğuna inanmamız la-
nin ve bir memleketin istik- zımdır. 
hali ve sağlığı için me_ydan A. Özdemir Altümsek 

· .Halkevi Başkanlığından : 

Halkevimizde her çarşamba günü verilmekte 
.. ıan seri konferanslara 20-4-938 çarşamba günü 
devam olunacaktır. 
· Bu konferans orta okul öğretmenlerinden Bn. 

Nimet Ak tarafından verilecektir. ( Suynn Öne
mi~ şehirlerde iyi bir su nasıl temin olunur) mev
zuludur. 

Bu çok mühim konferansı . kaçırmamaları 
bütün hemşehrilerimize tavsiye olunur. 

PROGRAM 
1 - Müzik Konseri : 

A : Tırtıllar Operet 
Tango 

Keman, viyolonsel, piyano 
B ::Deniz gözler 
C : Milli havalar " 

2 - Konferans (Suyun önemi, şehirlerde iyi 
su nasıl temin olunur ) 

3 - Müzik konseri : 

" " 

Bayan 
Nimet Ak 

D: Titanik Vals Keman Viyolonsel piyann 
E : Siyah gözler Tango " " " 
F : Milli havalar " ,, " 

Davetiye yoktur, herkes davetlimizdir. 

Halkev.i Başkanlığından : 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi tarafından bir 

hikaye müsabakası tertip olunmuştur 
Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de bitecek ondan sonra 

gelecek hikayeler müsabakaya idhal olunmıyacaktır. 

Müsabaka şartları : 

1 - Mevzu Milli olacak. 

2 - Büyük kıta iki kağıdın yalnız birer tarafından fazla 
yazılmayacak. 

3 - Hikiyeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 

batkanlığma ) gönderilecek. 

4 - Birinci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir. 

Terbiye bahi&leri: 

Çocuklarda uyku ve 
dinlenme itiya_dları 

Küçük çocuğun hayatında 
uykunun g1da kadar mühim 
bir unsur olduğu malumdur. 
Her evde çocuğun muntazam 1 

uyuması istenir. Fakat bu iste- 1 

ğin tahakkuku için çok kerre 
büyük müşkilat ile karşılaşılır. 
Bu yazıda bu zorlukların ne
lerden ileri geldiğinden ve 
böyle vaziyetlerde alınması 

gerekli olan tedbirlerden bah
setmek istiyoruz : 

Her şeyden evel kısaca ço
cukların muhtelif yaşlarına gö
re uyykuya verilen saatleri 
göralim: 

Çocuk ilk üç ay<la aşağı 
yukarı 20-22 saat uyur ve bu 
suretle zamanının en büyük 
kısınını uyku ile geçirir. Altı 
aylık iken 16 saat uyur ki bu
bunun 13 14 saati gece ve biri 
öğleden evel, diğeri öğleden 

sonra oimak üzere birer bu
çuk saatlik günd.üz uykasuna 
aiddir. Uyku saatleri bu za. 
mandan sonra iki yaşına doğ
ru azalır, artık gece ve gün
düz uykuları için 13 - 14 saat 
ayrılır. Bu zamanın 12 saat 
kadarı geceye ve 2 saat ka
darı da gündüze verilir. Buhal 
dört yaşına kadar sürer. 

Yukarda gösterdiğimiz sa
atlara rağmen uyku mesele
sinde ferdi farklar olduğunu 
ayni yaşta hulunan bütiin ço
cuklarda daima ayni hal gö
rülmediğini de kaydetmeliyiz. 
Çocuklar için uykuya ayrılma
sı lazım gelen saatleri tetkik 
eden müddekiklerin fikirleri 
de tam bir anlaşma göster-

miyor. Bundan dolayı çocuğu
muzun uykusunda kendi ken
dimize halledemediğimiz zor
luklar karşısında kaldığımız za
man bir çocuk doktorunun 
fikrini almamız doğru olur. 

Şimdi meme çocuğundaki 
uyku ile daha ileri yatlardaki 
uyku itiyatlarında dikkat et
memiz lizımgelen hususlara 
geçiyoruz: 

Yeni doğanın büyük istira
hat ihtiyacına günün 22 saa
tini uyku ile geçirmesi en bü
yük bir delildir. Hatti çocuk 
bu zaman içinde uyaoık olsa 
bile büyük, büyük açılmış 
yuvarlak gözler ile sakin bir 
dinlenme halinde gibidir. Bu: 
nun içindir ki aç elduğu, altı 
kirlendiği ve üşüdüğü zaman
lar hricinde kendisiyle meşgul 
olmak istersek çocuk haykı
rır, kollarının, ayaklarının ve 
bütük vücudunun bareketlerile 
rahatsız olmut olduğunu s6s
terir Bi:hassa ilk altı haftaya 

kadar çocuğu zaruri ihtiyaç
larına cevap vermekten mada 
hiç bir suretle rahatsız edil
memesi lazımdır. Çünkü ço
cuk bu devrede kendisini eğ
lendirmek için yaptığımız ha
reketlerin hiç birisinden isti
fade etmamekte, aksine ola
rak zarar görmektedir. 

Umumiyetle emzik çocuğu
nun muhtaç olduğu büyük sü
kunet namıııa çocuk yanında 
yöksek s.csle bağırmak, kap&
yı şiddetle çarpmak gibi her 
nevi büyük . gürültülerden de 
çekinmeliyiz. 

Ancak çocuğu tam sükft
nete terk edelim diy.e 
gündelik hayat için zaruri 
olan bir takım seslerden ve 
hafeketlerden' çocugu uza~ 
tutmak yanhş olur. Oda içiri
de normal gidip gelme, nor
mal bir tonla konuşma, gece
leri hafif bir lamba ışığı gil>i 
her evde her zaman ·olabile
ç~k tesirlere çocuk daha ilk 
anlardan alışmalıdır. YalnO: 
bütün gürültü kesilince uyuya 
bilen, odasında an~ak pek lıa: 
fif ayak ·sesleri; ' pek yavaş 

konuşmalar olduğu vakit uyan
mıyan, ancak sallanarak uyu
tulan çocuklar bu şartların 
olmadığı zamanlard,a çok z~r.
luklar çekerler .ve etraflarına 
da çektirirler. 

iık altı ayda çocuk ile eğ
lenmek ve okşamak niyetile 
bir defada 5-10 dakika meş

gul olmalıdır. Yukarıda söyle
diğimiz gibi ilk allı haf ta için 
buna da lüzum yoktur. Altı 

aydan sonra bu okşama ve. 
eğlendirme zamanı yavaş ya
vaş uz.atılabilir. 

Meme çocuğu günün en bü
yük kısmını uyku ile geçir· 
mekle beraber muntazam 
gıda verilen evlerde uyku da 
muntazam bir manzara göste
rir. Mesela çucuğa dört saatta 
bir meme veriliyorsa uyanması 
da bu gıda f asılalarıoa uygun 
olur. Buna mukabil rastgele 
emzirilen, mama verilen ço-
cuklarda gıda gibi uyku da 
karmakarışıktır. 

Meme çocuğunun uykusunda 
olduğu gibi daha büyük ço
cukların uykusunda da tam 
bir intizam lazımdır. Öğleden 
evelki, öğleden sonraki ve ıe
ce uykusunun başlayacağl saat 
mutad haricinde - evel olsun 
sonra olsun- yirmi kadikadan 
fazla çıkmamalıdır. Amerika
da bu hususta yapılan tecrü
beler bu muayyen saatın 10-20 
dakikadan fazla şaştığı zaman-
larda uykunun nizamını kay
bettiğini )fÖstermi,tir. 



SAYI : 218 AYDIN YÜZ 3 

23Nisan 938 Ulusal Devletin kuru
luş ve çocuk bayramı proğramı 

Belediyemiz Çirte icra 
Bir cenaze otomobili 1'fem11 r/11ğundan 

Aydında Mukim uncu Hasan 
alıyor oğlu Hüseyine BorçJu Gök 

Umumi esaslar Belediye dt1imi encümeni yakalı Kazıma aid tapunun 

1 - Bayramın başladığı 
22141938 Cuma gunu saat 
13 ten itibaren resmi ve hu
susi daireler, kurumlar, mües
seseler, mağaza, dükkan ve 
evler donatılmış bulunacaktır. 

2-22 ve 23 Nisan akşamla
..rı birinci madde de sözü ge
çen yerler ten,,ir edilecektir. 

Birinci Kısım 
23 Nisan 938 proğarmı. 
1 - Bugün okul bılebeleri 

gösteri ve geçit resmi yapa
~aldardu;. 

2 - Gösteriye iştirak ede· 
cek bandolar, talebeler, spor
cular, Çocuk Esirgeme kuru
nıu temsilleri saat 10 da 
Cumhuriyet İlkokulunda top
lanmış bulunacaklar , saat 
1-0,15 te hareket ederek ve 
aşağ,daki sırayı takip ederek 
ffalkevi alanına geleceklerdir. 

A : Askeri bando 
B : Sanat okulu 
C · : Ortaokul 
D : Halkevi bandosu 
E : İlkokullar ( Kültiir di

l:cktörünün koyduğu sıra ile ) 
F : Sporcular 
G : Çocuk esirgeme ku

iluaıu temsilleri, kamyon ve 
otomobiller. 

3 - Saat 10,30 ta İlbay 
"e Parti başkanı, şehri mizdl! 
bulunan saylavlar, komutan 
\te subaylar, a genel, Şar, 

'Parti, Halkevi ve hayir ku
rumları daire amir ve memur
hltı, banka müdür ve memur
lan Halkevi alanında halk 
kürsüsü yanında yerlerini al
tnış bulunacaklardır. 

4 - Tören baş komiseri 
hazır işareti verince : 

A : Askeri bando istiklal 
llıarşını çalacaktır. 

8 : Halkevi adma Sanat 
0 kulu direktörü Bay Emin 
trbey tarafından bir söylev. 

C : Sanat ve Orta okulları 
adına birer, İlkokullar adına 
iki. talebe tarafından söylev
ler ·verilecek şiirler okuna
caktır. 

S - Bundan sonra okullar 
~eçit resmi yapacaktır. Geçen 
0 kullar uray alanında topla
llotcaklar, geçit resminden 
8<>nra bandolar yerlerini alın
ha talebeler belediyeyi selim
bYarak tezahürat yapacaklar, 

Utadan hükumet alanına gi
d~cekler, hükiimette Atatürk 
büatüne çelenk koyacaklar ve 
~:~ahürat yaparak okullarına 

0 neceklerdir. 
6 - Merasim baş komiseri 

l::tnniyet amiri Hidayet, komi
~~tler öğretmen Hikmet Şölen, 
~•fat Emnalar, Saib Baysaldır. 

7 - Bütün okul talebele-

lerile küçiiklere Parti ve Be- dün öğleden sonra reis Nafiz 5131933 Tarih ve 1 Numarada 
ledive tarafından hediyeler Karabudağın başkanlığında kayıtlı Gök yaka köyüntin 
verilecektir. Alanda talebele- toplanmıştır. öküz korusu Mevkiinde şarkan 
lerin fazla beklememeleri için Encümen bu toplantısında arnavut arif ve fettah ağalar 
bu hedı'yeler sabahtan okul- ı· · d F d b'll garben deveci Yusuf oğlu ve zmır e or otoma ı eri mü-
lara gönderilecektir. hacı şekerci ve arap oğlu 

essesesinin cenaze otomobili 
8 - Alaya çocuk Esir- mehmed şimalen hacı ahmed 

yapılmak üzere yarım tonluk 
geme kurumu, kurumun oğlu ve hacı hüseyin oğlu 
mana ve hizmetlerini belirten bir kamyonet şasisi hakkında ahmed ve kü.cük mehmed ve 
temsiller taşıyan dört kam- yaptığı teklifi tetkik etmiş ve arif ve fettah ve cenuben yine 

yonla iştirak edecektir. Bu bin ikiyüz elli liraya hu kam- arif ve . .fettah ile çevrili 3000 
kamyonlarm her birisinin ha- yonet şasisinin alınmasına ve lira kıymeti muhammineli 300 
zırla.nması tam teşekkiillü ilk bunu . mahallinde teslim almak dönüm otlakiyenin nısıf hisse-
okulların birisi kabul etmiştir. üzere Belediye fen işleri mü· si açık artırma ve peşin para 

9 - Geçit resmine iştirak · · ile mülkiyeti satılığa çıkarıl-
dürü Irfan Saylamm Izmire 

edecek küçüklerin binmeleri mıştır. 
için Parti, 7 Eylule, Belediye gönderilmesine karar vermiş- 1 - İpotek sahibi. alacaklı-
Cumhuriyete, Halkevi, Gazipa- ~t!!!!!!i!!!!!r·~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~- il larla diğer alak~darların ve ir-

şaya, Türk spor kurumu, Güzel- imtiyaz sahibi · ve U~ıumi Neşrlvat tifak hakkı sahiplerinin gayri 
hisara,Havakurumu, Orta ma- Müdürii ' Etem Meııdre« 1 menkul üzerindeki hakları.ôı 
halle, Kızılay, Halide Hatun Basıldığı yer : hususile faiz ve masrafa ~air 

C. H. P. Basımevi 
mekteplerine birer kamyon [ Lütfençeviriniz ] 

göndereceklerdir. Kamyon te
min olunamazsa kamyonet ve 
yahut oto temin olunacaktır. 

10 - Saat 15 te Başvekil 
Celal Bayarııı Parti ve Halk
evine atmağan buyurdukları 

fotoğrafJarmm şeref yerine 
konma töreni yapılacaktır. Bu 
törene üçüncü maddede yazılı 
za tler davetlidirler. 

11 - Saat 16 da 7 Eyliil 
ilk okul talebesinden Oktay 
Günday tarafından Halkevi 
salonunda arkadaşlarina bir 
eglence tertip olunmuştur. Bu 
eglcnceyi Halkevi sosyal yar
dım şubesi ve okul baş öğret
menleri idare edecektir. Eğ
lenti saat 6,20 ta bitecektir. 

GECE: 
12 - Alanlarda muzikalar 

calacak. Halk eğledirilecek 
ve fener alayı yapılacak. 

13 - Sat 21,20 halkevi 
salonunda bir müsamere ve
rilecektir. 

A : İstiklal marşı 
B: And 
C: Atatürkün büyük nutuk-

larından bir parça 
Ç: Kavga sonu piye 3 perde 
D : Onuncu yılmarşı 
Not : Müsamere girme kart

ları kalkevi başkanlığı tara-
• fından 22 ve 23 Nisan gün
leri öğleden sonra halkevin
de dağıtılacaktır. Çocukların 
eğlentisi münasebetile salon 
hazırlanacağından kapı tamam 
saat 21 de açılacaktır. daha 
önce bila istisna kimse gire
mez. Girme kartlarının arka
sında yazılı talimata riayet 
mecburidir. 

İkinci kısım 
Hafta proğramı 

14 - Nisan 938 Pazar gü
nü: Lik maçlarına bütün ço
çocuklar parasız girecektir. 
Akşam saat 17den20ye ka-

C. H. P. İl yönkurul ~aş~anlığında~ 
Meşrutiyet mahallesinde Partimiz malı olan karakol bina

sının 672 lira 64 kuruşla keşif bedeli tamiri on beş gün müd~ 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid şartname plan ve keşif evrakı parti .bürosunda 
her gün görülebilir. Eksiltme 29 Nisan 938 perşanhe günil saat 
17 de parti kurağında İl yönkurul huzurile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için % 7,5 depozito akçesi yatırılması 

ve ihaleden sonra hunun 0 0 15 iblağ edilmesi şarttır. han, mu

kavele ücreti ve diğer masraflar mütahide aiddir. 
[444] 16 20 24 28 

dar çocuklara halkevi ve ço
cuk esirgeme kurumları tara
fından bedava sinema göste
rilecek. Bu sinemaya bütün 
okul talebeleri ve bu yaştaki 
çocuklar davetlidir. 

15 - 25 Nisan 938 Pazar
tesi günü: Saat 16 da ~osyal
yardım şubesi ve çocuk esir
geme kurumu tarafından gür
büz çocuk müsabakası varcbr. 
Müsabakaya girecek çocukla
rın o gün sabahtan müsabaka 
zamanına kadar adları balke
vi bürosuna yazdırılmalıdır. 
Kazananlara kıymetli hediye
ler verilecektit. 

Gece saat 20 de: İlk okul
ların müşterek birinci müsa
meresi vardır. Bu müsamere 
kartları ilkokul baş öğretmen
leri tarafından dağıtılacaktır. 

16 - 26 Nisan 938 Salı : 
Köycülük ve gösterit şube

leri tarafından köylü gecesi 
yapılacaktır. Proğram 12 inci 
maddenin aynidir. Bu müsa
mere ıçın girme kartlarını 
Parti köy ocak başkanları salı 
günü Halkevi bürosundan ala
rak dağıdacaklardır. 

17 - 27 Nisan çarşamba: 
Saat 15 de Sosyal yardım 

şubesi ve çocuk esirgeme ku
rumu tarafından ilkokul ta
lebelerine Pınar başında kır 
eğlenceleri tertip olunacaktır. 

Müsabakayı kaz~~anlara he
diyeler verilecektir. 

Gece saat 20 de : Halkevi 
salonunda Karagöz oynatıla

caktır. Karagöz yalnız çocuk
lar içindir. 

18- 28 Nisan938 perşembe: 
Saat 20 de İlkokulların müş

terek ikinci müsamereleri var
dır: Gitme kartları Baş öğ
retmenler tarafından dağıdı

lacakbr. 

19 - 29 Nisan 938 cuma: 
Saat 15 de Spor alanında 

ilk okullar arasında voleyb~l 
maçları yapılacaktır. Alan bü
tün çocuklara serbesttir. Saat 
20 Karagöz vey.a kukla oyunu 
vardır. 

Buda yalmz çocuklar içindir. 
20 -30 Nisan Cumartesi : 
Orta okul talebelerinin mü-

sameresi vardır. 
A : İstiklal marşı. 
B : Helvacı çırağı piyes 
C : Şiirler, monloğlar, oyun

lar. 
D : Derse çalışalım komedi 
Bu müsamereye girme kart· 

ları ortaokul direktörlüğü ta
rafından dağıtılacaktır. 

21 - Bu proğram davetiye 
yerinedir. Proğram komitesi 
adı geçen kurul ve kurumla
rın tesbit olunan yardım ve 
müzaheretlerini bekler. 

Aydın Halkevi Başkanlığı 



YOZ: 4 

olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri, Aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

2- Artırma şartnamesi del 

laliye dairesinde ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhale2415!938 tarihinde salı 
günü saat 15 de Çine icra 
memurluğu odasında yapılacağı 
ŞJJ kadarki tayin edilen işbu 
zamanda gayri menkule tak
dir edilen kıymetin teklif edi
l~cek bedel % yetmiş beşini 
bulmadığı surette artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 

AYDIN 

şamba günü aynı saatte ençok ı 
artıran üzerine ihalesi yapı

lacağı ve bu artırmada dahi teklif ı 
edilecektir. 

3 - Artırmaya iştirak için I 
gayri menkulun muahammen 
kıymetinin ~o 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarını ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 

artırma on beş gün daha tem
did edilerek 15 nci günü olan j 
8 Haziran 938 tarihinde çar-

teslim isterse masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
memuriyerimize müracaat eyle
meleri ve taliplerin tayin 
edilen gün ve saate şartname
yi okuyarak hazır bulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla
ra riayet etmeleri ilan olunur. 
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~ DOKTOR - OPERATÖR 41 1 

;_- Medeni Boyer i~ 
IS" 'Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 1 1 Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 4j 
i1 Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
p kabul eder. <I !!: Muayene saatları : ~ 
E'§f' Sabahları 8 kadar ~ 
!) Akşamları 3 - 8 368 f 
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~;J BAKTERiYOLOG; ~:1 
:.€ Doktor Şevket Kırbaş •l 
~!1 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı !~ 

n ~-

SAYl : 218 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri : 

Sabah saat 7 - 8 
Alqamları 15 - 18 kadar 

~~ 1 6ıiıı1iı6tm8ı6~1ı·~ 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

AYDIN 
• 

• • • • • .. 
t 

;,_• ;: Hilkfımet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [:~ 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~~ 
üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi t!~ 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+] 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan f+' 

ilin; her köşesine dağılan ve en 

f:t"i Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [tl 
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C. H. P. 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


