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ZELZELE DEVAM EDİYOR 
Kamutay feliketzedelere ya.rdım I t~~ı::::ı:rı 
için 30000 liralık tahsisat kabul etti Ri~:~;r~u~:u~ A~m~i ka-

KIRŞEHİRDE YENİDEN YIKINTILAR OLDU 1 tip~f~~;:n t~~!!.:'.i':~!'. 
Kırşehir, 25 - Bu sabah dört saniye süren şiddetli bir zelzele 

o4muştur. Yeniden yıkıntı vardır. 
A.11kara, 25 - Bu sabah saat beş otuzda Ankarada hafif bir 

zelzele olmuştur. 
tahmin edilmektedir. Bunlar
dan başka hafif olarak dört 

. sarsıntı daha kaydedilmiştir. 

a. a. 

: sebetile yurdun iç Te dı
şından Reisi cumhur Ata
türke sayın halkın yüksek ı 
hislerini ve heycanlarım 1 

bildiren bir çok telgraflar ' 
gelmektedir. Bunda• pek 
mütehassis olan Atatürk 
teşekkürlerinin ve saadet 
dileklerinin iletilmesine / .. -
nadolu ajansını memur et
miştir. 

- -- ~ -

Ankara 25 - Dahiliyeve
km ve Cumhuriyet Halk par
tisi Genel sekreteri Bay Şük
rii Kaya genel müfettişliklere 
valilere ve parti başkanlıkla· 
tına atideki tamimi gönder-
tnh tir. 

Ankara 25 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Fikret Tunca
nın başkanlında toplanarak 
Divanı Muhasebatın 937 büt-

ket arzında zarar görenlere ' 
yardım olmak üzere 30 bin 
liralık kanun layihası müza
kere ve kabul edilmiştir. Bu 
kanuna göre 937 mali yılı di
yunu umumiye büdcesindeki 

Başvekilin teşekküril. 267 bin liradan 30 bin lirası 

Vatanın her bucağından 
Kırşehir felaketzedelerinin 
Uğa adıkları acıya iştirak edil
diği hakkında bir çok telgraf 
lar gelmektedir. 

Bunu şükranla karşlayarak 
ıarara ağrıyan vatandaşlara 

Yardım için toplanacak iane- , 
lerin kızılay genel merkezine 
J:hnderilmek üzere kızılay şu
be)erine verilmesini rica ede
tit». Kızılay kurmu bütün teş
kilatını seferber ederek felakt 
2:edelerin yardımına koştuğu

tı.u arzedim. 

İstanbul 25 - Rasadhane-
• 
tlen tebliğ edilmiştir: 

Son on iki saat zarfında 
~isrnoğraf dört zelzele kayd
thııiıtir. Birinci zelzele saat 
21,10 da ikincisi 22,19 da, ü
~iincüsü 9,42 de ve dördüncü
~u. de 9,30 otuıdadır. Bunların 
~~ı~ele mmtakasında olduğu -- . 

Halkeoi köşesi: 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Halke

tj binasında güreş ders
leri vardır. 

1 - Saat 17 de dil, 
tarih komitesi toplana
~aktır. 

3 - Saat 20 de Fran
lıllta dersi devam edecektir. 

4 - Saat 20 de Köylü 
Rec:.esi yapılacaktır. Bu 
ll:a6samerenin kartları köy
tülük şubesi tarafından 
Pa.rti ocak başkanları va· 
tlla.siJe dağıblacaktır. 

çelerinde münakale yapılması 

ve bazı maddelerin gümrük 
resimlerinden maafiyeti hak
kındeki kanun layihaları mü
badillere verilen emlak ver
gilerinin affına dair olan ka
nun layihasını kabul etmiş 

ve Adananın İnceli aşiretin
den Sabri Alinin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki 
mazbatayı tasdik etmiştir. 

Umumi tiyatro ve sinema- , 
lara 16 yaşıodan aşağı ço
cukların girmesini yasak eden 
Kanun liyıhası bir daha tet
kik edilmek üzere Adliye En
cümenine havale olunmuştur . 

Müteakiben Kırşehir hare-

indirilerek zarar görenler yar
dım için açılacak fasla nakle· 
necektir. 

Bu kanunun müzakeresi es
nasında bu yardımın kafi o
lup olmadığı hakkında vaki 
olan suale karşı, Dahiliye Ve
kili ve Cumhuriyet halk par
tisi genel sekreteri Bay Şürü 
Kaya ezcümle demiştir ki; 

Bu ilk yardımdır. İhtiyaç 
nisbeti tahakkuk ettikten son
ra hükumet meclisten ayrıca 
tahsisat istiyecektir. Kızılay 
kurumu hareketiau sahasında 
var kuvvetile çalışmakta ve fe
laketzedelerin ihtiyaçlarını te
min ile uğraşmaktadır. 

[a. a.J 

Ankara 2S - Batvekil Bay 
Celil Bayar Hakimiyeti Milliye 
bayramı münasebetile her taraf
tan gelen tebik tdgraflarına -
cevap vermeğe vakti müsait 
olmadığından anadolu ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. -···-Halkevinde : 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Çocuk esirgeme knrum• 
tahndan ve helkevi sosyal 
yardım şubesi ile birlikte ter
tip olunan gürbüz çocuk mü-

- -. sabakası dün halkevi salonun
da yapılmıştır. 

Bol uda 1 

F eliket gören yurddaş
larımıza yardım için bir 
komite faaliyete geçti 

Bolu 24 [ A. A. ] - Yer 
deprenmesi yüzünden Kırşehir 
ve Yozgat havalisinde büyük 
felakete maruz kalan kardeş
lerimize yardım maksadile 
Boluda Kızılay kurumuna 
yardımcı olmak üzere bir ko
mite teşkil edilmiş ve komite 
don, gömlek, çorap ve para 
gibi gönülden kopan her tür
lü yardımı kabula başlamıştır. 

Komite bundan başka bu 
mmtalara kereste gönderilme
sini de temine çalışmaktadır. 
Köylülerimiz kerestelerin or
mandan fabrikalara naklini ve 
fabrikalarda bunların biçilme
sini meccanen Üzerlerine al· 
mışlardır. 

Sürek avı 
Aydın avcılarından otuz ki

şilik bir kafile evvelki gün 
Çinenin Çöğürlük köyüne gi

derek geceyi orada geçirmiı
ler ve ertesi günü köylülerin-
de iştirikile sürek avı yap· 

mışlardır. Avcılar bu sürekle 

Hayattan 11eal~T: 

Müsabaka, doktor Kemal, 
doktor Nafiz Yazgan, doktor 
Fuat Bayraktar, doktor Fahri 
Sügür tarafından idare olun· 
muş, müsabakaya giren ço· 

·0eY&ml 3 neli Sayfada-

Beti ana ve yirmi beşi yavru 
olmak üzere otuz domuz öl
dlirmiişlerdir . 

Titanik hadisesi ve Akpınar çocullları ! 
-·-

Titanik hadisesi, bir çokla
nmızın habrmdadır. Bu 
muazzam vapor bir buz 

parçasına çarpmış ve batmış-
tı.. Kaptan ve mürettebat, 
vapurun dakikadan dakikaya 
biraz daha batması karııımda, 
bütün iradelerini ve sükônet
lerini muhafaza etmitler, be
şer seciye ve metanetinden 
beklenmiyen bir kahramanlık 

ve vakarla yolcuları kurtar
mıya çahtmışlardı. 

Artık vazifeleri bitmiş, va
purun bütün bütün batmasma 
on, onbeş dakika kalmışb.. 

Kaptan ve bütün gemiciler, 
üstlerindeki gündelik elbise
lerini atarak, resmi elbi
selerini giymişler, ıu satlıile 
birleşmek üzere olan güver-

( Denmt 2'n~I aahtfede ) 
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Mülhakatta bayram tezahürleri 
23 Nisan bayramı vilayetin her tarafında heyecanlı 

tezahürlerle lcııtlıılanmııtır. Bu tezahürler lıalclcında 
muhabirlerimizden aldığımız mektupların bir kısmını 
butiinkii nüshamızda neşrediyoruz. 

Diğerlerini yarın neşredeceğız. -Sökeden : oyunlar yapıldıktan sonra 
Söke 23 [ Hususi ] - Sö- cumhuriyet anıbna çelenkler 

ke 23 Nisan bayramı her se- konmuş ve merasime nihayet 
nekinden daha zengin bir verilmiştir. 
proğramla ve bütün Sökelile- Merasimden sonra bütiln 
rin iştirakile büyük bir neşe okul talebeleri otomobillerle 
içinde kutlulanmıştır. Daha ve milli çalgılarla gezi yapa-
sabahın altısından itibaran rak okula dönülmüş ve dağıl-
herkeste bir telas, heyecan mışlardır. 

ve faaliyet görülüyordu. Akşam saat 20 de okul bi-
Sokaklar adeti kuşların sında öğretmenler tarafından 

cıvıltıları halinde şen çocuk tertip edilen mavi yıldırım 
sesleri ve l Jvıltılarile dolup ' piyesi çok heyecanlı ve mu-
taşıyor, halk akın akın tören vaffakiyetli olmuş ve gece 
meydanına koşuyordu. geç vakte kadar yapılan 23 

Saat dokuzda atılan bir Nisan bayramı geçen l>ayram 
top~a ve askeri bando tara- lardan çok güzel ve çok he-
fından çalınan istiklal marşile ı yecanlı ve zok kalabalık ol-
törene başlandı. Bu tazimden muş ve müsamere işine çok 
sonra, genç hatiplerimizden alaka gösteren baş öğretmen 
Aıi Kemal Çön körsüye gele- Bay Ziya Goral ve arkadaş-
rek heyecanlı bir hitabede larını tebrik etmekle beraber 

bulundu. teşekkürlerimizi sunmağı bir 
Bundan sonra okul çocuk- borç bilir saygılar sunarız. 

ları tarafından şiirler okundu 
ve çocuklara parti tarafından Sultanhisarında: 
hazırlanan hediyeler halkevin- Sultanhisarında 23 Nisan 
de dağıtılmıştır. çocuk bayramı çok parlak 

Öğleden sonra spor mey- kutlulanmışhr. Sabahliyin saat 
danında eğlenceler tapılacak onda Halk ve hükumet me-
ve akşam okullar yarafından morları cumhuriyet alanında 
bir müsamere verilecektir. toplanmış okul talebeleri elle-

Aydın - Münderecatımızın rinde yazılı levhalar ve yek-
çokluğundan muhabirimizin nasak elbislerile bu alana 
gönderdiği hitabeyi aynen gelmişlerdir. Öğrenciler 23 
neşredemedik. Nisana aid manzumeler oku-

Germencikte : muş öğretmen Mustafa Dün-
Germencik 24 _ [ Hususi ] darda bu günün tarihçesini 
23 Nisan 938 Cumartesi beliğ bir nutukla anlatmıştır. 

günü çocuk bayramı günü 
resmi ve hususi müesseseler 
çarşı ve dükkanlar bayraklarla 
donatılmış diğer tarafta milli 
çalğılar Çalmağa başlamış bu
lunuyordu. 

ilkokul talebeleri El vecize-
leri ve çeişitli çeşitli isteriz lev
haları ve iki otomobil etrafları 
mersin dallarile ve bayraklar
la süslenmiş ve Atatürk büstü 
otomibil üzerine konulmuş ve 
süslenmiş Ye etrafında mini 
mini yavrular olduğu halde 
bütün okul talebeleri ve halk 
hep beraber okuldan hareket 
edilerek Cumhuriyet alanına 
gidilmiş ve herkes yerlerini 
allDlf bulunuyordu. 

Yine proğram mucibince 
kürsiye gelen öğretmen Bay 
Vasfi ve B. İsmail taraflann
dan verilen söylevler halkın 
çok heyecanlı tezaburatlarile 
alkışlanmışlardır. 

•·Müteakiben okul talebeleri 
tarafından şiirler ve manzu
meler söylenmiş ve mini mini 
yavrUlar tarafından bir çok 

Kamunbaya da teşekküratta 
bulunmuştur .Müteakiben muh
tar M. Kemal Aralın çocuklar 
ıçın hazırladığı oyuncaklar 
dağıt lmış yaşasın Atatürk 
seslerile sevinç veşetaret için
de okullarına dönmüşlerdir. 

Saat on beşte okul tarafın
hazırlanan bir müsamere okul 
çocuklarına gösterilmiş ve bu 
müsamere de gece çocuk ve
lilerine verilmiştir. Müsamere 
çok canlı olmuştur. ----
Akada nümayişler 

Hayfa 25 - Akada mev
kufların tahliyesi için bir ta

kım bidiseler viıkua gelmiştir. 

Mevkufların karıları da dahil 
olmak olare bir nümayişçi ka-

filesi zabıtaya karşı koyduk
larından dağıtmak için zabıta 

silah kullanmağa mecbu olmuş
tur. N~mayişciler mevkufler 
üç güne kadar serbest bıra
kılmadıkları taktirde umumi 
grev yapacaklarını söylerek 
da~lmışlardır. 

Ortaokul talebesinin 30-4-938 .Cumartesi akşamı 
vereceği müsamere pro~amıdır 

1 - İstiklil mart•· 
2 - Atatiirk.. ( Şür) Nebahat 
3 - Helvacı çırağı : ( Piyes 3 perde ) son sııııf talebesi 
4 - Mehmetcik.. ( ıiir ) Hacer 
5 - Zeybek oyunları,. talebeler 
6 - Derse devam edelim .. ( komedi ) 1 perde .. son sınıf 

talebesi. 

K~vğa sonu 
Hakimiyeti milliye bayramı 

münasebetile Halkevi temsil 
kolu tarafından 23 Nisan Cu
martesi akşamı Halkevi tem
sil salonunda " kavga sonu " 
piyesi büyük bir muvaffaki
yetle temsil edilmiştir. 

Oynıyanlar : Bayan Seyide, 
Bn. F erihan ve Bn. Cemile 
ile BB. Hamid Ercan , Veysel 
Kültür, Muharrem Ural, Hay
dar, Sadi Özerdir. 

Salonda emsali görülmemiş 
bir kalabalık vardı. 

Rollerini çok iyi yapan 
gençler seyircilerin alkış ve 
takdirlerini topladılar ve bize 
hakiki bir sahne hayatı ya
şatttılar. 

Temsilde vazife alan halke
vi çocuklarını candan tebrik 
etmeği borç sayarız. 

Nazilli Ortaokul 
Talebesi 

24 Nisana tesadüf eden pa
zar x-üoü Nazilli ortaokul ta
lebeleri öğretmenlerinin işti

tirakile ve Nazilli - İzmir tre
nile selçuğa gitmişler, selçuk 
ve selçuk harabelerinde bir 
tetkik seyahatı yaparak gene 
İzmir Nazilli trenile okullarına 
dönmüşlerdir. 

-·+-

Küçüklerin 
•• • 

musameresı 

Çok parlak oldu 
Çocuk haftası münasebetile 

dün akşam şehrimizdeki ilk 
okul talebeleri müşterek bir 
müsamere verdiler. 

Müsamere proğramı çok 
zenğindi.. küçükler [ okullar
da 23 Nisan ] piyesi ile, şaT
kılı [ boş kale ] piyesi ve 
tablosunu ve [ Oktay bisikle
ti nasıl yidi ] komedisini cid
den muvaffakiyetle temsil 
etti. 

KUçükler mandolinle muzik 
konseri verdiler. Zeybek rak
sı, lspaDfol, Çin danılan ve 
bir çok rontlarada hakikaten 
çok muvaffak oldular. 

Birçok numaralanda zevkle 
seyredildi. 

Küçüklerin bu yüksek mu
vaffakiyeti salonu dolduran 
ana ve babaların sürekli al
kışlarile ve takdirlerile kartı· 
landı. 

' Titanik hadisesi ve 
Akpınar çocukları! 

(Battarafı loci sahifede) 

tede, safıharp halinde toplan
mışlar, geminin muzikası milli 
marşı çalmıya başlamıştır .. 

Hepsi selam vaziyetindedir. 
Feci akıbeti metanetle, sü
kunla, en ulvi bir mehabetle 
beklemektedirler. 

Sular göverteye hücum et
miş, evvela dizlere sonra gö
ğüslere kadar çıkmıştır .. 

Manzara ayn!dir. Eller alın
da ve selam vaziyetindedir. 
Çıt yok !.. En küçük feryat 
yok.. Ve bir dakika sonra bu 
ulvi manzara ve koskoca va
pur, . kaybolmuştur. Her şey 
bitmiştir, her şey susmuştur. 

* • • 
Memleketi, ta can evinden 

sarsan son Anadolu zelzelesini 
okurken, Titaniğin, bu efsane
vi ve misilsiz hatırasını göl
gede bırakan ve gazete ha-

berleri içinde, küçük puntolu 
harfler arasında kaybolan bir 
haber karşısında, ruhumun 

derin derin ürperdiğini ve 

göksümün, ancak Samedani 
hisler karşısında duyulan bll 
nevi gadp ve engin bir ka
barıklıkla sarsıldığını duydum. 

Zelzelenin asıl tahribat sa
hası olan Kırşebrin Akpınar 
köyünde mektep çocukları, 
zelzeleden evvel mektebin kar

şısındaki tarlada, 23 nisan için 
hazırlıklar yapıyorlar, yürüyüş 

talimlerile oğraşıyorlarmış .. 

Zelzele başlamış .. 

Müdhiş Terakalarla biltün 
köy alt üst olur ve kos 
koca mektep, yerinden oy
nayarak, gözlerin önünde 

bir kül yığını manzaruı~ 

ahrken 65 çocuk, başlannda 
muallimleri, köyün yürekleri 
oynatan feryatları ve altlarm-

da yerin binbir homurdamşı 
ve korkunç çukurlar açışı 
karıısında, derhal bir saf teş· 
kil ederek cumhuriyet marşını 
söylem eğe baılamışlar .. 
Manzanın büyüklüğünü ve 

hareketin iç ve yüksek mana· 
sım uzun boylu teşrih etmeğe 
lilzum var mı ve Titanik bi
disesisi kadar ve belki daba 
plitonik olan bu hidise kar· 
p~nda, hürmet tekrim duy· 
mamak kabil mi? 

Ci0NC0 
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Pazar günkü futbol maçları 
-----------------------Ay dınspor ( 2 ) Mendresspor ( O ) --------

Pazar günü liklerin en he- 1 Birinci haftayim esnasında 
yecanb ve en güzel futbol çok silik kalan Hasan da 
maçlarında seyrettik. Ne ya- ı canlanmışb. 
zık ki bu maç; Mendressporun İki açıklarile işliyor, bilbas-
yirmi dakika evvl sahayı terk sa sol açık vasıtasile hücum-
etmesi yüzünden tamamlana- l ıarını inkişaf ettiriyorlarladi. 
madı. Nihayet bu sistemli oyun 

Çine takımı gelmediği için tarzı netice vermeğe başladı. 
Sümerspar seremonisini yapa- Sol iç Aliden güzel bir pas 
rak hükmen galip sayıldı. alan Turgudun sağ hafı at-

Tam saat on altıda Men- )atarak biraz içe kaydığını ve 
dresspor ve Aydınspor takım-· topu bir süratle südüğünü 
ları karışık bir surette saha- gödük. On sekiz çizgisinin 
ya çıkarak halkı selamladılar. dışmdan durmadan hızım kes-

Maçı asıl Hakemi 8. Halid meden çok sıkı bir şüt çekti 
Arpaç gelmediğinden tarafey- ve top kalecinin parmakları-
nin ittifakla seçtikleri Sümer nın ucunu ve üst direğin al-
spor dan B. Hamdi idare edi- hm yalayarak Mendres ağ-
yordu. larma takıldı. 

Takımlar sahada şöyle sı- Bu sayıdan sonra daha açı-
• ralanmışlardı. lan Aydın takımi yine soldan 

Mendres spor: Muammer- bir akın yaptı. Turgut bu de-
Bürhan, Hüsnü - Yaşar, Macid fa çalımla mudafiin birini at-
Ala- Bedri, Kadri, Şevki, Sa- lattı ve topu hemen Osmana 
mi, Ali. geçirdi. Osman durdurmadan 

Aydın spor: Fikret- Ragıp şut çekti. Kaleci topa plonjon 
Zihni- Hasan İsmail, Hüsnü- yaptı. Fakat tutamadı. Top 
Songur, ulvi, Osman, Ali Tur- kale direğine çarparak geri 
gut. geldi. Ulvi karşıladı ve kale-

Oyun evvela mütevazin idi. ye attı. 
Her iki tarafta muntazam Bu suretle ikinci golüde yiyen 
paslarla biribirlerinin kalele- Mendresspor son bir gayretle 
lerini yoklıyorlardı. Eakat ya- vaziyeti kurtarmağa çalıştı ve 
vaş, yavaş Aydın sporun ağır Ra~ıbın bir falsolu vuruşun-
basmağa beşladığını gördük. dan istifade eden Şevkıyi 

Nihayet oyun Mendres spo- Aydın kalesine doğru koştu-
run nısıf sahasına intikal et-. gunu Zihnininde onu kesmeğe 
ti. Aydın sporlular, rakip ka- çalıştığmı gördük. Şevki ken-
lesini adeta muhasara ettiler. dine yetişen Zihniye marka 
Fakat sayı çıkarmak imkanını taktı. İkiside düşHile::. Fakat 
bulamıyorlar. Bütün fırsatlar boş kalan topu arkadan 
ortada hedroluyor. yetişen Macid; sıkı bir şutla 

müdafi Burhan her vakitki kal~ye göndrdi. Fikret tuttu. 
fedakar ve enerjik oyununu Bun Şevkinin sola kayarak 
çıkarıyor. Her yere, hekese yaptığı bir hücum takibetti. 
yetişiyor. Kalesini canla başla Ragip yetişti ve ~hemen onse-
mudafaa ediyordu. Sağ açık kiz cizgisinin kenarında bir 
yerinde çok iyi oynayan Sun- favul yaptı. Şevki düştü. Ha-
gurun, sol açık Turgudun en- kem; Aydın aleyhine bir firi-
fes ortalayışları semere ver- kik verdi. Fakat Mendresliler 
miyor. buna itiraz ettiler. penaltı 

Sağlı sollo atılan korner- olduğunu iddia ettiler ve iç-
lerde tehlike teşkil etmeden Ierinden bir kaçı da hakeme 
uzaklaştırılıyordu. hakaret etti. Nihayet arzula'-

Mendrssporun Şevki tara- rını yaptıramıyacaklarını an-
fından sevk ve idare edilen layınca oyunun bitmesine on-
koı- hattıda fırsat buldukça beş dakika kala sahayı terk 
güzel işliyor. İyi paslaşmalar- ettiler. 

la ara sıra Aydın kalesini Dün her iki takımda fena 
tehdit ediyorlar. 

Hele iki defa birer derin değildiler. Mendresin forları 
daha iyi idiler. Fakat Aydının 

pas arlark müdafilerden sıy-
çok sağlam müdafaası karşı

rılmağa muvaffak olan Şevki 
sında bir iş göremediler. Bunin çektiği şutlar ancak fik-
na mukabil Aydının for hattı retin soğuk kanlılığı sayasin-
bilhassa birinci haftayımda sinda kurtanldılar. 
hiç te becerikli değildi ve yalnız 

Devre .-, Aydının baskısı 
altında bitti. Bürhan bütün hücumlarını ke-

İkinci devrede oyun başlar sebiliyordu · 
başlamaz Aydınspor yine ko- _______ , ____ _ 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
laya bir hakimiyet tesis etti. Müdürü : Etem Mendreıı 
Bu devrede oyun sistemini 
tamaman değiştirmiştir. 

Basıldığı )er : 
C. H. P. Basımevi 

• 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

• ' - Baş~arafı 1 inci Sayfada-

cukların hepsi~e kurum tara
fından hediyeler ve kazanan
lara mükafatlar dağıtılmışbr. 

931 doğumlulardan Azmi 
birinci, Fatin ikinci, 932 do
ğumlulardan İlhan birinci 934 
doğumlulardan, Mete Aydm 
birinci, Şükufe ikinci Teoman 
üçüncü. 935 doğumlulardan : 
Güler birinci, Kaya Ercan 
ikinci, Ercan üçüncü. 936 do
ğumlulardan : Aksın birinci, 
Osman Erdel ikinciliği ka
zanmışlardır. 

Beynelmilel 
Binicilik müsabakala
rında Türk binicileri 
birinciliği kazandı 

Ankara, 24 [ A. A. ] -
Dün Niste yapılan beynelmilel 
binicilik müsabakasında ekib
lerimiz birinciliği almış ve za
fer direğine bayrağımız çeki
lerek şiddetle alkışlanmıştır. ---·- .._ 

İtalyada 
Roma etüdieri kon

gresi açıldı 
Roma 25 - Dün sabah 

İtalya kıralı ve Habeşistan 
imparatoru huzurile Roma 
tüdleri kongresi açtlmıştır. On 
üç memleketi temsil eden 
dört yüz drefesör asarıatika
ya ait tetkik raporlarım kon
greye arzedeceklerdir. 

Yeni ~ir şehir 
Kuruluyor 

Roma 25 - Bugün öğleden 
sonra Komeçya şehrinin te
meli atılmıştır. Bu şehir ku
rutulmuş bataklıklarda yapılan 

beşinci şehirdır. Komeçiyanın 

inşasına derhal başlanmıştır. 

1939 senesinde açılış resmi 
yapılacaktır. 

ilin 
Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - Aydan - Çine yolunun 
O + 675 - 3 + 967 kilomet
releri arasında 8033 lira 38 
kuruş keşif bedelli esaslı şose 
tamiratı 18141338 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met~ 
raj, resim vesair evrak Ay-• 

dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9ı5ı938 Pa
zartesi günü saat 16 da Ay~ 
dm vilayeti daimi encümeni 
salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mik
tarı 603 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalarile 

üçüncü maddede yazılı gün 
ve saatte encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

21 26 30 6 (452) 

ilin 
Aydın Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 

mahallesinde 320 ada 4 par

selden ifraz 359.39 metre mu

rabbaı arsanın mülkiyeti açık 

artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, arttırmıya iştirak için 

1618 kuruş muvakkat teminat
larile 28141938 Perşenbe günü 

saat 15,30 da belediye daimi 

encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

13, 17, 21, 26 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmey konulan iş: 
1 - Küçük mendres ıslah sahasında yapılacak büyük ka

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

2 - Eksiltme 11151938 tarihine rastlıyan çarşanba güaü 
saat 15te Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. . . 

3 - İstekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesı, 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 verıı:ıes~ ve. (~O) bin .. lira~k 
Nafia su işlerini veya buna muadil nafia ışlerını taahhut edup 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil ~afı.a işlerini başar~ak
ta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletınden alınmış mute-
ahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular 
umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. · 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
12 18 26 4 



.... 
YOZ: 4 AYDIN SAYl : 22S 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden : 
Bozdoğan kasabaSlDln elektrik ile tenvirine karar verilmit 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke projesi tanzim ve keşifnamesi yapbrılacakbr. 

Talip olanlann ihtisas vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine müracaatları ilin olunur. 

(435) 13 15 17 19 22 24 26 28 30 3 

" ........................ "' 1 DOKTOR t 
.,. Fuat Bayrakdar 4 
p Bel •ofulclufa, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütelaa .. ıaı 

1 • 
Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

D Muayene saatleri: 

• ~~hn~ 7- 8 
I; Akşamlan 15 - 18 kaHar 

t.•Aııitataıtıı~Aıımı.ıaa~aıft6~6•~ 

,. ... Qnlf91 .............. ~ .... ._ 
ı DOKTOR - OPERATÖR t 
t> Medeni Boyer 1 
I' Memleket Hastanesinin yeni Operatörü ~ 
f;: Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci J 
~ Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst katında .(t 
8' kabul eder. <ti 
~ Muayene saatları : ~ 
~ Sabahları 8 kadar @ 
tiJı Akşamları 3 - 8 368 't 
tt..ı-..~ ................ ~~ 
w;-..ııııı;~ ..... ~ıı;_ ... ~ı:ıtP~•""'~~~P!j.~•""'';.iiP•ll":•P•"":~ 

(~~=~~;~:~:· ... ,) 
i.~ '"•-Fi.~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ~.~ 
~ ~e 

.~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [+J 
~-] ~~ - muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ... 
,.~ k d t.• ~İl üçten yediye kadar hastalarını abul ve te avi E'j• 

t=!1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra i':1 
ft1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ~.; 
[tl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ft~ 
~~;tr.•7.~"'~~ı;.rııı,...~ ....... .._. ....... .=ıı ......... ~·;.~ıı;ıııı;ıı. 
~~ ....-..ı~ıwOı •ı • iftte!Ceıl"bdllb14b,.... 

C. H. P. 

• • • 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan • .. 
:ı Meleket haataneai eski operatörü :. 

•
··~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t 

lstanbuldan dönmü,tilr. Hastalarını her ırün sabahtan ı 
aktama kadar Park karşısmda yeni yaptsrdıtı evinde t 

+J kabul eder. 130 t 
'''-l'!'..'9~11'!."11~111~1·'"11tllP4fl!ll"'~"'~~"~ll:!.'flll!~ll'.:'llll""llll' ___ _ 
~~~~b:"ıdlı~lllt+.dh".4';1~1~1ıo~·:ı~~ıııılı~lb~llJı~~ııe..1~1~dM~~ • • 

~·~·p·ııı~Jlll""llJll~~'""~·~~~··~~~~l~'~'!!'lll'!~~-

r~~ .. ~~:~:~:~~t~=~ ............ ~· . 
~ . 
t1 Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 1 

:ı Yalnız : 

1 !j Emniyet Eczanesinde :~ 
.-, Bulursunuz t~ 
t) l•ta•yon caddesi : Madran pala• karıı•ı ft] 
~·~ıı:;ıır;.rı~~~ ... ""'';tı";rı~;·ı·.:;·1µ..;•r~ııııı::ııı;ııııı.;ıı~~.=-•"'11!;'1~.•.~ ~~idlıoMilllWıillk.ııllııMoıllıi~lı.Uiıl~llıliiıll'i ,.,'iıı!IWPi •• ı• ~ 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
............................ ,. ........................ . • • • 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sını.f Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtiaulı : • • 1 Muayenehane: .A.ydın-fa Gazi Bulvannda Bafalıogla dükkinıaıa ı 
: üzerinde her gün aabahdan aktama kadar Hastalannı kabul eder. ı :. ...................................................... : 

Basım evi 
En temiz, En çab~k, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

• 


