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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASİ HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Felaketzede 
kardeşlere yardım 

bir borctur 
Tabiatın ani ve şuursuzca 

indirdiği bir darbe ile aziz 
yurdumuzun bir köşesi fela
kete uğradı. 

Bu beklenmiyen ve beklen
mediği içinde felaket doğu

ran darbenin elemini yüreği
nin en derin köşlerinde his 
etmiyen bir türk tasavvur 
edilemez. 

Hergün gelen gazeteler bu 
facianın resimlerini ve ajans 
\arda taftilatını getiriyorlar. 
Yıkılan yuvasından ancak na
ışlarını kurtara bildiği torun· 
larının üzerini yine enkaz 
içinden çıkardığı yorganlarla 
örterek ölülerinin başında 
mağmum ve mütevekkil göz
Jerle yuvasının enkazını sey
reden dedeler, Göçen çalısının 
direkleri arasında yavrusunun 
hiç olmazsa cesedini bulmağa 
çahr-an genç anneler, bütün ef
radı ailesi yıkılan duvarların 

taş yığınları altına gömülerek 
dünyuda yapayalnız kalan ih
tiyarlarla harap olan evlerinin 
içinden çıkarabildikleri bir 
kaç parça eşya ile açıkta ve 
aç kalmış kadın, çocuk ve er-
kek vatandaşların yürekler 
parçalayıcı müessir hallerini 
<:.anlandıran bu resimlerle, fa
cianın 'devamını bildiren ha
berleri insan gözleri yaşarma
dan ve boğazı tıkanmadan 
gi)rfıp okumağa muktedir ola-
rıuyor. 

-Devamı 3 ncü sayfada-

Halkeoi kö,e•i: 

Bugün: 
1 - Saat 16,30da Kurs

lar şubesi komitesi top
lanacaktır. 

2 - Saat 17 ,30 da Spor 
komitesi toplantısı vardır. 

3 - Saat 17,30da Boks 
dersleri devam edecektir. 

4 - Saat 20 de Motör 
dersi yapılacakbr. 

5 - Saat 15 te Pınar 
başında ilkokul talebele
rinin kır eğlencesi vardır. 
Akşam da saat 18 de ve 
20 de çocuklara halkevi 
salonunda karagöz oyna
hlacaktır. Büyükler gire-
mez. .. 

•:=======:;;:=======• 

Başvekilimiz Atinaya hareket etti 
Yeni Türkiy --- Y nnanistan muahedesi 

Atinada imza edilecek --------
Başvekil hareketinden evvel mühim 

beyanatta bulundular 
Büyük Reisicumhurumuz A

tatürkün Yunanlıların haşmet
lu hükümdarına ve~necip Yu
nan milletine selim ve mu
habbetlerini götürmekten ve 
Türkiyenin Yunanistana sa
mimi rabıtalarını bizzat ifade 
fırsatını bulmaktan çok sevinç 
duymaktayım. 

Türkiye- Yunanistan ittifakı 
iki memlekin hakiki meıifaat
larından doğan ve iki milletin 
hislerine tamamiyle tekebül 
eden mesud bir vakıadır. Bu
nun ilk defa olarark en kat'i 
tahakkuk sahasına intikalinde 
benim de bir hissem olduğunu 
habrlamakla şu dakikada bir 
kat daha bahtiyarlık duyuyo
rum. 

İki memleket arasındaki ti
caret münasebetlerini tan
zim etmek için 1932 senesi 
içinde iktisat vekili olarak 
Atinaya gitmiştim. Hukômet 
bnfırsattan istifade ederek be
ni daha o zaman Yunan hü
kumeti ricaliyle antant kor
diyal muahedesi teatii efkara 
memur etmiş ve ben de bunu 
memnuniyetle üzerime almış
tım. Müşterek hudutlarımızın 
garantisi şumulünü Yunan hü-

kumcrtine Türkiye hükumeti 
namına teklif eden ben ol· 
muştum. O vakit komşumuz 
Bulgaristanın da iştirakiyle 
tahakkuk mevkiine konması 

Türkiye ve Yunanistan hüku
metleri tarafından derpiş edi
lerek görüşülmüş olan bu mua
hede az zaman sonra Türkiye 
ve Yunanistan arasında akte
dildi. Yugoslavya birliğini ya
pan Balkan müttefikimizin 
müteveffa kahraman kralı 
Aleksandr, diğer Balkan müt-
tefikimiz Romanyanın haşmet
lu kıralı ikinci Karol ile gö-
rüştükten sonra İstanbulda 
şefimiz Atatürkü ziyareti ne-

ticesinde Balkan misakının 
doğması gibi bir tekamül bu 
ilk sulh anlaşmasını tetviç 
etmiştir. 

Bugün Türkiye ve Yunanis
tan arasında bir kat daha 
kuvvetli bir bağ teşkil edecek 
olan yeni muahedemiz Balkan 
larda artık bütün dünya için 
görünür ve arzuya değer bir 
hakikat olan sıkı dostluğu ik
mal etmekte ve sulh politi
kamızın çok açık bir eseri 
olarak tebarüz etmektedir. 

( Devam1 2inci .ahifede ) 

Japonlar Şimale doğru atıldılar 
---------------Çin kuvvetleri üç mühim mevki daha . 

ele geçirdiler 
Londra 25 - Çin kayna- leri sayesinde muvaffakıyetle 

ğından bildirildiğine göre hücum etmişler ve Japon hat 
Tayer - Şuangın şimalinde ye tanı ihata edebilmişlerdir. Çin 
ni bir hücumda bulunan Çin liler şimdi daha şimalde 
kuvvetleri Japonları şimale Hi-Sien istikametinde hücum 
atmıya muvaffak olmuşlardır ettikleri gibi Şansi vilayetin 
ve onları tazyikleri alhnda de de üç mevki zaptetmiş-
tutuyorlar, Japonlar Tayer lerdir. 
Şuangın şimalinde ayrı ayrı 

istikametten gelen iki kolla 
hücuma geçmişler ve bu sev 
külceyiş mevkiini tekrar ele 
geçirmek istemişlerdi. Bu 
mıntaka soa derece şiddetli 
bir müc•delenin merkezi ha
lindedir. Çinliler bir aralık 
nazik mevkie düşmüşlerdi. Fa 

kat aldıklan takviye kuvvet• 

Markoninin hatıra
sını ihya için 

Roma 25 - . Bugün italya
da Gol vello Markoninin do
ğum yılı kutlulandı. Markoni-
nin hatırasını ihya için yüz 
metre yüksekliğinde mermer

den bir anten yapılacaktır. 

Halkevinde 
köycülük gecesi 

Dün gece Halkevi temsil 
kolu " Kavga sonu ,, piyesini 
köylülerimize temsil etti. 

Salon köylülerle kapılara 
kadar dolu idi ve temsil kolu
muzun kıymetli elamanları bu 
ikinci temsillerinde birincisin
de oludğundan daha çok mu
vaffak oldular. 

Çoban Mehmet 
Danimarka ve Alman 
şampiyonlarını yendi 

Mersinli Ahmet 
sakatlandı 

Ankara 26 [A. A.] - Es
tonya yapılan güreş müsaba
kalarında Milli güreş takımı
mızın emektar ağır sıklet gü
reşçisi Çoban mehmet Dani
markalı meşhur Larsenle kar
şılaşmıştır. Çok güzel bir maç 
yapam Mehmet; kuvvetli ra
kibini yedi dakika on dört 
saniyede yenmiştir. 

Ankara 26 [ A. A. ] -
Estonyadaki güreş müsabaka 
larında Çoban Mehmed bügün 
ikinci karşılaşmasını yapmış 
ve rakibi Alman ağır siklet 
şampiyonunu on üç dakika otuz 
sekiz saniyede tuşla yenerek 
yeni bir zafer daha kazan
mıştır. 

Mersinli Ahmed güreş es
nasında sakatlanarak güreşi 
bırakµuştır. 

B. Celal Bayar 
B~nicilerimizi tebrik 

etti 
Ankara 26 ( A. A. J -

Başvekil Celil Bayar Avru
pada bulunan binicilerimi%i 
Niste kazandıklan kıymetli · 
muvaffakıyetten dolayı tel
grafla tebrik etmiştir, 

Eski futbolcular 
davet ediliyor 

Bölge futbol ajanhğliıdaa : 
19 Mayıs spor bayramında 

yapılacak tekaütler futbol ' 

maçına iştirak etmek istiyea . 
eski ·futbolcu arkadaşlann bu 

gtin akıam saat on yedide 
bölgede yapılacak toplanby• 
teşrif etmeleri rica olunur. 
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19 Mayıs bayramı hazırlıklan 
vaıa ediyor __ .....,. ____ _ 

Büyük kurtarıcınm Samsuna D) 400 " " " ayak balbldarı güal kendile- E ) 800 " " " 
rine bayram yapan spor ve Bu koşularda birinci, ikinci 
gençlik; o günü layık olduğu ve üçüncü gelenlere hediyeler 
ehemmiyetle kutlulamak için verilecektir. 
faaliyetle hazırlanmaktadır. 2 - Takım koşuları. 

lıbayın başkanlığında teşek- A- 4X100 bayrak. 
kül eden bir kutlulama komis- 8 - 4 X 400 bayrak 
yonu o günün proğramının 3 - Halat çekme 
ana hatlarını çiziyor. Bu müsabakalarda da birin-

Spor bölgesi de 19 Mayıs ci gelen takımlara birer kupa 
bayramında bir çok atletin müsabıkların hepsinede ay-
müsabakalar tertip etmiştir. 

rıca bir hediye verilecektir. Bu müsabakalar şunlardır: 
1 _ Sürat koşuları Bu müsabakalardan sonra 

A) 50 Metre kızlar 3,asında da iki mütekait takım arasında 
8 ) 100 ,, Erkekler ,, bir futbol müsabakası yapıla-
c) 200 caktır. 

" " " 

M. Daladier 
Bu gün Londraya 

hareket ediyor 
Paris 25 - Başvekil Dala

dier refakatında hariciye na
zırı B Bonnet olduğu halde 
bu hafta Londraya gidecektfr. 
Nazırlar perşenbe günü Lon

drada bulunmak için çarşan
ba günü Paristen hareket 
edeceklerdir. 

İngiliz ba~vekili B. Çember
layn tarafından kendilerine 
bir öğle yemeği verilecek ve 
Fransız nazırları akşam ye
meğini Kral ve Kraliçenin 
misafiri olarak Vindsör sara
yınd yeyecekler ve geceyi 
srayda geçireceklerdir. 

Fransız başvekili ile harici
ye nazırı Cuma günü şerefle
rine verilecek ziyafeti mütea
kip öğleden sonra Londradan 
ayrılacaklardır. 

İki hükiimetin siyasi ricalle
ri hükumetlerini alikalandı
landıran siyasi mesaii hekkın-
da peşenbe günü öğleden 
sonra ve cuma günü sabahı 
görüşmeler yapacaklar ve bu 
müzakerattan sonra bir res
mi tebliğ nqredilecektir. 

Hyfadaki mevkuflar aç-
ltk grevi yaphlar 

Hafa 25 [ A. A. ] - Akki 
kampında mevuf bulunan 224 
arap lehindeki tahrikit devam 
etmekte olup dün yeniden bir 
takım bidileler vukuuna se
bebiyet vermiştir. Mevkufların 
karılan Hayfa tacirlerini va
tandqlanmn temadi edip git
mekte olan mevkufiyetlerini 
protesto etmek için dükkin
lannı kapamaia ikna etmeie 
çalışm1flardır. Zabıta nümayif
çileri dağıtmak için müdahale 
etmek mecburiyetinde kalmış
tır. Kamptaki mevkuflar aç
lık grevini bırakmlflar ise de 
üç gine kaaar serbest bıra
kılmaclıklan takdirdirde tek
rar rrev yapmak tehdidini 
.savurmutl.ardır. 

Başvekilimiz 
Atinaya hareket etti 
- (Battarafı 1ncl aahifede) 

Bu muahede mevcud antant 
kordialin tatbiki şekillerini 
tasrih eden yeni ve kıymetli 
bir vesika olacaktır. 

Balkan müttefiklerimiz yeni 
Türk - Yunan muahedesine 
ittila basıl ederek onu . tasvip 
ve takdir etmişlerdir . işte bü
tün bu sebepler ile Atinaya 
ikinci defa olarak ziyarete 
giderken hep ayni sarsılmaz 
dostluğun habercisi olmak şe
ref ve saadetini duyarım. 

İstanbul 26 - Başvekil Ce
lil Bayar refakatlarında hari
ciye vekilimiz Doktor Aarasta 
oladuğu halde dün sirkeciden 
tirenle Atinaya hareket et
mişlerdir. 

Başvekilimizi istasyonda İl
bay Muhiddin Üstündağ, İs
tanbul kumandanı General 
Halis, Emniyet müdür ve şeh
rimizde bulunan mebuslarla 
çok kalabalık bir halk kitlesi 
teşyi etmiştir. 

İstanbul 25 [ A. A. ] -
Başvekil B. Celil Bayar Ana
dolu ajansına şu beyanatta 
bulunmuşlardır : Pazartesi gü
nü müttefik yunanistan hü
kumetinin güzide reisi ekse
lans general Metaksasın dos-. 
tane ziyaretini iade ve ayni 
zamanda Ankarada parafe 
edilerek metni neşredilmiş 
olan yeni Türbiye Yunanistan 
muahedesini kat'i olarak imza 
etmek üzere hariciye vekili 
arkadapmla birlikte Atinaya 
hareket ediyoruz. 

Bundan başka tedhişçilerin 
faaliyeti Filistinin her tara
fında müferrit suikastlar 
şeklinde devam etmektedir. 
Çeteler kuabalan fidyei ne
cata bağlamakta ve vergi ta
lep etmektedirler. Kasabalar 

ahalisi Bu talepleri redde ce
saret edememektedirler. 
Akki mıntakası kasabaların

dan birinde üç kiti aldülürül
müştür. 

---Bölgemizde ıporun ve apor- larle beraber. güreşçiler ara-
tif faaliyetin her&lu ileri sıuda da karşılaımalar yapı-
bir adu.la inkişaf ~ni lacağını öğrendik. Bu karşıiaş-
görmekle seviniyoruz. malar, bu milsabekalar biç 

Spor sahası senelerce de- şüphe yok ki bu sporların da 
vam eden meninin semeresi inkişahna çok hizmet edecek-
olarak bir spor sahası dene- tir. 
cek hale geliyor. Bütün bunlarla beraber bu 

iki aydır içinde çalışılıyor, vadide yapılacak daha pek 
bir taraftan fudbol alanı ve çok işlerimiz var. 
koşu pisti tesviye ve tanzim Bugün bölgemizde yapı an 
edilirken diğer taraftanda sporların hepsinde çalışan 
seyircilerin oturacak yerleri- gençlerimizin pek çoğu Hudai 
nin teminine çalışılıyor. nabit bir şekilde kendi ke.n-

Bölge; spor alanında yalnız dilerine yetişmişlerdir. 
atletik sporlarla, futbol için Halbuki bütün dünyada por; 
değil; patinaj, tenis voleybol artık bir ilim, bir teknik işi 
gibi diğer ferdi ve cemi id- haline girmiştir. Ve kendi 
manlarında yapılabilmesi için kendine öğrenilemez olmuştur. 
yerler yaptırmak kararını ver- Muhakkak bir gösteren, bir 
miştir. Bunlarla beraber keş- öğretene mubtactır. 

fi yapılarak inşası.da müte- Bir mfıcadele sporu olması 
ahbidine ihale edilmiş birde dolayısile milli karekterimize 
kapalı salon yapılacaktır. Bu- çok uygun gelen ve etrafinda 
nuoda temelleri açılmış ve büyük bir rağbet uyandıran 
inşaatı başlamak üzeredir. futbol ile oğraşan, bu çetin 

Ayni zamanda sahanın ga- sporu yapan çocuklarımız, bir 
zinosu vazifesini görmek üze- kaçı istisna edilmek şartiJe 

re yaptırılacak olan bu bina- hemen hemen kendi kendile= 
mn hazirana kadar inşaatının rine yetişmiş şahsi istidad1ar-
biteceğini duyduk. dır. Eğer bu genç istidadlar 

Bu suretle Aydın mevsim bir antrenör elinde munta-
sonuoda diğer bir çok vila- zam ve proğramlı çalıştırılır 
yetlerimizi kıskandıracak ka- ise daha çok inkişaf edecek-
dar güzel ve modern bir kü- lerine katiyen şüphe edilemez. 
çük eksersiz ve antrenman sa- İki aydan beri bir öğretici-
hasına malik olmuş olacaktır. nin nazareti altında çahşhrı-

Senelerdenberi devam eden lan güreşcilerimizin gün geç-
müsbet faaliyetin yine müsbet tikçe gösterdikleri muvaffa-
neticelerinden biriside türk kiyetler bu iddiamımızın dog-
spor kurumunun ~ydında çok ruluğunun en bariz delilid r. 
modern bir stadyom yaptır- Mamafih her şeyi göz önun-
ma k kararını vermiş olması- de tutan ve her lüzumlu işi 
dır.Bu işi de çok ehemmiyetle sırası ile başarmağa çalışan 

ele alan sayın valimiz; vilavet İlbay ve bölge başkanımızm bu 
bücesinden icap eden yardı- antrenör işini de yakında bal 
mı temin etmiştir. Bir müd- ve temin edeceğine büyük bir 
det sonra bir taraftan mev- inancımız vardır. 
cut alan düzeltilir ve gü- -
zeııeştirilirken, diğer taraf- Pamuk müstah-
tan da şehrimizin hakiki bir JJ d 
süsü olacak olan stadyomunda si erine yar ım 
inşasına başlanmış olacaktır. Ziraat Vekaleti pamuk müs 

Bütiln bu faaliyetlerin mem- tabsellerine bir kolaylık ol-
lekette uyaneırdığı temiz spor mak üzere ziraat bankasının 
heves ve heycanınıda şükran- İzmir ıubeıinde mevcut olan 
la kaydetmek icap eder. pamuk mibzeri ve çapalannı 

Geçen yıllardaki alikasaz- ihtiyacı olanlara kooprati.f o-
lığı tazmin etmek istiyormuş lan yerlerde mevzuat dahilin 
gibi iki senedir halkın spora de. koopratif olmıyan yerler-
büyilk bir bağlılık gösterdiği- deki iıteyenlerede parası üç 
ni görüyoruz. veya dört ıenetle ödea..ek 

Lik maçları; her haftanın üzere doğrudan dojruya ma-
pazarlannı heycanla dolduru· halli ziraat bankaları tarafua-
yor. Saba her pazar daima dan müteselsil kefalete bağ-
artan bir kalabalıkla doluyor. lamak ıartile satılmaları 

Gençlikte de sporun he ıu- hakkında ziraat müdürliikle-
besine karıı bir inhimlk var. riae bir tamim göndermiftir. 

Bir taraftan futbol inkişaf Bu makinelere ihtiyaca o-
ederken, bölgenin muhtelif lupta bedelini defaten ödeyeme.-
klüblerinde güreşe çalışan diğinden dolayı alamıyaalar 
gençlerin sayısı da çoğalıyor. içinde bu kaçırılmıyacak bir 

Bu sene atletik müsabaka- hraatbr . 
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Mülh~katta bayram tezahürleri --------Köşkte: 

Köşk [ Hususi ·] - Köşkte 
ulusal egemenlik ve çocuk 

bayramı diğer yıllara nisheten 
daha canlı bir suretle kutlu

lanmışbr. 

Saat 9,30 da başta kamun· 

bay olmak üzere resmi resmi 

teşekküller başkan ve men

supları ilk okul bahçesinde 

toplanmışlardır. Okul talebe

leri ellerinde bayrak ve lev
halarla bir intizam dahilinde 

okuldan hareket etmesi üze

rine alaya iltihak eden halkla 

birlikte milli şarkılar söyliyerek 

çarşıdan geçmiş ve cumhuri

yet alanında hazırlanan yer

lerde yer almışlardır. Halk 

kürsüsünde ulusal egemenlik 

ve çocuk bayramı hakkında 

dört arkadaş tarafından söy

lev verilmiştir. Okul talebele

ri tarafından söylenen şiir ve 

beş yaşında bir kızın halk 

kürsüsünde 23 Nisanı kutlula
nıası halkımız üzerinde eyi 

tesirler ya p'Dııştır. 

Saat 16 da mektep çocuk
ları ve gençler tarafından 

spor oyunları yapılmıştır. Ak
şama kadar halk ve çocuklar 
sevinç dalgaları arasında ka
file kafile gezintiler yapmış
lardır. 

Akşam sat 20 de Köşk 

iilkü birliği temsil kolu t ara

fından verilen müsamerede 

(Gömdüğüm o cihan) piyesile 

(21 ci Asır) komedisi temsil 

edilmiştir. Temsildeki muvaf

fakiyet; Halkın eyi bir gece 

geçirmesine vesile oldu bu 

llıiinasebetle ülkü birliği yö· 
lletim kuruluna ve onlara za

hir olan kamunbay bay Osman 

ıcozana ve temsil koluna eşya 
huıınakta yardımı geçen muh

~ bay Sabri Batukana ve 

rot alan arkadaşları tebrik 
ederiz. 

Kugucakta: 
Hususi - Kuyucak bir haf

ta evvel bayraklarımızla do
nablmış ve bayram hazırlık
ları devam ediyordu, bu yıl 
bu büyük Milli Hakimiyet 
bayramı geçen yıllardan daha 
farklı, daha canlı ve heyecan
lı bir şekilde kutlulandı. Beş 
Eyliil okulu öğrenicileri, öğ
retmenleri yüzlerce köylüler, 
muntazam saflar halinde ka
munbaylık ve urbaylık binası 
önünde toplanmışlardı. Ço
cuklarımız tarafından güzel 
milli şiirler okundu, ve hey
canlarla alkışlandılar. 

Bando cumhuriyet marşıoı 
çalarak kamunbay, urbay ve 
bütün memleket münevverle
ri olduğu halde cumhuriyet 
abidesine geldiler. Meydan 
baştan başa dolmuştu. 

Abide önünde ilk okul baş 
öğretmeni Bay Kemal gelerek 
C.H.P. namına şükran çelenk 
lerini koydu. Ve çok kısa 
veciz bir hitabe söyliyerek 
yerini Reşad Türkene bırak
tı. Reşad Türken irticalen bu 
günün mevzuu dahilinde ate
şin bir hitabe söyledi. 

Bundan sonra çocuklarımız 
şiirler okudular hepsi hey
canlı , hamleli ebedi, tören 
son buldu, herkes serin bir 
cümhuriyet havasını teneffüs 
ederek iftiharla ayrıldı. 

- ·+~-• 
Fraıısız - ita/yan 
miizaheratı durdu. 

Raris 25 Kont Ciano Fran 
sa maslahatgüzarı B. Blonde
li tekr'!r kabul etmeden Ti
rana hareket ettiğinden Fran 
sız - İtalyan müzakerelsrinde 
ki bu zaruri tavakkuftan isti 
fad ederek B. Blondel müza 
kerelerin vaziyeti hakkında 
hariciye nazırı B. Bunnet'ye 
izahat ve tafeilat vermek 
üzere Parise kareet etmiştir. 
Burada az müddet kalarak 
harıye nezaretinin veni tali
matile Bomaya dönecektir. 

lmtlyaı: ıahibt ve Umumi Neıriyat 
MGdGrü ı Etem Mendres 

Buddığı yer : 
C. H. P. Baaımevi 

===·r==-=z -

1 
Felaketzede 
kardeşlere gardım 

1 bir ~~.!"!~!'::." Sayfada-

Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü 
Kayanın Millet Meclisinde de
diği gibi maddi zararlar; bi
zim gibi çok cefa çekmiş bir 

1 millet için şayam ehemmiyet 
değildir. 

Netekim hükumetimiz ilk 
yardım olarak otuz bin lira
lık bir yardım kanununu mil
let meclisinden geçirmiş bu
lunduğu gibi yer yer bütün 
halkımızın felaketzede kardeş
lerininin yardımına koşmağa 

başladıklarını gazetelerde o
kuyoruz. Dün İzmirin başladı
ğı bu yardım işine bu gün de 
Aydınımızın başlıyacağına emi
niz 

Bu; nihayet bir vatan, bir 
İnsaniyet, bir kardaşlık bor
cudur ve çok acı çekmiş olan 
olan Türk; bu borcunu öde
mesini bilir. 

Bütün madi zararların taz
min edileceği gün pek yakın
dır. 

Yalnız ve yalnız bir teki 
bir cihan değen kardeşleri
mizi kaybetmemiş olsaydık. .. 

V. H. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Y enipazarda oturan Aydı
nın hasan ef. mahallesinden 
ve askeri sakatlardan Süley
man oğlu Ahmedin ceddinden 
intikal edegelmek suretile 
ve eskidenberi tasarrufu al
tında bulunduğundan bahisle 
adına tescili köy ihtiyar he
yetinden tasdikan verilen il· 
mühaberle istenilen arap ku
yusu köyünün arıkbaşı mev
kiinde doğusu hoca nuri bah
çesi babsı yol kuzeyi tavacı 

oğlu ali bağı güneyi yol ile 
sınırlı evvelce bağ ve şimdi 
tarlanın tapu sicilinde kaydı 
bulunmadığından senetsiz ta
sarrufata kıyasen iktisap ve 
tasarruf sebepleri hakkında 

inceleme yapılmak üzere ilin 
tarihinden 11 gün sonra ye
rine memur gönderilecektir. 
Bu taşıtsız üzerinde aynı bir 

Aydın defterdarlığından 

, Fon Pap_f!n 
1 Siyasetten 

Çekiliyqr mu 

.YOZ 3 

Paris 25 - AlmanyaDin 
Ankara sefirliğine tayini için 
istimzaç yapılmış olan Alman
ya:ın eski Viyana elçisi Fon 
Papenin siyasi hayattan ta
mamen çekildiği 've Sar mın
mıntakasındaki Valerhongen 
malikanesinde ihtiyarı ikamet 
edeceği söylenmektedir . 

Zannedildiğine göre Fon 
Papen bu kararı katibinin 
tevkifi üzerine vermiştir. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydımn hasan ef. mahalle

sinden ölü yorgancı Ahmed 

karısı ve mustafa kızı Eminenin 

ceddinden intikal ede gelmek 

suretile eskiden beri tasarrufu 

altında olduğundan bahisle 

adına tescili köy ihtiyar he

yetinden tasdikan verilen il
mühaberle istenilen arap ku
yusu köyünün arık başı mev
kiinde doğusu yörük basan 
batısı yol kuzeyi hacı Mehmet 

oğlu mustafa güneyi şerif ile 

sınırlı tarlanın tapu sicilinde 

kaydı bulunmadığından senet

siz tasarrufata kıyasen iktisap 
ve tasarruf sebebleri hakkında 

inceleme yapılmak üzere ilan 
tarihinden 11 gün sonra ye
rine memur gönderilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde aynı bir 

hak iddiasında bulunanların 

muayyen günde yerinde bulu

nacak keşif memuruna yahutta 
bu müddet içinde tapu sicil 

muhafızlığına 599 fiş sayısile 

müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (456) 

hak iddiasında bulunanların 

muayyen günde yerinde bu
lunacak keşif memuruna ya
hutta bu müddet içinde tapu 
sicil muhafızlığında 599 fiş 
sayısile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. [457) 

Muhammen kıymeti Teminat ak. 
ftttı Lira K. Cinsi Hektar Metre Kimden kaldığı Mevkii Lira K. 

Pttı 38 25 Zeytinlik 6435 Mehmet o. Mustafadan Gölcük kö. 2 50 
" 60 00 Harap bina Hazine Koçarhnın yağhanlı k. 4 SO 
" 60 00 Değirmen arsası 30 Yaniden metruk Koçak kö. 4 40 
" 15 00 Arsa 60 Kunduracı Andondan Mursalı kö. 1 25 

icar 400 00 incir bahçesi 9 91 Hacı İbrahim bey vereseleri Serçe kö. 30 00 
" 60 00 İncir bahçesi 2 5047 TelS?rafcı Ferit Aydın gargılı ırım 4 50 
" 80 00 İncir bahçesi 7 7220 Peştemalcı o. Reşat Aydın ışıklı yolu 6 00 
" 24 00 Dükkan Hafız o. Hasan Ortaklarda 1 80 

. 24l4l938 tarihinden itibaren 16 gün müddetle 13151938 cuma günü ihale edilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. Taliple-
ttn % 7,S teminat akçesile defterdarlığa müracaatlan ilan olunur. (458) 27 30 6 10 
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DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •olalclala, Fir•n6İ .,. Cilt lacutalılcları miitelaaııaı 

Muayenehanem: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene 1aatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

'heo•• ....... ..,..._ ....... A~ 

ı•••«•• .................. 
DOKTOR - OPERATÖR t 

S Medeni Boyer 1 
lı' Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 41 

l
lJ> Hastalanm Her gün park caddesinde Demirci 2 

Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

V Muayene saatları : 

L Sabahlan 8 kadar 
Akşamları 3 - 8 368 

..... , ... a.aaaw ... aa 

F~~...e;ı111ı•,..~.~ ... ·~ııııı!d ...................................... ,.. 
-•~ BAKTERİYOLOG ft 
- 5 f• 
[!j Doktor Şevket Kırbaş r~i 
g!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı f!j 
5t~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu kartısındaki r4 
-·~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~~4 
=!4 üçten yediye kadar haıtalarmı kabul ve tedavi t!"' 
r+1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra j• 
ft1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan t. 

-~l, ::::raksi ile tedavi edilir. (353) f 

r.~~· .~~~ıııı~~,.....~· ... ~ııı~.""tı;'ll"'.~·~· 

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

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebillr-
3İniz. 

Aydının bütün tarihi malüqıatından başka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlınm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiab 250 kunqtur. .,, 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket haıtaneıi e1ki operatörü 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
fıtanbuldan dönmüıtOr. Hastalarını her pn ubahtan 

alqama kadar Park karıııında yeni yaptırdıtı evinde 
kabul eder. 130 

•••••••••••••••• 
~ ...................... . 
• Taze ve ucuz ilaçlan • • • + Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 1 
+ Yalnız t. . .. 
! Emniyet Eczanesinde : 
: Bulursunuz : 

+ l•ta•)'on caddtui : Madran pala• lcarıı•ı 1 
r1t.. • ~. !W!Sir~~· .3il 
~· .... ~ .. ·~-~·~~~···········~ 
Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi: Belediye karşısı 

V. Kültür 
:4 .................................................... : 
: · DOKTOR : 
: : i FAHREDDİN SÜGÜR i 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıkları Mütabauw ! 
: Paris Tıp Fakültesi Haatan~lerinden lhtiaulı : 

f Muayenehane: ... ydın".la Gui Bulvannda Bafalıogla dükkinuua ! 
ı üzerinde her gün aababdan alqama kadar H.atalarını kabul eder. ı .. .......................................... ~ ........ , 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güz~), En sağlam 

Cilt işleri 


