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Aiatürk~n_S_ıh_h_a_tl_a_rı_y_erindedir \ 
Fransız profesör Bir buçuk ay istirahat 

tavsiye etmiş~ir 
Ankara. 31 (A.A.J - Riya- yon iç.in Fransadan profesör 

s.eti Cumhur ğenel .sekreter- Fiesenjo davet edildi. 
li"ğinden resmi tebliğdir. Profesör tetkik ve muaye .. 
R~isi Cu~hur Atatürk geçen nesi neticesinde Atatükün 

kanunusani ve şubat ayları sıhbatlarmda ehemmiyete şa-
z.arfındaki Yaluva, Bursa ve yan bir vaziyat olmadığını 
İstanbul seyahatlerinde kuvvetli tesbit etmiş ve kendilerine 
bir grıp geçirmişlerdir. An- bir buçuk ay kadar istirahat 
kayaya avdetinde grip nük- tavsiyesini ka6 görerek evdet 
setmiş olduğundan konsUltas- etmiştir. -----· -Ankara Kambiyo Borsası 

Maliye Vekilinin nutku ile açıld_ı 

Ankara 1 [ A. A. ] - An
kara menkul kıymetler ve kam
biyo borsası bugün saat onda 
merasimle açılmışhr. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 
bu münasebetle söylediği bir 
nutukta : 

Cumhuriyet hükumetinin 

rasyonal çalışmaya verdiği 

ehemmiyetin feyizli neticele-

• 
Halkevi höşesi: 

Bugün: 

1 - Saat 10 da dil ta
rih ve edebiyat şubesi umu· 
mi heyeti toplanacaktır. 

2 - Saat 16 da köycülük 
şubesi umumi heyeti topla
nacaktır. 

3 - Saat 16 da gösterit 
komitesi toplantısı vardır. 

4 - Saat 17 de müze 
ve sergi şubesi komitesi 
toplanacaktır. 

5 - Saat 20 de halkevi 
·· binasında göreş dersleri de

vam edecektir. 
6 - Saat 20 de kurslar 

şubesi umumi heyeti topla
nacaktır. 

' 7 - Saat 21 de Çine 
balkevi gösterit kolu tara
findan Tırtıllar piyesi temsil 
olunacaktır. Salon saat 20 
de açılacaktır. Bu temsile 
ait girme kartları tamamen 
parti mahalle ,ocak başkan
larına gönderilmiştir. Halke
vi bürosundan dağıblmıya

caktır. 

8 - Karagöz hafta orta
sında b~ka gün verilecek 
günü ilin oluoacakbr. 

-rinden birisine daha şahit ol-
duğumuzu ve !rejimimizin bii
tün işlerin yekdiğerile olan 
alaka ve irtibatının ahenktar 
bir surette tanzım ve idaresi 
için cumhuriyet merkezinin 
ona göre teşkilatlandırılması 
nı amir bulunduğunu ve milli 
paranın fili istikrarının muha
faza ve takviyesi proğramının 
başında bir iş ve bu sebeple 
bu sahada borsanın rolünü 
nazaridikkata alarak Ankara
da bir kambiyo borsasının 

açılması lüzumunu takdir et
miş ve bugün tahakkuk ettir
miş olduğunu söyliyerek bu 
mühim müessesenin memleke
timiz iktisadiyatı için hayırlı 

ve verimli olmasını dilemiştir. 
Merasimde Maliye Vekili 

Fuad Ağralı Cumhuriyet 
Halk partisi Genyön kurul 
yardımcı üyelerinden Münir 
Akkaya, Cumhuriyet merkez 
bankası umum direktörü Ke
mal Zaim. Banka direktörleri, 
Ankara Belediye reisi muavi· 
ni ve Ankarada bulunan yer

li ve ecn~bi matbuat mümes
silleri bulunmuşlardır. 

Maliye Vekilinin nutkuna 

borsa komiseri Ferid Ferhad 

cevap vermiştir. 

Çekolovakyada 
siyasi tezahürat 
men edildi 

Prağ 1 [Radyo] - Çekos
lovakyada bu günden itibaren 

siyasi mahiyetteki her türlü 

toplantı ve tezahürat yasak 

•• =========;:::;=;;;11• edilmiştir. 

Kütahyada ağac 
Bayramı 

Kütahya 1 - Ağaç bayra

mı bugün parlak bir surette 
yapılmıştır. ilbay bir söylev 
vererek ağacın mahsul ve 
sıhhat üzerindeki faydaların
dan bahsetmiştir. Kale tara-
fından başlanılmak üzere ha
zırlanan çukurlara iki bin altı 
yüz ağaç dikilmiştir. [a.a.] 
~ 

Mısırda seçim 
Mllcadelesi 

Kahire 1 - İntihabat mü

cadelesi şiddetle devam etmek 
tedir. Bu yüzden muhtelif ha
diseler de olmaktadır. 

- -·- -
Yakalanan 
Kaçak eşya 

[a. a.] 

Ankara 1 - Geçen bir haf

ta zarfında gümrük muhafaza 
teşkilatı tarafından yetmiş 

kaçakçı ve 656 kilo gümrük 
kaçağı muhtelif eşya ile 26 
kılo inhisar kaçağı, altı kilo 

sekiz yüz on iki gram uyuş

turucu madde, 7662 defter 
sigara kağıdı ve152 Altın lira, 

beş kaçakçı hayvanı yakalan-
mıştır. [ a.a.] 

Litvanya ile ticaret 
muahedemiz 

Ankara 1 [ Radyo ] - Bü
yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplanbsında Türkiy-Litvanya 
ticaret muahedesi kauun li
yihasınan birinci müzakesi ya
yılmıştır. 

Meclis pazartesi günü top

lanacaktır. -···-
Lort Halifaks 

Şehir meclisimiz 
toplanamadı .... _ 

938 Belediye büdcesini tet· 
kik ve mUzakere için dün ak
şam toplanacak olan belediye 

meclisi ekseriyet ohnadığıadan 
içtima akdedemeden dağılmış
tır. 

Dün akşam meclise yirmi 

iki üyeden ancak on üye gel
miştir. Meclis belediye kaau
nu mucibince tayin edilecek 
başka birgünde rekrar toplan
tıya çağırılacakbr. 

-·-
Devlet 

Konservatuvarı 

Talebe alıyor 

Evvelki sene Ankarada açı

lan Devlet konservatuvarının 

musiki kısmına bu sene de 

parasız yatılı talebe alınacak

tır. 

Kültür baknbğından vilayete 
gelen bir tamimde taganni, or
kestra aletleri, piyano, beste

karlık şubelerini havi olan 
konsertuvarıu musiki kısmına 
en az ilk tahsilini bitirmiş 

olmak şartile kız ve erkek 
talebe alınacağı bildirmekte 
ve vilayet hududları dahilinde 
Muzik kabiliyetleri nazarı dık-

1 kati celbedecek kadar ileri 
durumlu olanlarının alakadar 
müesseseler vasıtasile tesbit 
ettirilerek bu iş için gönderil
miş olan fişleria doldurtularak 
en geç Mayıs 938 sonuna ka
dar bakanlığa gönderilmesinin 

temini isenmektedir. 
İlbaylık bu hususta icabe

den tedbirlarl almış ve alaka-İngiltere Avrupa hadi-
selerile alakadardır dar müesseselere teblgat yap

mıştır. 

diyor --~~~~~~~~=~ 
Londra 1 [ Radyo ] - Ha- Halkevi Başkanlığından: 

riciye nazırı Lort Halifaks 
yabancı gazeteciler birliğinde 
söylediği bir nutukta İngiliz 
milletinin hiç bir zaman Av· 
rupa hadiselerine karşı alaka
sızlık göstermiyeceğini ve bu 
hadiselerin dışında kalmıyaca

ğını beyan etmiştir. 

Halkevimizde 15 Nisan 938 

gününden itibaren Boks ders
leri verilecektir. 

İsteklilerin 14 / 4 I 938 Per

şembe günü akşamına kadar 

adlannı Halkevi Sekreterliğine 
yazdırmalan ilin olunur. 

.• 
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Orta Okulumuzda 
---------------------- 3 - Enver Demiray 

Bu. çok yeriade bir dllfll- olup llmidile sordum : 
nllftii. Arbk bu mevzu etra- - Leyb talebelerimizden 
&ncla kendilerinden daha faz- kaç tanesi Viliyet hesabına 
la fikir sormağa ltlzum kal- okuyor Bay Direktör. 
m&mJfb geçtim : Değerli adam, cevap ver-

- Sınıflar arasında cemi- mekte tereddiit bile etmiyor-
yette nllmuneleri olan ne gibi du.~ Onun bütün talebelerini 
teşeküller var ? numarası ve iamile bildiğinin 

O, fazla düşilnmedi, derhal bile farkına varmııbm. Bu 
cevapladı : sualimide düşünmeden kar

Saçmıa aklannı bir safer 
. nqa'lı halinde tafımata bak 

kuaun olr:al dlrektlrfl 

Refik Yıldırım 
- Çok dedL. Çtınkll biz 

bugün talebeyi yarı yanya 
hayata da hazırlamak gaye
aini giltmek mecburiyetindeyiz. 

Size bu teşekktllleri uya-
yım: 

1 - Gaıterit kolu 
2 - Spor kolu 
3 - Kızılay gençlik derneği 
4 - Hava kurumu gençlik 

derneği. 
Ve illve etti : 

şıladı: 
- Yatılı olarak mektebi

mizde 105 talebe vardır. 
Bunlardan 24 ü vilayetimiz 
hesabına kayıtlıdır. .. 

Vakıt epeyce ilerlemişti. 
koridorun arbk eski uğultu 
kudretini kaybetmeğe başla
masından talebenin sınıflerına 
girdiğini hisseder gibi olarak 
doğruldum: 

- Mtiaadenizl~ clirekt&ihn. 
tqekkllr ederim. 

Miaafirini uğurlamak için 
ayağ kalkıp kapıya kadar ge
len b\1 nezih adama, benliğimin 
en kutsi şükranlarile, yeni 
battan bir daha bağlandım. 
Göz gezdirdiğim sınıflat ta
lebeyle bkhm bkhmdı. 

Koridorun bir ucunda jim
nastik dersine hazırlanan iki 
kız talebe konuşiyorlardı. 

Biri cliğeriue biraz neıesiz 

birhalle: 
- Gidemem kardeşim di-

Y nrrılarımızın mBnalchl laagatını laazırlıgan 11 gıllık 
ortaolcal•ınıızıın . 

- Baadan bqka yabm 11-

mflar içeriDde mahaar kalan 
" faaliyeti yalnız keacli um
fma mllahuar olan 11Dıf te• 
şekldllleride vardır, 

Ve talebe bunların hepsinin 
aeve 1eves çalıpm ve bap
ramclır. 
--Otretmen adedi ne kadar
dır Bay Direkt6r ? 

- Orta okulumuzun bugtln
ktı kadr09Ullda &zeride fazla 
mesai uab verilmif olan 15 
ağretmen vardırki direktör ve 
yar direkt6r bu 15 in için
dedir. 

Ortaokulum111DZUD Leyli tq· 
kilAb hakkında da okuyucu
lara bir fikir vermekj yerinde 

uzaktan ıöriiniJşii 

l yordu. Lise tabaili yapacak 
kudretim yok benim. 

Diğeri 80l'UfOrdu : 
- Ya buraya; Aydına bir 

liH açdına •. 
Arkaduımn bu auali Gzeri

ne muhatabı, hayalden mllte
vellit aevincini yine arkadquıa 
aanlarak ifade ediyordu ... .. 

Girdiiim cllmle kap111ndaa 
çakarken, orta okulumuzun 
gağsllme verdiği aevinçle mağ
rurdum. 
Bqım, bir mabetten çıkan 

inunlann ihtiyar11z tevekldl· 
lile 6nde merdivenden inerken 
diğer taraftan biiynk bir tale
be gurubu tertemiz jimnastik 

Çocuk bakımı 
Doktor Fabrettln Sltllr 

-41 -
Karakteriatik olan ishal pis

liği baıka ishale benzemez. 
Renkleri doğrudan doğruya 
yumurta akı gibi löp halinde 
üzeri hafif katı lekeleri ôrtü
lüdilr. Bazan bu gayet aşikar 
yumurta akına benziyen sü
milk cerahatli ve kanlıdır. Ti
pik olmıyanlarda ise maddei 
gaita · urı, yqılimbrak ve 
morumbrak ve kokuludur. Gıda 
alabilen bazılarında maddei 
gaita aynı şekilde mebzul· de 
olur. 

Şerc bu şiddetli ıkıntılardan 
dolayı kırmızımtırak va harice 
doğru kabank olduğu gibi 
zayıf çocuklarda sukutu ıer
de intac eder. Bu da o za
man çocuğa aynca bir bas· 
talık olarak illve edilmiş olur. 

Seyri; umumiyetle tlç tekil 
üzerinedir. Had tahtelhad ve 
mllzmindir. 

Had olan ıekli: Büyük ço
cuk ve kihillerde pek şiddet-
li olarak başlar, Derecei ha· 
raret 38 - 39 a çıkar şiddetli 
kano ağrıaile beraber ishalde 
başlar. Maddei gaita kokulu-
dur. Bu tiddetli bal devam 
ederken birdenbire ateşin dllt· 
mesile beraber ölümde kolay 
olur. Bu halin müzmin tekil 
alması ihtimali yok gibidir. 

Tabtelhad şekil: Başlangıçta 
hafif karın ağrılan kokulu 
bir ishal ya hafif ateı olur 
yahutta hiç ateş görülmez. Bu 
şekil devam ederken tedavi 
daha kolay olduğu gibi müz
min şekle de döner. 

Milzmin şekli: Hafif, bafıf 

devam eden bir ishalle baş
lar atet yapmaz. Fakat ıifa 
olmadığı zaman hastalığın de-
vamı zamanında birdenbire 
şiddetlenir. Atq yapar, ağrı-
lar ıiddetlenir. Ani mildabale 
ile teıhiıte gerı kabmru teh
likeli bir şekle girer. Bu hu
talığm ilk zamamndaki hafif 
devamında hastada ıiddetli 
bir kaıwzhk bat g&terir. 
Hasta urarmağa başlar, llrey-
vat azahr. Kanın rengi He
moglabin azlığıddan dolayı 
aulu g&illllr. Bazan çocuklar· 
de ytızcle ıiflik g6rill&r. Bu 
ıifliiin her hangi bir b6brek 
haıtahğıle allka11 yoktur. lt-
elbiaelerini giymiş olarak mun
tazam aclımlarla bahçenin or• 
taama ilerliyordu. 

Kenarda k0f8n birisine sor· 
dum: 

- Jimnastik der1iniz mi var 
yavrum? 

O, gajsii heyecanla tapa 
insanlara has bir haykırışla 
cevap veriyordu: 

- 19 Mayıs Atatürk flnll-
ne hazırlanıyoruz ağabey, 
Atatürk giinllne •.• 

-Bitti-

tihaıızlık mevcut olduğu gibi 
karaciğerin vazifesini liyıkile 
g6rememesinden şişkinliği de 
gi>rülllr. 

Enzarı büyük müzic kansız
lıklar tevlid ederek tehlikeli 
olur. Tedavi ile şifa bular. 
Çocuklarda S-12 ay arasında
ki nadiren görülen [ aşılan
mak suretile verilen bu has
talık ] yüzde seksen vefiyah 
mucib olur. Bu halde meme 
çocuklannda bu kadar yük· 
sek vefiyatı mucip olan bu 
hastalık için aile efradının 
temizliğe ve çocuğun gıdasına 
pek ehemmiyet vermesi lizını
dır. Vikaye : çocuklara temiz
liği öğretmek, çiy sebze sala
ta, marul gibi yeşil yenilen 
maddeleri ve bilumum meyve· 
leri kanaat tamme gelecek 
tekilde bol su ile yıkamadan 
yemelerine mliaaade etmemek
tir. Evlerde bu gibi meyve ve 
sebzeleri bol su içinde liakal 
on dakika ıslatmalı ve bol 
ıu ile J güzelce bir kaç defa 
çalkamabdır. Hastalığın yega
ne çaresi korunmak ve temiz
liktir. Hastalık başladığı za
manda ihmal edilmeden tabi
be mlracat edilmelidir. 

Basilli dizanteriler : Basil 
namı verilen gi>zle görülmiyen 
ancak evsab zeriye dediğimiz 
mikrop tarlalarında yetiştiri-. 

lerek görülen mikroplar tara· 
fından husule getirilen hasta
lıklardır. Basil dört çeıit olup 
ayrı ayrı araz yapan fakat 
umumiyetle ayni tedavi ile 
geçen bir nevi dizanteri has
talığı yapar. Eskiden bu has
talık bliyllk salgınlar yapanla. 
Mahalli ulgınlar yapbğı gibi 
kaza ve villyetleri kasap ka
vuran umumi ulgmlar da ya
pardı. Fakat mikrobunun keş
fedilip mikrop tarlalannda ye
tiştirilerek apunın yapdmuı 

neticesi bugün pek nadir f6-
·rülen hutahk haline relmiftlr. 

Bir hastadan diğer bir bu
taya bile li;ayetine meydaa 
verilmeden 86adllrlllen bir hal
dir. TedaYisi de yine mikro
bunun meydaada olmumclaa 
dolayı baDlanan aerumlula 
kabildir. Şifa bti kati ve 
tamdır. Bukadar kanetli ve 

fiddetli olan bu ishal bugla 
fennin, ilmin karflllnda bo
yon ekmİf ve heman ortadan 
kalkmak iare balamnUfblr. Di
ler mikrollll, afi ve aermau 
kqfecliı.uyea hutahldana da 
bu hutahk gibi ilmin feaniD 
boyundur albna lfinaui 
yeline emelimiz ve temeaai
mizdir. 

- Soau 7ann • 
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Hicri 1120 de ölen Aşık Ömerle 
ekserJya karıştırılan Aşık Ömeri 
1110 yıllarında Çine tarafında 

yaşayan yörük aşiretleri ~eisle

rinden bir zatın oğludur. Ömeri 
daha küçük yaşmda babasının 

atlarını, hayvanlarını, sürülerini, 

idare etmektedir. İlk ismi Adil 
idi küçükken bir kıza aşık olm
veruştu, hatta aşk ateşi onu yak
ın.akta ve ateşten kaçırmaktadır: 

'.ömeri der yayla taşlıfı gerek 
1A.fıktan gözümün yaflığı gerek 
:Bi:z kullara gönül hoşlutu gerek 
f>ünyade aherette NAR si:zin olsun 

Çok güzel olan sevgilisinin, şöhreti 
~uhitini aşmış ve zamanın gençleri 
d~layisile bu kıza vurgundurlar. 
Ômeri bundan kendisini garip 
saymaktadır: 

Ömeri yoktur canım senin gibi 
Varmı yanık yeryfizünde ben gibi 
Kul eylesin bu kimsesiz garibi 
Kız yokmudar kapınızda kul olur 

Ömeri küçük bir kıt'asile bile 
muhitinin çok güzel bir talosunu 
çizecek kudreti göstermektedir. 

, 
ilimizde ırmak seller akışır 
Obamızda maral geyik bakışır 
Top zülfe sarı güller yaraşır 
Ak göksün üstüne tak menevşeyi 

Bahcelidir illerimiz bağlıdıT 
Afk' ödüle sineciğim dağlıdır 
Top zülfün zincirine bağlıdır 
Ômeriye bil diyomda bilmiyo 

Her aşık gibi oda bu aşk yüzün
den diyar diyar gezmiş orta ana
dolu şarki anadolu artık onun 

yurdu olmuştu, fakat dumanlı 
dağ başları, hazin türküler söyle
yerek akan dereler, yeşil ovalar, 

' onu eğlendirememekte eski günle
rini unutturmamaktadır: 

Eger yolun düşerse bizim illere 
Jlgit es bahçemde dur seher yeli 
Bizim halimizi bildir güllere 
Dilleri ne söyler gör seher yeli 
Der ömeri delice var git üstüne 
Gönül hasret ceker nazlı dostuna 
Muhabbetna~emiz ilet destine 
Tanrı emanetin ver seher yeli 

Ömeri ömrün son yıllarında 1878 
(1293 hicri) Rus Türk harbine işti
rak etmiş, ve he men bir asra 
yakın yaşadıktan sonra 1300 doğru 
vefat etmiştir. Yaşının doksanı 
aştığını bize iki kıtasilede söyle
mektedir: 

Ey dostlar si:z.ede söyleyeyim önce 
Kabımız kacatımız pazara kaldı 
Doksan üç yaşına girdik böylece 
Artık öte yanı nazara kaldı 

Ômeri üç otuz buldu yaşımız 
Gel bulgur aşını kesmez dişimiz 
Bu günden ötürü bizim işimiz 
Azrail denilen haırız kaldı 

Aşık Ötnerün türk halk edebiyatı
nda bilhassa lirik ve temiztürk 
lisanı, samimiliğine temayüz et-
miştir. Kendisinden evvel gelen 
halk şairlerinden az müteessir 
olmuş ve başlı başına kendine 
has ifadelerle kıymetini arattır

mıştır İlimizin bu en şöhretli 
halk şairinin"' torunları bu gün 
hayattadır. 

Öğretmen İsmail Gün 

Halkevi Başkanlığından : 
6 Nisan 938 Çarşamba günü Halkevi salo

nunda Doktor Medeni Boyer tarafından Kuvatr 
( Baga) hastalığı hakkında konferans verilecek
tir. Muhitimizde çok rastlanan bu hastalık hak
kında kıymetli mütehassısın öğütlerinden isti
fadeyi bütün halkımıza tavsiye ederiz. 

PROGRAM 
1 - Müzik Konseri 

A: Eva Franzleher Piyano, Keman Viyolonsel 
B : Govat Lüli ,, ,, ,, 
C: Zingoner F. Markan [tango],, ,, ,, 

2 - Konferans (Kuvatr) Dr. Medeni Boyer 
3 - . Müzik Konseri 

Ç: Avamarga V.Bah Piyano Keman 
4 - Müzik Konseri 

D : Milli havalar Caz 

Halkevi 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 olunmıyacakbr. 
Müsabaka şartları : 
1 - Mevzu Milli olacak. 
2 - Büyük kıta iki kağıdın yalmz birer tarafından fazla 

Yazılmıyacak. 

3 - Hikayeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 
başkanlığına ) gönderilecek. 

4 - Birinci. ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir. 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulu1'an Hasan ef. ma
hallesinde 82 ada 15 parsel 
No. lı ve 31 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metresi iki liradır. 

3 - İs~eklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırma için 18/4/38 
pazartesi günü saat 15,30 da 
465 kuruş muvakkat teminat
larile birlikte Belediye daimi 
encümenine muracatları ilan 
olunur. (420] 

2 7 12 17 ---------Aydın Tapu sicil mu-
hafızlığındaD : 
Aydının ışıklı köyünün ça

yırlık kuyusu mevkiinde do
ğusu Abdülkadir iken Kara 
Halil veresesine geçen tarla 
batısı yol kuzeyi çırakoğlu 
Ali tarlası iken Salibe geçen 
tarla Güneyi Vakıfhoca tar
iası iken Bekire geçen tarla 
63 dönüm ve yine aynı mev
kide doğusu Abdülkadir iken 
Kara Halil veresesine geçen 
tarla batısı yol kuzeyi Bay
ramoğlu tarlası güneyi Salih 
ile çevrili 8 dönüm iki kıta 
tarla Şubat 329 tarih 68 ve 
69 sayılı tapu kayıt ve senet 

mucibi Osman Büklü Salibin 
iken 332 yılıdda ölümü ile 

karısı Rabia ile oğulları Meh
med ve Aliye kaldığı ve Meh-
me dinde 323 te ve Alinin 334 
senesinde umumi harpte öl-

düklerinden hisseleri anaları 
Rabiaya kalarak köy kuru-
lundan getirilen ilmühaberle 
intikali istenilmektedir. 

Bu iki parça tarla esasen 
tapu kaydına istinat ettiği 
haldel ilmühaberde halihazır 
hudut gösterilmek suretile 
kayda uymamasından ve bu 
cihetin ilan tarihinden itibaren 

11 inci günü kayıtları üzerin
den eski ve yeni hudutları 
tetkik ve tesbit edilmek üze-
re mahalline memur gönde
rileceğinden gösterilen hudut-
lar vechile hudut komşularile 
başka başka kıymetlerin hak-
larına ve arzilerine tecavüz 
edilip edilmediği ve bu yüz-
den iddia ve itirazda buluna
caklarıu muayyen günde tapu 
dairesine veya keşif günü 
mahallinde bulunacak memura 
itirazlarını bildirmeleri ilan 
olunur. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
MUdürü : Etem Meodres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

YÜZ 3 

Karacasu asliye 
Hukuk mahkesinden 

Karacasuyun cuma mahalle
sinden Ali köse oğlu İsmail 
karısı Hatice tarafından ko
cası ayni mahalleden köse o, 
İsmail aleyhine ikame eyledi
ği boşanma davasından dolayı 
cari muhakemede müddeialeyh 
İsmail namına ilanen yapılan 
tabliğata rağmen gelmediği 
ve kendisini temsil edecek 
bir vekil dahi göndermediğin
den hakkında giyaben muha~ 
kemenin icrasma ve giyap 
kararının gazete ile ilanen 
ifasına karar verilmiş oldu
ğundan müddei aleyhin yevmü 
muhakema olan 14 nisan 938 
perşembe günü bizzat veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
giyaben görüleceğinden tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

[ 418] 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Çulhalar köyünün çakmak 
mevkiinde şarkan Ali çrkan 
garbenAli Çoban Şimalen yol 
cenuben Mehmed oğlu Yusuf 
ile sınırlı bağ abaenced inti
kal ede velmek suretile ve 
yine aynı köyün köy içi mev
kiinde şarkan Mehmed oğlu 
Ali garben ve şimalen yol 
cenuben Ali Acar banelerile 
sınırlı altlı ve üstlü yedi 
odalı ev ve müştemelatı bun
dan 60 sene kadar evvel 
nizam oğlu Mustafa admda 
birinden haricen ve adiyen 
satın almak suretile [hacı] 
Ömer oğullarından Mustafa 
oğlu [hacı] Alinin nizasız ve 
fasılasız olarak şimdiye kadar 
elinde olduğu ve bu suretle 
şimdiye kadar elinde olduğu 
ve bu suretle namına tescili 
köy kurulundan tasdikan ve
rilen şahadetname ile istenil
miştir. Sözü geçen bu yerlerin 
tapu sicilinde kayıtları bulun 
madığindan yeniden tapu tes
cili için gazete ile ilan tari
hinden 11 gün sonra tahkikat 
ve tetkikat yapmak üzere ye
rine memur gönderilecektir. 

Bu yerler üzerinde /ayni bir 
hak iddiasında bulunanların 
ellerindeki muteber belgelerile 
birlikte muayyen günde yerin
de bulunacak memura yahutta 
bu müddet içinde tapu sicil 
muhafılığma 589 fiş sayısile 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 
[ 4171 

·-·-· Abone şeraiti ........ 
i 

•
f Yıllığı her yer için 6 lira. 

Altı aylığı 3 liradır. 
~ idare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basım evi. 
~ gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlütüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. ............................................... ~ 



' 

YOZ: 4 AYDIN SAYI : 215 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgola catldesintİe kadın ve erkek 
terzihanesi salıibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Diş Doktoiiı 

Veysel Kültür 

~erpn sabahtan al;<şama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye ka"rşısı 

V. Kültür 
...................................................... : 
f DOKTOR : 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i : . 
: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutalıldan Miltalıuaıaı : • • 
: Paris Tıp FakilJtesi Hastanelerinden İhtiıub : 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel sofulılafu, Firen6İ oe Cilt ltmtalılıları miitelaaH11r 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısmda köşe başında 

Muayene aaatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

llii!S ....... ~ıı:-ıı;.ııııı:•ıı;ıı~-= ...... .. 
~rr H,, ... ,.., ..... h .... iıllWlllliiiillliiiiıll 

BAKTERiYOLoG 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpaıadaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
liçten yediye kadar haıtalanm kabul ve teıılavi 
eder. Her türlil kan, idrar, balgam muayeıaeleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olaa 
P"ınomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hastalarım Her giln park caddesinde ltelllitci 
Bay Oımanın yeni yaptırdıjı. evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-8 

• 

i Muayeaehane: .A.jdınde Gui Bul•antacla Bafalıe>sla dü~aınıa i 
:özerinde her fiia aabahdan alqama kadar Hastalarıaı kabul eder. ! 
........................................................ 

Aydın bi Tarihi 
ıııa1.-.ıııa.A ....... ı .. -. ....... ~._. 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manuile anlamanın kıy· 
metli bir örneti olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karıısında 
Süleyman Gezer, istanbulda Remzi kiltiipbaneıinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi maluaıabndan batka cotrafi tabii malima
iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydmbnm bu eserden bir tane edinme.İDİ tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kunıftar · 

C. H. P. 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalmz 

Emniyet Eczanesinde 
Buluraunaz 

1 J.tasyon cadJ .. i : MaJran poJo. luırfısı ......... ~ ........ ~~·~ .. ~ .. ~ ·~ 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

I 


