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Milli vazife 
O. Becerik 

Kırşehir ve Yozgat feli· 
ketzedelerine karşı vilayeti
mu halkının izhar ettiği yük
se11; alaka ve duygu, bu hu .. 
suna Aydında 've mülhakatta 
h kımızın gösterdiği heyecan 
gzı:etemizin dünkü ve bugün-

. - sayılarında çıkan yazı ve 
mıuınabir arkadaşlarm mektup 
lanndan belli oluyor. 

P .arti ilyön kurulunun kara
rilf' kurulan komisyonda dün
<l.eııberi kızılay kurumu da 
faaliyete geçmiş bulunuyor. 
Kc;ylerimize kadar vilayetin 
her köşesinde kurulan ve ku
rmmakta olan bu komisyonla
rnırı b alkın felaketzede yurt
cbş!arımıza karşı ibzal ettik
leri ve edecekleri yardım ve 
J?;'tuavenetin daha verimli ola
ceıgına ve dünkü yazımda 

iş~ret ettiğim neticenin daha 
mz}a elde edilmesini temin 
edeceğine şüphe edilemez. 

Benim burada belirtmek is
tediğim nokta şudur. Rejimin 
bat;lı ca prensiplerinden birisi
ıı.l' teşkil eden türk varlık ve 
biıtünlüğünüo tamamen tees-
St!. ettiği , 17 milyon kalbin 
ayni hassasiyet ve heyecanla 
tel· bir adam gibi bütün milli 
işleri benimsemesi ve bu 
Uiurda hiç bir hareket ve 
4ıcıret bekJepıeden harekete 
geçmesidir. 

IParti Cuma ocağma yazılı 
bir kaç yurtdaş ocak başkan-
ı 

ıanna baş vurarak gönüllerin-
·opan yardımı kendisine tes

liın ederek felaketzede kar
dcışlarının ilk ihtiyaçlarına 
.Yetiştirilmek, onların ıztırap-

. ( Devamı 2iacl uhifede ) 

·=====================• Halkevi köfesi: 

&ugün: 
l - Saat 16 da Temsil 

~omitesi toplanacaktır. 
2 - Saat 16 da Boks 

dersleri devam edecektir. 
.) - Saat 16 da Halkevi 

binasında güreş dersleri 
'lfardır. 

4 - Saat 17 de Müze 
komitesi toplantısı vardır. 
5 - Saat 20 de Halke

vi müsamere salonunda 
ortaokul talebelerinin tem
s:i• ve nıüsameresi vardır. 
Gd irrn~ kartları ortaokul-

an dağıblmaktadır. ·=====;:::;;:===dl 

Şehir meclisimiz dün son toplantısmı ı Yardım komitesi 

k 8 1 d• b .. d . . ll? b• 1 Faaliyete geçti yapara e e ıye U CeSIDI ID Teşkil olunduğunu dünkü 

)ira 0)arak tesbİt Ve kabul etti s~yımızda yazdığı~ız Kırş~-
hır ve Y ozgad felaketzedlerı-

Şehir meclisimiz dün akşam; hakkında kahvecilerin dileğini 
içtima devresinin son toplan· de ittifakla reddetmiştir. En-
tısını yapmıştır. cümen tarfından bazı tadilatla 

Dört celse yapan meclis; teklif edilen belediye vergi 
bu toplanbsmda belediyenin · ve resimleri tarifelerinde ya-
938 mali senesi büdcesi ile pılan tadilatı tasvip ve tari-
elektrik müessesesinin mülhak felerin 938 yılında da tatbiki 
büdcesini tetkik ve belediye ile belediye vergilerinin geçen 
büdcesini yüz on yedi bin sene olduğn gibi bu senede 
dört yüz otuz dokuz, elektrik Ağustos ve birincl Kanun ay· 
büdcesinide otuz bin lira ola- !arının sonunda olmak üzere 
rak· tesbit ve kabul etmiştir. iki taksitte alınmasına ve ev-

Kahvelerde oynanması ya- lenme ilanlarından para alın-
sak edilmiş olan iskambil mamasına karar vererek top-
oyunlarına müsaade edilmesi laotısını bitirmiştir. -==• -
Felaketzedelere 
Yurdun her köşe
sinden yardıma 
Koşuluyor 

Ankara29-Anadolu ajansı 
Bildiriliyor . 

Almakta olduğumuz telgraf
lar Kırşehir mıntakasındaki 
zelzele münasebetile felakete 
uğrayan kardeşlerimizin yar .. 
dımına koşmak için memleke
tin her tarafında geniş mik
yasta faaliyete geçildiğini 

bidirmektedir. 

~·--Dost Devletlerin 
taziyeleri 

Ankara 29 [ A. A. J 
Macaristan, Irak, Suriye, Af
ganistan, İran hariciye nazır 
larile İskenderon sancağı se
çim komisyonu ikininci reisi 
Kırşehir .zelzelesi dolayısile 

hükiimetimize taziyede bulun 
muşlardır .. 

Hariciye vekaleti vekili Şük 
rü Saraçoğlu cevaben cumhu 

j Türk - Yanan 
muahedesi 
imzalandı 

Atina 29 [ A. A.] - Dün 
saat on sekizde Atinada iki 
dost ve müttefik memleket 
başvekilleri Türk-Yunan mun
zam paktmı imzalamışlardır. 

lıtgiliz - Franaız 
görüşmeleri 
devam ediyor 

Londra 29 fRadyo) - İngi
liz ve Fransız görüşmeleri dün 
devam etmiş olup bugün de 
devam edecektir. 

Resmi mahafil İngiliz ve 
Fransız nazırlarının bütün 
madddelerde mutabık kaldık
larım bildirmektedir. 

ne yardım komitesi dün öğle-
~en evvel Kızılay kurağında 
ilbay ve Parti Başkanın baş
kanlığında toplanarak komite 
başkanlığına Kızılay başkam 
doktor Nafiz Yazgan seçil
miştir. 

Komite dünden itibaren fa
aliyete başlamıştır. haber al
dığımıza göre önümüzdeki 
salı günü Gazi Bolvarında bir 
Halk gösterisi tertip olunması 
kararlaşbrdmıştır. ____. __ 
iJğretmen gardım 
sa_!fdığı kurulvgor 

Oğretmenlerimiz tarafından 
her ay yapılmakta olan top
lantılarda teşkili kararlaştı
rılmış olan yardım sandığının 
esas nizamnasini hazırlamak 

için seçilmiş olan müteşebbis 

heyet vazifesini bitirmiş ve 
nizamnameyi yaparak kanuni 
muameleleride ikmal . etmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
yeni ve hayırlı teşekkül ilk 
kongresini Mayısın ikinci Pazar 
ertesi gününü akşamı yapa
caktır. 

Öğretmenlerimize muvaffa
kiyetler dileriz. 

Bitlerin ltalgagı 
ziyareti günü 
bayram yapılacak 

Roma 29 [ Radyo ] - Res 
mi gazetede çıkan kararna .. 
meye göre Führerin 1 İtalyayı 
ziyareti günü olan 3 Mayış 
bütün İtalya için ulusal bay
ram günü 5 ve 6 Mayıs gü.n 
leride bazı vilayetler için tatil 
günü olacaktır. 

riyet hükümetinin teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Ne mutlu! 

Bir hagmake1m · 
cezalandırıldı 

Ankara 29 [A. A.) - Yer 
deprenmesi mıtakasına dahil 
olan Çiçek dağı kazası kay
makamı ilk sarsıntı haberini 
geç verdiği ve böyle felaket
li bir zamanda vaziyetin icap 
ettirdiği hassasiyet ve faali· 
yeti göstermediği anlaşıldığın
dan tekaüde sevkedilmiştir. 

Bu sene, 23 Nisan bayramı; 
geçen yıllardan daha canlı, 
daha hareketli ve daha 

şuurlu geçti .. 
Bilhassa İlkokulların verdi· 

ği müsamere, halk üzerinde 
kuvvetli tesirler ve intibalar 
bıraktı , müsamereyi gören 
herkes, türk çocuklarının bu 
yüksek kabiliyetini ve baştan 
başa muvaffakiyetle hulasa 
edilen numaralarını, anlat· 
makla bitiremiyorlar ... 

••• 
Bu akşamda, orta okulu

muzun müsameresi var.. Sah
nede, şüphesiz onlarında mu
vaffakıyetine şahit olacağız .. 

Bütü hu hareketlerden çı
kan tek mana : 

Yarınki. türk dünyasının , 
istenilen ve irişilmek için ça
bşılan büyük varbğa, bihak
kın namzed olduğudur. 

O günleri göreceklere ne 
mutlu. · 

GONCO 

I 
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Liklerin birinci 
devresi bitiyor 

Bu Pazar llDü alaamızda 
yalnız ~ydın"81'1• Çine mad
ranspor talamları karfalaşcak
lardı r. h ID<'Ç ile bölgemiz 
liklerinin birinci devresi bitmiş 
olacaktır. 

8 Mayıs pazar gününden iti
bren ikinci devre başlaycak ve 
birf nci devrenin sırasını takip 
edecektir. 

Bölge şampiyonluğunda Sü-
merspor ve Aydmspor takım· 
ları yekdiğerinin en ciddi ra
kibi bulunmaktadırlar. Bu re
kabette her iki kulüple mü
savi bir vaziyette bulunabile
cek olan Mendres spor kulübü 
Karapınarla olan maçını yap
mamak ve Aydın sporada ye
nilmek suretile pek çok puvan 
farkı ile meydanı bu iki ku
lube terketmiş bulunmaktadır. 

Mamafih henüz netice hak
kında kati bir şeyı.:söylenecek 
zaman değild;r. Liklerin ikinci 
devresinin sürprizler yaratması 
ve en umulmadık neticeler 
vermesi ihtimal dahilind ol
duğu gibi bu takımlarda bir
birlerile birer defa daha kar· 
şılaşacaklardır . Havaların 
bozuk gitmesinin biraz ta
dını kaçırdığı liklerin birinci 
devresinin aksine olarak ikin 

ci devrenin çok daha hey
ca nlı ve meraklı olacağı pıu

hakktır. ---
(Jocuh Bayramı 
Devam ediyor 

Bu sene çocuk haftası ge
çen yıllara nisbetle daha zen
gin ve daha geniş faaliyetle 
geçiyor. 

Bu hafta münasebetile dün 
gecede Halkevi tsmsil salo
nunda küçüklere kukla oynat
brılmışbr. Salon küçüklerle 

hıncahınç dolu idi. Çocukları
mız bu suretle eğlenceli bir 

iki saat geçirmişler, şenlen

miş ve neşelenmişlerdir. -·-
Kont Ciyano 
Arnavutluktan 
Ayrıldı 

Tiran 29 [Ra'dye) - Arna· 
vudluk kralının dügün mera
siminde bulunmak üzere Ti
rana gelmiş olan harieiye na

zırı memleketine avdet etmiş
tir. Kont Ciyano arnavutluk 

başvekili, nazırları ile Yugos· 
lovya ve Türkiye elçileri ta
rafından uğurlanmışbr. 

Açık muhabere 
Nazilide B. Tuğrula: 

Mektubunzu alakadar ma
kama verdik. Şikiyetinizin 
nazarı dikkata alınacağından 
emin olabilirsiniz; 

AYDJN SAYI·~ 

Milli vazife 
- Bq:arafı t lacl Sayfacla

laranı dindirmek için lamaya 
gönderiyorlar. 

Bu yurtdqlar, ocak bq
kanlannı bu yardımın başlan

gıç olduğunu bunu kudretleri 

nisbetinde çoğaldacaklannıda 

tebliğa memur ediyorlar. 

Netekim mülhakat muha

bir arkadaşlarımızda mektup-

1 arında bil~irdikleri rakamla
rın ilk hamle ve başlangıç ol

duğunu yazıyorlar. 

Bugün her yerde herkes bir

birini bu milli vazifeye çagı

rıyor, milli yesi neşeye çevir

mek için üzerine düşeni yapa

cağını söylüyor ve arkada~ın

dan da bnnu istiyor ve bek

liyor. 
Dahiliye vekili ve partimiz 

genel sekreteri Sayın Şükrü 
kayanın kamutay parti guru
bunda; felaketzede kardaşla
rımızın kış basmadan mesken 
sahibi yapılacaktarı hakkında

ki müjdesini şükranla karşıla

yan türk ulusu, her işte oldu 

ğu gibi bu işte de hükumetin 

aldığı kararları kolaylaştırmak 

için gücünün yettiği kadar 

yardımda bulunmağı bir {milli 

vazife ) sayıyor. 
O. Becerik -···-Portekiz hükumeti 

Franko hükumetini 
tanıyor 

Portekiz 29 [Redyo] - Par
lamento başvekil Portekiz hü

kumetinin nasyonalist İspan
yol hukiimetini resmen tanı-
mağa karar verdiğini bildir

miştir. 
---+-

Yugosla~ya gençlik 
Teşkilat nazırı 

Belgrad129 [Radyo] - Be

den terbiye nazın Alman 

teşkilatı reisinin Yugoslavyayı 

ziyaretini iade etmek üzere 

bu gün almanyaya hareket 

etmiştir. 

Nanır; Yugoslavyada açıla

cak olan yüksek terbiye mek

tebi hakkında Almanyadaki 

gençlik teşkilitında tetkikat 

yapacak; okullarla stadyom

ları gezecektir. 

;--··· Abone şeraiti -······ı 
i Yıllığı her yer için 6 lira. : 
i Alb aylığı 3 liradır. 
: ldare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. . . 
i gazeteye ait yazılar ıçın 
! yazı itleri müdürlüğüne, ilin
f lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. 
: ............................................... . 

Bozdoğanda 23 Nisan bayra~ı 

Bozdoğan ( Husuıl J 
23 Nisan bu, yıl, Bozdoğan

da geçen yillardan daha par
lak bir tekilde kutlulandı:· 

22 de her taraf donabldı. 

23 keza saat 10 da resmi 
tören başladı. Bozdoğan ilko
lu muhite örnek teşkil eden 
güzel hazırlıklarla gözlerimiz
de çocuk bayramının manası
nı kuvvetle tebarüz ettiren 
sürprizlerde bulundu. Temiz 
kılıklı öğrencilerin, ulusal ege
menlik ve çocuk bayramı et
rafındaki sözleri hayranlık ve 
takdirlerle karşılandı. Bilhas
sa, bunlardan bir küçük öğ
reni bayanın: ( Besleyici gücü 
az darı ekmeği yerine halis 
buğday eğmeği; temiz su, ço
cuk bahçesi, istiyoruz bunları 
yaparsanız karşınıza gelecek 
yrl daha çok isteklerimizle 
çıkacağız ) söylevi çok alkış
landı, 

Sorgu hakimi Abdurrahman 
Utkunun, ulusal egemenlik 
bayramının mana ve ehemmi
yeti, bu hakkın müstebitler
den elde deilişinin tarihi saf
haları hakkındaki söylevi toplu 
halk tarafından alakayla din
lendi ve sürekli bir şekilde 
alkışlandı. 

Bundan sonra, önde davul
larla, belediyenin önünden 
başlıyan geçid resmi ilkokul 
hakkındaki sevgiyi açığa vu
ran derin bir ilgiyle karşılandı. 

Öğleyin saat 14 de beledi
ye önünden halk ve okullular 
oldağu halde, belediyenin aç
tırmakta olduğu Muğla yolu 
üzerinde Musluh ağzı ( Yeni 
adjyla beş çınar) ında yapı

lan belediye gazinosunun açım 
töreni yapıldı. Okullular ara
eğlence ve müsabakalar tertip 
olunarak eğlenildi. 

Akşam saat dokuzda, bele· 
diye halk okuma ealonunda 
çocuk esirgeme kurumu men
faatine asri kukla ve karagöz 
gösterildi. Eğlenceli pyango 
bütün gelenleri sürprizlere boğ
du. Neşeyi artırdı. 

24 Nisan günü saat 10 ve 
15 de çocuklara parasız kuk
la ve karagöz gösterildi. Ço
cuklara şeker dağıtıldı. 

Karagöz ve kuklayı Bozdo
ğana getirerek çocukların çok 
muhtaç olduğu iyi v~ terbi
yevi propaganda, şüphe yok 
ki Bozeoğan çocuk esirgeme 
kurumu şubesi için çok yoru
cu oldu. Çünkü, güzel bir sa
lona malik Bozdoğanın ne 

yazık ki bu güne kadar san
dalya kahvecilerden temin 
edilmekteydi. Belediyenin ıs

marladığı sandalyalar parti 
parti gelmeğe başlaması bü
tün memleketi sevindiren bir 

hadise olmuştur. 
Bayram devam ediyor. Fa

kat, maddi imkansızlık çocuk
larımıza daha bol eğlenme 

imkanını vermemektedir. Miizik 
noksanına dol<onm~k istiyo
rum. 

Hafta içinde ilkokulun mü
sameresi vardır. Ve bu mü
samere öyle umuyoruzki; ~ev
kalade başarılı geçecektir. 

C.H.P. etrafında toplanan 
gençler ve münevverlerin ye
ni çalışmaya başlamasındl)n 

da bir azıcık behsedeyim. 
Burada köylülük, temsil 

spor, muzik üzerinde çshşıl

mak istenilmektedir. Bunun . 
için teşebbüşlere girişilmiştir. 

Bununla gelecek yıl, Bozdo
ğanda da bir Halkevi açm~k 
istenilmekte oluşu sevinilece. 
büyük bir müjdedir. C.H.P. 
bu uğurdaki çalışmalarına bü
yük hız vermiştir. Köycü er 
kolu müteşebbis heyeti öy 
muhtarları, mahalle mümes
silleri ve köy katipleri ~çın 

bir kurs açma yoluna girmış
tir. Muzik için bjr mandolin 
ekibi yapılmak ve bir öğret
men getirtip çalışılmak içın 

c.h.p. den çalışma yeri ve bir 
öğretmen temini rica edilmiş
tir. Bunlar temin edilir edil
mez çalışılmaya başlanacaktır. 

İlkokulları koruma kurumu 
yaptığı yardımlarla ilkoulda 
bir meyva bahçesi ve çok gü
zel bir park yaptmlma3ma 
geniş ölçüde çalışmıştır. Her 
sahada sonsuz bir gayret ve 
fedakarlıkla ve büyük bir fe
rağatla çalışan okul başöğret
meni Osman Ooad ve eşi ve 
bütün öğretmenlere Bozdoğan 
adına teşekkür etmek vicdani 
bir borçtur. Okulun bu kere 
Aydın genel meclis toplanb
sında yapılan yardımla suyu
nun getirtilmesi halinde hem 
çocuklar temiz ve hemde 
okul bahçe ve parkı için muh 
taç olduğu bol suya kavuş
muş olacaktır. Bunun biran 
önce yapılmasını istemek ber 
halde yer'nde olur. 

Yine bu bayram içinde 
Kavaklı köyünde ğayr-etli 
muhtar F adılın ve köylüniln 
gayretli çalışmasınin verimli 
neticesi olan yeni okul kura
ğı ve muhitte ilk ATATÜRK 
anıdının açım töreni yapıl
mıştır. 

Diğer köylerde de köylü er · 
her iki bayramı büyük sevinç
le kutlulamışlar ve sabahlara 
kadar davul zurua ile ieybek 
ve emsali köy oyunları oynıyarak 
geçirmişler ve geçirmektedir
ler. Aynca okul olan köylerde 
okul öğretmen ve öğrencileri 
tarafından tertip edilen eğlen-
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Erbeglide bir çocuk 
inenejite tutuldu 

· Erbeyli [ Hususi ] - Bura 
ilk okulundan Tevfik Bekçi 
İSJDinde 12 - 13 yaşlannda bir . ' 
çocuk hastalanmış, teşhis için 
me..rileket hastahanesine kal
dırıfınca küçüğün menenjite 
yaklandığı anlaşılmıştır. Tev
fik Bekçi hastahaneye bı
rakılmıştır. 

Tashih 
Aydın gazetesinin 29 Nisan 

38 tarih ve 228 sayılı nüsha
sının üçüncü sahifesinin dör
düncü sütunundaki icra ilanı
nın ikinci satışı 2216/38 Çar
şanba olacak iken sehven 
2516138 Çarşanba gösterilmiş 
olduğundan keyfiyet . tashih 
olunur. 

tilerle çok neşeli bir şekilde 
eğlenilmektedir. 

ilin 
il daimi 
encümeninden 

Sökenin Tatarlar köyü Men
dres geçidi için bir gemi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 552 
lira 66 kuruş teminatı muvak
te miktarı 41 lira 50 kuruş
tur. Açık eksiltmesi 16151938 
pazartesi günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ic
ra edilecektir. Şartnameyi 
görm~k istiyenleri vilayet en
cümenine müracaatları. 

30 4 8 12 474 

İl daimi 
Encümeninden: 

Hususi idareye aid Hasan 
ef. mahallesi 368 ada 8 par
selde kayıtlı ev 16151938 pa
zartesi günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Muhammen be
deli 400 teminatı muvakkata 
mikdarı 30 liradır. Talip olan
ların İl daimi encümenine mü
racaatları. [473] 

30 4 8 12 

ilin 

Bozdoğanın derdleri arasın
da: Elektrik, su, hamam lo
kanta, otel, temiz kahve sa
yılmağa değer. Belediye başı
na düşen işleri başarmak için 
durmadan çalışılıyor. Faka 
bütçe darlığı bu büyük ve ö
nemli işlerin kısa bir 'zamanda 
başarılmasını önlemektedir. 
Bilhassa·bamamsızhk. otelsizlik Aydın tapu sicil 
ve temiz lokantasızlık, gerek ./Jluhafızlığından 
bekar memurlar ve gerekse Mesudiye mahallesinden bay-
vazife veya iş icabı buraya ram oğlu İsmailin 35 ila 40 
gelenlerin karşılaşdığı en esas- senedenberi tasarrufu altında 
lı .şikayet mevzularıdır. 

iken 928 yılında ölmesile ve" 
Diğer hayırlı bir iş de, Be- resesine kald ı ğı bildirilen ve 

lediyenin halk okuma salo-
adlarına tescili köy ihtiyar nunda hazırlamakta olduğu ki-

' heyetinden tasdikan verilen iltapsaraydır. Belediye yaptığı 
Yardımla Bozdoğan çok güzel rnühaberle istenilen Kızılca 
\re yerinde olan bir büyük köyün Çatalar~ut mevkiinde 
hizmette bulunmuş olmakla, şarkan tahtacı Ali garben 
tııemlket kültürü için sevinilir. tahtacı Cemal şimalen tahtacı 
neticenin adımını atmıştır. Kara Hasan cenuben tahtacı 
Bu yoldaki çalışmalar ilerle- Ali ile sınırlı incir bahçesi 
tnektedir. Ismarlanan kitaplar ile yine ayni köyün Telliharım 
gelmeğe başlamış ve fihristte 
b mevkiinde şarkan develi Meh-
azırlanmaktadır. Kitapsaray-

Y•n açım töreni, belediyenin med kızı Ayşe garben Salih 
kasaba içinde yaptırmakta oğlu Mehmed şimalen kedi 
<>lduğu yazlık ikinci bir gazi- oğlu vakfı cenuben mahkeme 
nonun bitmesine bırakılmışbr. katibi Riza V - kısmen hacı 
Pek yakında her ikisinin hal- Hüseyin Halin veresesi ile 
ka açıhşı yapılacaktır. sınırlı bahçenin tapu sicillinde 

Fakat en büyük ihtiyaç iti- kayıtları bulunamadığından 
raf etmek gerektir ki, kasaba senetsiz tasarrufata kıyasen 
da oturulur sıhhi yapıların 
ol tasarruf ve iktisap sebepleri 
k-lllayışlarıdır. Başta bir hü- hakkında yerinde inceleme 
. Uoıet konağına olan şiddetli 
ıht· l k yapılmak üzere ilan tarihin-ıyaç, a a adarların bu babta 
teşebb- den 11 gün sonra memur gön-. . use geçmelerini ve bu 
ışı bir an önce gerçekleştir- derilecektir. 
llıeleri arzusunun, açığa vu- Bu 1 taşıtsızlar üzerinde ayni 
111lnıaaım duyurtmaktadır. bir hak i~diasında bulunan-

Diğer yazılarımda köyler- ların ellerindeki muteber bel-
~eki çalışmalar, gö;ülen iler- glerile birlikte yerinde bulu-
enıe tezahurleri, Ankarada nacak keşif memuruna yahut-
Yapılacak büyük Tarım kon- ta bu müddet içinde tapu 
gesi hakkındaki düşünceleri sicil muhafızlığına 603 fiş sa-
ortaya koymağa · çalışacağım. yısile müracaat eylemeleri ilan 

Köycü olunur. 468 

Nafia Vekaletinde~: 
., 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Mendres ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, 

Başyatak başındaki şilt ve (5) küçük kÖprü jnşaatı, .keşif be- ' ' 
deli (213,989) lira (42) kuruştur. · : ·' · .. 

2 - Eksiltme 201511938 tarihine rastlayan Cl:lma günü saat 
15 de Nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zari usuine yapılacaktır; 

3 - İstekliler: eksiltme şartnamesi, mukavele· projesi, 
bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartnam~ .. ve projeleri 
(10) lira (70) kuruş mukabilinde sular . u~um . müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11949) lira 47 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafia su 
işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt 'edip ·muvaffa
kiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta ka
biliyeti olduğuna dair nafia "ekaletinden alınmış ' müteahhitlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarıoı ikinci 
maddede yazılı saatten' bir saat evveline kadar sular umum 
madür)üğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ' 
(470) 30 5 10 15 

İl daimi encümeninden: 
Cinsi Mevkii 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafız lığından 

Mesudiye mahallesinden bay
ram oğlu İsmalin 40 seneye 
yakın bir zamandanbari ta
sarrufu altında iken 928 yı
lında ölmesHe veresesine kal
dığı bildirilen ve verese adla
rına intikalen tescili köy 
ihtiyar heyetinden tasdikan 
verilen ilmühaberle istenilen 
ahur köyünün değirmen civarı 
mevkiinde doğusu molla meh
med oğlu küçük hüseyin ba
tısı çerkes hakkı çavuş kuzeyi 
mendekü.meli İsmail güneyi 
Memiş oğlu Ali ile sınırlı tar-
lanın tapu sicilinde kaydı 
bulunmadığından senetsiz ta
sarrufata kıyasen tasarruf 
ve iktisap hakkında inceleme 
yapılmak üzere ilan tarihinden 
11 gün sonra yerine memur 
gönderilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde aym 
bir hak iddiasında bulunanla
rın yerinde bulunacak keşif 
memuruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
604 fiş sayısile müracaat ey
lemeleri ilan olunur . 
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Mu. bedeli Teminatı 

ilin 
Aydın tapu .~icil 
Mu haf ılığından 

Tepecikte oturan tikveş 

muhacirlerinden İsmail oğlu 

Ali Riza ve ailesi efradına 

borçlanma suretile verildiği 
iskan idaresinden gönderilen 

vesika ile bildirildiği . tepecik 

köyünün köy civarı mevkiinde 

doğusu koca hüseyin batıst 

Eyüp Salih ve ve yol kuzeyi 

ibrahim ile sınırlı agoptan 

metrük tarlanın tapu sicilinde 

kaydı bulunamadığından se-

netsiz tasarrufata kıyasen 

iktisap ve tasarruf sebebleri 

hakkında inceleme yapılmak 

üzere ilan tarihinden itibaren 

11 gün sonra yerine memur 
gönderilecektir. Bu tarla üze

rinde aynı bir hak iddiasında 

bulunanların muayyen günde 
yerinde bulunacak keşif me

muruna yahutta bu muddet 

içinde tapu sicil muhafızlığına 

607 fiş sayısile muracaat et-

meleri ilan olunur. [469) 



.. ~YDIN SAYt '-' 

Aydın· defterdarlığından 
Maham-. lu~ti Temiaat ak. 

MI Lira K. Cinsi Hektar Metre Kimden kalcbiı Mevkii Lira K. 
Mü 38 25 Zeytinlik 6435 Mehmet o. Mustafadan Gölcük kö. 2 · 5' 
., 60 00 Harap bina Hazine Koçarluua yaihanlı k. 4 S8 
,, 61 00 Değirmen arsası 30 Yaniden metruk Koçak kö. 4 48 
" lS 00 Arsa 60 Kunduracı Andondan Munab kö. 1 2S 
İcar 400 00 incir bahçesi 9 91 Hacı lbrabim bey vereseleri Serçe kö. 30 Olt 
., 60 00 incir bahçesi 2 5047 TelJrrafcı Ferit Aydın gargıb irim 4 51 
., 80 00 incir bahçesi 7 7220 Peştemalcı o. Reşat Aydın ışıklı yolu 6 00 

24 00 Dükkin Hafız o. Hasan Ortaklarda 1 80 
" 

24141938 tarihinden itibaren 16 giln müddetle 13151938 cuma günü ihale edilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. Taliple-
rin 0 0 7,5 teminat akçesile defterdarlığa müracaatları ilin olunur. (458) 27 30 6 10 

Nazilli Zirai bankasına bağlı 606 No. 
Horsunlu Tarım kredi kooperatif inden: 

2836 No. kanuna göre teıkil edilmiş bulunan ve ortakla
rından üçte ikisinin ekseriyetile 607 numaralı Horsunlu Tanm 
kredi kooperatifile birlqmesine karar verilen 610 numaralı 
Genceli kooperatifinin bu birleşme kararı Tüşkiye cümhuriyeti 
İktisat veklleti ve Ziraat Bankası umum müdilrlüğünce tasdik 
buyrulmut olduğundan alikadar ortaklann 6 mayıı 938 tari
hinden itibaren alb ay zarfında {Hali tasfiyede bulunan 610 
No. Genceli Tarım k!'edi kooperatifine ) Müracaat etmeleri, 
Türk Ticaret kanunun 460 mcı ve kooperatif ana mukavele
namesinin 72 ve 74 üncii maddeleri mucibince illn olunur. 

(455) 22 30 6 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden: 
Bozdoğan kasabuımn elektrik ile tenvirine karar verilmiı 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke projesi tanzim ve keıifnamesi yaptırılacaktır. 

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

(43SJ 13 ıs 11 19 22 24 26 2s 30 3 

ilin 
Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - Aydın - Çine yolunun 
O 675 - 3 -1 967 kilomet-
releri arasında 8033 lira 38 
kuruş keşif bedelli esasb fose 
tamiratı 18141338 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye çıka

nlmLfbr. 
2 - Şartname; keşif; met

raj, resim vesair evrak Ay-
dın Nafia müdilrlüğilnden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9ıSt938 Pa
zartesi günü saat 16 da Ay-

Diş Doktoru 

dan viliyeti daimi encümeni 
salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mik-
tarı 603 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektuplan; ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalarile 
üçüncü maddede yazılı gün 
ve saatte encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

21 26 30 6 (452) 

imtiyaz aahlbl ve Umum1 Ne9rlyal 
Mlld6rli ı Etem Meadre1 

Baııldıtı yer : 
C. H. P. Basımevl 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

. ...................... . 
DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET' HASTANESi 

Doğum, Kadın hastahklan m6tebu111 
ve Operatörü 

Haztalannı her gün Park kartııında Bay Hasan Kimi-
.. lin evinde kabul eder. 466 

• • • • • • .. 
• • 1 

....... dJıılllıı8ıl•'Ml•~*·····. 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hastanesi eski operatörü 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
latanbuldan dönmOttür. Hastalarını her gün sabahtan 

alqama kadar Park kartı•ında yeni yaptırdıtı evinde 
kabul eder. 130 

,,....., ••• s DOKTOR - OPERATÖR 

• Medeni Boyer S Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 
• Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
• Bay Osmamn yeni yapbrdıiı evin llst kabnda 

kabul eder. 
Muayene saatları: 

Sabahları 8 kadar 
Akıamları 3 - 8 

.... , ....... Mlıı ..... : ............. 

l:r==~:::~f :~:f ~r~~ u ~ : 

c!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
L~4 Hükumet caddesinde Hava K1H'Umu kal'flsındaki 1 
·~i muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 1 
t!J üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
ftJ eder. Her türlil kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
'~· :dilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
t\.:nomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

~~~~~~·······~········~ 
:' .................................................... : 
: DOKTOR . : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i • • 
: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hutahklan Mittahassı11 ı • • i Parb Tıp FakOlteai Hutaneleriaden bıtiaub : 

ı Maayeıaebaae: Aydın~ Gui Bal•anacla Bafahasla dflkllaaaıa f 
ı Gıı:erinde her gGn sababdan alqama kadar Hatalannı kabul eder. • ..................... ~ ................................ , 

• 


