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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayuı : 100 Para 

'Büyük MilletMeclisinde 
Litvanya ve Romanya ile yapılan 

ticaret mukavelesi tastik edildi 
Ankara 4 - Büyük Millet 

Meclisinin bugünkü toplantı
sında Türkiye Lit-vanya ve 
Türkiye Romanya arasmda 
akdedilen ticaret mukaveleleri 
kanun layihalarile icar ve is-

Hariciye vekili 
T dvfik Rüştü Aras dün 
Kahireye hareket etti 

Ankara 3 [ A. A. ] - Hari
ciye Vekili Doktor Tevfik Rüş-
tü Aras refakatlarında Emni
yet işleri birinci daire genel 
direktöıü, İkinci reisi ve di

ğer bazı zevat olduğu halde 
İsatanbuldan yarm vapurla 
İskenderiyeye hareket edecek 
ve oradan kahireye gidecek
tir. 

-Atiinhal saylavlıklara ı 
C. H. P Namzedleri 
Seçildi 

Ankara 3 [A. A,f- Boş o
'Ian Ankara, Manisa, Sinop ve 
B(}lu saylavhkları için bugün 

Yapılan seç.imde Cumhuriyet 
lialk Partisinin namzedleri 
ittifakla seçilmişlerdir. ---

Amerika 
Faşizm ile mücadele 

edecek 

ticar kontratoları ve hüviyet 
cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkındaki 

kanun layihasını kabul etmiş
tir. Meclis Çarşanba giinU 
taplanacaktır. 

/ngiltere Avusturya 
ilhakını Tenıdı 

Londra, 3 [ A. A. ) - İngil
tere Avusturya ilhakını tanı

dığmı Almanyaya bildirmiştir. 
-~ 

Sök ede 
At yarışları 

En mühim milli sporlarımız
dan oian at yarışlarının mu· 
hitte ihyası ve Türkün en es· 
ki ve en kıymetli sevgilisi 
bulunan ata eski önemini te· 
ınin maksadıyle Türk hava 
kurumu Söke şubesi tarafın

dan büyilk mikyasta bir ( At 
yarışları ) tertip edilmiştir. 

24 Nisana raslayan pazar 
günü Sökede askri pavyonlar 
civarında yapılacağını haber 
aldığımız yarışların, gelir te
min etmekten ziyade buişe 
halkı ve ilgilileri alıştırmak 
va sevdirmek gayesi takip 
edildiği için yarışların fevka
lade gözel olacağı, İzmir, Ay
dın vesair yerlerden bir çok , 
kimsenin iştirak edeceği ümi
dedilmektedir. 

- +-

Bornuva Ziraat 
Şikago 4 - Bir ziyafet es- Lisesi talebesi bas

llasıda dahiliye nazırı söyledi- ma fabrikasını 
ği bir nutukta bütün Amerikan ziyaret edecek 

Vilaye_!.t• 

Vllllgei 
encümeninde 

Vilayet daimi encümeni 
dün öğleden sonra ilbay ô. 
Gündayın başkanlığı albnda 
toplanarak havale olunan ev
rakı tetkik etmiştir. ...... 

Spor bölgesinde 

Spor bölgesi idare heyeti 
dün akşam üzeri hbayımız 
Özdemir Gündayın başkanlığı 
altında toplarak Spor işleri 

üzerinde konuşmuştur. 

Şehir suyu 
MecrasınıD bozuk olan 

kısmı yapıldı 
Yeni yapdmakta olan şehir 

su tesisatı ve boru ferşiyatı 

münasebetile eski mecradan 
bir kısmının yerlerini deniştir· 

mek zarureti hasıl olmuş ve 
yeniden açılan mecranın kıs

men çürük araziye rastlamsı 
mUnabetile çöküntil yaptığıd-
dan bir kaç günden beri şeh
rin bazı semtleri susuz kal
mıştr. 

Evvelki gün mecrayı dol· 
ran toprak çoküntülri açılarak 
su bırakılmış ise de tekrar 
büyük bir taprak kütlesi çö
kerek yolu kapamış olduğun

dan gece yarısından sonra su 
yine kesilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında esas
lı tedbirler almak zaruretini 
gören belediye reisi Nafiz 
Karabudak refakatlarında fen 
müdürü ve encümen azaları 

rlduğu halde çöküntünün vu
kubulduğu Kalaycı köprüsü 
civarına gitmişler ve vaziyeti 
mahlinde tetkik etmişlerdir. 

Dün akş~m üzeri suyu 
şehre getirmek mümkün ola
bilmiştir. 

Halk.evinde : 

Yönetim hurulu 
toplandı 

Halkevi yönetim kurulu dün 
başkan Neşet Akkorun baş· 
kanbğında haftalık toplantı
s•m yapmııbr. ... ....... 
Daimi Encümen 
Belediye daimi encümeni dila 

öğlden sonra Belediye reisi 
Nafiz Kakabudağın paşkan

lığında toplanarak havale o
lunan evrakı tetkik etmiş Ye 
karara bağlamışbr. 

Encümen bu toplantısında 
kiremit ocaklarında yapılan 

yapı tuğlalarının genişliğini 1 
kalınlığını ve uzunluğunu bir 
kararla tesbit etmiştir. Bun-
dan sonra belediye hududu 
içinde bulunan kiremit ocak
ları belediyenin tesbit ettiği 
ölçü nzerine tuğla yapacaklardır. 

ölçüye uygun olmayan tuğlalar 
yapıda kullanılmıyacaktır. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı 

hazırlıkları 
23 Nisan çocuk bayramında 

İlbay ve Parti başkanı saym 

Özdemir Gündayın oğlu Oktay 
Günday tarafından saat lSten 

20 ye kadar devam etmek ü

zere bir çocuk balosu verile
ceğini haber aldık. 

Halkevi sosyal yardım şu

besi de saat 21 den itibaren 

davetiyeli bir kostümlü balo 
tertip etmektedir. 

Hafta içinde okulların da 
müsamereleri vardır. 23Nisan 
bayramı ve çocuk haftası bu 

yıl geçen yıllardan daha zen
gin proğramla kutlulanacaktır. lniJletini gerek memleket da- Haber aldığımıza göre İzmir 

hUinde ve gerek haricinde&- Bomnva ~raat li~~~n ~m~ ~=F=ı=k=ro~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şizme karşı mücadeleye da- tan 25 kişilik bir gurup di-
Vet etmiştir. rektör ve öğretmenlerinin iş-

!':::::::::===========-• tirakile Nisanın 20 sinde Na-
Halkevi höıesi: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de dil, ta

tih ve edebiyat şubesi ko
tnitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de Fransız· 
ca dil dersi sürecektir. 

3 - Saat 20 de balkevi 

1

1 binasında güreş dersleri 
\'ardır. 

zilliye geçecek ve orada Sü
merbank ve Pamuk ıslah is
tasyonunda bir tetkik seyaha
tı yapacaklardır. 

- ··--
İtizar 

Geç vakte kadar beklediği
miz halde ajans servisimiz gel
medi Okuyucularımızdan öı8r 
dileriz. 

( Yıldızdağı)ndan 

Sivas Erkek Öğretmen o
kulunun bu güzel mecmuasını, 
bana ancak İstanbuldaki bir 
dostumun yakınlarından oldu-
gunu şimdi hatırladığım ayni 
okulun Edebiyat stajiyeri Nej· 
det Sançar tarafından gönde
rildiğini zannediyorum. Kendi
sini henüz tanımak fırsatım 
kazanmadığım lütüfkar dost 
Nejdet Sançara bilhassa te· 

şekkür ederim. Çünkü Yıldız
dağı sahifelerindeki şu güzel 
şiiri (Aydın J okuyucularınada 
okutmak fırsatını bana ver
miş oluyor. Mengüç Adsız 
yoldaş imzasını taşıyan bu 
şiiri hep beraber okuyalım : 

Davet 
Derler ki serin olur, gölgedir 

Çinar alb; 
-Devamı 2 ioci sayfada -

• 

.ı 
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Lik maçlan de ediyor -Sökespor 1 ~l'V rapıaarl ____ .... ___ _ 
Bilge fatbol likiDID dördila- ofuytm ol...k üzere bet 

cü haftlıımda S...,r ile gol ye6r. 
Çine Mlt .... nspor talnmları ftJ Karapmar takımını bu bq 
Silmer.,.ta Katap1nar gen,- yayıdan 11nra ikinci devrede 
lerbirliği talomlan kal'fllaftılar. dağılır diye zan edenler ta-
saha oldkça kalabalık idi. lamın çok daha dizgin oyna-

ilk maçı Çine ve mke ta- mağa batladığını hayretle 
kamları oynadılar. Hakem; Sil- gördiller. 
mer spordan Halid Arpaan Oyun yavaf yavq •rtliie-
idareıinde oyun bqladıia za- de döknlmeje baflada. Hakem 
ma_. Çine takımını yine eski Karapınarın mildafii Huanı 
kadroıu ile g6rd0k. Söke ta- çakardı. On kişi kalma11Da 
lamı en iyi oyuncularından rajmen oyununu yine bozmı-
orta · haf Sadiden mahrum idi. yan Karapınar çocukları Sü-
Buna mukabil mOdafaada Ha- mer kalesini yine sardalar. 
midi oynatıyordu. Uygur bir fırut yakaladı. 

llti takım aruındaki maç Topla beklerin aruından aıy-
çok zevksiz oldu. Bu maçı nldı. Kaleci ile kartı karpya 
hemen hemen iki tarafın ka- kaldı. Kati bir gol olalacak 
lecileri birer müdafi olan Ca- bu fırutı topu havaya atmak 
vid ve Hamid oynadılar disek suretile mahvetti.. 
mubaleia etmemiş oluruz. Dijer bir akında bir penal-

lki taraf ta gelifi gflzel bir tı kazandı. Hikmetin çektiii 
oyun tuttordılar. Rutıele penaltı sayı oldu. 
vurdular. Akınlar hiç bir sis- L&kia S&meria ~ Hri o· 
teme tabi değildi. Tesad6fnn lan muhacımları elde ettikleri 
v zaharabn yardımil top ba- fırsatları kaçırmıyorlar ve Ka-
zen bir tarafın, Bazen diğer rapınar kalesine her inişlerini 
tafarın yarı sabauna gidip ge- uyı ile neticelendiriyorlar. 
liıordu. Ve i.fte yine böyle Bir Karapınar akınında Sü· 
bir tali eıeri olarak Söke ta- mer mildafaası topu krnere 
kımı Doj'amn iyi blok edeme- atb. Çekilen korneri bu defa 
dijibir topu Çine kalesine ata- fırsatı kaçırmayarak kaleye 
rak sahadan 1-0 galip çıkb. soktular ve nihayet sabadan 

ikinci maçı Karapınar _ SU- 11 e karşı 2 sayı ile mağlup 
mer spor oymyacaklardı. çıktılar· 

Bu maçı Aydın ıpordan Karapınar bu kadar ağar 
Zihni idare ediyordu. farklı bir mağlubiyete uğra-
Takımlar sahada şu tertiple makla beraber seyirciler üze-

sıralandılar. rinde bıraktığa tesir çok iyi 
Sümer spor : Mebmed - Ö- idi 

mer, Fıruzan, Mahmud, Sudi, Takım halinde oynadılar. 
lbrahim • Nuri, Naci, Niyazi, Çözülmediler. Forları fırsatla-
Enver, Hamdi. rı soğuk kanlılıkla kullanma-

Karapınar : Zülfikar - Ha- sını bilseler daha çok iyi ne· 
un, Kadril - Hikmet, Halit, ticeler alabilrlerdi. Takımın 
Halil - Fahri, Ziya, Uygur, Se- en iyi oyuncusu olan Halidin 
lim, Muzaffer. her vakit tekrarladığı bir ka-

Oyunun ilk dakikaaında Sü- bahati var ki söylemeden ge-
mer her zamanki tabiyesini çemiyeceğiz. Topu ayağında 
kullanarak sol açığı vaııtasile çok tutuyor, çok çahm yapı-
bir akın yaptı ve Znlfikann yor ve bittabi bu hal iyi ne-
fBfkın bir hareketi bu akını tice vermiyor. 
uyıya çevirdi. Karapınar kaldcisi hiçte o 

Karapmar bu ini sayıdan takıma liyık bir oynncu de-
saradmadı. Gilzel çalıtıyor ve ğildi. Yediği gollerin yandan 
hakikaten de gOzel bir oyun fazlasını vakitaiz.çıkıf, silrale 
çıkarıyor. Fakat miidafaa11mn karar verememesi ve korkak 
ağırlığa, bil bassa kaleciainin oynaması yüzünden ye mittir. 
bugliıı çok berbat oynamuı Zihni maçı iyi idare edeme-
yilztinden Silmerin gayet seri di. Çok ağır ve yorgun görll-
olan açıklannı tutamıyor ve niiyordu. On birinci goliln 
SOmerin hemen her akını u- top avuta çıktıktan sonra 
yıya tahavvül ediyordu. Bu geri çevrildiği halde ve yan 
yllzden beşinci dakikade ikin- hakeminin ikazına rağmen 
ci golllde yemİf bulunuyordu. çalmama11 yilzOnden oldu. SD-
Karapınar daima gazel ve merin yapbğı iki penaltıyı da 

paılı oynuyor. Ekseriyada 88· yine yan hakeminin ikazına 
hada bir hakimiyet kuruyor. rapen g6rmedi. Ve beşinci 
Fakat korlannın iyi pulat· gol de ofsayitten oldu. 
maları kadar iaabetli ıutlan Sahada daha otoriter olsay-
olmamaaı Slmer kales~ ağ· dı son dakikada Enverle Halit 
zına kadar getirdikleri topun arasıftda çıkan kavgayada ma-
kaleye girmesine mani olyordu. bal vermemis ve sertliği da-

Birinci devrede birisi bariz ha başınan kesmiş olurdu. 

~ukbakımı 
Doktor Pahrettla SGf'ir 

-43-
Haıt• adeti abdeatlwıe

den veya IAzımlıktan kalkmak 
i.atemezler. Bu bal hastayı pek 
ziyade yorar. Bir taraftan da 
şiddetli ateşler devam e~erse 
bir zafıkalple ölüm muhak· 
kaktır. Bqhca ihtilitlan ba
jıraak dellnmeıidir. Bu ihti
litla hasta pritonitten 616r. 
Sukutu ""~ ekseriyetle çocuk .. 
)arda ıarGIOr. Bağırsakta dar-
lıklar yapar. Mikroplar beze
lerden eviyei lenJaviye yoliyle 
karaciiere giderek karaciier 
çıbanlan apseleri yapar. Bu 
apte amipli dizanteride görü
lilr. Amipler karaciğere yine 
ayni.yollardan geçerek apseler 
yapar. 

Kalbe sirayet ederek kalp 
eti iltihabı ve kalbin iç bot· 
luğu zarını iltihaplandırarak 

•ndokarditler yapar. Tabtel
cild eviyei l~nfaviye yollarını 
bozarak tıremleri ve damar 
derunundaki zarlan iltihapla& .. 
dırarak filebitler yapar. 

Htılisa : Çok tohlikeli ihti
litlara şiddetli ölllmler husu
le getiren bu . bastaliğı hiç 
ihmal etmeden tedariye teves
ıiil etmelidir. Tedavi katisi 
olan bu haıtahktan dolayı 
çocuklarını 6ldilren aileler bü
yilk vicdan azabına maruz ka
lırlar. Vaktinde önüne geçil
miyen vefiyat daima yüzde 
ellidir. 

Vikaye : Amipli dizanteride 
arzettiğimiz gibi çi yenilecek 
her teJi iyi yıkamadan yeme
mek en baıta g~len bir ted
birdir. Baıkaca evde yapıla-

Dimağda yapacağı ihtilit- ' 
larla çocu~da felçler ıirii· 
lllr. Şiddetli &aravi ibtillclar 
ve tetan6ze benziyen gerilme
ler husule getirir. Bu hal 
uzun devam ederse kalp te
tanozu ile hastayı her zaman 
öldllrebilir. 

' cak tedabir yoktur, doktora 
mllracaat batta gelen tedbir
ler arasındadır. 

( Yıldızdağı)ndan 
(S.ttaraf lael sahifede) 

Var mı çınar altında ruhu ça
ğıran bir el; 

Rilzgirlar gibi esen atk; kor
kunç bir karaltı 

Serin benim gönlümdür, çiçe
ğim gönlüme gel.. 

• •• 
Derler ki derin olur koyu ma· 

vi denizler; 
Deniz derinliğinde bir hazin mi 

gizler? 
Nerde "Atk ve lztirap,, adın

daki ikizler. 
Derin benim gönlümdür, Çi

çeğim, gönlüme gel.. 
• •• 

Derler ki aşıkların durağa ye-
til dajlar 

Ve o yeşil dağlardan döknlen 
sular ailar. 

Seven ruh ağlar fakat, bir 
dilfiin, aerde çağlar ? 

Yerin benim gönlilmdilr, Çi
çeğim g6nlilme gel .. 

- Sonu yarın -

Davet 
Ekıeriyet olmadığından 2 41 

938 tarihinde yapılacak olan 
eıki muallimler tasarruf san
dığı hesap işleri toplantısı 
51419J8 salı günü saat 17 ye 
tehir edilmiştir. bgililerin leş· 
rifleri . 

Şiirin yalnız duyduklarımızın 

ifade vasıtası ve musikinin 
söz haline gelmiş, yahut sö
zün musiki~şmiş bir şekli ol
duğunu diişünürsek Mengücün 
bu parçasına beğenmememiz 
imkinıızdır. 

Mengücü aynı zamanda ta
nıyalım ve onun "Yarın Turan 
benimdir iıimli tiir kitabından 
sonra yazdığı bütnn bu güzel 
tiirlerle yann için bize çok 
ıeyler vededen bir genç pi· 
rimiz olduğunu bilelim . 

A. Ôıdemir Altiimaek 

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 - Mnzik Koueri 

A : Eva Franzleber Piyano, Keman Viyolouel 
B: Govat Llli " " ., 
C : Zingoner F. Markan (tango) ,, ,, ,, 

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

Ç : Avamarga V.Bab Piyano Keman 
4 - Milzik Konseri 

D : Milli havalar Caz 
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.Memleket haberleri 
Sultanhizar 

Beladiye teşkilatı 
istiyor 

Sultanhisar [ Hususi ] -
Tabiatın bütün güzellik ve 
zenğinliğini sinesinde toplıyan 
Sultanhisarı, nüfusunun azlığı 
dolayısile belediye teşkilatın

dan mahrum bulunmakta ~e 
hu durum kasabanın inkişafı
na engel olmaktadır. 

935 senesinde yapılan son 
tahrir nüfusa göre nüfusu 
2043 sayıyı bulmuş olan ka
sabamız, belediye teşkilatı kur
ınıya hak kazanmış olmakla 
beraber bu hususta henüz fili 
bir hareket yapılmamıştır. 

Çinede Kültür 
faaliyeti 

Çine [ Hususi ] - 27 /31938 
Pazar günü Çiı ... e Halkevi 
köycülük ve spor kolları ba
şında başkanları Doktor Na
mık Gedik ve Mustafa Biner 
ve kaza kaymakamı da oldu-
ğu halde Yağcılar köyüne 

kadar bir yaya seyahatı ter
tip etmişlerdir. 

Sabah erkenden 1 inci okul 
binasında bütün arkadaşlar 

toplanmışlar ve 7,5 ta yola 
çıkılmıştır. Hava hafH hafif 
yağmurlu olduğu halde yola 
devam edilmiş genç sporcula
rımız köy yollarını milli marş
larımızı söyliyen sedalarile 
doldurmuşlardır. Köye varıl

dığında hava açılmış ve spor 
ı oyunları yapıdıktan ve köylü

lerimize neşeli bir saat geçir
dikten sonra köylülerle has
bihal edilmiş ve kaymakamı
mız bay cevdetin çok güzel 
hitabesinden sonra Başkan 
Doktor Namık Gedik, köy
lülere hitaben anlıyabilecekle
ri şekilde sıhhi ve faideli bir 
konferans vermiştir. 

Kasabayı köy kanunu ve 
köycülük vechesinden tetkik 
edttek olursak, bir çok müb- ' 
rem ve hayati ihtiyaçlar için
de çırpınmakta ve bucalamak
ta .olduğunu görürüz. Her şey
den evvel köycülük davamı
zın şartl~rını ve icaplarını 

kavramış becerikli bir ihtiyar 
heyetine ve bu heyetin karar
larını tatbik edecek kadroya 
ihtiyaç vardır. Halbuki köy 
kalkınmasının en ekonomik 
usuller ve metödlar dahilinde 
başarılması bir prensip olarak 
kabul edilmiş olduğundan müs
tahdem kadroları asgari had
de indirilmiş ve bunlara yeni 
elemanlar ilavesi imkanı bulu
namamıştır. 

Filhakika asgari kadro ile 
azami randıman temin etmek 
bugün memleketimizin içinde 
bulunduğu iktisadi şartlara 
Pek uygun bulunmakla bera
ber Sul' anhisar gibi sekiz on 
bin liralık büdcesi olan bir 
kasabanın bütün medeni va
sıflarını haiz bulunan yerlerde 
tatbikı köylerimizden bekleni
len inkişafm teminini mümkün 
kılamamaktadır. 

Buraya umumi işleri göre
bikrnek için bir muhtar, yu
karıda zikredilen kabarık büd
Çenin muhasebe ve kitabetini 
Yapacak bir merkez katibi, 
sınırı itibarile geniş olan ka
tnunun sağlık, pazarcılar mü
takıbı, ve genel çalışma baya
tını kontrol edecek bir koıni-

. ser, büdçe itibarile salma ve 

sair paraları tahsilat için bir 
tahsildar, bir tanzifat ~hade
tnesi, hiç olmazsa iki zırai 
asayiş kolcusu lazımdır. Ka
hıun elektrikle tenvir edilmek
tedir. Bir makinist ve muavini 
olmazsa kamunun umumi ça
lışına ve medeni hayata pek 
geriler. En basit ve kısa tut
t ~ ugumuz bu kadro Sultanhisar 
dahili makinesinin nisbeten 
aksaksız işlemesine yardım 

Köylülerin dertleri dinlen~ 

miş ve derhal icabına teves
sül edileceği ve bilhassa kar
gaların tarlalara yaptıkları 

zararlar için bunların itlafı 

meseleleri konuşulmuştur. Mez
kur köyde yeni yapılacak olan 
köy odasıııın yeri tensip edil
miş ve tarla sahibinden 10 
lira mukabilinde bir arsa pa
zarlığı yapılmıştır. 

Kazamıza geldiği günden 
beri hummalı bir faaliyetle 
çalışmakta olan ve billhassa 

köylülerimizin ağır dertleri ve 
hastalıkları üzerinde şefkath 
bir alaka gösteren genç dok
torumuz Bay Namık Ge-

diğe Çineliler namına de
rin teşekkürlerimi sunarken 

talili Çinemizin böyle bir dok

tora kavuşmasından ötürü Çi

nelileri de ayrıca tebrik ederiz. 

edecektir. Aksi takdirde 

bir muhtar iki deştiban

la yapılacak işler istik

balinden çok büyük inkşaflar 

beklediğimiz Sultanhisarını te
denniye gütürecektir. Öyle 

ümid ederiz ki: Sultanhisarmm 
istikbali hakkında iyi düşün-

celer taşıyan değerli İlbayıınız 
Özdemir Günday bu işe de el 

koyup bir çareihal bulcaktır. 
Kendilerinden kanumuzun ileri 

hayatı namına bu işi lütfen 
beklerken sonsuz ve derin 
saygılarımızı şimdiden sunarız, 

Halkevi Başka_nlığından: 
17 Nisan 938 Pazar günü ~ultahisarında 
yapılacak Portakal bayramı proğram~~ır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki temenni olunur. 
• 1 

2) Gezi otobüslerle yapılacak _ve her şahstan gidip gelme 
ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. Ku-

cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden co
cuklar kaç yaşında olursa olsun ta.m ücret alınır. 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 dedir. 

) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes . b~~etinde yazılı 

numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu nu.ınaralar müracaat sı
rasile verilecektir. 

5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 
beraberinde götürmelidir. 

6) Geziye iştirak edecekler, gezi komitesinin proğramına 
uymağa mecburdur. 

7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri için aşadaki tertibat 
alınmıştır. 

A: Halkevi bandosu iştirak edecektir. 

B: Ulusal oyunlar oynanacaktır. 
C : Saat 17 de Niza harabeleri gezilecek, salahiyettarlar 

izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 19,30 dır. 
9) Bu geziye iştirak edecekler 15;41938 gunune kadar 

halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletlerini 
almalıdırlar. Gezi gomite~• 

Aydın belediye 
reisliğinde 

Elektrik tesisatcılarına : 
1141938 Tarihinden itibaren 

meriyete girmiş olan (Elektrik 
tesisatcıları ehliyetname tali
matname) sinin 11 inci mad
desi mucibince hu tarihten 
evvel Ehliyetname almış olan
ların 1141938 tarihinden itiba
ren eski vesikaları hükümsüz
dür. Taliınatname hükümleri 
dairesinde yeniden imtihanla 

vesika almıyanların yapacak
ları tesisatın bundan sonra 
kabul edilmiyecegi ilan olunur. 

Aydııı Belediye 
Reisliğinden 

(424) 

Belediye Meclisinin 1 Nisan938 
tarihli toplantısında ekseriyet 
olmadığından toplantının 7 ni
san 938 perşmbe günü saat 

20,30 a bırakıldığı Belediye 
Kanununun 68 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. 

[ 423] 

lmtiya1 sahibi ve Uroum'i Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendreıı 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Bas1mcvi 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığıııdan 
Köşk başçayır köyü çay ke

narı mevkiinde tarafları do-

ğusu çay ve çulha Hasan ça
vuş batısı çarşı yolu ve ibra-

him Kafalı küzeyi Jsmail ke
mer ve İbrahim karısı Eme-

tullah güneyi çay ve yol ile 
çevrili bir kıta değirmen yeri 
ötedenberi vakfın oldüğu ve 

vakıflar idaresinde bu yeri 
mezkür köyden Ahmed oğlu 

İsmail Kemere satmış olduğun
dan senetsiz suretile evkafın

malı olduğu bu değirmen ye
rinin rnüşerisi adına yeniden 
tescili istenilmekedir. 

Bu yerin tapuda kaydına 
tasadüf olunamadığından tari-

hi ilandan 11 nci üünü mahal

lıne keşif memuru göndrilece

ğinden bu yerde ayni bir hak 
iddiasınde bulunanlar varsa 
bu müddet zarfında tapuya 
veya keşif günü mahallinde 
bulunacak menura müracaat 
eylemelari ilan olunur. 

( 422] 

Nazilli Pamuk üretme çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Müessesemizini iki kamyonetine artırın~, eksiltme kanunu 
hükümleri dahilinde ve açık eksiltme usulü ile birer karoseri 
yaptıracağız. 

Eksiltme 11/Nisan/938 tarihinde Malmüdürlüğünda toplana
cak komisyonda saat 16 da açılacaktır. Teminat akçası 60 
liradır. Şartname ve fazla malumat içinMüessese Müdürliiğüne 
müracaat olunabilir. (407] 26 30 5 9 
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r DOKTOR 

Fuat Bayrakclar 
Bel •ofulrlulu, Firengi oe Cilt haetalılrları mü-tcllan111 • .. 

~ Muayenehaeem: 
• Çocuk parkı karşısında köşe başında 

1 Muayene saatleriSabah saat 7 - 8 J 
iP Alqamları 15 - 18 kadar , ........... 6._ ....... ,~ ... 

r ... - ..... 1.~~· .. ·'I 
_ DOKTOR - OPERA TÖR ı 

.J Medeni Boyer 411 
9 Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 41 
P' Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci j 
it Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ı-
~ kabul eder. 
i;. Muayene saatları : 
• Sabahları 8 kadar _ 
&- Akşamları 3 - 8 368 Q 
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:•1 BAKTERIYOLOC t+] 
~ M 
~~4 Doktor Şevket Kırbaş ;•J 
~!, Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r!i 
~.~ H k dd d H K k d k P:+"" ı = ü i'ımet ca esin e ava urumu arşısm a i • '1 
f.~ ~ ~ ~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ;:;.:.; =•· f+l ~ • üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi s4i 
~ nı -:-•Y. eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+j 
[t.J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [•] 
;:-tl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f+l 
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r!~ Taze ve ucuz ilaçları !j 
[•l Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları +) 

t:J Yalnız :ı 
ı~} Emniyet Eczanesinde :ı 
,:~ Bulursunuz :] 

(t] lstcuyon codde•İ : Madran pala• karfısı ,.) 
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C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
....................................................... 
: DOKTOR : 
ı . • 
İ FAHREDDİN SÜGÜR 1 
ı Birinci Sınıf Dalıili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
i Parie Tıp Fakültesi Ha•taneleriaden İhtiaaılı ! 
ı Muayenehane: j\ydın-ta Gazi 8ulvanucla Bafahoglu dükkiıuanı ı 
•üzerinde her gün aabahdan aktama kadar Hutalannı kabul edeT. ı 
• • .......................................................... 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

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

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşt11nda 
Süleyman Geı.er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malı1111atından başka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı. 

Fiatı 250 kuruftur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


