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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin
de) kabul eder. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met 

resi (50) kuruştur. 

3 - 1-Jteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, arbrmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te
minatlarile 1712/938 perşembe 

260 

V. Kültür 
günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
ları ilan olunur. (313) 

30 4 9 14 

r···~ıllı~::~e y::~::: 6 ~~~:·.-·~ 
i: Altı aylığı 3 liradır. i 

İdare yeri: Aydında C. H. : . . 
: P. Basımevi. : 
i gazeteye ait yazılar için i . . 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin- : 
f lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. i . . ................................................... 
lmtlya~ sahibi ve Umumi Netriyal 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Baııımevi 

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

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Ge2er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz:. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 
Fiab 250 kuruştur. 

C. H. P. 
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'!~ OPERATÖR t:~ 
l•l Dr. Nuri Erkan t. 
i.J ~ 
-.~ Birinci sınıf mütehassıs rt. 

.~ . 
~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t. 

+J Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde t. 
•ı her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. t. 
t•l 130 .. 
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~ DOKTOR 

l Bel fukluf:. ~~!ı ~~r:=~~!~ mütehanrsı 
t) 
D 
~ 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısmda köşe başında 

t' Muayene saatleri: 
~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 

İi.11ı11ııııımıı~ı1ıı.a11ıııtııı61~11ııa11aıı1ııaı•6.ıı.6"6a 

....................................................... : 
• i DOKTOR i 
! FAHREDDİN SÜGÜR : . ' 

1 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassıs1 J 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı ı . ; 
: Muayenehane: ~ ydında Gazi Bulvarında Bafahoglu dükkinınısı S 
: üzerinde her IJÜn aabahdan akşama kadar Hastalannı kabul ed ;r.: : ....................................................... . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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~J: 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Orgeneral İzzeddin Çalışlar 
Dün geldi 

Büyük bir zelzele 
İstanbul 2 [Radyo] - Dün 

gece yirmi biri on sekiz da
kika otuz saniye geçe merkez 
üssü onbin altı yüz kilomet
re uzakta olmak üzere şiddet
li bir yer sarsıntısı kaydedil
miştir. 

Rusgada yalnız bir 
konsolosluğumuz 
kalacaktır 

I Or General İzzeddin Çalış
a:r maiyetinde Kor General 
~us~afa Muğlalı ile Erkanı 
i\rbJ.ye reisi general Rüştü ve 

t~ 
_'lıtı gene tal N ari Y amut oldu-
Rtı. halde dün akşam saat on 
altıda ray otobüsile Sökeden 
fehrinıize gelmişlderdir. Gene
tcı.Uarımız istasyondaaskri mera,. 
b1ltıle ilbay, alay komutanı, 
elediyereisi ve devair erka

:ile kalabalık bir halle kitlesi 
il.rafından karşılanmıştır. 

d Akşam beledi~emiz tarafın
~ Orgeneral lzzeddin Ça-

~ang hay beleiye 
'"eisinin evi arandı 
Şanghay 2 [Radyo) - Altı 

Japon polisi eski belediye 
tcisi general Mo jinin evini 
~taınışlar ve mühürle~işlerdir. 
. Bu ev genralın kendisine 

llıttir. 

h Bu taharri Japonların Şang
l ayda yapacakları araştırma
i\rın başlangıcı sayılmaktadr. 

11. Eden /i;;tyan ve 
Fransız se/irlerile 
flörüşecek 
1 londra 2 [Radyo] - Roy
~~ ajansından; zan edildiğine 
~ore kabinanın bugünkü haf
a.tık toplanbsında Fransız 
~~ İtalya sefirlerile görüşmek 
t ıe1. re hariciye nazın B. Edene 
~ 1lllat verilmiştir. 

~ı,. ada h-:i1ıı açlık 
eJılikesine düştü 

d londra 2 (Radyo) - İzlan· 
aı.ın şimalinde bulunan Ak- · 

"atı d a aaı ahalisi aç kalmak 
tehlikeıine maruzdurlar. 

~d Şiddetli firbna yüzünden 
l'1 aya hiç bir gemi yanaşa-
1'1~tnaktadır. Son gelen ge
~1c •lla halkının yiyeceklerinin 

az kaldığını bildirmiştir. 
J. 
b~Ponlar Çinde geni 
·~ taarruza geçtiler 

y •ııkoy 2 ( Radyo ) -
Ilı: .. liaııg şimendifer hatta
ta cenup kısmında Japon 
.-ı trruzu siiratla ilerlemekte 

"''" J ~ k . •pon taarruzunu dur-
~\ L IÇİn iki bl7ük köprüyü 

"ııava. etaıiılerdir. 

Iışlar şerefine Halkevi salo
nunda yüz kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

Bugün öğleden evvel alayı
mıza sancak verme töreni 
yapılacak ve yine general şe
refine Ordu evinde bir öğle 

yemeği verilecektir. 
Orgeneral İzzeddin Çalışlar 

bugün öğleden sonra Muğla
daki alaylarada sancak ver
mek üzere maiyeti erkanile 
birlikte Muğlaya hareket ede
cektir. 

Yer sarsıntısının cenubi Ame
rikanın Şili mantakalarında 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Mısır parlamentosu 
Yeniden dağıldı 

Kahire 2 ( Radyo ) - Par 

lamento bugün bir kararname 
ile dağıtılmıştır, 

Son yağmurlar yüzünden ------------Tiren seyriseferleri intizamını kaybetti 
-·-------Evvelki gün yağan şiddetli 1 

yağmurlardan gelen seller, 
demiryolunun, Burhaniye Hor· 
sunlu istasyonları arasında 

F eslek çayı üzerinde 1,5 kilo
metrelik kısmını bozmuştur. 

Bu yüzden evvelki gün 
Söke - Denizli otorayı Horsun
luda, Afyon-İzmir sürat katarı, 
Burhaniyede kalmış, bu sürat 
katarı yolcuları aktarma su
retile ortaklara kadar gitmiş· 

lerdir. 
Dün Denizliden gelmesi 

icap eden Denizli - İzmir 
muhtelit katarı da bu yüzden 
Denizliden kalkmamıştır. 

Geç vakit istasyondan öğ
rendiğimize nazaren yolun 
tamiratı dün akşam bitecek 
ve bu günden itibaren tiren 

seyriseferleri eski intizamına 
girmiş olacakbr. 

Şimal kutbunda 1 Her tarafta şiddetli 
ı hl.k Yağmurlar 
stasyon , te ı eye M -1 2 [R d 1 22 .• •• ug a a yo - sa-

d uştu attan fazla süren yağmurlar 
Moskova 2 [Radyo] -Şimal bu gece .. durm?ştür. Muğla 

deniz postası; şimal kutbu is- ovası _su ıçındedır... . 
tasyonundan şöyle bir telgraf Mugla Aydın şosesı su al-

ı t 1 b t b b t 
tında kaldığından poste gele-

a mış ır. şu a sa a ı saa • f 
yedide şiddetli bir fırtına ne- memış ır · _. _ 

ticesinde üzerinde bulunduğu
mvz buz kitlesi parçalanmııtır. 

istasyon şimdi üçyüz metre 
uzunluğunda ve ikiyüz metre 
genişliğinde bir buz kitlesi 
üzerinde bulunmaktayız. Bu 
kitlede de yanklar basıl olma
ğa başlamıştır. Bu yarıklar 
istasyonu tebdid etmemekle 
beraber istasyonun geri alın-
masına lüzum habsolmuştur. 

İstasyonun hareketi için bü
tün malzeme tayyarelere yük
letilmiıtir. 

Erzincanda zelzele 

Prens Pol Romen 
Hariciye nazırını 
Kabul etti. 

Belgrad 2 [Radyo] - Baş
vekil doktor Milin Stoyadino
viç dün akşam Romanya ha
riciye nazırı şerefine bir ak
şam yemeği Yermiştir. 

Yemekte birçok Romen ve 
Yugoslav ricali hazır bulun
muştur. 

Naib Krali prens Pol Ro
manya hariciye nazınnı kabul 
etmiş ve şerefine bir yemek 
vermiştir. 

Yurtdaş! 

Ankara 2 fA.A.] - VukuA 
bulan diplomatik müzakereler 
neticesinde Türkiye ile Sovyet 
cumhuriyetleri ittihadı bükfı-

' metleri tarafından aşağıdaL:i 

karar alınmıştır. 

Bu sene martın otuz birin
den itibaren Türkiyenin Ode
sa, bakü, Erivan ve Lenin 
Takandaki konslosluklan ile 
Sovyet sosyalist cuhuriyetleri 
ittihadının İzmir ve Karstaki 
konsoloslukları kapatılacak ve 
her bir devletin diğer taraf 
memlekette yalnız birer kon
solosluğu yani Türkiyenin 
Batumdaki ve Sevyetlerin 
İstanbuldaki konsoloslukları 
ibka edilecektir. 
~ 

Suriye Irak 
arasında pasaport 
vizesi lıaldırıldı 

Küdüs 2 [Radyo] - Suriye 
hariciye nezareti badema Su
riye-Irak hududunun ·pasaport 

vizesi olmadan geçileceğine 

dair bir tebliğ neşretmiştir. 
Suriye hariciye nazırı ya

kında Bağdada giderek her 

iki memleket arasındaki siyasi 
münasebetler hakkında İrak 
hükUmetile görüşecektir. 

--+--
Yunan Başvekili 
Ankaraga geliyor 

Atina 2 [Radyo] - Başvekil 

Metaksasın başkanlığındaki 

Yunan heyetinin Balkan an
tanb toplantısında bulunmak 
üzere Ankaraya gitmesi muh
temeldir. --Sofyada illi lıomü
nist matbaa meyda
na cıllarıldı 

Sofya 2 {Radyo) - Belgrat 
zabıtası komünist beyannamesi 
basan iki matbaa ile sahte 
evrak hazırlayan bir imalat
hane meydana çıkarinıştır. 

Erzincan 2 [ Radyo ] - Bu 
gün saet on biri on beş geçe 
iki saniye devam eden bir yer 
aarsınbsı olmuştur. 

Sancak, Milli istiklalin Şerefli Bir Timsali.dir 
AYDINLILAR 1 

Haıar yoktur. Bugün yapılacak sancak töreninde bulun 
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Bir teklif ve bir davet 

Cumhuriyetin kültür alanın
da yarattığı yenilikler ve fa. 
ideli işlerden birisi de, ilk o· 
kullar himaye kuntllarıdır. 

Himaye kurullarının kurul
masında düşünülen yüksek ga- ı 
yeyi, her yılki toplantılarında 

1 
baş öğretmenlerin aydınlatıcı 
lzahlanndan öğreniyoruz~ 

-~~ !aye tah"kk~!~ e~flyor· 1 
m~? . 
B~na şüphe edilemez, hatta 

bazen ifrata da sapılıyor. Mak .. 
sattan uzaklaşılıyor. Buna mi
sal olarak bir kamun merke
zindeki okul binasının ihata 
duvarlarını yaptırmak üzere 
bir güreş tertip olunduğunu 
iyice hatırladığımı yazabilirim. 

Gerçe himaye kurulları ta
limatnamesi, yalnız yoksul çô
cukların himayesile iktifa 
edilmesini amir değildir. Bu 
talimatname, kurulları mekte-
bin umumi ihtiyaçlarım temin 
hususunda da ödevlendirmiştir. 
Fakat asıl olan sosyal yar
dımdır. 

Bu mevzu üzerinde evvelce 
de yazı yazmış ve diğer vila
yetlerde tatbik olunan bir 

· sistemin ilimizde kabul olun
masının vereceği faydaları teş
rih etmiştim. 

Teklifim şu idi : 
Himaye heyetlerini federe 

et'llek.. 
O zaman şu cevabı almış

tım. Talimatına muhaliftir. 
Teklifimin öğreneğine aykırı 

olmadığı, bu usulün iıttanbul ve 
İzmir vilayetlerinde tatbik 
olunması ve muvaffakiyetle 
yürütülmesile belli olmuştur. 

Her okulun himaye heyeti 
aynı randımanı alamıyor, bu söz 

götürmez bir hakikattir. Bun
da himaye heyetlerinin ener
jilerinden ziyade mektebin 
talebe ve talebe velileri vazi
yeti başlıca amil ve müessir 

Aydının tefrikatı:151 
~ ....... ~-.r-

O. Becerik 
oluyor. 
Eğer bir federasyon kuru

lursa, himaye heyetlerinin el
de ettikleri gelir bir elde top
nır ve bu her okulun talebe
lerinin sosyal durnnrn dikkata 
alınarak paylaşhrılırsa maksa
da daha çok ve uygun hiz-
m~t edilmiş olur kanaatında
yuıı, 

Mesela, Halkevi sosyal 
yardım komitesile, kızılay, ço
cuk esirgeme kurumu, maarif 
cemiyeti, her okul himaye ku
rullarından birer üyeden mü
rekkep bir kurul kurulur, bu 
kurula kültür direktör veya 
ispekterlerinden biriside girer. 
Gelir kaynakları tesbit olu
nur. Bu uğurda vilayet, parti, 
halkevi ve diğer hayır kurul
larının ayırdıkları yardım tah-
sisatile, verilecek müsamere, 
güreş hasılatları ve talebe ve
lilerinin yardımları toplanır. 
Bu kurul elile tesbit olunacak 
ihtiyaçları nisbetinde himaye 
kurullarına dağıdılır. 

Hemen ilave edeyimki bu 
dağıtma işinde ilk olarak 
dikkata alınacak sosyal yar
dım vaziyetidir. Evvela yok
sul çocukların kitap ve ders 
levazımı, sonra giyecekleri, 
daha sonra bunlara sıcak ye
mek verilmesi temin olunur. 
Artacak tahsisatla da himaye 
kurulları talimatnamesinin, ku
rullara tahmil ettiği diğer 
vazaif yapılır. 

Bu yazılar bir fikirdir. Bu
nun . münakaşası salahiyetli 
arkadaşlara düşer.. Ben bu 
yazımla bir fikir ortaya atı· 
yorum ve fikirlerini bu sü
tunlarda yazarak salahiyetli-
leri, bunu ötedenberi teklif 
ve müdafaa edenleri aydın
latmağa davet ediyorum. 

Karşılıksız kalmamayı temen
ni ederek ...... 

• 
Baht işi 

Roman 

- Çünkü sadrazamdan bü
yük hünkardır. 

- Hükar ne demek dadı

cığım ? 
- Şey.. hünkar demek pey

gamber vekili demektir. 
Çocuk aklımla bütün hül

yayı pervazıma mani olan, 
sed çeken bu adama nekadar 
kızardım? 

Biraz büyüyüpte artık hün
kar demenin ne olduğunun 
öğrendiğ;m zaman da bir ada
mm bir beşeriyet kitlesinin, 
bir camianın bütün haklarına 
hem de hiçbir mesuliyet taşı

maksızın tasarrufunu havsa
lam almamağa başlamıştı. 

Anadoluda İstiklal davası , 
, 1 

Yazan: V. H. 

ıçın çarpışılırken arbk bu sal
tanat abidesinin son günleri
nin geldiğini kablelvuku bir 
hisle anlamıştım. 

Nihayet işte; bütün milletin 
tam manasile istiklaline ve 
bütün haklarına kavuştuğuda 
dünyaya resmen ilan edildi. 

O gece. o serin ve rüzgar
lı Teşrin evvel gecesi haya
tımda en sevindiğim anlardan 
biıi oldu. 

O gece ilk ohrak oldukça 
ilerlemiş olan bameli dolayısi
le bana refakat edemeyen 
Zeynebi yalnız bırakarak so
kağa fırladım. 

Bir otomobil ile taksime 
çıktım. 

1 

ANADOLU 
HALK EDEBİYATI 

--ı 
J 

Tefrika No. 10 Toplayan 1. Gün 

rup başlasam 
söz atarak 

gerideP 

Türk Halk Edebiyatı 
Köylü der: Harman geldi va- ı Geldi hoş beş 

Eksik i~i sevmeın hapsam Dedi ataş getir yakın ocağı. 
neşlesem 

Ekine sam çaldı ben ne işlesem 
Söylemesem sonra yüz karalığı. 

• 
Şehirli der : Daha harman 

gelmeden 
Dahi nolup nolacağın bilmeden 
Bari atı getir eve ölmeden 
Malımın başma gideyim bari. 

* Köylü der: A1"pa saman iken 
kavruldu 

Buğday kelle çıkarmadan kıv
rıldı 

At gelmez ön bacağı kırıldı 
Sığırlardan kaldı iki buzağı. 

• 
Şehirli bu işi sorar komşudan 
Söylemez doğrusun kimse 

korkudan 
Meger aynamış bu işi tutan 

Babasını öldürmüştü ezeli. 

• 
Köylü köyüne geldi odada 

kolcu 
Var idi vergiye şu kadar borcu 
Sattı dört tane buzağı keçi 

Aldı bunlarla bütün ovayı. 

• 
Şehirliyi tuttu şimdi büyelek 

Vardı harmanını buldu söyerek 

Harmanın dedigi iki öpelek 

Sanırsınki ser çekiyor semayı. .. 
Köylü baktı hengami gördü 

geriden 
Ne etsin bir hayvan komadı 

sürüden 

Bütün İstanbul çılgına dön
müştü . 

Çok ani, çok habersiz ve 
hazırlıksız olmasına rağmen 

halk sokaklara dökülmüş, en 
güzel bayramlarından birini 
en coşkun hislerle kutluluyor
lardı. 

Saat üçe doğru eve döndü
ğüm zaman sarhoş gibi idim. 
Neş' eden, sevincten, hazdan, 
sarhoş olmuştum. 

Ben ecnebi askerlerinin İs
tanbulu terkettikleri günüde 
görmüştüm. O günde sevin
miştim. O sevincimde ayni 
zamanda tatmin edilmiş bir 
hazzı da kinin vardı. 

İstanbulda bize yıllarca kan 
kusturan, ailemin felaketine 
sebep olan, başlarımıza bir 
bela kesilen bu galipler ala
yıııın, Dolmabahçe önünde; 
Kahraman Türk askerinin bü
yük bir vakar, asil bir duruş-

Şehirli der köylüye : Söz tut· 

Geç koymuş 
mamışsıP 

harmanı koyul· 

mamışsıP 

Bekarlar nerede sap getirme .. 
mişsiP 

Ne çekmedin yulaf ile burçağı. 

* 
Köylü der : Ağa bu sene gibi 

hiç bilmeJll 

Çoktan beri bunun için şehire 

gelemeı:Jl 

Altından kalkarım eyer öl· 

mezseı:Jl 

Kurak sürdü bu yıl harmancı 
ayı. 

* Şehirli der : Yeşil çimen nice 
oldu 

Alaca alaca kuşlu çimen neçe 
olcltJ 

Yüz dönümünden nadas har 
man niçe olcltJ 

Dinlemem söyleme ben kurt 

masalı· 

::ıt-

Köylü der : Aman ağa pek 
inceJersiı• 

Hakkın vermediğini bendeJl 
istersiJl 

Bir yemın hakkm var davıJ 

edersiil 

Kim gelse yesinir ben gibi 
fukaraY1• 

- Sonu yarın - ---::; 

la göklere yükselttiği muzaf .. 
fer sancağımızı selamlayaralc 
gidişlerini gözlerimde alınaııŞ 
intikamların sevine ve heye .. 
can yaşlarile seyretmiştim. 

Oh ; zafer, zafer ... 
Bu başka şey. Bunun hazzı' 

nı duya bilmek için onun kaY
bolduğunu görmek lazım. 

Bu ve bunu takip edeıt 
Cümburiyet bayramı kalbiJJl• 
deki kederleri külledi. Bundet 
belki geçen zamanında tesiri 
olmuştu. 

Teşrinisani ayında 
baş dönmelerinden, 
likten şikayet 

başladı. Tabiidir ki 
lendim. 

Zeynep· 
halsit"' 
etmeğt 
endişe .. 

Mutahassıs bir doktor getir'' 
dik. 

- . Bir şey değil hamildeIJ"' 
dir, Dedi. 

Bir çok vesayada bulundL1• 

(Deva -;,ı varı11I 
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Vilayet Hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 

Vilayet umumi meclisinin içtimaı münasebetile vilayetin bir 
yıllık çalışmalarını ve hususi idarenin hesap vaziyetini teba
rüz ettiren izahnameyi aynen neşrediyoruz: 

- 2 - 924 lira 84 kuruş keşif be

Beşinci Kısım 

SIHHAT İŞLERİ : 
Hastane teşkilat maaş ve 

ücretlerile diğer sıhhat ve 
hayır işlerine ayrılan 69249 
lira tahsisattan 57498 lira 73 
kuruş sarf 11750 lira 27 ku
ruş imha edilmiştir. 

Altıncı Kısım 
MUHTEEİF ve EÜŞTEREK 

MSRAFLARLA YARDIMLAR: 
Bu kısım ayrılan 181780 lira 

60 kuruş, başka fasıllardan 
11394 lira 40 kuruş münaka
le yapılmak suretile 193176 
liraya iblağ edilmiş, bundan 
189481 lira 15 kuruş sarfedil
ıniş bu meyrnda hazineye 
ödenmesi lazım gelen 87664 
lira, mekteplerin su tesisatı 
için Aydın Belediyesine on 
yıllık ve diğer hayır müesse
selerine ayrılmış olan tahsisat 
tamamen ödenmiştir. 

Sayın Uyeler : 
936 Yıla Hususi İdare adi 

bütce vaziyetini yukarıda ar
ıettim. Bundan başka tadilen 
yüksek tastika iktiran eden 
125779 liralık fevkalade büt
ce hakkında izahat vereceğim. 

Fevkalade bütcenin birinci 
kısmına ayrılan 5000 liralık 
tahsisat tahakkuka göre sar
fcdilmiş bu meyanda köy yol
larına ayrılan 2000 lira tama
tncn mahalline sarfedilmiştir. 

Fevkalade ikinci kısım : 

Nafianın yol işlerine ayrı

lan 41200 nakdi, 27000 bede
ni mukabili tahsisattan 68071 
lira 16 kuruş muhtelif yol ve 
köprüler inşaatına sarfedilmiş 
Ve 128 lira 84 kuruşu imha 
edilmiştir. Yapılan işler şun
lardır. 

1 - İzmir - Denizli hududu: 
125+000 kilometredir. Bu 

Yol üzerinde 4399 lira 62 ku
~ keşif bedelli Morah köp
tüaü tamiratına devam edile
ttk. bir kısmı ikmal edilmiştir. 

Sultanhisar - Yenipazar 
Yolunun 1 + 200 - 7 + 600 
~Uometreleri arasında 733 lira 
6 kuruş keşif bedelli kaldı

r-. inşaatı emaneten ikmal 
tdilmiştir. 

~undan başka Aydın - Na
~illi yolunda 949; lira 20 ku
t\lş keşif hedelli kaldırım in
f<latı ikmal edilmiştir. 

Germencik - Ortaklar yolu
~\ln batak yapan yerlerine 983 j 
kra. 82 kuruş keşif bedelli 
;lldırım inşaatı emaneten ık-

l'tıa( d·ı · · · e ı mıştır. 

~Ydın - Karapınar arasanda 

delli kaldırım inşaatı emane
ten yapılmıştır. Bundan başka 
bu yolda mevcut ahşap köp
rüler emaneten tamir edilmiş
tir. 

936 yılı iş programına göre 
388 mükellef amele çalıştırı

larak 9760 M3. toprak hafri 
ve 922 M3. imla yapılmıştır. 
Bu yolun sarfiyat yekünu 4380 
lira 88 kuruş nakdi, 2328 lira 
bedenidir. 

- Devamı var -

T. H. K. Nazilli 
Şubesinden 

Şubemizin tahminen yedi 
bin adedi bulacak olan kurban 

derileri aÇ!k artırmaya konul

muştur. İhale 7121938 günü 

yapılacaktır. İsteklilerin Nazilli 

Türk Hava kurumuna müra

caat etmeleri ilan olunur. 
[306] 26 29 3 6 

Aydın sulh hukuk 
Mahkemesinden: 

Karapınarın aşağı mahalle
sinden grebeneli Ali oğlu Ha-

san tarafından Aydında avu
kat Reşad ve üçüncü şahıs 

İzmir basmahane selvili mescit 
karı kol sokak 2 numaralı ev-

de Celal ve İbrahim ve Azize 

ve Zineti ve Zahide aleyhle

rine açtığı istihkak ve meni 
muaraza davasının muhakeme-

sinde üçüncü şahıslardan Ce

lalın ikametgahı meçhul bu

lunduğundan Aydın gazetesile 

ilanen davetile tebliğine mah

kemece karar verildiğinden 

mumaileyh Celalin muhakeme 
günü olan 1612/938 tarihinde 

saat 10 da Aydın sulh hukuk 
mahkemesinde bizzat veya 

vekil göndermek suretile ha

zır bulunması ve aksi halde 

hukuk usulü muhakemeleri ka

nunu mucibince gıyabında mu

hakemeye devam olunacağı 

tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. [318] 

Aydın Belediye 
Rei.'lliğinden 

Belediye meclisinin 1121938 

tarihli toplantısında ekseriyet 

olmadığından toplantının 7121 
938 Pazartesi ~nü saat 20 
ye bırakıldığı Bel~diye kanu
nunun 68 inci maddesi muci
bince ilan olunur. 

(317) 

'Bu gün yapılacak kahraman 37 inci 
alayımıza sancak verme 

tören proğramı 
1 - Kahraman 37 inci ala

yımıza sancak verme töreni 
3121938 Perşeşnbe günü saat 9 
da Aydın cumhuriyet alanında 
yapılacaktır. 

2 - Öğleden evvel daite
ler, mektepler, müesseseler, 
kurumlar, mazalar, dükkan ve 
kahveler kapalı bulunacak şe
hir donatılacaktır. 

3 - Törene Ordu, Malul 
gaziler, Şehit ana, baba ve 
çocukları, Mektepler sporcu
lar, Daire reis ve memurları, 
Umumi ve şehir meclisi azala
rı, Belediye, C. H. partisi, 
Halkevi, Türk spor kurumu, 
Baro, Kızılay kurumu, Türk 
Hava kurumu, Çocuk Esirge
me kurumu, Ziraat ve Ti
caret odaları, Mali ve Sınai 
müesseseler erkan ve mensup
ları ve bütün Aydınlılar işti
rak edeceklerdir. 

4 - Üçüncü maddede ya
zılı olanların hçe, İl, Kamun 
ve köy teşkilatları da tö
rene davetlidirler. İştirakleri 
temenni olunur. 

5 - Törene askeri bando 
kıta ile, Halkevi bandosu okul 

ve sporcularla iştirak edecek-
lerdir. / 

6 - Sancak Halide hatun 
okulundan alınarak tören ye
rine bando ile getirilecektir. 
Bundan sonra verilecek bir 
işaret üzerine askeri bando 
istiklal marşını çalacak, aslc:er, 
okullar ve halk iştirak ede
cektir. 

7 - Sancak verme töreni 
askeri söylev ve antlardan 
sonra orta okul direktörü bay 
Refik Yıldırım Tellioğlu tara
fından sancak hakkında bir 
söylev verilecektir. 

8 - Bu söylevden sonra 
asker, mektepliler, sporcular 
geçit resmi yapacaklar törene 
son verilecektir. 

9 - Tören yerinde asker. 
mektepliler, sporcular, ve halk 
alay komutanlığınca yaptırıla
cakve inzibat zabit ve memur 
ları tarafından işaretlerle belli 
edilecek yerlerini alacaklardır. 

10 - Bu program bütün 
Aydınlılar için davetiye yeri
nedir. 

Tören program komitesi 

NOT: El ilanlarındaki 6 ıncı mad
denin de bu suretle değiştirilmesi 
rica olunur. 

200 Sayılı Aydın Tarım koopratifi 
Başkanlığından : 

Koopratifimizin bu sene alelade yıllık genel toplantısı (aşa
ğıda ruzname mevaddı mucibince karar verilmek üzere 19 şu
bat 1938 cumartesi günü) yapılacaktır. Ortakların o gün saat 
14 de Aydın halkevi salonuna gelmeleri yayılır. 

Ruzname 
1 - İçtimaa nezaret ve müzakeratı idare etmek üzere açık 

rey ile bir başkan, karar zabıtlarını tutmak ve seçim işlerine 
nezaret etmek üzere açık rey ile okur yazar iki mazbata mu
harriri seçilmesi. 

2 - Bilanço ve kar zarar hesapları ve yönetim ve kon
trol kurulları raporlarının tetkiki ile bilançonun tasdiki ve yö
netim kurulu iiyelerinin ibrası. 

3 -· Müddeti biten yönetim kurulu üyelerinin yerine gizli 
rey ile yenilerinin seçilmesi. 

4 - Yönetim kurulu için gizli rey ile iki yedek üye seçil
mesi. 

5 - Gizli rey ile bir umumi heyet kontrolörü seçilmesi. 
6 - Umumi heyet namına seçilmesi lazım gelen ikinci 

kontrolörün intihap ve tayini hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına salahiyet verilmesi ve bu kontrolör için mez
kur Bankanın koopratifimiz hissesine tefrjk edeceği mikdarın 
ödenmesi hakkında karar ittihazı. 

7 - OrtakJarla koopratif arasında çıkacak ihtilafların hal
lini tetkik için açık rey ile ortaklar arasında üç kişilik hakem 
heyeti seçilmesi. 

8 - Koopratif mevzuaatı ve Türkiye Cumhuriyeti ziraat 
Bankasının direktifleri dairesinde ortaklara yapılacak ikrazları 
temin maksadiyle Türkiye Cumhuriyeti zira"at Bankasından · 
istikrazda bulunması için yönetim kuruluna salahiyet verilmesi · 

9 - Koopratif bir yıllık masraf bütçesinin tetkik .. ve tesbiti. 
10 - Ortaklardan çıkarılmalarına karar verilenler hakkın

daki çıkarma kararlarının tetkik edilerek tasdiki veya reddi. 
11 - Yedek akçadan taşıtsız mal (almak, yapdırmak) için 

karar ittihazı. ,. 
12 - Koopratifin iş sınırları içine alınması için mura

caatta bulunan köylerin bölgeye idhali hakkında l<arar veril-
mesı. [316] 

I 
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