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Maraşal Fevzi Çakmak Dün 
Şehimize Geldi 

Halayda intihabat 
Başladı 

Autakya 22 [ A.A.] - Ha· 
tayda sekiz seçim dairesinde 
yapılmamış ve yahd yarıda 

kalmış intihabata bu gün tek
rar başlanmıştır . 

Tahsil bürosu 
konferansı 

Dünkü sayımızda şehrimize 
·geleceğini haber Yerdiğimiz 
Erkanı harbiyei umumiye Rei
simiz Mareşal Fevzi Çakmak; 
dün saat 14 dü yirmi bir ge~e 
şehrimize muvassalet etmiş
lerdir. 

Sayın Mareşabmızı istikbal 
için halk saat on ikiden iti
baren istasyon ve civarını 
doldurmuştu. 

Zaten dar olan istasyon 
istasyon platförmünde Tüm 
general Nuri Yamut ile alay 
komutan ve zabitanı, hükômet 
memurini, Bando muzika He 
bir askeri kıta ve Aydın spo
run fudbol ve güreı takımları 
yer aldıkları gibi kalabalık 
halk kitlesi de hazır bulunu
yordu. 

Sayın Mareşalı halk, içten 
gelen sevinçle ıe sürekli su
retle alkışhyarak kaşılamışbr. 
Mareşalın rcf ak atlarında Or
general izzeddin Çalışlar ile 
Korgeneral Mustafa Muğlalı 
<la bulunuyorlardı . 

Marşeşal Yagoolarından ine
rek halka iltifat, askeri ve 
~porculan teftiı etmişlerdir. 

Beledi~ terafından ista._ 
)'onda h•~ırılana büfeden mi
firlere limonata ve dondUl'ma 
ikram edilmiştir. 

Vagenlanna avdet eden 
Ma~pl; Belediye Reis vekili 
Raif F eyzı Aydoğduya Aydının 
ni\fusu, ümran Taziyeti, zira
.atı, aıhhi durumu hakkında 
sualler sormuşlardır. Bu müla
kat trenin hare~eti anına ka
<lar devam etmiş ve sayın 

misafirimiz yine balkın biç 
"kesilmeyen alkışları ile uğur
lanmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
trenile vilayet hududuna ka
dar giden arkadaşımızın inti
balarını yazıyoruz. 

• 
Halkevi kôfe•i: 
~ . 

Bugün: 

1 - Saat 16 da Halke
vi binasında güreş dersi 
devam edecektir. 

2 - Saat 16 da Gös
teril ve 17 de Müze ve 
Sergi şubeleri komite 
toplantıları vardır. 

• 

aı:;;;;;;;;;;::;;;;::;:;:;;;::::==========-

Müzikanın selim havasına ' 
karışan, halkın alkışları ve 
yaşa sesleri arasında Aydın 
istasyonundan ayrılan tren 
makastan çıktı Karapınara 
doğru ilerliyoruz. Bağ ve bah
çe mevsimi olmak münasebe-

(Devamı 3 üncll aahıfede 

Seçim işleri tam bir sükün 
içinde cereyan etmekte olup 
on gün içinde bitecektir. 

Hatayda fesli hemen hemen 
hiç kalmamış gibidir. 

Rusya ile Japonya arasında Harp 
ihtimali artıyor - - -Japonya Sovyet hükumetine işgalden vazgeç-

mezse kuvete müracaat edeceğini bildirdi 

-~ 

Bayan Afet ikinci 
reisliğe seçildi 

. •R• • 
Cenevre 22 [A.A.) - Kll'k 

üç hükfımetin iştirakile Ce· 
nevrede toplanan tahsil büro-
su konferansında reisliğe Fran

sız delegesi seçilmiştir. 
Üç ikinci reislikten birisine 

Profesör Bayan Afet intihap 

intihab olunmuş ve muhitinde 

gayet iy: tesirler husüle ge-

tirmiştir. 

Tokyo 22 ( A. A.] - Ja- =========== === = = = = == 
ponyanın Moskova büyük el- Para ve saat meraklısı hırsız tutuldu 
çisi Sovyet hükumeti hariciye --------
komiseri Litoynof nezdinde Üç gün evvel gece vaktı lüyor. Fakat lisanı kemer mil;• 
yeniden protestoJ ederek, Sov Güzelhisar mahallesinden ve halleliye bezemiyor. Üzeri 
yet askerlerinin Kassan gölü Sepetci Ali Osman Sezenin aranıyor, 10 lira para, iki kol 
civarındaki dağdan çekilme- evine bir hırsız girmiş elbise- saati ve birde Omega marka 
terini talep etmiştir. sinin cebinden 690 ve yatak saat çıkıyor. 

Litoynof, burasının muahe- arasından 105 kuruşla bir Ali Osmanın çabnan kol 
de mucibince Sovyetlere ait kol saatı çalmış. saatının kapağında Ali Osman 
olduğunu bildirmiş ·ve Japon Ertesi akşamda ayni mahal- yazılı olduğundan polisimiz 
elçisi, Sovyet askerleri çıka· lede hllkômet arkasındaki haberdardır, Hemen saatlerin 
nlmadığı takdirde Joponyanın kahveci Ali Yazın evine hır· kapakları açılıyor. iki gece 
kuvvete müracaata mecbm: sız girerek sofada asılı bulu- önce çalınan saat olduğu an-
olacağım bildirm~tir. nan cakeünin cebinden 25 laşıhyor, diğeri de bir gece 8nce 

Bu son tcbliga Litonyoi; kuruş ve bir kol sa.atı aşırı- -Denmı 2 l•cl ıayfada 

Sovyet bükümetinin tehcliCl
lerden korkmadığı cevabile 
mukabele etmittir. -···-Aksarayda ve Çan
kırı da bir zelzele 
oldu 

Ankara 22 ( A, A. J -
Konya aksarayında ve Çanla
rıda dün gece aaat on ikide 
vukua gelen ve Ankarada da 
hissedilen zelzele esnasında 
hiç bir zarar olmamıştır. 

Balkan Demiryolla
rında müşterek 
tarife 

Belgrad 21 - Balkan dev 
letleri arasında müşterek yol
cu ve emtia nakli tarifesini 
tanzim edecek Balkan devlet 
leri konferansı istanbuldaki 
mesaisin bitirmiştir. 

Bu konferansa, Türkiye, 
Yuğoslavya, Yunanistan, Ro
manya ve Bulgaristan iştirak 
etmiştir. 

Komişyon, müşterek yolc 
ve emtia tarifesini tanzim 
etmiştir. 

• 

yor. 
Zabita yaptığı tetkikatta 

ayni şahsın marifeti olduğunu 
tesbit ettiği bu iki vakamn 
failini aranıaia baıbyor. E~ 
velki gün akşam Gzeri polis 
kısmı adli memurlannden B. 

Ahmed ve arkadafları polis 
dairesi önünde otururken bir 
phıs geçiyor. B. Ahmed bu 
phıstan şüphelenerek kendi
sini karakola alıyor. Kemerli 
mahalesinden olduğunu değir· 
mene zahire götürdüğünü, 
soğuk bir şey yemek için çar
şıya gitmekte olduğunu söy-

Hayattan sealer: 
~~ 

Paris matbuatı 
hükumdarların 
ziyaretleri inthaları 
ile doludur 

Paris 22 [Radyo) - Bugh 
gazetelerin salüfeleri İngiü 
kral Ye kraliçuİDİ• ziyaretle· 
ri ba vadislerile dôln olarak 
çıkmakta va halkın coşkun 
tezahürlerini tebarüz ettirmek
tedirler. 

Gazetelerin siyasi sütunla
rı bu ziyarette yapılan mü
zakereler hakkında mütalaat 
serdetmektedirler. 

Zavallı çocuklar I 
··-

M
ayıs ayının sonu ve Ha
ziranın bidayeti idi.. Bü
tün çocu~lar, solgun be-

nizleri ve uykusuz gecel~rden 

arta kalan fersiz gözlerile 
ziraat bankasının yanındaki 
sokağa saparlr, mütevekkil 
ve acul o uzun yola katıhr· 

lardı .• 
Dönüşlerine dikkat ederdim .. 

Ekserisi atlaya zıplaya, sevİQ· 

cin 'f/C muvaffakiyetin o müs
tesna hatlarını genç ve körpe 
çehrelerinde taşıyarak koşar-

' lardı. Anlardımki imtihanları 
iyi geçmiş, bütün uykusuzluk
lar ve yorgunluklar bir anda 
unutulmuş... Pek azı, mğmum 
ve muztarip, çökük omuzlarile 
adeti sürünerek yürüyorlardı .• 
Yine anlardık ki; imtihanlan 

·Devamı 3ncil aayfada • 
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Şclair röportajlo.n : 

-- Memleket hastanesinde --

O. Becerik 

-4-
Hastanedeki ölümlerin ço

ğu, bu gibi vaktini gaçirmiş 
tedavi imkimnı kaybetmiş 
yarı ölü bir halde hastaneye 
gelmelerinden oluyor. ,, 
Baş hekim ne kadar haklı 

Ye doğru söylüyordu. Bir haf
ta evvel kaybettiğimiz Ger
mencıgın kıymetli parti ve 
belediye başkanı Tevfik Pa
zarçeviren, kendisini tehdit 
eden hastalığı benimsemiyerek 
iş işten geçtikten sonra has
taneye geldi ve söndu gitti. 
Başhekim sözünü şu cümle 

ile bitirdi. 
- " Hastanede poliklinik 

muayene ve tedavisine gelen
ler çoktur, yukarda izah etti-

ğim sebeylerden biz daha çok 
gelmesini fakat vaktinde gel
mesini istiyor ve bekliyoruz, 

Bu sırada yammızda bulu
nan kıymetli mütehassıs ope-
ratör Medeni Boyer de ihti
aassını töyle ifade etti: 

- " Bu muhitin halkı heki

me karşı çok merbuttur.Fakat 
alkı hekimden ürkütmemek 

lazımdır. Ben buranın halkı 

kadar hekime alaka gösteren 
r yer gömedim, hatta ltan

bulda bile .•• 
70 Yaşında kanserli bir 

kadını evlatları tedaviye ge- j 
tiriyorlar, ve fedakarlıktan çe
kinmiyorlar. Halk daha çok 
tenevvür eder, hekimler de 

halka karsı dah çok alaka 
ve yardım gösterirlerse, Ege 
mıntakası dünyanın en mesut 
yeri olur. ,, 

Doktora verdiğim karşıhğı 

burada tekrar edeyim: 

"Aydın" ın tefrikası : 38 

Ne kadadar haklısın 
doktorum ... 

İşim bitmişti, kalkıyordum, 
kapı vuruldu, aşçıbaşı kar gi
bi beyaz, tertemiz kiyafetile 
elinde parıl parıl parlayan 
sabanlarla dolu tepsisini Baş
hekimin önüne koydu. 

Sahanlardaki yemekler: 
Kuzu kızartması 

Damates, . büber türlü dolma 
Kıymalı makarna (Birinci 

nevi kesme) 
Patlıcan silkmesi 
Mercümek çorbası 
Muhallebi 
Üzüm hoşafı 
Bunlardan başka o gün dok

torların tabelilara yazdıklerı 

yemeklerin listesi de şudur. 
Terbiyeli pirinç çorbası 

Lapa 

Pelte 

Piliç haşlama .• 

Başhekim muayene işini 

bena bıraktı, hapsinden tat
tım, en müşkilpesent yemek 
meraklılarını tatmin edecek 
lezzet ve nefasette yapılmışlar. 
Başhekim yeni yapılacak 

pavyonun da kelorifer tesisatı 
için sıhhat müdürilye tele
fonla konuşurken teşekkür 

ederek ayrıldım. 

Koridordan kapıya inerken, 

aşcıLaşının getirdiği nümune
lerin konulduğu kalayli sa
hanlarda tepsi, petsi yemek 
taşıyan hademelerin arasın

dan geçE'rek dışarı çıktlm. 

- Son -

1 Bir Çocuğun Macerası JI 
I· 

Yazan : Jeanne Mairet 

Madam Delsart, çocuğun 

baş ucuna yerleşti. Çok de
ğişmişti. Eğer Piyer ölürse, 
sırf kendi hatası yüzünden 
ölmüş olacaktı. Bunu düşün

dükçe müdbiş bir vicdan 
azabı duyuyordu. 

Çocuğun hezeyanları ara
sında bir kaç defa kendi 
adını telaffuz ettiğini de duy
duğuna zabip oldu. 

Hasta hazan kendine geli
yor ve derhal yine kendini 
kaybediyordu. Bu kısa ayıklık 
zamanlarında yanında bir ka
dınm bulunduğun goruyor 
onu teşhis edememekle bera
ber kendi hayalatını takip 

Çeviren : V. H. 

ederek almnı okşıyan bu şef
katli elden hoşlanıyordu. 

Bir gün çocuk: yine böyle 
ayıldığı bir anda onu çağırdı. 

- Anne 1. 
Madam Delsart derhal ba

şını çeveirdi. Kuvetli bir ağ
lamak ihtiyacı duyuyordu. 
Sonra tekrar sayıklamağa 

başlayan çocugu öperek: 
- Evet, sana vadediyorum, 

diye mırıldandı. Bundan sonra 
senin annen olacağım yav
rum, göreceksin. 

* •• 
Mösyö Delsart, Paristeki 

işlerinin hepsini yüzüstüne 
bırakmıştı. 

Sovget yüksek 
meclisi toplandı 

Moskova 21 [A.A.] - Dün 
Kremliden R. S. F • ..,.S. R. 
yüksek meclisi son toplan
tısını yapmış ve R. S. F. S. R. 
hükumetinin teşekkülü hak
kında Bülganinio teklifini 
dinlemiştir. Bülganin hükume
tinin faaliyetinde Leni-Stalin 
partisinin politikasını şaşma

dan takip edeceğini Moloto
fun riyasetindeki Sovyetler 
birliği hükumetinin idaresi 
altında ve bunun yardımı ile 
çalışacağını ve Sovyetler bir
liğinin müdafaasının tahkimi 
işinde mareşal Voroşilofa her 
suretle yardımda bulunacağını 
bildirmiş ve sözlerini sürekli 
alkışlar arasmda Stalini se
lamlı yar ak bitirmiştir. 

Yüksek meclis B. Bülgani
nin teklifi veçbile R. S. F. S. R. 
hükumetinin teşekkülünü ve 
terkibini ittifakla tasvip et
miş ve ruznamede yazılı bü
tün meseleler hakkında itti-
fakla karar suretlerini kabul 
ettikten sonra ilk içtima 
devresini nihayete erdirmiştir. 

Para ve saat meraklısı 
hırsız yakalandı 

- Baş~arah 1 inci Sayfada

Alinin evinden aşırılan saattir. 
Fakat üçüncü saatin sahi

bini sölemiyor. 
Hırsız bu defa yola geliyor. 

iki vakaoın da faili olduğunu 
itraf ediyor. Batumlu adının 

Baytar oğlu Osman olduğunu 
hiç bir nüfus sicilinde kayitlı 
olmadığını söyliyor. 

Hakiki hüviyet ve adı belli 
olmıyan şerir dün evrakile 
aldliyeye teslim edilmiştir. 

Arkası uzamadan ve yeni 
vakalara meydan vermeden 
kısa bir zamanda faili yaka
yan uyamk polisimizi tebrik 
ve takdir ederiz. 

Onun için artık Piyerin 
sıhhatini iade ettirmekten 
başka bir kaygu yoktu. 

Morisin sıhhati günden gü
ne düzeliyordu. 

Lakin çocuk, arkadaşından 
mahrum olarak geçirdiği bü
tün zamanların hedrolduğunu 
hissediyordu. 

Sabahtan akşama kadar 
Piyerin yanında kalmasına 
müsade edilmesini istiyordu. 

Piyer ölmedi, sağlam bün
yesi onu bu akibett~n kur
tardı. 

Yalnız hastalık uzun süre
ceğe b~nziyordu. Çocuğu bek
liyen mösyö Delsart bir gün 
onun sayıklarken babasının 

borcunu ödemekten bahsetti
ğini duydu. 

Dudaklarında acı bir te
bessümle mırıldandı : 

- Zavallı Piyeri~, çoktan 
ödeştik. 

• 

SAYI 300 
. --- - ------ --

Pariste 
Hükümdarlar Şerefine· 

Bir resmi kabul 
Paris 22 - İngiliz Kral ve 

Kraliçesine verilen ziyafet so
nunda bir resmi kabul yapd
mış ve bunda davetlilerden 
başka bir çok zevatta hazır 
bulunmuştur. 

İngiliz kral ve kraliçesi 
Londraya döndüler 
Paris 22 [A. A.] - İngiliz 

karalı altıncı Jorj bugün 
umumi harpte Fransada ölen 
Avusturyalı askerler için ya
pılan anıtı açmış ve bu tören
de kral ve Fransız cumhur 
reisi tarafından dostluk ifade 
eden nutukler söylenmiştir. 

Kral akşam üzeri İngiltere
ye dönmüşlerdir. 

Valansiya limanı 
yeniden bombalandı 

Salamanga 22 [Radyo] -
General Franko kuvvetleri 
karargahının resmi tebliğidir: 
İstramadra ve Labraçyano. 
mevkilerinde on kilometre 
ilerledik. Aym kasaba işgal 
edilmiştir. 

20 Temuz gecesi hava kuv
vetlerimiz, Valansiya limammn 
askeri mıntakasını bombala
mışlardır. 

• 
Fransız ve lngiliz 
Hava huvetleri 
reisleri Berline 
gidiyorlar 

Paris 22 - Berliner tageP.
lat ğazctesine paristen gelen 
bir telgrafta İngiltere harici
ye nazırı Lord Halifaks, Fran
sız başvekili Daladiye ve ha
riciye nazırı aralannda yapı-

lan konuşmada İiıglliz ha va 
kuvetleri reısmın yaiuoda 
Berline gitmesinin kararlaş
tırılmış olduğu bildirilmekte-
dir. a .a. 

Bu, ödeştik kelimesini duy .. 
muş gibi çocuğun zayıf, sol
gun yüzünde bir sevinç par
laklığı belirdi. 

Sayıklıyordu. 

- Anneciğım ödeştik; ödeş
tik anneciğim. 

Ödeştik dediler, duydun , 
değil mi anne !. 

Ödeştik, ödeştik. 
Bir kaç gün sonra hastalı

ğın şiddeti azaldı. Piyer, ken
dine geldi. Lakin pek zayıf 

ve halsizdi. Konuşmağa bile 
kudreti yoktu. 

Y aln1z bütün aileyi etrafın
da toplu görmekten büyük 
bir bahtiyarlık duyuyordu. 

İşte hepsi etrafında idiler. 

Piyer, büyük bir meserretle 
kendine bakan gözlerin ba
kışında, kendine hitap eden 
seslerin aheoıinde bir fark 
görüyordu. 

Devamı Yar 
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Mareşal Çakmak 
Dün şehrimize geldi 

(Battarah linet aahJfede) 

bağ ve bahçelere göçmüş 
aileler, tarlasında çalışan çiftçi 
Ye ameleler demiryolu kena
nna çıkmışlar mendil sallaya
rak, ellerile işaret ederek, 
alkışlayarak, yaşa diye bağı
rarak mareşalıo şahsiyetinde 

türkün varlık ve istiklalinin 
sembolü olan çelik ordusunu 
selamlıyor, ona olan inan ve 
bağlılığını bir kere daha iz
har etmek fırsatı bulduğun-

dan duyduğu sevinç ve heye
canını belirtiyordu. 

Trenin birer dakika durdu
ğu Karapınar ve Erbeyli is-
tasyonunda, istasyona doldu
ran halk maraşab alkış ve 
yaşa seslerile selamladılar. 

Karapınarda kamunbay Rıd
van Evin'in başkanlığında 

parti ve belediye erkanından 

nıürekkep heyet maraşala 
kamun halkının sevgi ve say
gılarım arzetti. 

Erbeyli istasyonunda başla
nnda muhtar olduğu halde 
halk maraşahn vagonunu çev
reledi tezahürat yaptı. 

Germencik istasyonunda 
halk, makastan perona kadar 
sıralanmıştı. Kamunbay Kevni 
Parti, belediye ve kurmlar 
erkanı mareşala Germencik
lilerin saygılarını sundular. 

Maraşal burada halkla ko
nuştu, incir mahsulü, hububat 
lıasad işleri hakkında malu· 
nıat aldı.. Sıhbatlerile ilgilen
di.. Germencikliler Mareşal 
•e maiyetindeki generallera 
ayran ikram ettiler. 

Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
kamunbaydan belediye rei'i 
Tevfik Pazarçevireni sordu, 
•efat ettiği cevabını alınca 

çok müteessir oldu. Pazarçe
virenin ailesi ve orta okula 
devam eden oğlile ilgilendi. 
lialk generalin bu kadirşinas
lığından çok mütehassıs oldu. 

Mareşal ve generaller Or
taklarda da istasyonu doldu
.raa halkın candan tezahüra
tile karşılandı ve uğurlandı. 

Tiren büyük misafirleri, 
A.ydın ilinden İzmir iline 
doğru ayırdı .. 

Dün Burhaniyeden Ortak
lar istasyonuna kadar Aydın
lılar, çelik ordunun kahraman 
•e ;kurtarıcı komutanlarını 

• (Örülmemiş tezahürat ve se
~içle slamlıyarak kendi var
l v 

. •gıodan doğan yurdun ve 
18tiklalinin koruyucusu ve 
sulhunun bekçisi ordusuna 
k~rşı olan sarsılmaz bağlıhğı
nı bir kere daha izhara fırsat 
huldu. 

AYDIN YÜZ. 3 

Hamiyet eserleri : 
Memleket müdafaasının en 

canlı silahı olan havacılığa 
karşı halkııııızın duydukları 
derin alaka günden güne in
kişaf etmektedir. 

Türk Hava kurumu direk
törlüğünden aldığımız ve aşa
da aynen okuyacağınız teşek
kür yazısı bu canlı alakanın 
canh bir misalidir. 

Memleket müdafaası işinde 
yüksek hassasiyet gösteren 
sayın vatandaşlara bizde te
şekkürü borc biliriz. 

T.H.H. Aydın şubesi 
Başkanlığından : 

1 - Akseki bankası vez· 
nedarı Mehmed Ali Kopra-
man, sahip bulunduğu İzmir 
Ahali ve Esnaf Bankasının 
beheri on lira kıymetinde iki 
kisse senedini, 

2 - Germenciğin Reis kö· 
yünden Mestan Koldaşa ait 
iskat parası olup oğlu tara
fından 30 lira, 

3 - Gine Peisi köyünden 
ölen Osman kızı Zeliha Yıl
maza ait iskat parası olup 
oğlu Rifat Yılmaz tarafından 
verilen 20 lira, 

4 - Germencik merkezin
den ölen Esmanın iskat para
sı olup vereseden Ali Akkaş 
tarafından 24 lira, 

5 - Dampınar köyünden 
Mehmede ait iskat parası olaıp 
oğlu Ali Barut tarafından 15 
lira. 

6 - Çam köyünden Çakır 
Ahmedin iska t parası olup 

vereseden Osman tarafından 
10 lira, 

7 - Böz köyden Haççenin 
iskat parası olup damadı 
Durmuş tarafından 8,5 lira, 

8 - Dağkaraağaç köyün
den Haççenin iskat parası 

olup vereseden Fatma Karan
fil tarafından 6 lira 30 kuruş, 
Kurumumuza teberru edilmiş
tir. 

Memleket müdafaasına kar
şı göste·ilen bu yüksek hami
yet eserinden ve kıymetli mü-

zaheretten dolayı kurum adına 
bilhassa teşekkür ederim. 

~···-
Germencikte kalp 
Sehtesinden ölenler 

Germencikte son günlerde 
kalp sektesinden dört kiş öl~ 

müştür. Bunlardan Ahmed 
Sarıerler perşenbe günü alış 
veriş ederken dükkanında, 
Fatma bahçesinde çamaşır 

yıkarken, Mustafa Fındık ki· 
remid ocağı yanında ot biçer
ken, Kasap lbrahim köyünda 

dün akşam kahvede sigara 
içerken düşmüş ölmüşlerdir. 

Zavallı çocuklar/ 
Baştarah 1 inci sahifede 

iyi geçmemiş. çalışmamalarının 
ve gafletlerinin büyük izbrabı, 
incecik bacaklarına haklı bir 
köstek olmuş .. 

Bu sene orta okulumuzun 
verdiği mezunların adedi, sayın 
idare ve talim heyetinin yük
sek muvaffakiyetine çok bariz 
bir delildir .• 

O neşeli çocukları bugün de 
görüyorum .. Çehreler yine sol-
gun ve gözler yine fersiz .. 
Sebebini araştırdım ve anla-

dım : Mektep derdi.. Daha 
yüksek bir tahsil takip etmek 
için çil yavrusu gibi oraya 
buraya dağılan bu çocuklar, 
ne yazıkki, büyllk sevinçleri
nin, eğer tabir caizse makbul 
ve tatlı sekrini bir ay bile 
devam ettiremediler •• 

Aydınımıza bir lise yakış
mazmıydı ? ... 

GONCO 

:........ Abone şeraiti -·· • • 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. I 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
ı idare yeri: Aydında C. H. f 
: p B . • : . aaımevı. i 
i gazeteye ait yazılar için i 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüm'h•e ! . ......... : 
i müracaat edilmelidir. : : ..................................................... : . 

Zayi 
Köyümüz ihtiyar meclisi 

resmi mührü ve azadan Dur
muş Ali Ünal, Ahmed Kösenin 
zati isim mühürleri üçü bir 
arada olduğu halde 17171938 
günü zayi olup yenisi alınaca
ğmdan eskisinin hükmü kal~ 
madığını ilan ederim • 

Yenipazar nahiyesine 
bağlı direcik köyü 
muhtarı Emin Alkan 
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ilin 
Aydın tapu sicil 
Mu haf ızltğından 

Germencik KızJlcapınar kö
yünden Halil oğlu Halil paşa 
veresesi kızı Hüsniye ve ha
fitleri sani Halil ve Elif Se
nem ile karısı Ayşe ile Senem 
oğlu Halilin namlarına intika-
len tescilini istediklerini Kı-
zılca pınar köyünün köy civarı 
mevkiinde murisleri Halil oğ
lu halil paşa namına vergi 
mukayyet doğusu yol babsı 
yol kuzeyi Arnavut Ali kıb
lesi Kasım oğlu Ali ile çev-
rili hane ve doğusu köy ya

macı batısı yol kuzeyi Arna
vut Ali güneyi Kasım oğlu 

Hüseyin ile 919 M2 tarla, 

doğusu Ali oğlu Hasan ve 

yol batısı çay ve yol poyrazı 
yol güneyi çay ile çevrili 

3676 M2 damlı tarla ile do-
ğusu mera batısı yol ve çay 

kiblesi mera ve çay poyrazı 
mera ile çevrili 7 hektar 3520 
murabba zeytinliğin tapuda 
kayıtları bulunamadından 1515 
sayılı yasa mucibince tasarru
funun tahkiki için mahalline 

memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerlerde mül
kiyet veya her hangi bir 
aynı hak iddiasında bulunan
lar varsa gazete ile ilan ta
rihinde itibaren 11 inci günü 
mahalline memur gönderilece
ğinden bu teşıtsızlıkta aynı bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa ellerindeki muteber 
belgelerile birlikte yerinde 
bulunacak memura yahut 664 
fiş sayısile müracaat eyleme-
leri ilan olunr. 669 

Nazilli Noterliğinden 
No. Oortağın adı ve soy adı 
1 Mustafa Aral 
2 Cevad Dürük 
3 Tevfik Duruel 
4 Ahmed Abcı 
5 Mustafa Ôzdemir 
6 Süleyman Gündinç 
7 Yusuf Şahin 
8 Ali Türk 
9 Mustafa Can 

10 Salih Rua 
11 Osman Onak 
12 Hakkı Sümer 
13 Rifat Posacı 
14 Bahri Uysal 
15 Mustafa Pazarlı 

No: 1101 

Oturduğu yer 
Sultanhisar 

" 

,, 
u 

Kavaklı 
Sultanhisar 
Kavaklı 

Eski hisar 
Sultanhisar 
Eskihisar 

Sultanhisar 

" 
" Eski hisar 

Yukarda ad ve sanları ve imzaları yazılı dairemizce tanın
mış olan çiftçiler Sultanhisar Kooperatif dairesinde ve 515/938 
tarihinde önünde açık olarak okunan ana mukavelename hil
kümlerini anlyıp kabul ettiklerini bildirmiş ve imzalarının da 
tasdikini istemiş olduklarından 2111011935 tarihli ve 2834 
sayılı kanunun 23 ünçü maddesi mucibince tasdik ve ilin 
olunur. 20171938 Resmi mühür ve imza 
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DOKTOR • 

MÜNİF İ. ERMAN 
D MEML..EKE'T HASTANESi S Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 
.. Hastalarını her ~ün Park karşısında Bay Hasan Kimi-
D lin evinde kabul eder. 592 
.. Muayene saatleri : sabah 7 - 8 l Ôjleden sonra 3 den itibaren 

11DıtrıılıtlıAıtııWıılııııllbıılaıllilaı~ıılıı!Ub6ıtlllııılııılhılıAdlaı6a 

Nazilli icra 
dairesinden 

Dosya No. 551 
Alacaklı: NaziUide Çallı Hü

samettin Kurt 
Borçlu: Nıtzillide turan ma

hallesinden mehmet oğlu hüs
nü tekşen 

Satılan mallar: Tapunun 10 
numaralı kayıtlı haseki mev-
kiinde şarkı esma iken halen 
Aydınlı izzet, şimali mendres 
garbı ahmet, cenubu aynı 
taı la olup 112 dekar tarladan 
müfrez ve halen gelen tahliye 
kanalı ile mahdut 2600 lira 
kıymeti muhammeneli 4.5 hek
tar tarfa. 

Alacağını teminen haczedi
len yukarıda tafsilatı söyle
nilen 2600 lira muhammen 
kıymetli ve borçlu hüsnü tek
şen ba tapu uhdei tasarrufun
da bulunan gayri menkuller 
24 I 8 I 938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 1 O dan 
12 ye kadar Nazilli icra dai-
resinde ihale edilmek üzere 
16111938 tarihinden itibaren 
ve açık arhrma yolile sahşa 

çıkanlmıştır. Şartname vesair 
evrakı müteferrikası 14181938 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulundu
rulmaktadır. 

ihale giinü mal muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu su
rette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
arbrma 15 gün daha temdit 
edilmiş olacağından 15 inci 
güne müsadif 8 / 9 / 938 tari
hinde perşembe günü ayni 
saatte en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

İpotek sahibi alacakhlarla 
diğer alikadarların gayri men
kul üzerindeki haklannı hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı evrakı müs
bite)erile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi su
rette hakları tapu sicillerile 

sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve intifa hakkı sa
hiplerinin de ayni suretle ha
reketleri icap edeceği ve ta
liplerin muhammen kıymetini 

yüzde 7.5 nisbetiude pey ak
çesi veya milli bir bankanın 
teQıinat mektubunu icra d~i
resine tevdileri ilin olunur. 
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Baaılc:htı yes ı 

C. H. P. Buımevl 
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~) ~~-.~-.~·~:i~~1::~ ... , ear-~ ! 
f +] MemJeket bastaneıJi eski operatörü f. 
tj Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t. 

+. MUA. YENEHA.NE : Park karşısında yeni yaptırdıtı evinde 
f Her saatte hastalan kabuf eder. Eakir hastalar mec-
+. caneo muayene olunur. 130 f. 

··~28~22SESRi2F33SSEZir2'~ 

IJ'lftllQllDll"1'11mV•fll"1"'11'9••~~ .. 1 DOKTOR-OPERATÖR 

S Medeni Boyer 

!>
~~ Memleket H;ıslanesi Operatörü t@ 
D Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci i 

Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında 

i
l> kabul eder. ı 

Muayene saatlan: 
Sabahları 8 kadar a. Akşamlan 3 - 8 626 _ 
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r
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~~~i~ılil~ıdlı::'ıllı!:'ıllJ~ıllı~lw~ı~l~ııll~l~l;!ı'lllı~:+. +. :..: ..: ~ 

~ BAKTERİYOLOG 
~·l ~."' Doktor Şevket Kırbaş t.~ 
f+~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
[•J Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~:~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
ftl üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedavi 
[+J eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
-+.J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
t] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
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~ .................................................... ! 
: DOKTOR • 
• • •• •• • i FAHREDDiN SUGUR j 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Müta ... wı l 
i Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden Üıtiauh J i Muay.yeneba.nuiAydua!ia Gali Bulvannda Bafalıc~afo dü.kkiınnın i 
: üzeri.ade ilet gün aahaladaQ akfama kadar Hastalarinı kabuJ eder jl .. .. ~~ ................................. ~ ........ .. 

Basımevi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, En güzel, En sağlam 
' 

Cilt işleri 


