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Mareşal Çakmak! 
Kamptaki talebeleri ı 

teftiş etti 

Gönüllülerin geri çekilmesi işi 
yerinde tetkik edilecek 

İzmir 24 - şehrimizde as
keri teftişler yapan Genel 
kurmay başkanı Mareşal F ev
zi Çakmak Çeşmeye kadar 
gitmişler ve akşam avdet et
mişlerdir. 

Mare~al şerefine Belediye 
tarafaodan akşam İzmir Palas 
salonunda bir ziyafet verilmiş
tir. 

Ziyafette İlbay Fazlı Güleç 
Orgenral İzzeddin Çalışlar, 
Korgeneral Mustafa muğlalı. 
Korgeneral Kerameddin, Tüm 
general Rasım Aktağ, Hava 
Albayi Şefik Çakmak, Banka
lar müdürleri, Matbuat erkanı 
ve muhtelif teşekküller mü
messilleri bulunmuştur. 

Mareşal Fevzi Çakmak bu
gün Bornovada Kampta bulu
nan lise talebelerini teştiş 

etmiştir. 

Londra 24 - Deyli telgraf -
gazatesinin yazdığına göre 
İspanyadaki ecnebi gönüllüle
rinin geri almması hakkındaki 
İngiliz planına her iki taraf
tan biç bir cevap galmediğin
den ademi müdahale komitesi 
reisi, komisyon delegelerini 
İspanyaya göndererek mezkur 
plan hakkında F rankist ve 
cumhuriyetçilerin noktai naza· 
rım öğrenmek niyetindedir. 

a.a. 
Barslon 24 - Bir toplantı 

yapan nazırlar meclis müza
kerelerini ademi müdahale 
komitesinin teklıfioin tetkikine 
hasretmiştir. 

Hazırlanan cevap tasvip 
edilmiş olduğundan derhal 
Londraya gönderilecektir. 

a.a. 
Salamanka 25 - Resmi teb 

- -

lise ve öğretmen okullarına talebe 
kaydına başlandı _, ______ _ 

Lise ve orta okullarda dev- racat kabul edilmiyecektir. 
let hesabına parasız yablı o- Öğretmen okuluna girmek 
larak okumak istiyen talebe- istlyenlerde Ağustosuk yirmi 
)erin müracaatlerinin kabulü ikisine kadar orta okul direk-
için maarif vekiletiııden orta törlüğüne müracaat etmelidir· 

d k 1 ler. 
okul ire törlüğüoe emir ge • 

Bunların evraklannın Eylümiştir, 
Yapbğımız tahkikata göre lün birinci günü ve kilette 'bulun· 

durulmaları emir iktizasından lise ve-; orta okullearda para-
sız yablı okumak için yapıla- olduğundan 22 Ağcstostan 

sonra yapılacak müracaatlar 
~ak imtihanlar Eylwün birin- kabul edilmiyecektir. 
de b~lıyacaktır. 

İlk imtihan EyJiilün birinci Şamda Türk dostu 
per.yenbe günü türkçeden ikinci bir gazete kapatıldı 
imtihan2Eyliil cuma günü ına- Antakya 24 - Türk dost-
tematikten üçüncü imtihanda luğu taraftarı olarak Şamda 
3~ Eyliil cumartesi günü tarih çıkan bir gazete bir ay müd-
ve coğrafyadan yapılacaktır. detle tatil edilmiştir. 

imtihanlara girmek istiyen- Tatilden sonra gazete daha 
lerin müracaatleri kabul edıl- büyük bir şekilde intişare 

liğe göre Frenko kuvetleri 
Valansiya cephesinde bir çok 
tepeleri işgal etmişler ve 
cumhuriyetçilerin bütün mu· 
kavemetlerini kırmışlardır. 

Adrıva ve diğer cephelerde 
düşman rücat etmektedir. 

Ekselamadora da 2780 kilo
·metre murabbaı arazi ile 23 
kasaba işgal edilmiş ve dört 
sivil esir ele geçirilmiştir. 

Pirene vadisi Frankist kıta
ların elindedir. Süvari kıtaab 
ileri harekete devam etmek
tedir. 

Dört cümuriyetçi tayyare 
düşürülmüştür. 

Barslon 25 - Resmi bir 
tebliğe göre; şıırk cephesin

de cumhuriyetçiler Frankist· 
lerio yaptıkları taarruzları 

püskürtmüşlerdir. 

Frankist tayyareler tarafın
dan Kastellio bombardmanı 

bir çok kişicin ölümüne sebe-
biyet vermiştir. a.a. . .... 

Ha tayda 
Suriyeli Milisler liala 

suikast peşinde 
Antakya 24 [ A. A. ] -

İskenderun· Karaağaç. yolunda 

Suriyeli milis askerleri tara
fın dan Eti türklerinden İsmail 
ve kardaşına karşı -bir sui 
kaste teşebbüs edilmişsede o 
esnada yol üzerinde bir ti.irk 
a~kerinin görünmesi üzerine 
mili~ler teşebbüslerini mevkii 
file koyamadan firar etmiş· 

lerdir. 
Bu suikaste teşebbüs eden 

milisler aranmaktadırlar. 

Hayattan .e•ler: 
~~~---...,.... - ........-

' J 

Maarif Vekili 
Samsunda tetkikler 

yapb 
Samsun 24 - Şark Vill· 

yetlerinde yaptığı tetkik se
yahatından avdet eden Maa
rif Vekili Saffet Arıkan bu
gün Samsuna gelmiştir. 

Vekil; VilAyeti, Kumandan· 
lığı ve Belediye dairelerini 

ziyaretten sonra Samsunda 
Atatürkün oturduğu tarihi 

binayı, Parti ve Halkevi ile 
Samsun dikiş yurdunu gezmiş 

ve memleJr,..tio kültür hareketi 
üzerinde tetkikat yapmıştır. 

Halayda seçim işleri 
normal devam 
ediyor 

Antakya 24 - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 

Kayıt muamelatı dün her 
tarafta normal bir şekilde de
vam etmiştir. 

Her yurdda iki yüzden faz
la _müntehap kaydedilmiştir. 
Hiç bir hadise vuku bulma-
mıştır. a.a. 

·~· 
Japonya Rusyaya 

Müzakere teklif etti 
Tokyo 25 - Paria resmi 

bir menl>adan bildirilcJiğine 

göre Japon bükameti, budu~ 
hadiselerini ve bilhassa son 
Kore hadisesini halletmek 
için Sovyet Rusyaya Man-
çuko ve Japon mümessile
rinden bir komisyon te,kilini 
Moskovaya tebliğ etmiıtir. 

Japonyanın Mançuko ve 
Kore hudutlarını da tetkik 
için ikinci bir komisyon teşkil 
edeceği söylenmektedir. 

a.a. 

meğe başlanmıştır. başlamıştır. a.a. 
~ 

Kayıt müddeti 27 AğuJtosa Hayfada 
Bir konuşma/ 

kadar olup ondan sonra mü· 

• Patlıyan bombalar altı 
Halkeui köıe•İ: ölü SO yar-lı 

Bugün: Hayfa 25 [A.A.] - Bu gün 
1 - Saat 16 da Halke- sebze pazarmda patlıyan bir 

vi binasında güreş dersi bomba neticesinde Altı 
devam edecektir. kişi ölmüş ve elli kişide ya-
2 - Saat 18 de Dil, ralanmışbr. 

· tarih ve edebiyat ıubesi Şehirde umumi panik var-
komitesi toplaaacakbr. dır. Askeri kuvetler bütüa 

şehirde devriye g~zmektedit. 

- Bütün sinirlerim üstüm
de.. Sıcak öyle a1abıma do
kunuyor ki .. Bayılacağım diye 
korkuyorum. 

- Hakkınız var bayan, 
bilmem duydunuz mu, Ger• 
mencikte bir iki kişi sıcaktan 
gitmiş galibr 1 .• 

- Sıcaklara bir tü.-lü ta
bammlil edemiyorum. Nerede 
ise ben de öleceiim zaanedi· 

yorum .. 
- Allah göstermesini 
- Banyo da alamıyorum, 
- Satıyorlar ya efehdim. 

bir iki mağazada gördüm!.. 
- Öyle değil! .. Yani soğuk 

su banyosu da yapamıyorum. 
doktorlar müsaade etmiyorlar. 

işte böyle .• Ne. bileyim be ... 
aıcaklar öyle dokunuyo:r IDa 

(De'lamı S Uacli aahlfede 

am\aya un 
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Pazarlığın lağvi 
1 eyliilden itibaren üç 

şehirde tatbikat 
başlıyor 

Eyliılün birinden itibaren 
Ankara, lıtanbul ve lzmirde 
pazarlaksız satış usulünün tat
bik olunacağı hakkıodaki emir 
Belediyeye tebliğ edilmiştir. 

Belediye, hangi maddelere 
maktu fiat konması lazım ge· 
leceği ve kanunun tatbik ıekli 
etrafıoda tetkikat yapmakta· 
dır. Ankara ve lzmir Beledi
yeleri rapuorlcırı yakında tet
kikatta bulunmaktadırlar. Her 
ilç Belediyenin bu husnsta 
tanzim edecekleri raporlar 
yakında Dahiliye Vekaletine 
ıönderilecektir. 

Pazarlıksız alınabilecek ıey
lerİD en bapnda gıda madtle-
leri gelmektedir. Öğrendiği
mize göre maksad pazarlığı 

kaldırmak ve bunu da nar k 
teklinde tatbik etmek olma
dığı için her maddenin fiahnı 
gene bunlan satanlar tayin 

edecektir. Bu suretle reka
bete de açık yol bırakılmıt 

olduğundan esnaf, fiatları tes
bit ederken pazarlık yapılmı-
yacağını gözönünde bulundur
mak mecburiyetinde kalacak 
ve malını münkün olduğu ka· 
dar ucuz satmak isteyecektir. 
Burada Belediyelerin yapacağı 
İf konan fiatları kontrol ede
rek ihtikara sapma derecesine 
varanları usulünde devam 
edenleri takip etmek olacak
br 

/ngiliz-Fransız 
glJrüşmelerinin 

Almanyadahi 
akisleri 

Berlin 25 - Havas ajansı 

muhabirinden : 
Alman gazeteleri fransız

larla lngilizler arasında son 
giinlerdeki görüımelerİD siya
si ehemmiyetini ve şümulünü 
uzun makalelerle yazmakta 
ve hükümdarlarının Parisi 
ziyaretlerinin her iki devlet 
arasındaki ağları ve fransız 
efkarı umumiysini takviye et
miş olduğunu tebarüz ettir-
mektedirler. a.a. 

ispanyada harp 
düşürülen 
tayyareler 

Barselon 24 [ A. A. ] 
Resmi bir tebliğle Estrrndore 
cephesinde Franko kuvvetle
rinin Goadeniye'yi geçmiş ol-
duklan ve tark cephesinde 
sekiz frankist tayyarenin dü
fW'üldüğü bildirilmektedir. 

Pamuk ehicllerinin 
vazarı dihhatine 
Pamuklara ariz olan iki 

böcek hakkında viliyet ziraat 
müdürlüğOnden aldığımız bir 
tebliği aynen neşrediyoruz. 
Pamuk ekicilerimizio dikkatle 
okumalarını tavsiye ederiz. 

"Pamuk çiçeklerinin içini 
kemirmekte olan ufacık, birisi 
bal sarısı diğeri de kah\ e 
rengi iki böceğin bu sene 
Bornova pamuklarında salgın 
bir halde bulunduğu Borno•ıa 
ziraat mücadele istasyonu 
müdürlüğünden bildirilmiştir. 

Bu haşerelerin mıntakamız 
pamuklarında da bulunması 
ihtimaline binaen alelumum 
pamuk mezruatı sıkı bir su
rette konturol edilecek pamuk 
çiçeklerinin içinde yakalana-
cak hqereler derhal ya doğ· 
ruca adı geçen müesseseye 
veya ziraat dairesin gönderil
melidir. 

Pamuklar için gayet tehli
keli ve yeni bulunduğu zanne
dilen bu haşelereler hakkında 
çok dikkatli davranılmabdır.n 

·~ 

Madrid şiddetli 
bombardman edildi 

Madrid 25 - Frankist tay
yareler Madridi şiddetle bom
bardman etmişler, tehrin or
tasına dört yüzden fazla obua 
düştüğü tahmin edilmektedir. 

Bombardman neticesinde 
şimdilik üç ölü otuz üç yaralı 
sayılmıştır. 

Bir çok binalara ve İngiliz 
sefarethanesine isabet vaki 
olmuştur. 

Havas ajansının bulunduğu 
binaya dört obus isabet etmiş 
ve binada mühim tahribat 
yapmıştır. a.a. 

Alikante 
bombalandı 

Alikante 25 [ A. A. ] 
Bu sabah beş Frankist tay
yare, teh're kırk kadar bomba 
atmıştır. 

Yirmi bet ev yıkılmış, beş 
kişi ölmüş ve kırk kişi yara: 
lanmıştır. 

Kraliçe Marinin 
cenazesini 100 bin 
hişi ziyaret etti 

Bükreş 24 - Ana kraliçe 
Marinin tabutunu ziyarete 
Romanyaoın her tarafından 
bir çok ziyaretçiler gelmek
tedir. 

Şimdiye kadar gelenlerin 
sayısı yüz bini geçmiştir. 

Cenaze merasiminde bulun
mak üzere her taraftan heyet 
ler gelmiştir. 

Müteveffa kraliçe Marinin 
istrahat ruhi için dün öğle

den evvel saray mabedinde 
bir iyini ruhani yapılmış ve 
hükumet erkioile elçilik er
kioı hazır bulunmuşlardır. 

SPORUMUZDA YENi DURUM : 3 

Spor ve hekimlik - - -Beden terbiyesinde ve spor tayin etmeyi hekimden bq-
larda hekimin hakimin bir kasına bırakmakta büyük ha-
vazife sahibi olması bir çok talar olabiliyor. 
memleketlerde kabul edil- Almanyada beden terbiyesi 
mittir. ve spor işlerini memleketimi-

lsviçre milli f izik terbiye zin de tanıdığı cerrahi müşa-
cemiyeti daha 1923 de spor viri profesör Bir ( Bier) in 
gençliği üzerind~ tıbbi bir programiyle kurulup uzun 
kontrol tesis etti. Kulübler, müddet gene kendi taraf-odan 
hatta fedarasyonlar kendi idare olunan mektep tanzim 
izaları için tıbbi bir nezaret edebilmiştir. Orada eski cam-
vücude getirdiler. Orada spor baz zihniyetini bu gilnkü yuk-
gençliği resmen bir kontrola sek seviyesine çıkaran tek Amil 
tabidir. cerrah profesör Birdir. 

Almanyada ve Finlandiyada Çeklerin sokol hareketleri 
dahi spor gençliğinin tıbbi Praı tıp fakültesinin tqrib 
kontrola tibi tutulması resmi profesörü tarafından tanzim 
ve mecburidir. Almanyada ve idare olundu. 
spor hekimlerinin kurduğu Fransa juvanvil'de kurduğu 
cemiyet hükümet tarafından mektepte tıbba iistün bir mev-
tanıomıı olup her genç erkek ki verdiği için muvaffak ol-
veya kız sporcu bunlar tara- mağa baıladı. 
fından doldurulan birer tıbbi Lüsye Bruba adında Liyezli 
fit sahibidir. bir murahhas ( Belçika fizik 

Rusyada bir atad, bir yüz- terbiye ve sporlar tıbbi ce-
me havuzu yoktur ki bekim miyeti) nin bir toplantısında(l) 
nezaretinden hariç bulunsun. fizik terbiye ile ilgili hekim-

Fizi!c terbiye sadece bir lerden bahsederken Gant ve 
adale ekzersiıi değildir, o Liyejde iki fizik terbiye enıti· 
ijiyen ve profilakıinin ta ken- tüsii teıkilinden ve bunlann 
disidir. Yeni spor devri elbet- 1935 te çalışmağa baıhyacak-
te yalnız timdiye kadar hii- !arından bahis ile: 
kom sllren zihniyeti intizama - Her halde, demitti, fizik 
almakla ve mevcut teşkilatı terbiyenin ve sporlann tıbbi 
genişletmekle işe aynı düşün- kontrolu hekimlerin ellerinde 
celerle devam edecek değil· bulunmalıdır. 
dir. Yeni devirde beden ter- Kopenhangda Linhard ve 
biyesinden ve spordan : Krog, lngilterede Hıl, Spring-

A) itaat ve fedakarlığa fild, Boston enstitüleri ıpor 
muvafakat. ve çalışma fiziyolojiıi üzerin· 

B) Harici müessirlere kartı de çalışmaktadırlar. 
Fransız tıp akademisinin 

dayanıklık, yorgunluğa alıt-
ikinci teşrin 1934 tarihli bir 

kanlık .. gibi fizik elemanların 
teminini istiyoruz. Sıhhi ve , toplantısında bet salibiyettar 

tıbı.I oilgilere dayanılmazsa 
bunlar elde edilemez. Adale 
faaliyetinin tesis ve tedricinde 
bünye huıusiyetleirnin, hatta 
patolojinin mühim mevkii 
vardır. Eksersizlerin sının 
ancak bekim tarafından tayin 
olunur. O halde spor ve he
kimlik babsında iki nokta ü
zerinde durmalıdır: 

1. Spor ve beden terbiyesi 
için lizımgelen elemanları ye
tiştirmek üzere bir yüksek 
ıpor mektebi kurmak, 

2. Spor hekimi yetiştirmek. 
Bunlardan ilk maddeyi teı· 

kil eden yüksek spor mektebi 
işi kanunun bir maddesi ile 
karar altındadır. Önümüzdeki 
sene içinde Ankarada böyle 
bir müessesenin açılacağaoa 

şüphe etmemek lazım gelir. 
Bi:dm bu noktada yaluu bir 
arzumuz vardır ki o da bura· 
mutlaka tıbbi kanaatlerin ha
kim olmasıdır. Bünyeye, sıhhat 
haline, muhite ve iklime göre 
sporlar yapılacağı için bunları 

mütehassıs tarafından verilen 
raporda ırkın neşvünemau 
bakımından her iki cins genç-· 
lik için zaruri olan fizik ter
biyenin muntazam ve tıbbi 
bir kontrol altında yapılmam 
israrla istendi. (2) Gene aynı 
toplanmada mahzurlara yer 
vermemek için mektepte ve 
mektepten sonraki hayatta 
fizik terbiyenin hekim kontro 
lu altında yapılması lüzumu 
üzerinde duruldu. 

Almanyada son senelerde 
görül~n (iri) ırk meselesinden 
evvel ırkı gelecek zamanlann 
tehlikelerinden kurtarmak G
zere başlıyan öjenik hareket
leri de gene tıbbi düşiinceler· 
le ortaya çıktı. 

Türk hekimleri bunun milli 
bir iş olduğuna, ırkı gib:elleı
tirme ve gürbDzleştirmekte 

hekimin mutlak olarak vazife
sine inanarak uğraşlara bq
lamıfbr. Ônllmüzdeki sonba
harda Ankarada toplanacak 
olan tıp kongresinde konUfU· 

-Devamı 5nc6 aayfacla -
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Spor ve hekimlik Bir ko:!?a!~~!. sahifede 

- Baş:arah 2 inci Sayfada

lacak ıki mevzudan birisi 
öjeniktir ki bizim tarafımızdan 
teklif olunup kabul edilmişken 
daha umumi olduğu için bu 
mevzua girmesi istenilen spor 
hekimi işini de dolayısile ihti
va etmektedir. 
Yeni kurulmakta olan genel 
direktörlüğü dünya hadisele
rini ve memlekette hekimler 
arasında uyanmış olan hare
keti dikkate alarak spor 
enstitüsünü bu doğru ve açık 
düşünce ile kuracağını bek
lemekte kendimizi haklı gö-
rürüz. 

Yeni sporl enstitümüz mem
leketteki beden terbiyesinin 
ve sporun ayni zamanda la· 
boratuvarı olacaktır. Halkın 
içinde yaşadığı ijiyen şartla· 
n, sıhhi durum, sosyal sevi
yesi, bünyeye göre hangi ne
viden beden terbiyesi veya 
sporla uğraşması lizımgeldiği 
halkın memleket müdafaası 
iç.in lüzumlu olan kuvetini, 
enerjisini arttırmak için hangi 
yoldan gidileceği ancak bu 
enstitüde tetkik edilecekten 
sonra işleri başarmak üzere 
elemanlar yetiştirebileceği için 
orası ijiyenin, aotropoloji, fiz· 
yoloji, teşrih, hatta emrazında 
maksada göre tedris edilece· 
ği mahal olacaktır. Bunların 
tabiat ve tap işidir. Türk spor 
sistem ancak burada ve böyle 
kurulur. 

Hülasa yeni durnmda beden 
terbiyesi ve spor için en mü
him işlerden birini görecek 
olan spor enstitüsü de dok
torlarımızın üstüu bir salahi
yetle. çalışacakları yer olma
lıdır. -----

(1] Brukselles medical ( 20 
Mayıs 1934 ) 

[2] L'lnfirmiere français,ve, 
Bulletin de l' Academie de 

kendime de bakamıyorum .• 
Güzel saçlarım, bakın ne hale 
girdi .. 

- Yeni ondüle olmuş gibi. 
- Affedersiniz, ben haya-

bmda ondüle yaptırmadım. 
- Ya.. Kusura bakmayın, 

Saçlarınız pek kıvrım kıvrım 
da!.. 

- Ne bileyim, Allah öyle 
yaratmış!.. Velhasıl kendimi 
koyverdim bu sıcaklarda. 

- Ne kadar belli, Tırnak
farınız gıcır gıcır! 

- O da olmasın mı? 
- Galiba tokalon kullanı-

yorsunuz? .. 
- Evet, muhakkak ki en 

iyisi! .• 
- Ya esansınız.. İnsanı, ta 

uzaktan sarıyor •. 
- Pikmalyondan getirtiyo· 

rum .• · 
- Ayakkablannıza diyecek 

yok! 
- Paçikakinin .. 
- Ya çora plannız.. Şeffaf 

porselenler gibi, bütün muh· 
teviyı tını bir anda ve en ih
tişamla manasile ortaya ko· 
yuyor .. 

- Kompilimana başladınız!. 
- Ne münasebet.. Giyin-

menizde hiç bir kusur yok .• 
Tuvaletiniz, harikulade gü· 

zel.. Demin (Kendimi k~phm, 
koyverdim ) deniniz de tuha
fıma gitti. . Kpıp koyvermek 
bu ise .. 

Sustuk.. bir aralık odaya 
çocuğu girdi .. 
içinde idi.. 

yüzü gözü kir 

Elbisesinde en küçük bir 
intizam ve temizlik yoktu . 
Çocuğa fazlaca dikkat et

miş olacağım ki, bayan sıkıldı 
ve galiba biraz kızardı: 

- Üstüne başına dikkat et
mez, sağolsun, hiç bana çek
medi.. 

Dilimin ucuna geldi: 
_M_e_d_e_ci_n_e_. _(_N_is_a_n_1_9_3_5_) ___ ' - Affedersiniz, siz kendi-

Aydın tapu sicil nizle meşgul olmaktan çocuğa 
muhal ızlığından bakmıya va kıt bulamıyorsu

nuz ki ... Sayın bayan!... 
Evkaf idaresi tarafından 

tescili istenen Karabağ köyü 
nün saray çukuru mevkiinde 
şarkan boyacı molla Ahmet 
kızı Ayşe garbenn hacı Kadir 
Ali bahçesi şimalen hacı Ömer 
oğlu Nuri ve bacı Kadir 
bahçesi cenuben topal bacı 
Ahmet ile çevrili Memiş oğlu 
süleyman vakfından 4595 M2 
bahçe keza karye civarında 

şarkan ·Kara bağ yolu garben 
uncu layram şimalen demirci 
Mustafa c-enuban demiryolu 
ile çevrili 5514 M2 keskin 
oğlu Ahmet bin Abmet vak
fından bahçe yine Alagöz 
mevkfüıde şarkan yol garben 
çobau Mehmet bahçesi şima-

GÜNCÜ 

len bahçıvan oğlu Mustafa 
cenuben yol ile çevrili 4595 
M2 sulu Ahmet oğlu İsmail 
vakfından bahçenin tapuda 
bulunan kayıtlarının da tatbik 
edilmek suretile tasarfufu tah
kik edilmek için gazeteyle ilan 
tarihinden 11 gün sonra ma-

halline memur göndrilecektir. 
Sözü geçen yerlerde mülki-

yet veya her hangi bir aynı 
hak iddiasında bulunanlar 

resmi belgelerile birlikte ye
rinde buluacak memura veya-
hut o güne kadar idaremize 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 676 

Aydın 
Belediyesinden: 

1 - Eksiltmeye konulan 
iş : Aydın Elektrik santralının 
tevsii için (26255) lira keşif 
bedelli muharr\k ve müvellit 
makioeler satın alınması ve 
tesisatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şun-
lardır: 

A - Eksiltme şartnemesi: 
B - Mukave'e projesi. 
C - Genel şartname. 

Bu evraklar belediye fen 
müdürlüğünde görülbilir ve 
(125) kuruş mukabilinde satın 
alınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi 1 Eylul 
938 Perşenbe günü saat llde 
kapalı zarf usulile Aydın be
lediyesi daimi encümeninde 
yapılacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1969 lira 13 
kuruşluk teminat vermesi la
zımdır. 

5 - Ticaret odası vesikası 
bulunmalıdır. 

6 - Teklif mektuplan iha
le saatından bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine tev
di edilmiş olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul ed!lmez. 

26 2 9 16 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

-

Mursallı köyü öğretmeni 

Özdemire Lorçlu Dedeköylü 
Mehmed oğlu İbrahim Kölenin 
namına tapuda gayri menkul 
bulunmadığından murisi köse 
Ahıned oğlu Mehmed çavuş
dan kendisile diğer hisseder
lara intikalen gelen ve fakat 
tapuca kaydı bulı:mmıyan Ko· 
çarlı dedeköyünün asar mev
kiinde şarkan Y eniköy muha
cirleri garben KaraAli varis
leri şimalen Ali bedel zevcesi 
Hafize cenuben bici Süleyman 
varislerile çevrili 7352 M2 
zeytinlik ile çırçır mevkiiude 
şarkan kara Ali ve molla Ha
lil varisi ve yol garben sofu
lar varisi ve hacı kadı Hafız 
şimalen molla Halil varisleri 
cenuben koca harım muhar-
rem ve şevkiler ve yol ile 
çevrili 1 hektar 1028 M2 in
cir bahçesinin mumaileyh na· 
mına tescili için alacaklının 
icra dairesinden selahiyet ve· 
sikası almış olduğundan ta
sarrufunun tahkiki için icra 
gazete ile ilan tarihinden 12 
gün sonra mahalline memur· 
gönderilecektir. 

Sö, ü geçen yerlerde mülki
yet veya her hangi hak iddi· 
asında bulunanlar varsa resmi 
belgelerile ,birlikte mahallinde 
bulunacak memura ve yahut 
o güne kadar idaremize 669 
fiş sayısile müracaatları ilan 
olunur. (675) 

YOZ 3 

Aydın tapu sicil 
Muhal ızlığından 

Gölhisar köyünün dip yalı 
mevkiinde doğusu ve babsı 
ve kuzeyi ve güneyi yol ve 
Molla Halil oğlu Mehmet ve 
saire ile çevrili 4 hektar po
sacı kızı F eridenin tarla ve 
ayni köyün köy altı mevkiin-
de doğusu yol batası Halil 
oglu Mehmet ve sarı molla 
oğlu Cafer kuzeyi ve güneyi 
yol ile çevrili 3 hektar 6762 
M2 tarlada hacı Mehmet bey 
vereselerinin olup bunların 
devlete olan borcundan dolayı 
hazinece açık arbrma suretile 
Hamza Yılmaza satılarak 
müşteri namına tescili defter
darlığın işarı üzerine yapılan 
araştırmada sahibi evvtl eri 
namma bu yerlerin tıa puda 
kayıtları bulunmadığından hu
kuki vaziyeti ilan tarihinden 
itiban 11 inci gün mahallinde 
keşfi yapılacağından bu yer
lerle alakalı olanlar varsa 
668 fiş sayısile muayyen gün· 
de yerinde bulunacak memu
ra müraat eylemeleri ilin 
olunur. 647 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

63 lira 50 kuruş eski be• 
delli Aydın merkezi ile istas
yon arası posta sürücülügü 
matLu şartnamesi mucibince 
ve nakliyat araba ile yapıl-
mak üzere 13171938 tarihin
den itibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

27171938 çarşanba günü 
saat 14 te Aydın P. T. T. 
Müdürlüğü binasında ihalesi
nin yapılacağı ilan olunur. 

14 18 22 26 655 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğündeµ 

Koçarlı ile Aydın arası 
posta sürücülüğü matbu şart
namesi hükümlerine göre 
haftada üç defa nakliyatın 
oto, araba ve havanla yapıla
cağından 29 lira muhammen 
bedelle 13171938 tarihinden 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 27171938 
çarşanba günü sa .ıt 14 te 
Aydan P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin yapılaca
cı ilan olunur. 

14 18 22 26 654 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediye temizlik ara

baları hayvanatı için 12 bin 
- kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 buçuk kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görme üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, eksiltmeye iştakri 
için 3150 kuruş muvakk'lt 
teminatila birlikte 11 Ağustos 
938 perşenbe günü saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

26 30 5 9 267 
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S MUNIF 1. ERMAN 3 s MEMLEKET HASTANESi t 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs ,. 

I> ve Operatörü ~ S Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- ' 
lin evinde kabul eder. 592 l Muayene s~atleri : sabah 1 - 8 .M 

- Oğleden sonra 3 den itibaren • 

~:~ı~ııfıJ!h~~,ıtııaı1ııtııılllbaıaıaııilaıaı••ıaa;~~a• 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Aydın birlilğinin ihtiyacı 
için 61000 kilo sığır veya ke
çi veya koyun eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. han
gisi ucuz olursa o cins etin 
ihalesi yapılacaktır. Bu üç. cins 
ete her talip terafından bir 
zarf içinde olmak üzere her 
üçünede ayrı ayrı fiat teklif 
edileceği gibi bir cins etede 
fiat teklif edilebilir . İhale 
18 ağustos 938 perşeobe gü· 
nü saat 15 te Aydmda askeri 

_ satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Sığ\r etinin mu
hammen bedeli 15250 lira, 
keçi etinin 15250 lira koyun 
etinin 24400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 

1143 lira 75 kuruş kaçi etinin 
1143 lira 75 kuru~ koyun eti
nin 1830 liradır. Talipler teklif 
mektuplarını kanuni vesikala
rile birlikte ihaleden bir saat 
evveline kadar makbuz mu
kabinde komisyana verilmesi. 

(649] 17 '26 3 11 

... ··--· Abone şeraiti ---···ı 
J Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
f Alb aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i : . 
: P. Basımevi. j 
J gazeteye ait yazılar için : 
ı yazı işleri müdürlüğüne, ilin· j 
• lar için idare müdürlütüne : 
! müracaat edilmelidir. i 
J ................................................ : 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden! 

2509 lira 30 kuruş keşif 

bedelli Aydın - Muğla yolu· 

nun 60 + 960 - 611700 ki
lometreleri arasında kaldırım 

inşaat. açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 28111938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

Şartname resim ve keşif 

nafıa müdürlüğünde gerüle

bilir. 

Muvakkat teminat 198 20 

liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi-
nat, ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikalarile yukarda 

yazılı gün ve saatte vilayet 

daimi encümeni salonunda 

hazır bulunmarı lazımdır. 

10 15 20 26 646 

1mtlyH. ubibl Ye Umumi Nqrlyat 
Müdürü ı Etem Mendre. 

Baaıldığı yer ı 

C. H. P. Buımevl 

C. H. P. 
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~] OPERATÖR f~ 
r•l D N ·Ek • f!i r. un r an : 
[+] Memleket hastaneıli eski operatörü 1 
[•] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun • 
[•~ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapdır ve hastalar tedavi edilir 1 
l·~ MU.\ YENEH ~Nt: : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde • 
~~~ Her saatte hastaları kabut eder. Eakir hastalar mec- 1 

+.a c:ınen muayene olunur. 130 1 
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ı DOKTOR-OPERATÖR G 

= Medeni Boyer 1 
ı Memleket H!lslanesi OperatlJrü ı 
~ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci ~ 
f Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst katında ]I J kabul eder. @' 
~ Muayene saatlan : .a 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 

İiıb:ılııılUlııılı·ılı:ılı ıll!!ıı ılı ılUiıl'llıılı:~ulı111Wııııllllıı ııQlııılıılııtlabı!lbıılıı!lııımllııjıılı~ 
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f'•] BAKTERiYOLOG ı• w • 
E·~ Doktor Şevket Kırbaş • 
t!i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı -! 
s: '3 

~·j Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısmdaki f 
~l muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 1 
r!~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi : 
f+~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra Jt 
r+] edilir. Veremliler, en son tedavi ,,asıtası olan J. 
[~· Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) J 

~J::ıt"~'';.Qi~'~"'~""ı;ıtıı;.ıııı:,ııı~~';'l"'.,~r:"'ı;-~ıı~ı~·?~··· ~ 
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~ .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassıu : • • • t • • Parla Tıp Fakiiltai Hastanelerinden hti ... b • • • 
ı Muayyenebaneai.6.ydın-ia Ga:ıi Bulvannda Bafalıogfo dükk&aının ı 

i üzerinde her gün sabahdan ak,arna kadar Hastalarinı kabul eder :
1 ........................................................ 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işle r i 
------· ·------

En şık, - En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


