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23 Nisan 
Şehrimizde parlak teza

hüratla kutlulandı 
Heyecanlı Nutuklar okundu. And içildi 

Bu uaeki 23 Niıan, mil i ha
kimiyetin kuruluıunun 19 uncu 
yılı ve çocuk bayramı gilnll 
tebıimlz de geçen senelere na• 
ıaran daha canda• bir alika 
Ye teıabOratla kutlulandı. 

Merasim eutıadaa çok evvel 
Milli bayramlarımızın paha bi
çilmez değerini anlamış olan 
kayJO, ıehirli biltUn yurtdatlar, 
•ehria muhtelif yer1erinde kn
mefer teıkil etmit bulunuyordu. 

Program mucibince teıablira· 
tın yapılmasına Ye nutuklınn 

aflylenmeaine tabıiı edilmit olan 
Halkevi alanında da, pek er
kenden lceıif bir kalabalık g6ze 
çarpıyordu. 

Yurtdatların, millt gftnleri 3-
nlnde hiuettilrleri saadet g&z
lırinden okunuyordu. Milli sev· 
gi ve aaygı11nı glSıtermek yo
lunda aıla ihmal g3ıterilmemit 
hemen b6tln eınaf, tüccar ve 
en k6çBk satıcıya kadar her 
yurtclat buluaduiu çabyı bay
ra lılarla ve menin dallariyle 
ıBıltmekte kuıar etmemitti· 

Dlfer taraftan muntazam ve 
tertemiz kıyafetlerile ıokakları 
ıllıliyen okul talebeleri bu gll
nDn daha çok kendilerine ait 
olduğunu bi11etmiı ıörDnen bir 
vakarla, toplanma sahaıı olan 
Cumbriyet okuluna dotru iler· 
liyor, her okul talebe ııraları

nın arkaıını, kendilerine ıehrin 
hayır kurumlarınca verilmif olan 
( temıil) kamyonları takip edi
yordu. 

Saat 10,15 reçiyor, 
Halkevt ve ıpor b6lgesince 

hazırlanmıı olan program mu
cibince bu Hatta Saoat ve Or

ta okul talebeleri bir örnek 
ıreyiniıle ve önlerinde askeri 
muzika olduğu halde helkevi ö
nüne doğru gelmiye baılıyorlar. 
Muzika yürüyüş martını çalıyor. 

Sanat ve Oıta okullarımızı, 
6nlerinde hılkevinio yine yilrü
yOt martını çalan bandosu 
olduğu halde cumhuriyet oku
lunda toplaomıı olan ilk 
okul kllçllkleri takip ediyor .. 

Hayır kurumları ile sporcula
rımız da bu ıaate yerlerini al· 
IDıf bulunuyorlar. 

Saat 10.30. 
Aıkeri müzikamızın Çaldığı 

iıtiklil marıiyle merasime baş
lanıyor. 

Milli günlerini en bilyü saadet 
ve babtiyarhk bavaıı içinde ve 
en müreffe bir millet olarak 
kutlulamağa baz1rlanmıı olan 
bnyUk bir Aydıoh topluluğu, bu 
ıaattc tek inan ve tek ailvcııia 
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şerarelenmiş bir cephe~i halin· 
de milli mar~lariyle göğü~lerini 

bir and içmeye çok benzi
yen vuruıla sona kadar iN· 

ıiz ve barekets,z bekliyorlar. 
Milli marıımız, bu büyük toplu
luğu yekdiğerine bağhyan ve 
y~kdiğerine a-üvcndir~n bir ha
va yaratıyor. 

İstiklil martını takiben balk
evi tarafından ba:r:ırlanmış o1an 
halk kürsOsiinll orta okul direk
törll 8 . Refik Yıldırım iıgal 
ediyor ve mikrofon karıı11nda 
milli gllnün bütün heytcanını 
oradaki kalabahğa en büyllk 
zevkle dinletebiliyor. 

Refik Yıldır1m; Ebedi Şef 
AtatllrkDn millete ve gençlite 
armatan ettiği bu aziz batıra
nın, Tllrk milleti ve TBrk ço
cutu tarafından ve milli ıefio 
önderliğiyle sona kadar yaıatı
lacagına Trrk milletinin i~anı 
olduğunu belit ve heyecanlı 
bir ifadeyle izalı ettikten ıonra 
kDrıftyB, ıanat okulu talebeleri 
adına 16z ı6ylemek üzere ıanat 
okulundan bir rence bırakıyor. 

Sanat, orta ve ilk okul adına 
sö:r: ıiSyliyen kQçtik büynk her 
genç., en büyük dirayetle toplu
luğun tahauilıilne terc8man o· 
luyor ye milli gllnGn değerini 
en temiz bir inanla ifade kud
retini göıteriyor. 

Sonu 2 lnel aa?f•fta 

Bornova 

Ziraat mektebi talebesi 
şehrimize geliyor 

Haber aldığımıza göre, İzmir 
Bornova ziraat mektebi ıon sı· 
nıf talebelerinden 31 kişilik bir 
gurup, muallimlerilc bu ayın 
29 uncu Cumartesi günü şehri
mize gelecektir. 

Talebe gurubu, İzmir - Denizli 
postasile evveli Erbeyliye inecek 
orada 4 saat kadar kaldıktan 
ve tetkikatta bulunduktan son
ra Akıam üzeri 16,30 Ortaklar 
Denizli terenile şehrimize iomit 
bulunacaktır. 

Gurup Cumartesi gün ve ge
cesini şehrimizde geçirdikten 
sonra 30 Nisan Pazar sabahı 
8,30 trenile Sultanhisarına ge-
çecektir. Orada da zirai tetkik
ler yapacağını öğrendiğimiz zi-
raat liseıi talebelerinin, Pazar 
günü posta ile mekteplerine 
dönecekleri tahmin edilmekte
dir. 

Şehrimiz ziraat dairesi, tale
benin yatacakları ve yemekle-
neceklcri yerleri hazırlamı~ bu
lunmaktadır. 

Bir Harp olursa 
Japonya hattı hareket serbestisini 

muhafaza edecekmiş 
----------------------Tokyo 24 - Bu sabah top• 

lanan kabine öğleden sonra bet 
nazırın iştirakile bir toplantı 
daha yapacaktır. Gazeteler bu 
"toplantı da milbim görüımeler 
yapılacağını ve anti kominiter 
paktının takviyeıi için atideki 
kararların alınacağmı yazmak
tadırlar. 

1 - Sovyetlere karıı mUda
faa sisteminin tesbiti. 

2 - Demokrasilerin ihtiyati 
bir surette idaresi. 

3 - Avrupa da bir harp zu
hurunda Japnyanun muayyen 
bir hattı hareket serbestiaioin 
muhafazası. ·-

Kardeş Hatayda 
Bayram 

Antakya 24 - Milli hakimi· 

yet ve çocuk bayramı Hatayın 
her tarafında coşkun tezahü-

ratla kutlulaomıştır. Antakya 
ve lakenderunda yapılan mera-

sim çok parlak olmuı ve mera
ı;me binlerce izci, mektepliler, 
vekiller, mebuslar zabitan ve 
mlllki erkin iştirak etm:ıtir. 

Çalınan istiklal marşıodan son
ra nutuklar ıöylenmiı ve Ebedi 
Şef Atatürke bağlılık , Milit Şe· 
fimize sevgi ve tayfı hlderi 
tebarüz ettirilmi,tir. 

Merasim izci ve mekteplilerin 
yaptıkları geçit resmile nihayet 
bulmuştur. Bayram münasebeti· 
le Hatayın her tarafı Turk Ha· 
tay bayraklarile doaatılmııtır. 

Viltigette : .. 
Daimi Encümen 

toplandı 
--+-

Vilayet daimi encümeni dUn 

ıaat 15 de haftalık toplantııını 

yapmıştır. 

-...o••··· 
Maarif Vekaleti 

Bir Mayıs gününü Rozet 
ğünü kabul etti 

Maarif Vekaleti 1 Mazıı ııll· 

nünü Rozet güoll olarak kabul 
etmiıtir. 

Vekalet bu günde, teıkilih· 

na gönderdiği rozetlerin utıl· 

ması ve Maarif cemiyetine iyi 

bir gelir temin edilmesi için 

gayret ,arfedilmcıini bildirmek• 

tedir. 

1 Mayısta satı,a çıkarılacak 
olan rozetler ıehimiz maarıfçi

leri tarafından maarif 'everlere 

ve maarif mensuplarına verile· 
cektir. 

Romanyada Aydın muhteliti Seyhan 
Macar ekalliyetle

rin metalibatı 
Bükreı - 23 Romanyadaki 

Macar ekalliyetleri hulCumete 
bir muhtara vererek atideki 
metalibatta bulı nmuşlardır. 

1 - Macailann ekseriyet teş
kil ettilf leri mıntakalardı Ma
car liaanının görüşOlmeıi. 

2 - Macarların cemiyet teı 
kil edebilmeleri. 

3 - Macarların silah kulla
nabilmeleri. 

•••IMl••+-

İSPANYANIN 
Fransaya teminatı 

Londra 24 - Deyil Meyi 
gazetesinin yazdığma göre ma· 
raıal Pena İspanya hariciye 
nazırından aşağıdaki teminatı 
almıştır. 

1 - Zafer geçit resmi 15 
mayııta Madridde yapılacaktır. 

2 - Bütün ltalyan ve Alman 
gönüllüleri mayıs sonunda İspan
yayı terkedeceklerdir. 

3 - İspanya Fransa ile dost
luk münasebeti tesis edecektir. 

4 - General Franko kendini 
mihver devletlerine bağlı kay· 
detmemc ktedir. 

-~-

Romen 
Hariciye nazırı 

Loudra 24 - Romen Hariciye 
nazarı Gafeoko refakatinde Ro
manya elçisi olduğu halde bu ' 
gün öğleden e vvel Hariciye ne-
zaretine ielerek hariciye nazı rı 
Lort Halifaksle görüşmü,tOr. 
Lort Halifaks Gafenkoyu yeme 
ğe alıkoymuştur . 

muhtelitini 3 -1 yendi 
Bisiklet yarışında birincilik Seyhanda 
kaldı. 5000 metre mukavemet koşu

sunu Aydından Tahsin kazandı 
Bu pazar çok canlı spor fa

aliyeti ile geçdi. Bir glln evnl 
Nazillide mubtelitimiz ile yaptı· 
ğı futbol maçını 1-1 berabere 
bitirmeğe muvaffak olan Seyhnn 
muhtelitinin Aydında yapacağı 
ikinci maç çok heyecan ye ali
ka ile bekleniyordu. 

Bu maçtan evvel yapılacağı 
ilAn edilen bisiklet yarıtı ile 
Denizli liıeıi ve Aydın sanat 
okulu takımları araıuıd lki fut
bol maçı da bir çok spor me
raklııı 01 daha erkenden ıahaya 
toplamış bulunuyordu. 

Saat tam 14 de evveli De
oizli liıeıi ve ıonra ıanat oku
lumuzun takımları sabaya çıktı· 
lar. Bu maçı Bay Erem idare etti. 

Denizli lisesinin bir çoğunu 
daha evvelden sivil takımlarda 
oynarken giSrP.rek tanıdığımız 
kıymetli gençlerden teşekkül 
etmişti Sanat okulumuzun çıkar· 
dığı takım ben'iz pek genç ol
masma rağmen ilk dakikalarda 
niıbi bir hakimiyet kurmağa 
muvaffak oldu. İki tarafın mu· 
vazeneli hücumlarile oyun cok 
heyecanlı ve seri bir ceryan aldı. 

Fakat yavaş yavaf Denizlinin 
bilgili ve fırsatları kaçırmıyan 
oyuncuları ağır baımaia baıla· 
dılar ve 3 gol atarak biri ıci 
devreyi 3-0 galip bitirdiler. 
İkinci devre hemen hemen ıa
nat okulumuzun bakimiveti al
tına ııeçti. Lakin biç ekser1iz
leri olmadığı görülen gençleri
miz bir çok fırsat kaçırdıktan 
ıonra ancak bir gol yapabildi-

ler ve maç 3-1 Denizli lisesi
nin galebesiyle bitti. Şunu kay• 
dedelim ki sanat okulumuzun 
takımı iyi çahştığı takdirde kı-
sa bir atide çok iyi bir takım 
olacağını gölttrmiştir. 

Bu maçtan sonra ınann en 
mühim temasını teşkil edecek 
olan Seyhan - Aydın muhtelit· 
lerioin futbolcuları karıtık bir 
şekilde sabaya çıktılar. Sabada 
iki binden fazla seyirci vardı. 

Takımlar sahada şu tekilde 
yer aldılar: 
Seyhan muhteliti: Hasan (!iıe) 
Gani (idman yurdu), Naci (hse), 
Kemal (lise), Raaim (Seyhan 
spor), Ahdurrahman (Toro•ıpor), 
İbrahim (Muallim mektebi), Mah 
mut (İdman yurdu), Rahmi (zi· 
raat), Mahmut (Torosspor), Ni
hat (lise) 

- Sonu 2 irıci Sayfada -

Bugünkü gürbüz 
çocuk müsabakası 

Çocuk hafta~ı dolayısiyle bu 
gün balkevimiıde sosyal yardım 
ve çocnk esirıeme kurumları 
tarafından bir " gürbüz çocuk 
müsabaka" ,, yapılacaktır. Mii
sabaka saat 16 da batlayacakbr. 

M6sabekaya \ irecek yavrula
rımız iyi bir yeküo tqkil etmek 
tedirler. · 

Bu müıebekada 939 yılında 
Aydının en gürbüz çocup ıe
çilmiş olacaktır. 

• 
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iş ihti13.flarını uzlaştırma 
ve tahkim nizamnamesi 

• 
11 Birinci mümessil,, in bulun· 

madığı zamanlarda yukarıda 
yazılı vazifeler diğ'er mümessil
lerden biri tarafından ifa olu · 
nur. 

Madde: 25 
Mümeı:sil otan mümessillik ö

devlerini yapmağa ehliyetli o· 
larak scçihr.iş bulunan işçilerin 
gerek iş verene gerek iş veren 
vekiline gerekse diğer işçi ar
kadaşla rma ve if yerindeki sair 
memurlara karşı hürmet ve ne 
zaket haricinde yahut inzibatı 
bozar şekilde hareket ve mua
melelerde bulunmnları ve mü 
messillik vazifelerini bahane 
ederek işlerinde ihmal ve te· 
ıeyyüp göstermeleri yaaaktar. 

İş veren veya iş veren veki · 
li de bu işçilerden her hangi 
birini iş kanunu hükümlerine 
tevfikan işten çıkarmak isterse 
iı dairesinin ilgili teşkilatına 
keyfiyeti sebeplerilc haber ver
mekle mükelleftir. 

JKINC/ KISIM 
UZLAŞTIRMA 

Madde: 26 
Her hangi bir it yerinde ça

lışmakta olan işçiler sayısının 

beşte biri kadar işçinin ayni 
mesele hakkında birleşmeıi tsu
retile iı veren veya it veren 
vekilıle aralarrnda çıkmıf olan 
ihtiliflara (toplulukla iş ihtilafı) 
denir. Şu kadarki çalışmakta 
olan ifçi aayısının beşte biri 10 
kişiden az olan iş yerlerinde 
iıçilerıe iş Teren veya iş veren 
vekili arasında ayni me:ıele hak 
kında çıkacak olan ihtilafların 
toplulukla iş ihtilafı sayılabilme· 

si içio her halde en az 10 kişi
nin bu ihtilafa iştirak etmiş ol 
matı ıarttır. 

Madde: 27 
Bir iş yerinde çalışmak la o

lan işçilerden bazılarının kendi 
hak ve mcnfaatları için iş ve· 
ren veya it veren vekili ile 
aralarında ayrı ayrı çıkan 'ihti· 
lAflara (tek başlı iş ibtilAfı) de-

26 ncı maddede yazılmış olan 
nisaplardan aı: sayıda işçilerin 

ayni mesele hakkında birleşmek 
ıuretile dahi iş veren veya i:s 
veren vekili ile aralarmda çı· 
kacak ihtilaflaT (tek başlı iş 
ihtilafı) mahiyetinde olup iş ka
nununun 79 ncu maddesi muci · 
hince ve i~ nizamnamesinin 30, 
31, 32, 33 ve 34 ncü maddele· 
ri bül,ümlerine göre muameleye 
tabi tutulur. 

Madde: 28 
Tek başlı iş ihtilafı znburun

da ilgili işçi veya işçilerden bi· 
ri, toplulukla iş ihtilafı zuhu
runda ise 26 ncı maddede be
yan olunan nisabı dolduran iı

çilerden her hangi bir veya 
bir kaçı yahut it veren veya 
iş veren vekili birinci mümessil 
itçiyi ya doirudan doğruya ya
hut diğer mümessil işçilerden 

biri vaatasile haberdar ederler. 
FeYkalade haller müstesna 

olmak üzere birinci tnümessıl 

işçiye diğer mümessil itçilerden 
birine iş saatları dııında müra
caat olunur . . 

Mümessil iıçilerle iş veren 
veya iı veren vekili, birinci 
mümessilin ve bunun bulunma-

dığı zamanlaTda diğer mü· 
messillerden birinin 24 ncü mad 
dede yazı şekilde tesbit oluna· 
cak gün ve saatte y pacağı 
davet üzerine toplanıp ihtilafı 
kotarmağa çalışırlar. icabına 
göre ihtilafla ilgili olan işçiyi 
veya işçileri yahut bunlardan 
birkaçını dinlerler. 

Toplantıda tesbit edilecek 
uzlaşma şekiini ilgili ışçı veya 
işçilt:re anl n tırJar. Teklif olunan 
uzlaşma ıekli ilgili işçi veya İŞ'" 
çiler tarafından kabul edilip 
edilmemesine göre aşaiıdaki 
maddelerde yazılı tar~larda 
muamele yürütülür. Toplantıda 

bütiln mümessillerin 'eya 22 
nci maddeye tevfikan bunların 
yerine geçmiş olan milmessillik 
ehliyetini hniz diğer işçilerin ve 
iş veren veya iş veren vekili
nin hazır bulunmaları ıarthr. 

Madde: 29 
Her it yerinde (tek başlı) 

veya (toplulukla) İf ihtilafları 

hakkındaki müzakere neticele

rini yazmağa mahsus bir zabıt 
defteri bulundurulur. 

Zabıt defterine elle yazılaca

ğı gibi sahifelerine maldna ile 

yazılmış yaııların yapıştırılması 
da c aizdir. 

Zabıt defteri kullamlmıığa 

başlanmadan evvel her sahifesi 
ne sıra numarası konur ve ıııonu 

(bu d efter .......... şahifeden iba · 
retf r) şerh ile mümess Her, iş 

veren veya iş veren vekili ta
rafından imzalanır. Ggrek iş 

veren veya İf veren vekili, ge· 
rekse mümessiller bu zabıt def-

terini iyi bir tarzda muhafaza 
etmek ve selahiyettar memurlar 

veya makamlar tarafmda vu· 
kubulacak her bir talepte bu 
memur ve makamlara ibraz 
veya tevdi eylemekle mükellef· 
tirler. 

Madde: 30 
Tek başlı iş ihtilafı, yapılan 

toplantı ıonunda bir uzlaşlırma
ğa bağlanırsa, bunun mevzuu 

ve kotarma şekli açık , e anla
şılmaıı kolay bir ifade ite 29 

ncu maddede bahsolunan za
bıt defterine yazılır ve altı it 

vere.1 veya iş veren vekili, mü· 
mesıil iıçi'er ile ihtilafa dahil 

bulunan işçi veya işçiler tara· 
fından imzalanır. İşçilerden her 

birinin imzası üzerine adı, soy 

adı, varsa işçilik numarası ya
zılır. 

Sonu var -

Bir genç talebemiz 
ödü 

Belediye meclisi azasmdn Ra
ğıp Eicnin oğlu orta okul ikin
ci sınıf talebt:sinden Hayrittin 
Ege çok kısa süren bir ha talık 
neticesinde tedavi için kaldırıl
dığı memlekt:t ha tabanesinde 
ölmüştfır. 

Hayrittinin cenazt:si dün ar· 
kadaşlaranın göz yaşlarile ve 
ihtifal ile kaldırılmıştır. 

Zavallı gencin ebeveynile ar
kadaşlarının keder leı ine candan 
iştirak ederiz. 

23 • 
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Baş tarafı birinci 1&lılfcde 

Saat 11,30. 

Sabahtan başlı yan kesif kala· 
balık, halkın milli günlere olan 
ıevgiainin her zaman ve açık 
bir ifadesi halinde geç vakite 
kadar devam edecek bir vaziyet 
gösteriyor. 

Halkevi önünde bir saat sil• 
ren merasimi müte kip resim· 
geçide başlanıyor. Askeri mü· 
zika ve Halkevi bandosunun 
Halkevi önünde çaldıkları resim· 
geçit marşı önünden, tayin edilen 
su ayla sc\'gi ve takdir alkışları 
arasında mektepler, sporculrır 
ve gençlik kafilesi beraberlerin· 
de kesif bir yurtdat kalabalığı ile 
belediye &nünden Atntürk blis· 
tiine çelenk koyma merasimi 
için, hUkümete doğru çıkıyorlar, 
mctrasim komiserlerinin işaretle
riyle halk, mektepler ve kurum
lar; hül<ümct lSnünde yerlerini 
almıt yolunuyorlar .. 

Saat 17 de proğram mucibin· 
ce Halkevi aalonunda küçükler için 
çocuk esirgeme kurumu tarafından 

tertip edilen çocuk balosu, ço
cuklarımızın sonu gelmez neşe· 
sile 3 saat devam etti. Çocuk-

Çelenk koyma :merasimine yine 
İstiklal mAr,ımızla bAşlanıyor. ı 
Milli marşımız, Atatürk bllstil 
etrnfında en büyük bağlılık ve en 
içli saygı ve sevgiye örnek sayılır 
ıekilde dt'rİn bir huşu içinde 
dinlen ili vor. 

lanmıza yaşatılan bu neşeli ha· 
va içi o de kendile· ine yine bu 
kurumlarca şeker, gazo~, üzüm 
gibi yiyecek ve içecek dağıtıldı. 

Cumhuriyet çocuklarının bu 
saattaki neşe ve saadeti, onları 
seyreden ileri yaşlılar için, iç .. 
lerinde en 2cı hüsranların yer 
almasına klfi bir sebep teşkil 
etmekten uzak kalmıyordu. 

Cumhuriyetin genç ve diri 
nesli, bahtiyarlıklnrmm ve saa
detlerinin yarattığı bu temiz ve 
nezih saatlar içinde muhtelif 
vesileler le dirilik ve zindelikle-
rini göstermt kten ve cumhuri-
yet hükümetine olan sevgile 
ricıi izhardan uzak kalmamışlar· 
dı. Saat 18 de Sanat okulu mü
dür muavin1, Orhan Hızıroğlu, 
u eski ve yeni sanat okulları ve 
cumhuriyet hükümetinin sanat 

Milli .marşı müteakiben İlbay 
ve komutdn ilbay ve C. H. P. 
çelengini, Halkevi başkanı Ne
şet Akkor Halkevi çelengini, 
Raif Avdoğdu B elediye, doktor 
Nuri Erkan Kızılay, Ahmet 
Emin Arkayn Hava kurumu çe
lenklerini, talebtler ve öğret

menlerden bit grup da okullarm 
çelenklerini Ebedi Şefin büstü · 
etrafına sıralamış bulunuyorkr. 

. okullarına verdiği kıymet ,, mev· 
zulu bir konuşma yapmış opar· 
lorlarla nakledilen bu konuşma 
şehrin muhtelif yerlerinde ka-

Çelenk koyma merasioinden 
sonra, Ebedi Şefin Ebedi şahsi
yeti selamlAoarak saat 12 ye 
doğru sabah merasimine son 
verilmiş oluyor. 

Saat 14 
Bu saatte lfalk ve talebeler· 

den ibaret büyük bir seyirci 
grubu, Aydm sahasını kaplamış 
bulunuyor. Aydın - Seyhan muh 
telitleri maçı ile koşu ve atle
tizm müsabekalarına uid tafsilat 
diğer sütunumuzda okuyucuları
mıta sunulmuştur .. 

• 

labalık bir dinleyici toplamıştır. 
Gündüzün erken saahnda bat· 

lamış olan kalabalık, gecenin 
ileri sa tlanna kadar caddeleri 
dol.durmuştur. Havanın müsait 
olmamasına rağmen Aydın, bu 
seneki 23 nisan bayramını, di
ğer yıllara nispeten çok daha 
parlak ve şerefine yakışır şe· 

kilde tesit etmittir. 
Hafta programına muntaza

man devam edilecek ve çocuk
larımıza iyi günler yaşatıla

caktır. 

Aydın muhteliti Seyhan 
muhtelitini 3 -1 yendi 

Baştnrah 1 lnci sayfada 

Aydın muhteliti: Fikret, Zihni, 
Rağıp, Rifat, İsmail, Hüsnü, 
Hamdi, Osman, Enver, lbrahim, 
Sungur. 

Oyunun başlamasiyle beraber 
Aydınlıların Seyhan kalesini 
çemberledikleri görüldü. Aydı· 
om bu sıkı hücumlerini s~yhan 
müdafaası çok .zorlukla durdu· 
rabiliyor. Lakin topu bir türlü 
ltendi nısıf sahasından dışarı 
a~awıyordu. Bu tazyik nihayt t 
on birinci · dakikada tesirini gCSs· 
terdi ve Enver nefis ve demir 
gibi bir şutla günün en güzel 
sa} ısını kaydetti. 

Bu gol Adanalıları d11ha can · 
lı oynamağa sevketti. Artık 
onlarda Aydın kalesi et· 
rafında bazı tehlikeler ynrat
mıya baıladılar ve 23 ür.cü da
kika da ortadan inkişnf eden 
bir akınlarının Aydın kalesi Ö· 

nüı de yarattıiı kargaşalıktan 
istifade eden sol içleri topu sağ
köşeden Aydm ağlarrna takta 
ve beraberliği temin etti. 

Devre sonuna kadar lki ta-

• 

rafın semersiz akınlariyle 1-1 
berabere bitti. İkinci devre de 
Aydınlılar rurgara karşı oyna 
mak mecburiyetinde kaldıldan 

halde daha düzgün bir oyun çı
karmağa muvaffak oldular ve 
Adana knlerine ynphkları taz
yik yavaş yavaş çoğalmağa baş
ladı. 27 inci dakikada Osaan 
Enverden aldığı bir eşape ile 
müdafilcrden sıyrıldı ve takı· 

mına galibiyet golünü hediye 
etti. Hemen hemen tek kale 
vaziyetine giren eyun tarzı Sey
hanlıları tamamen müdafaa va
ziyetine soktu. Aydınlılar bir 
lrnrner kazandılar. İbrahimin 
çektiği korneri Enver yakaladı 

ve temiz bir vuruşla takımının 

galibiyetini garantiledi ve oyun 
Aydnnn hakimiyeti altında 3 -1 
Aydının galibiyetile sona erdi. 

Bisiklet yarışı : 
İki bölgenin bi!!iklctçileri ara· 

sırıda ynpılan 18 kilometrelik 
sürat koşua;unda Seyhan bölge
sinden Ali Çetiner Lu mesafe
yi 36,40,6 dakikada katederek 
birinci, Aydın bölıesinden Alt 

SAVI ı 514 

1 RADYO 1 
SALI 25/4/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program. 
12.35 Türk müziği .. Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Karııık pro• 

gram - Pi.) 
13.15 14 Koouıma Kadın sa· 

ati • Ev hayatına ait). 
15.00 Çocuk esirgfme kuru· 

mu • Çocuk müsameresi • Halk .. 
evinden naklen. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Oda müziği-Pi.) 
19.00 Konutma. 
19.15 Türk müziği (Fasıl he· 

yeti ). Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Baıri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: 
Celal Tokses. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajan!I ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği ( Halk 
oyun havaları) 4 Tanbur, cura 
lavta, santur ve dünbelek. 

20.30 Türk müıiği. Çalanlar : 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdtt Kozan. Okuyan : Mu
zaffer İlkar. 1 - Ali Rıfat be· 
yin - Nihavent beste - Zülfün 
görenlerin. 2 - Leminio • Ni .. 
havent şarkı • Bin gül çıkarır-
dım sana. 3 - Hacı Arif beyin 
NihaYent şarkı - yanılma ateti 
aşka. 4 - Vecibe - Kanun tak· 
simi. 5 - Rahmi beyin · Niha· 
veut şarkı • ıüzllp ılizüote ey 
melek. 6 - Nihavent yürük 
semai - Bilmezdim azam gam· 
zene. 

21.00 Konuşma (Çocuk esir
geme kurumu ). 

21.15 Esham, tahvilit, kam· 
biyo - nukut ve ziraat borsası 
( fiyat ). 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Muzik (Radyo Orkeıtra• 

ıı - Şef : Hasan Ferid Anar.) 
1 - Ramcau • Mottl : Balet 

süiti. 
a Menuet. b) Musette. c)Tam

bourin. 
2 - F raz Scbubert - 4 üncü 

( trajik) senfoni, do minör. ı) 
Adagio mo to - Allegro vivace 
b) Andante c) Menuetto • Tiro 
d) Allegro 3 - E. Grieg - ikinci 
Peer Gynt süiti. a) lngrid'in ke-
deri. b) Arap dansı. c) Peer 
Gynt'ün dön9fÜ. d) Solveio'io 
tar kısı 

22.30 Müzik (Neşeli plaklar) 
23.00 Müzik (Caıband Pl.) 
23.45 24 - Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Bozkurt da 37,7,3 dakikada 
ikinci gelmişlerdir. Üçüncülük 
Seyhan bölgesinden Ahmed Ece 
seyda kalmıştır. 

5000 metre mukavemet ko

fUSU: 

Bu koşuya her iki bölgenin 
atletlerinden Uçer kişi olmak 
üzere altı genç iştirak etmi,tir. 
Netice de çok güzel ve rahat 
bir koşu ile Aydın bölge.inden 
Tahsin Özalp 18,31, 1 dakikada 
birinci, Seyhan bölgesinden Ha· 
san Tarzan 18.51,8 dakikada 
ikinci, yine Seyhandan Ali Haıı· 
çer 18,54,2 dakika da üçüncO 
gelmişlerdir. 

Misafir sporcular dün geceki 
Afyon terenile şehrimizden ay
rılmışlardır . 



Nesir ı 

Zaman akıyor ---
Günler durmadan geçiyor ve 

bi:ı: her aaat bir parça daha 
kahkahalar gibi soluyoruz, Za
man, rnhu kemiren ııılık gibi 
yüzUmüzil oyuyor. 

Her an bir parça dnha deği-
ıyoruz. Neşeler, kahkahalar, 

elemler ve saadetle güneşin 

arkasından melalle bakıvor•z. 
" 

Ruhumuz yaslı, gönlümüz mah-
zun ve göz'erimiz gamlı. Her 
ölen gUnde bir 'ey bırakıyorz. 
Daima mevlevi gibi dönen ba· 
yata hayretle benliğimiz l<apı
lıyor. Her şey hayat denilen 
bu, kaynıynn siyah göle yem 
oluyor. Biz bu bin bir çe~it yo
sunlarla dolmuş gülün içinde 
boğuluyoruz. Bu ölllşü hazan 
kahlıcahalarsmı:ı:la süslüyoruz, ha
zan da acılarımızla hüzünleş
tiriyoruz. 

Biz işte bu biçim ölüyoruz!.. 
Aau bir nehir gibi akan za

man gazlerimizi kemiriyor. Yü
zümüzde san'atım iş1iyor, Böy
lece her gün kızıl ufuklarla be
raber eriyoruz. Semadaki titrek 
yıldızlarda bizimle beraber dö 
nüyor, parlsyor ve nihayet sö· 
nüyorlar. Fakat onlar hazan bu 
ölftşün a:z:abına dayanamıyorlar, 

karanlık gecelerde mazinin aıü
de alemlerine dalmış fanilerin 
sıcak kalblerine eriyerek akı· 
yorlar. 

işte bizde böyle süzülerek 
toprağa akıyoruz! .. 
Arkamızdan titrek sesle, hıç· 

kıran dukaklar ve yaşlı gözler 
mezara kadar uzanıyorlar, Ha
yat daima seven bir gönülle 
g<Smülüyor .. 

Zamaul. O, yine durmadan 
akıyor. Körpe sesler, ihtirasla 
titriyen kızıl dudaklar ve uzun 
kirpikli ye~il gözler çürüyenle
rin toprağı üzerinde gülerek 
çiçek topluyorlar. Sönen kalp
lerin ü tünde renkli goncalar 
açıyor, taze gönüller elele do
ğuyor. Biz işte bu sönen ha
yatla doğan hayat arasında ba
şımız beyaz, gözlerimiz fersiz 
sağa sola hasretle bakıyoruz. 

Öğretmen 
Sadettin Çaglarca 

Düşündürücü 
sözler 

§ Kadının saklıyabileceği sır· 

lar, bilmedikridir. 

§ lğri yürüyenlerle alay e• 
den, kendisi düm düz yürüye· 
bilmelidir. 

§ İyi bir adam, fena hareket~ 
leri gülümsiyerek karşıhyan 
adamdır. 

§ Bazen saatin kaç olduj'unu 
merak etmedikleri halde saat.:. 

bakan adamlar vardır. Onlara 
o anda aaat knç diye sort.ırsa· 
nız tekrar ba arlar. 

§ Evinin kapısı alçak olan 
eğilmeğe mecburdur. 

~ Paranın kıyetioi bilmiyen
lere en bUyük ders, ödünç para 
iatediği z mnn reddolunnıat~tadır. 

• • • • .... ...... • • ..-..Atı.> • • ....... "' ... A. 

BİR 
Maziyi nasıl, taşlara çizmişse denizler, 
Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler .. 
Yıllar bile dünden bize bir hatıra gizler, 
Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki iıler .• 

Gönlümdeki hicran da derin, iz de derindir, 
Sıkmaz neni yaklaş bana hem eski yerindir. 
Hor ba\:ma alış onlara madem eserindir. 
Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler. 

M. Ekrem Talu 

Aydın icra 
meın11 rl11ğt111da11: 

939/95 sat1c; 2004 sayı· 
la kanuna tabidir. 

Ala aklı: Aydın evkaf dairesi 
Borçlu: Karahayıt köyünden 

Mustafa oğlu Giritli kazım. 
1 - Satılan gayri menkul. 

Tapunun cilt 94 sahife 137 nu· 
mara 8 de kayıtlı ve baıiran 
1932 tarih ve Karabayıt koca 
ova mevkiindc 10 döoünı tar· 
lat ın 3 de bir hissesi. 

Hududu: Şarkan İsmail çavuş 
garben Sami şimalen giritli Re
ceb cenuben kulaksız oğlu İs
mail çavuş tarlasıdır 

Kıymeti : Satılan hisse 66 lira 
67 kuruştur. 

2 - Tapunun aynı tarih ve 
7 numarasında k'lyıllı cilt 94 
sahife 137 de kayıtlı karahoyıt 
ı,arahayıt armutlu köyiiode koca 
ovada 5 dönüm tar 1 nın 3 de 

bir hissesidir. 
Hududu : Şarkan ve ceouben 

destici oğlu Ahmet garben ko
ca Mustafa ile çevrilidir. 

Kıymeti: Satılan hiss 33 lira 
35 kuruştur. 

3 - Tapunun ayni tarih ve 
6 numara ve 94 cilt ye 13 sa
hifede kayıtlı Kara hayıt çay 
ağz1 mevkiinde 10 dfinüm tar
lauın 3 de bir hissesi, 

Hududu. Şarkan çay ağzı Mol
la İbrahim oğlu Halil çavuş ve 
harimi Osman şimalen Muh in 
ceouben Hüseyin ~ağa ve Molla 
Emin ve Sadık tarlalariyle çev
rilidir. · 

Kıymeti. Satılan hisseye 100 
lir.ıdır. 

Satışın yapılacağı yer ve gün 
ve saat Ayd n icra daire inde 
30/5/939 tarihinde Salı günü 
saat 15 te ve temdit arttırması 
14/6/939 tarihinde Çarşanba gii
nfi aynı s .. atte yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırm a ş a r t n a m e s i 
ilan tarihinden itibaren 
939195 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/95 
dosya numar asiyle nıemuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak idn 
yukarda yazılı kıymetin oo 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla dığer alakadarların ve ir· 
Ofak hakkı sahipler:.inin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialnrmı işbu ilan tarihindtn 
itibar u yirmi gfüı içinclc cvr. · 

kı müsbi' eleriyle birlikte memu
riyetimize bildi• mel eri icap e· 
der. Alc i \ıcılde hakları tapu 
sicilile ı>abit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç. 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edeoler arhrma 
şarlnamesini okumuş ve lüzum
lu malf:ım ılt almış ve bunları 
tamamen lcabul etmiş ad ve 
itibar olunurlnr. 
5-Tayin edilen zamanda gnyri \ 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihnle edilir. 
A.ncak artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş 

beşini bulmnz veya s~tış idi} e
nin • lacağına ruchanı olan di-
ğer alacaklılar bulunup ta be· 
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş ahıca\darının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü bak: 
knlmnk üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ilç temin edilmiş alacaldarı 

mecmuundan fazlava çıkmak 
şartHe. en ".Çak artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse d erhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
nnrak kendisinden evvel en yük· 
sek teklifte bulunan lıimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen on beş giio 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için 0 0 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. (133) 

Üç garyn menkul yukarda 
gösterilen 30/5/ 939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu oda ında 
ışbu ilan ve gö~terilen artırma 
şartnamesi d airesinde s:ıtılacağı 
ilan olunur. 1284 

Ayd111 btdedi11e 
reisliğinden : 

Belediye meclisinin 21 Nisan 

939 tarihinde yapacağı t cplan

tıda ekı:eı iyet olmadığından 

belediye kanununun 68 inci 

maddesi mucibince toplantı 26 

Nisan 939 Çarşanba günü eaat 

20 buçuğa bırakılmıştır. 

Seyın üyelerin ınezkfır gün ve 
saatte gelmeleri ilan olunur. 

1283 

Aydın icra 
memurluğunda 

939/465 
Alacaklı : Aydın kemer ma

hallesinden terzi Ali çavuş 
Borçlu : Kemer mahallesinden 

hacı iorahim çavuı kızı z~liha. 
Satılan gayri menkul : Tapu

nun 939 mart tarih ve 31 nu• 
marasında kayıtlı balık köy ince 
kiriş mevkiinde 1 hektar 1028 
metre murabbaı 81 ağaçlı zey· 
tinliğin tamamıdır. 

H11dut : doğusu çay ve dere 
batısı hpartalı Ali Riza ve Va
kıf zeytinlikleri kuzeyi dere ve 
dağlı Mustafa güneyi Ispartalı 
Ali Riza ile çevri'idir. 

Kıymeti tamamına 150 liradır. 
2 - Tapunun 939 Mart tarih ve 

3 l numarasında kayıtlı sünetçi 
deresi mevkiinde 1954 sahife 
ve 16 pafta ve 8 parselde ka 
yıtlı 1 hektar 1028 metre mu
rabbaı 65 ağaçlı zeytiı liğio ta
mamıdır. 

Hududu : doğusu bUber ba
rımı ve çamcı zeytinli~ gün 
batısı dere poyrazı hususi mu
hasebe miidür muavini Fahred
din zeytinliği cl!ouben hacı ça
kır Ali barımı ve vakıf ile çev
rilidir. 

Bu zeytinlik içinde ve hudut 
dahilinde 11 adet armut ağacı 

me,·cut olup satışta dahildir. 
( Bunlardan başka ve ~atıştan 

harıç ve hudut içinde olmak ü 
zere morahlarm Halil veresesi
ne ait iki adet zeytin ağacı ve 
Aydın Saray içi mahallesinden 
Nafizeye ait 4 ağaç ve Aydın 
evkaf dairesine ait olmak üze
re on ağaç zeytin vardır. 

Kıymeti borçluya ait zeytiu 
ve armut agaçlarına 200 lira 

kıymet takdir edilmiştir. 
Sat ışın yapılacağı yer ve gün 

Aydın icra dairtsinde 30/5/939 
tarihinde Sah günü saat 15 te 
ve temdit arthrmas. nın 14/6/939 
tarihinde Çarşanba günü aynı 

saatte yapılacaktır. 
İşbu gayri menkulün artıl'ma 

şartnamt"Sİ tarihinden itibaren 

939 /465 nu'llara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen nu~1arn-

sında herkesin görebilmesi için 

açıklıı·. İlanda yazılı olanlardan 
fazla rnalümat almak istiyenler 
işbu şartıı nıe •;e 939/465 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine 0 o 7,5 
nisbetinde pey vPya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri menkul 

üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müsbitelcrilc 

birlikte memuriyetimize bildir

meleri icap eder. Aksi halde h k
l arı tapu sicilile sabit olmadıl.~a 

hariç kalırlar. 

4 Gösterilen günde artırma· 

ya iş ~ir:ık edenler artırma şart

namesi okumuş ve lüıümlu 

malümatı almış ve bunları tama· 

ınen kabul etıniş ad ve itibar 
olunurl sr. 

5 - ı ayin edilen zamanda gayri 

menkul ç defa bağırdıktan sonra 
en çok 3 tırana ihale edilir. An

cak nrt .. ma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul .. 

maz veya satış istiyenin alacağına 

rlichanı olan diğer alacaklılar bu

lunup da hedel bunların o ıı-ayı· i 

ıııcnl ul He tcmiıı eılilıııiş al.,cak-

YOZ s 

Çin enin 
Hayvan sağlık memuru 

veı if esine başladı 
Daimi olarak Çine hayvan 

sağl ık işlerile alakadu j olmak 
üzere veteriner müdürlüğünün 

teşebbüsü ve umum müdürlü· 
ğünde tasvibi üzerine Çineye 
tayin edildiğini evvelce yazdı

ğım ız sağlık memuru 8. Ömer 
Tarım evvelki gün şehrimize 
gelmiş ve Çineye geçerek vazi· 
fesine bltlamııtır. 

Ömer Tarıma muvaffakiyet
ler dileriz. 

Halkevi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 
kursta nakış ve dikiş derslerine 
başlanmıştır. Kurs, idekli ha· 
yanla .. ımıza açıktır. Talebe kay· 
dınn her gün devam edılmek· 
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
büro!'una müracaat etmelidirler. 

Pazartesi, çarşamba ve cu
martesi günleri <Sğlt>deo sonra 
biçici dersleri verilecek ve cu• 
ma günleri öğleden sonra biçki 
müzılkere ve tatbikatı yapıla• 
caktır. 

Aydın Slllh Hukflk 
iJlalıhen1esi11den : 

577 
Aydının oıta mahallesinden 

peynirci Mehmet karıst Emir 
Sultan ve oğlu Tevfik tarafın
dan Aydının orta mahallesinden 
sarı baş oğullarından Mehmet 
oğlu İbrahim aleyhine açtıkları 
alacak davasının muhakemesin
de müddealeyhin ikametgahı 
bulunmadığından ilanen tebligat 
icrasına karar verildiğinden mu
hakeme günü olan 9/5/939 sah 
günü saat 10 da Aydın sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmCtdığı veya vekil gönderme
diği surette muhakemenin gıya .. 
bında bakılacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1289 

larının ınecmuundan fazlaya çık· 

mazsa •n çok artıranın taahhüdü 

bakikalmnk üzere artırma on beş 

gün r\nhn temdit ve on beşinci 
gfnü ayni saaatte yapılacak artır· 
ınada b(!deli satış istiyenin ala· 

cağına ruchanı olan diğer alacak

lıl arın o gayri menkul ile temin 
dilmiş alacakları ınecmuundan 

fazla ya çıkmak şartile en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapı· 

lamaz ve satış 2280 sayılı kanuna 

tabi olur. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholıınarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 

lifte bulunan kimse arzctmiş ol· 
duğu bedelle almağa razı olursa 

ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

hemen on beş gün müddetle ar· 

tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için °&Sden 
hesap olunacak faiz ve diğer za-

rar ayrıca hükme hacet k:ılmak
sı:z.ın memuriyetimizce alıcıdan 

t ahsil olunur. M. (133) 
İki gayri menkul yukardafgösteri· 

rilen 3015/939 tarihinde Çine 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan vegösterilen artırma 4art· 
nameai dairesinde satılacagı 
ilfin oluııur. 1:.!82 



HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene ırtinl 

Pazartoai 

" 
Salı 

Çartamba 

" 

" 
Cuma 

Cumartesi 

" 

Saat 

2 - 3 

3 - 4 

4-5 

2 - 3 
J - 4 

4-S 

5-6 

4-S 

2-3 
3-4 

Doktor arkadaıımııın adı 

Doktor F abrettio Sngtır 
(Çocuk haatahklHı mCltaha11J1ı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları mutaha11111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(G3ı hutahkları mutahaaıııı) 

Doktor Muhıio 
(iç hastalıkları mutahauııı) 

Doktor Şeyket Kırbat 
<latanl hutalıkl• mutahauııı) 

Doktor Mtınif Erman 
(Kadın hastalıktan mutahauııı) 

Dokto~ Nafiz Yazgan 
Doktor Halli G6ıaydın 

r::ıAM~, 
J Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
G6rlılen IDzum llzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydm 

Palaı oteli altına nakledilmiştir. 
lstanbul - Ankara - lzmirde mOntetir bOtlln kitap, mecmua 

Ye gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nftıhalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek miltterilerine takdim etmeği Ozerine ahr. Çe
tltli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

lF·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·z·:·=·:·:·:·:·>tS#fJ 
1 Doktor Şevket Kırbaş 1 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanesini Cumhuriyet malıalleıinde ankat 
8. ihsanın eYine nakletmiıtir. 

hastalarını her gtln aaat yediden sekize kadar Ye 
6ğleden ıonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. idrar• 

kan, balgam, maddei gaita ve her tl\rln tahlillb icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedaviıi olan Pinomo-
torakai ile hastalan tedavi eder. (971) 

ııan 
Nafia Eksiltme 
komisyonundan: 

298 lira keıif bedelli Aydın 
Sanat okulu demir atölyesi sep-
tik çukurlarına ait inşaat mal· 
zemesi ile 133 lira keşif bedelli 
septik çukurları hafriyatı açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Bu itlere ait keşif ve şartoa· 
meler Nafıa müdi11ltiğünde gö-
rülebilir. Eksiltme 4/5/939 Per· 
şenbc gilnil saat onbeşte Nafıa 
mlldürlüğil odasında yapılacak· 
hr. 

muvakkat teminat miktan 
malzemenin 22 ve hafriyatın 
10 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat
larile yukarda yazılı giin ve 
aaatta Nafıa müdürlüğü odasana 
ielmeleri ilin olunur. 

1271 15 19 25 30 

lmtlyas •hlbl •• Umumt Nefrlyat 
Mftdlril ı Et .. Mendre• 

BaaıJdıjı yer 

CHP 8a11mnl 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- T6men kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayYanı ıatın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgeıindo bineğe 

elvcritli hayTanı olan ve satma· 
j'a istekli bulunanların Niaao 939 
ıonuna kadar yalnız Cuma ye 

Cumartcıi günleri saat 9 - 12 
araııoda Alay Satın alma ko
mi11yonuna müracaat etmeleri 

ilAn olunur. 

•.••••••• Abone teraiti ••••••••• . . . . 
i YılJıtı her yer için 6 lira. j 
ı . f Altı aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Buımevi. i 
: . 
: raıeteye ait yaıılar için : 
i yazı itleri müdürlütGne, llln· i 
f lar için idare müdürlütilne l 
: 'D8racaat edilmelidir. : . . .................................................. 

A1'Dll'I UTI ı 514 

Her çqit tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat çqitleri her marka 
Gramofon Ye ea aon çıkan pllldar, ipeleri bilumum alttı muıi· 
kiye, burdavat, pipo ve 11hht ıirara ağızlıkları yanı yuvarlak 
fantazi cep ' fenerleri Ye taıe pilleri elektrik llmbalan enYai 
çqit trat bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim cTimizde ıatılmaktadır. 

-------------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çab1&n 
radyolarda gelmiıtir. 

-- 12 ay veresiye satış --

MEHMET GÜRER 
DEMIRYOLU CADDESi 3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııtır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okuUara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BaaımeYi 

....................................... 

.... 


