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Telgraf haber .e ~i 
HMNE'' wr ... 

Halayda sükr1n kuu11en teessüs etmekle 
beraber <.:arşılar kapalıdır. Zulüm 

~eı1a m ediyor 
Arık,, ra 3 ( A. A. ) - Ulus 

gcızetesinin Hatay hududuna 
gönderdiği muhabirinden al 
dığı telgraf. nazaran Hatay da 
sükun kısmen avdet etmiş, Bay 1 

ram bitmiştir. Herkes işile gü
cüile meşgul olmağa başlamış
tır. Fransa manda memurlara-

nuı Cenevrenin kararlarına 
hürmete a vddi beklenmekte
dir Antakyada çarsı kapalıdır. ' 
Zaptiyelerin ı:ski Ziulmü devanı 
etmektedir. Telgrafhane Frau 
sızların kontrolu altındadır. 
Mektepler h ·nüz açılmamış

tır. 

Diyaribekir yolunda bir tiren kazası l 
Bir lokonıoti/ suya düştü ınakinisti öldü -

Ankara 3 ( A. A. ) Şiddetli ve sürekli yağmurların tesirile 
Os~aniye ile Mamure arasında Camuzçayı taşmış sular demir
yolunun otuz metrelik bir kısmını tahrip etmiştir. Gece yarısı 
gı::çmekte olan Adana - Diyaribekir treninin lokomotifi suya 
yuvarlanmış furgon ile posta vagonuda üstüne düşmüştür. Ma
kinist ölmüş iki ateşçi, iki kondoktör bir gardifiren hafif yara
lannıı tır. Yolculardan ölü ve yaralı yoktur. Sel devam etmek
te trenler aktarma suretıle temin edilmektedir. 

Elbüstanda Hurman suyu yağmurlardan taşmış Tel köyünü 
sular ba mış on beş köy .evi yıkılmış ve iki yüz dönümlük ekili 
arazi sular altında kalmıştır. 

Kaıııutay yeni 
1111n la11ihaları 
bul edildi 

ha- i Hatay hakkıııdaki 
ha- Notaniız Fransız 

ı Hiikı1meli11e verildi 
Ankara 3 ( A. A. ) - Kamu ı 

tayın dünkü toplantısında muh • 
telif kanun layiba!an kabul 

1 

e<lilmiştir. Gaziantep meb'usu 
Numan Menemenci oğlunun is
tifası okunmuştur. Bazı maden 
hurdala,.ınuı dışarı çıka1lmas1-

nın yasak edilmesi ve satın 

alınma~1, nalband mektepleri ı 

ve nalbantlı~ sanatı hakkında- l 
l 

ki kanun layi~alarının birinci 1 

lnÜ7.akereleri yapılmış ve Türk I 
Holanda ticaret anlaşmast ve 
merbutatı kabul edilmiştir. 

Yugoslav ba.'jvekili 
Roınaya gidiyor 
Ro~a 3 (A.A.) - Bir İtalyan 

resmi tebliği Yugoslaya baş 
vekilinin Bu ayın beşinci günü 
İtalya hariciye nazırının Bel 
grad ziyaretini resmen iade 
edeceğini bildirmektedir . -Okurlarımıza 

Aydın; yurtdaşlarının Şe
ker bayramının şen geçmesi 
ni diler. 

Bu münasebetle gazete
n ıniz üç ğün çıkJDayacakbr 

Ankrıra 3 ( Radyo ) -- Ha· 
tay meselesi hakkındaki Türk 
notasını bügün Paris büyük 
elçimiz Bay Suat Tavas tara
fından Fransa hariciye neza
retine verilmiştir. 

Kahirede bir çok 
1'evkif at 11aıııldı 

Kahire 3 ( Radyo ) - Baş
vekil Nahas paşaya yapılan 
suikast teşebbslerile alakadar 
olarak bir çok tevkifat yapıl
m1ştır. 

Franko hükiimetini 
tanıdılar 

Londra 3 ( Radyo ) Yu-
goslavya ve Mançuko hüku
metleri General Franko hii
kumetini resmen tanımışlardar. ........ 
B. Delbos Almanya

ya gitti 
Berlin 3 (Radyo) Eransa 

hariciye naz1rı Bay Delbosu ' 
götüren tiren bu sabah Ber4 

linden geçmiştir. Alman hari-
ciye nazırı istasyonda Bay 
Delbosla görüşmüş ve muma
ileyh Frankforta kadar refa
kat etmiştir. 

f(arşıııa}fa Ortaok11- ı 
lu lzcilt~ı·i 

Karşıyaka Ortaokulu izci
lerinden otuz beş kişilik bir 
kafile öğretmenleri Bayan E
dibe, Mesadet ve Bay Osma~ 
nın nezareti altında olarak dün 
akşamkı İzmir-Nazilli Otoray 
ile şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirleri istasyonda Orta 
ve Sanat okulu talebesi ile 
öğretmenleri karşılamışlardır. 

Genç izciler karşılayacı ar
kadaşlarile beraber bu gece 
misafir edildikleri sanat oku
luna çıktılar . 

Bugün karşıyaka orta okulu 
fütbol takımı ile sanat okulu-

muz fütbol takımı arasında 

bir de fütbol maçı yapılacakbr. 

Genç misafirlerimize ve 
öğretmenlerine hoş geldiniz 
deriz. -iki Yangın 

Son yirmi dört saat zarfın

da şehrimizin iki muhtelif 
yerinde yangın çıkmıştır. 

Dün gece Mesudiye mahalle 
sinde bakkal Tavaslı Ahmed 
Çavuşun evindeki ocak baca-
9ıoın kurumları tutuşmuş ve 

vaktinde yesişen itfaiye tara

fından sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. 

Dünde saat on dörtte hü
kumet bı.ılvarında yorgancı 

Mustafa Doğanın dükkanında-

ki pamuklar tutuşmuş ve itfa 
iye tarafından tevessüüne mey 
dan verilmeden söndürülmüt
tür. 

Hayattan ıe&ler: 

C.H. P. 
Umurlu Kanıuıı 

ko11gresi 
Umurlu ( Hususi ) Ka nm 

nu~uz parti kongresi bu gfür. 
( dun ) fıceyön kurulu üyele-
rinden Avukat Ahmet Nesi
bin başkalığında toplandı. Kon -
greye bütün delkeler geldik. 
leri gibi bir çok partililerd(~ 
dinleyici olarnk bulundular. 

Çok samimi bir hava içinde 
devam eden kongre sonunda 
kamnu yön kurulu üyelikrine 
Mehmed Dirik, Halid Çayırlı, 
Osman Bozkurt, İhsan Çoruş
lar, Necmi Er Aydın, delege·
liklere Mebmed Dirik Halici 
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Çayırlı, Ihsan Çoruılar seçil· 
diler. 

-···~ Bayramda balo ve maç 
Aydmspor klübü terafındall! 

bayramın ikinci Pazar g\ini!ı 
akşamı balkevi salonunda bir 
balo verilecektir. 

Bu balonun iyi olması için 
çok hazırlıklar yapılmışbr . 
~ydınspor klübü Pazar günü 
ıçın de Sümerspor klübü ile 
bir futbol maçı bağlamıştır. 

Maç Pazar günü saat 14 te 
Aydınspor alanında yapıla~ 
caktır. 

Halkevinde 
Bayramlaşma 

fıbay ve Parti Başkanımız 
B. Ö:r.demir Günday bugün._ 
öğleden sonra saat 15ten iti· 
baren Halkevinde yurtdq 
lacın bayramlaşma ziyaretini 
kabul edecektir. 

Tek tiik de olsa var! 
<> -

M aballe aralarında, hala 
peştemal giymiş kadın
lara tesadüf edilmekte

dir. 

Aydın, peştemalı kaldırmak 

için çok uzun bir zaman bek
lemiş ve bir çok teşebbüslere, 

temennilere ve hatta tevessül
lere rağmen, bu bez parça
ıından bir türlü kurtulama~ 

mıştı .. 

Nihayet, sayın \' e güzide 
Hbayımızın, gelir gelmez, her 
şeyden evvel ele aldığı ve 

ortadan kaldırdığı peştemalın 
tek tük de olsa, ara sıra hort
laması, hortlama kabiliyeti 
göstermesi, şüphesiz ki, bütün 

• 

Aydınlılar gibi, beni de 
teessir etmektedir. 

mü-

Bunu giyenlerin bilerek ve 
istiyerek yeniden peştem~la 

sarıldıkları. tabii ve pek ta· 
bii, iddia edilemez. 

Fakat ne de olsa, giyenle
rin çok mahdut ve fakir bu
lunması düşünülse bile, bu 

ı fena itiyadın tekrar uyann~a
masına çok kıymet vermek 
lazımdır itikadın~ayım . 

Aydın, dünün karanlık iti 
yatlarından birini. ve en so
nunu da tarihe gömmüştü .. 

Hortlarnamasına" çalışmak, 
büyük inkılaba hürmet oluı: . 

GÜNCÜ 
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Büyük Nutuk 
" Su ve imar işlerine dikkatle devam edilmek
tedir, Halk için çalışan bir hükumetin, halkın 

menfaatine olarak aldığı tedbirlerdir ki 
isabeti de teyid etmektedir ,, 

6-
Her bölgenin ihtiyaçlarına 

göre, istasyonlarda tamamla
yıcı tesisat da yapılmak ve 
muhtelif malların lazımı gibi 
sevkini temin edecek teknik 
şartları haiz vagon mevcudunu 
artırmak zaruridir. Bunda da, 
büyük himmetlerin esirgenme
mesini dilerim. 

Su ve imar işlerine, dikkatle 
devam edilmektedir. 

Posta - Telgraf - Telefon iş
lerinde esasl.ı bir inkişaf var
dır. Bununla beraber. şehirler_ 
arasındaki telefon muhabere
leri işinin bir an evvel tamam
lanmasına çalışmalıdır. 

Ankarada yeni bir radyo 
istasyonunun inşasına başlan
mış olduğun, memnuniyetle 
kaydederim. 

Bütün teknik şortlar ve em
niyet icabları içinde çalışmak
ta olan bu idarenin, büyük şe
hirlerimizin hepsi arasında, en 
modern muvasala yolu rolü
nü bir an evvel ifaya başlama
sı, ve arsıulusal hatlarla da, 
kendi vasıtalarile, irtibati tesis 
eylemesi imkanı, az zamanda 
teminini beklediğimiz önemli 
işlerdendir. 

Arkadaşla. 

Bütün Devlet cihazlarının 

canlılığı, gürbüzlüğü, işlemesi 

bakımından büyük dikkatle 
üzerinde durulması gerekli .. olan 
mali hayatımıza temas ediyo
rum. 

Cümhuriyet bütçelerinin ta
ayyün eden ve daima kuvvet
len~C?si gereken müşterek hu-

Ayclının tefrikaııı.: 102 

susiyetleri, yalnız denkli oluş
ları değil, aynı zamanda koruyu

\ cu ve verici işlere: her defasın
da daha fazla pay ayırmakta 

1 olmaladırdır . 
Bu politikamızın, milli faali

yet üzerinde derhal yaratmıya 
haşladığı tesir iledirki, bütçe 
tahmin rakkamlarımız, yalnız 

yalnız tahakkuk etmekle kal
mıyor. , daima fazla ile de ka
panmıya başlamıştır. 

1936 senesi bütçesi, tahmine 
ve 1925 yılı varidat tahakkuk
larına göre, 22 milyon fazla ile 
kapanmıştı. 1937bütçesinin de, 
hu güne kadar gösterdıği se
yir aynı ümidi, fazlasile vere
cek mahiyettedir. 

Bu netice; memleket ekono· 
misinin inkişafını, halkın refa-

1 ha ulaşmakta olduğunu ifade 
ettiği gibi, aynı zamanda, halk 
için çalışan bir hükümetin, hal
kın menfaatına olarak aldığı 

tedbirlerdirki isabeti de teyid 
etmektedir. 

Samimi bir bütçeye ve haki
ki bir tediye muvazenesine 
dayanan paramızın fili istikrar 
vaziyetini, kesin sürette mu
hafaza ve takviye hususunda 
bütün tedbirleri almak ve bu

mevzuda dikkatli bulunmak 
umdemizdr. (Alkışlar) 

Devlet varidatının inkişafını 
yeni vergiler ihdasından ziya'
de, deyamlı bir programla mev 

cud vergilerin tarh ve ciba
yet usullerinin islahınd ara
mak lazımdır, [Bravo sesleri 
ve Alkışlar] 

• 
Baht işi 

Roman 

- T anri yüzünü ak etsin, 
seni korusun diyerek alnım· 
dan öpüyor. Bir kırbaç şakla
ması, işte tekerlekler döndü. 
Sarsıldık ve ilerledik. 

Yaylının arka perdesinden 
,geride bırakbğım bu aziz vü
cutlara son veda selamları 
gönderiyorum. Yolun bir dö
nemecini kıvrılan araba bizi 
biri birimizin gözlerin den de 
ayırıyor. 

- Uğurlar olsun bey! 
Bunu söyleyen arabacıdır. 

İki ay evvel beni baba ocağı
na kavuşturan aynı araba ve 
aynı arabacı şimdi beni bu
radan uzaklaştınyor. 

Ne tesadüf ?,. 

Yazan: V. H. 

Aynı atlann çektiği araba 
da .beraber gelen üç arkadaş 
yine beraber dönüyoruz, 

Bu gidişte heyecandan zi
yade durgunluk var. İçimizde 
sevinçli olan yalnız Receptir. 

Gelirken nasıl şense gider
ken de öylece neşeli.. yokuş-

larda iniyor, kah önümüzden 

kah arkamızdan yürüyor. Mem 

leketinin havalarını söylüyor. 
Kar topu yapıyor ve atıyor. 

Dört ğünde geldiğimiz yolu 
beş günde döndük. Çünki 11-

gazı iki günde aşa bildik. Gün
ler kısa ve yoJlar karlı idi. 

Bu be.ş günde sıkılmadım. 
Lakin i~te iki gündür burada 

, 

Uzak Şarkta Harp ---Japonlar bir şehir aldılar. Japon 
kıtaatı imtiyazlı mıntakaya girdiler 

Şanghay, 3 [Radyo] Japon 
ların Nankine elli mil mesa
fede bulunan Amyani işgal 
ettikleri bildiriliyor. 
Şanghay 3 (Radyo) - Japon 

askeri imtiyazlı mıntakaya 

girmiştir. Japon kıtaatının bu 
sabah yaptığı biiyük resmi 
geçitte en önde Fransız ve İn· 
giliz polisleri yürümekte idi. 
Bu esnada bir Çinlinin attığı 

küçük bir bomba bir dükkanın 
yanında patlamıştır. Müteca 
sir polisler tarafından öldürül 
müştür. İnfilaktan iki ağır ve 
bir hafif yaralı vardır. Bir ec
nebi, Japon seyircilerden biri
sinin elinde bulunan Japo bay 
rağmı parçalamıştır. Ecnebiyi 
halkın elinden polis zorla al
mış ve bir dükkanın arka ka
pısından kaçırmıştır 

Geçid resmi saat on dörtte 
bitmiştir. Bombanın atıldığı 

mahal Japon askeri tarafından 
muhafaza edilmektedir. Japon 
kumandan ve polisleri tarafın 
dan tahkikata başlanmıştır. 

Japonlar bombayı atanın 

mektepli bir çinli olduğu ka
naatında ise de Bu adam daha 

dir Resmi geçit esnasında 8 
büyük Japon bombardıman 
tayyaresi merosim sahası üze 
rinde dolaşmakta idir. 

Geçid resminde tayyare top 
ları,namluları havada olarak 
geçmiştir . Bununla bera.be · 

hava hiç bir düşma n tayyar sı 

görülmemiştir. 

Alay güzargahındaki bütün 
çinli mağazalar kapanını~ i:i~ 

kimsenin dışarı çıkmasına mü 
saade edilmemiştir . 

Japon neferlerinden şikaret 

eden ecnebi bir sefaret mell!lu 
ru tokat yemiştir. 

-·--İ11giliz Fraıısız 
görüşıneler i hak kuı 

1 
da Alına11 düşııceleri. 

j Berlin 3 ( A. A. ) Salahi-

yettar mahafili İngili z Fran

sız görüşmeleri } sonunda Al
manyanın yeni te.şebbüslerde 

bulunmayacağını ve müstem

like meselesinin mufassal b ir 

surette gQrüşülrnesi için bır 

müddet daha bektenilebileee-

ziyade koralıya benzetmekte- . gin~ beyan etmektedirler. 

iki sene zarfında hayvanlar, 
tuz, şeker, çimento, petrol ve 
ve benzin, elektrik, ibtidai mad 
deler resim ve vergilerinde 
yapılan ve her biri 0.0 30 - 50 
nisb~tinde bir vergi indirilme
sini ifade eden tahfiflerin, is
tihsalin teşviki bakımından, 
vatandaş ve memleket ıçm 

müsbet ve hayırh neticeler 
verdiğini görmekteyiz. 

Devamı yann 

---r....... Abone ~eraiti .... . : 
! Yı llığı her yer için 6 lir_. . 
: Alt ı aylığı 3 li radır . 

İdare yeri: Aydında C. H 
P. Basımevi. 

: gazeteye ait ycuılar için 
; yazı işleri müdiirliiğüne , ilan
~ lar için idare müdürlüğün ..: 
~ müracaat edilmelidir. • ................................................... ' ... 
İmtiyaz sahibi \C Umumi ~Jeşn\'.1t 

Müdürü : Etem M-e n.dre~ 

öasıl-d ı~ı } er • 

C. H. P. Ba11mevi 

sıkıhyorum. Böyle düşüne dü- muhakkak ki zabtedilemez bir 
şünc uyumuşum. iştiyakla biribirimiıin boynu'na 

Oda kapumun vurulmasile sarılcakbk. 

uyandım Onu oracıkta öpmekten na-
Reeep imiş. sıl meninefs edebildiğime da-
- Bey yann sabah kısmet o- ha bili şaş1y<>l'w:n. 

lursa gidebileceğiz, dedi. Bu- Gözlerinde yaşlarla baQ.a 
rada benim kadar sıkılan Re- ko,tu. Aşk ve şelkat dolu ha ... 
cep; iki gündür istasyonla o- kışlarile beni okşadı. uzattı-
tel arasında mekik dokyor. ğım elimi hararetle sıktı ve 

bir daha bıt'akmadı. Bu habere sevindim.Akşam 
Tek bir kelime söylcme·di. · yemeğinden sonra bu sabrları 

Ben de bir şey sölemek iste-
yazdım. Şimdide yatacagım. medim. Em.indik ki biribirimi--

Allah ısmarladık sana Anka-
ra ... 

30 Kanunevel 

İşte günlerdir ki İstanbul
dayım. 

Zeynebe hareketimi telgraf 
la bildirmiştim. Onu Haydar 
paşa garında beni bekler 
buldum. 

Eger istasyon rıhtımının ka-
1 abalığmdan çekinm2 :'!ydik 

' ze hitap edeceğimiz kelime-
ler; şu şimiki sü.kUtumu:z:un 
geniş ifadei ehkemine bH- şey 
ilave etmiş olmıyacaklar bel
ki bizi ağlatacaklar. 

Biribirimizi seviyorduk Bu 
na ikimizde mütekabilen ina
nıyorduk. Binaenaleyh bunu 
bu kavuşma dakikasında söz
le tekrara ne lüzum vardı. 

(Deva ·11 ~·a rın\ 



\ 

SAYI : 110 AYDIN YÜZ 3 
-=======::=.;;====o-==:...::......=~--:::.-'-'===-..:.-=-==="====== =--:c--='--_,_,__---..~-==--~ -c----"""'- - - _ :.. =-
Ramazan f ıkralari: 

·Aman hocam biraz 
saygılı ol J 

İki bitişik komşu .. 
Birisi mahalle imamı. Müte

assıp. koyu bir sofu. 
Öteki rendmeşreb, kalender 

bir bektaşi dervişi ... 
İmamın apdestsiz yere bas

mamasına mukabil; hektaşi 

içkisiz sokağa çıkmıyor. Ne 
ramazan biliyor, ne bayram 
bayram tanıyor. Her gece evi
ne muayyen saatte ve ayni şe
kilde tamamen çakır keyf dö
nüyor ve her gece yatsı nama
zından dönen imam efendi ile 
kapının önünde kruvozman 
yapıyor. 

Onu böyle fırtınaya tutulmuş 
taka gibi iki tarafa yalpalar
ken gören imam efendinin bü
tün müteassıp dinisi ayağa 
kalkıyor. Öfkesi topuklarını 
aşıyor ve açıyor ağzını, yumu
yor gözünü veriştiriyor taziri 
tekdiri. 

Bir gece teraviden dönen 
imam; komşusunu maruf haddi 
aşmış ve kendi evininin kapı
sında tamamen sızmış buluyor. 

Bin bir lahavle ile kolundan 
paçasından surüklüyor bin bir , 
hakaretle, sövme, sayma ile ka- 1 
pısının önünden uzaklaştırıyor 1 

ve evine girip yatıyor. 
Bu öfge ile yatan imam rü

yasında kendini ölmüş ve mah
şere gitmis buluyor. Mizan gü
nü gelmiş, hesaplar görülüyor. 
Herkes elinde, sırtında günah 
ve sevap yüklerile terazinin 
başına geliyor. 

Sıra imama geliyor. Terazi
nin bir gözüne sevaplarını di
ğer gözüne günahlarını koya
rak imamın tüyleri diken diken 
oluyor. 

Günah gözü ağır besıyor. 
Muvazeneyi bulmak için bir 
miktar günah çıkarıyorlar ve 
bir mendilin içine çıkın yapıp 

eline veriyorlar. Hoca gözle
rinden yaşlar akıtarak akibe
lini soruyor. Şu cevabı alıyor. 

Bu günah kadar yanacaksın. 
Aman zaman nihayet haline 

acıyan hesap meleklerinden 
birisi ona akıl öğretiyor. 

- Eğer peygamber şefaat 
ederse tanrı bu günahını ba
ğışlar, hiç yanmadan cennete 
gidersin. 

Hocaya yolu tarif ediyorlar 
ve zavallı adam; bir mızrak 

boyu irtifada parlayan kızgın 
güneşin altında cayır, cayır 

bir kum çolüoe dalıyor. 
lssız, güzel alabildiğine ten

ha bir çöl ... Ne in var, ne cin .. 
Ağlayarak giden kulağına 

bir gazel sesi geliyor. Sese 
doğru koşuyor. Uzaktan on 
beş yirmi develik bir katar 
görüyor. Can yoldaşı bulmak 
sevincile kanatlanan imam ni
hayet kervana yaf:J,,şıyor. Bir 

Aydın inhisarlar baş 
müdürlüğünden 

27d lira bedel keşifli Ay
dın İnhisarlar başmüdüriyeti 
binasının elektrik tesisatı 7 
Kanunuevvel 937 gününden 
itibaren 27 Kanunuevvel 937 
Pazartesi günü ihale edilmek 
üzere yirmi gün müddetle ek
siltmeğe konulmuştur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat ekçesile Aydın İnhi
sarlar başmüdürüne müracaat
leri ilan olunur. 

( 221) 4, 8, 10, 12 
• 
lnhisarlaı· uınuın 

jJfüdür/üğündeıı 
1 - Şartname ve projesi 

mucibince Aydında yaptırıla

cak kara barut deposunun 
inşaatı pazprhk usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 Keşif hedeli 1( 2,695 ) 
lira (17) kuruş ve muvakkat 
teminat (202 14) liradır. 

3 - Eksiltme 201121937 ta
rihine rastlayan Pazartesi gü
nü saat 15 de Kabataşta le
vazım ve mübayaat şübesinde
ki alım komisyonunda yapl-

lacakbr. 
4 - Şartname ve projeler 

13 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar umum Müdürlüğü 

inşaat şubesile Aydin başmü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
celderin fenni evrak ve vesa
ikinin inhisarlar inşaat şubesi
se ibraz ederek münekasaya 
iştirak için oraca ehliyet vesi
kasi almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte 0 0 

7,5 güvenme paralarile birlikte 
yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan oluor. 

( 222 > 4, s, ıot 12 

de ne görsün bu koca katarda 
gazel okuyarak giden sahibi 
dünyadaki komşusu bektaşi 
değil mi? 

Sevinçle sesleniyor. 

- Hey komşu uğurlar olsun. 
İmamı gören bektaşi: 
- Vay hocam, bu ne hal 

böyle. Diyor. Nereden gelip 
nereye gidiyorsun. 

İmam derdini yana yakıla 
anlatıyor. Birden öfkelenen 
bektaşi; 

- Aman hocam biraz saygılı 
ol. Diyor. Dünyada yobazdın 
görüyorum ki bu huyunu bura
da da terk etmemişsin. Hiç 
koca bir peygamberin huzuru
na böyle küçük bir mendil 

çıkmile çıkılır mı? Bu onun 
şanına hakaret değilmidir ? 
Ona böyle deve katarile git
meli ki şefaat ettiğine değsin. 
As şu çıkınını benim devemin 
hamuduna haydi sen git cen
nete gir? 

Fıkracı 

ilin 
Nazilli pamuk 
Tohumu iiretme 
Çiftliği 
Müdürliiğiinden 

1 Müessesmiz için artırma 

eksiltme ve ihale kanununun 

hükümleri dairesinde ve açık 

eksiltme ile 1150teneke mazot 

80 teneke benzin ve 2500 met-
re preselik kanaviçe satın ' 

alacağız . 

2 Eksiltme 101121937 ta-
rihine tesadüf eden cuma gü-

nü Nazilli belediye dairesinde ' 

toplanecak komisyon da mazot 

ve benzin ihalesi saat 14 de ve 

kanaviçe ihalesi 15,30 da baş 

hyacaktır. 

3 - Taliplerin sözü geçen 

tarihte mazot ve benzin için 

saat 13,30 a kaneviçe için saat 

15 e kadar numuneleri ile be
raber pey sürmek .için komis

yona gelmeleri lazımdır. 

1 

Agd111 f afJll .ıicil 
Muhafızlığından 
Adından kaleycı süleymamn 

iken ölümrıle evladları tuhafi
yeci hafız Mustafa ali ve ka
laycı Mehmede intikal ettiği 
bildirilen ve hunlarin da İzmir
de alelofa borfçfarmdan dola_ 
yı Aydın icra dairesinden ala

caklı alelofa ve.zilen salahiyet 
vesikası mucibince borçlular 
üzarine tescili isten.ilen ne.şe

tiye köyünün sülekli meviiknde 
doğusu kurt hafız mustafa 
batısı Hüseyin kuzeyi yine Hü
seyin güneyi yol ile cevrili in
cir bahçesinin tapu sicilinde 
kaydı bulunmadığından senet
sız tasarruftan tescili ıçm 

gazate ile ilan tarihinin 11 nci 

günü berayi tahkik yerlerine me

mur gönderilecektir . Bu ta-
şıtsız üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanların ellerin
deki muteber belğeleriyle bir
likte yerinde bulunacak keşif 
memuruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 

467 fiş sayısiyle muracaatları 
ilan olunur. (220) 

Aydın J.Vaf ia 
Ek.fiiltme 

4 - Tafsilat, şarttıame ve 

kaneviçe için Aydın ziraat mü'

dürlüğüne ve Nazillde pamuk 

tohmu üretme çiftliği direktör 

lüğüne mürecaat olunması. 

1 Konıisgoııunda11 

1 
1 Eksiltmeye konulan iş, 

Aydın ilinde sanat okulu in
i şaat malzemesidir. 7562 lira 
ı 29 kuruş keşif bedellidir. 

(213) 28 30 2 4 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinde11 

1 Cumhuriyet mahallesin
de 321 ada 5 parsel No,lı 148 
metre murabbaı belediye malı 
arsanın mükiyeti açık artırma 
suretile satmktır. 

2 Muhammen bedeli be-
her metresi 50 kuruştur 

3 İsteklilerin şartnameyi 
görmek için yazı işleri müdür
lüğüne, artırmaya iştirak için 
161121937 perşembe günü saat 
15 te 555 kuruş muvakkat te
minatlarile daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

(215) 28 2 7 12 

ilin 
Aydın beldige 
Rerisliğinden 

1 Park etrafına yapılacak 
beton bordur ve kapı babaları 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keşifi (514)liradır. 

3 - İsteklilerin şartname ve 
keşifnameyi görmek için yazı 
işleri müdürlüğüne ve eksiltme
ye iştirak için 161121937 per-

şembe günü sa lSde 3845kuruş 
muvakkat teminatlarile Daimi 
encümene 
olunur. 

müracaatları ilan 
(214) 
28 2 7 12 

2 Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj, cetvelleri 
F - Resimler 
İsteyenler bu evrakı Aydın 

nafıa müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 241111937 ta
rihinden 101121937 cuma gü
nü saat 14 de Nafıa müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 
ya pılacakhr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 567 lira 24 ku-
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi ve müteahhitlik ve 937 
yılana aid ticaret odası vesi-
kalarmı göstermesi lazımd1r. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ' ve dış zarfm 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edil
mez. 24,28,4,9 (209 
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Vilayet /)ainıi Encü·meninden: 
Cinsi . 

Sabun 
Mikdarı 

500 - 700 
Muhammen bedeli 

26 kuruş 
Teminatı 

13,65 

Hastanenin ihtiyacı için asgari 500 azami 700 kilo· sebun alma

• .'~ktır. ihalesi 16112i937 perşembe günü saat 15 de il encürne· 

ninde açık eksiltm':! suretile yapılacaktır. Taliplerin °o 7,5 temi. 
" ~at akçelerin\ ıiraal bankasına tevdi etmeleri lüzumu llan olu· 

nur. (218} D. 4 

rbeylide büyük 
• • 
ıva g reşı 

Bavramın birinci ve ikinci günleri Erbeyli .. 
okulu fakir ve kimsesiz çocuklar menf aatına ·. , . 
yapılacak büyük pehlivan güreşi 

(}üreşte verilecek miihaf at 

Baş 50 Lira 
Orta 25 

" Ayah 15 ,, dır 
pehlivanlar bu güreşe Arzu eden 

serbesttirler. (216) 1,2,3 
işfirakfe 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

1 

Yük"ek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalntz 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

~ ,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız . 
• 

Aydın ili Tarihi 
Asaf Gökbel 

Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Mitli mücadele devrine kadar bütüo tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiah 250 kuruştur. 
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~ Foto Abbas T oğu 3 
~ F "" f Ik 1 . t1 ~ otogra cı ı ve evazımah 
f' Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
~ kinaları çok şık koroi4ler, albümler, rontken filim
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 
~ 140 Aydın hükümet bulvarı vakıflar idaresi altıncia t 
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