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Parti grubu 
Siyasi müsteşarlıkların lağvını 

kabul etti 
Ankara, 23 (A.A,) - Cumhuriyet Halk Partisi grupunun 

bugünkii toplanhsmda Başvekil Celal Bayar siyasi milsteşarlık
l;mn ilgası hakkındaki hükümetin noktai nazaru:ıı izah etmiş 
ve bu beyanat ittifakla tasvip edilmiştir. 

Anadolu ajansının hususi istihba ratına nazaran bu husustaki 
kanutı bu ayın nihayetine doğru Ç!kmış olacakbr. 

Lord Halifaks Hitlerle konuştu 
Hitler Alman müstemlekelerinin ve akalliyetle

rinin tanınmasını istedi --------Londra 23 (A.A.) - Havas Almanyanın tayin etmesi hu-
ajansının bildirildiğine göre susuoun tanınmasını istemiştir. 
İngiliz nazırı Lord Halifaksa, Lord Halifaks bu suallere 

cevap vermemiı yalnız ingil-Al manynm umumi harpten 
tere bükümetine bildireceğini 

mesul olmadığım, Almanyanın söylemekle iktifa eımiştir. 
tavizat olarak eski müstemle- Müstakbel İngiliz Alman 
ke.lerin.in istirdat etmesinin müzakerelerinin mevzuubahso-
ha kkı bulundnğunu, yabancı lacağı yarınki İngiliz kabinası 
rnernlcketlerde bulunan Alman içtimama büyük bir eheaımi-
a-k aUiyetleri miktarının bizzat yet verilmektedir. 

• • • 
Tokyoda lngiltere aleyhine bir 

miting yapıldı 
Numayişçiler İngiliz dostluk cemiyetinin 

ilgasını istediler 
Tokyo 23 [ A .A.) Dün Tokyoda büyük bir miting yapıl-

n11.şhr. Bu mitingte İngiliz dostluk cemiyetinin ilgası, İngiltere
nin veyahut her hangi bir devleti.n Çin ihtilafına müdahalede 
bulunmasımn reddi istenilmiştir. 

İngili:ı sefaretine giden küçük bir heyette İngilterenin Çin 
Japon ihtilafındaki hattı hareketi yeniden gözden geçirmesini 
ihtar eden bir beyanname vermiştir. 

Erz.urumda büyük 
bir kiremit fabri-

kası açıldı 
Erzurum 23 ( A. A. ) ...,.. Er

Z urumda büyük bir kiremit 
fabrikası kurulmuştur. Fabri
r; a dün törenle açılmışbr. 

: farsilya tipinde ayda 300,000 
kiremit yapacaktır. 

~op yatağ111a giden 
Elektrik hattı ıslah 
e<lilecek 

Hükumetten top yatağına 

ve sanat okuluna vaktiyle tem
did edilmiş olan elektrik hat
tında kullanılan 16 milimetre 
maktamdaki Bakır tellerin o 
semte sevkedilen elektrik cer
yanına yetmediği ve hattın 

8. Edenin Aı1an1 nihayetinde tevettür sukutu 
Kamarasındaki yaptığı anlaşılmağla bu hattm 

Beyanatı değiştirilerek yerine 30 mili-
metre maktaında tel kullanıl-

Londra 23 (A.A.) - İngiliz muma bcldiyece karar veril-
,,, hariciye nazırı B. Eden Ava~ miştir. 

kamarasındaki beyanatında in- ------------.. 
~tere ile General Franko 
il.tasında memurlar taatisi 
~akkında yapılan anlaşmanın 
Franko hükümetinin tanınma
s iM tazammün etmediğini bil
d•rmi.ştir. 

YURDDAŞ: 

Arttırma, bir alışma işidir. 
Çocuğunu küçük yaştan 

arttırmağa alıştır. 
Ulu•al ekonomi ve arttırma kurumu 

Yeni ticaret • ! İlbayımız 
anlaşmaları ! Sultanhisarda 

l Letonya ile konuşmalar' 
1 neticelendi 

. Yürürlükte bulunan türkiye 
lsviçre kliring anlaşması 31 
Mart 938 tarihıne kadar uza 
tılmıştır. Yeni anlaşma yapıl 
ması etrafmda~ hükfımetimizle 
müzakerelerde bulunmak üze 
re ikincikanun iptidasında An
karaya bir İsviçre ticaret heye 
ti gelecektir. Danimarka, Fin 
landiy~ ve Polonyalılarla ya 
pılacak ticaret ve kliring an 
)aşmaları müzakeJ;"elerine An
kar.ada devam olunmaktadır. 

Polonyalılarla yapılmakta olan 
görüşmelerin bugünlerde bit 
mesi beklenmektedir. 

Bir müddettenberi devam 
etmekte olan Türkiye - Leton
ya ticaret anlaşması müzak~
releri neticelenmiştir. Ha
zırlanan ticaret ve kliring 
anlaşmaları, Letonya he
yeti reisi B. Y ams V almas 
ile Torkofis başkam B. Bur-

han Zihni Sonus tarafından pa 
rafeedilmiştir. Yeni anlaşmanm 

iki memleket mübadelesine 
yeni bir hız verecegı ve 

Letonya ile memleketimiz ara
smdaki ticari münasebatın 

inkişafına çok yardım edeceği 
ümid edilmektedir. Sellüloz 

ihiyacımızın bir kısmının da 

Letonyadan temini için parafe 

edilen anlaşmaya kafi miktar

da kontenjan konulmuştur. 

Bir tagyaremiz 
Daha geldi 

Devlet demiryolları namına 
ısmarlanmış olan tayyarehnin 

sonuncusu da İstanbula gelmiş 
ve oradan Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Hayattan şeş/er: 

Sultanhisar (Hususi) - Sa· 
yın İlbayımız Ö. Günday Bu~ 
gün refakatlerinde Nafia di
rektörü olduğu halde Sultan-

hisarına gelerek kamunbayı. 
mız Cemil Bormanın yüksek 

ve yorulmak bilmez himmeti· 
le ve Sultanhisar ahalisinin 
yard1mile yapılmakta olan ilk 
okul binası inşaatını gözden 
geçirmişler inşaat ve köylünün 
yardımı hakkında lazım gelen 
malumatı kamunbayımızdan 
sormuşlar ve aldıkları cevap
lardan memnuniyetlerini izhar 
buyurmuşlardır. 

Binanın önümüzdeki rıl için
de bitirilmesi için lazım gelen 
direktifi vermişlerdir. 

Portakal ilaçlama bedelle
rinin okul inşaatına tahsisini 
vaid ve ayrıca vilayetten de 
yardım yapılacağını ilave bu
yurmuşlardır. 

Kültür sever İlbayımızın bu 
yüksek ali.kasandan Sultanhi
sar ahalisi ve çocuk velileri 
çok minnettar kalmışlardır. 

ı; .. - -

C.H.P. 
Kurtuluş mahallesinin 
Ocak kongresi yapıldı 

Merkez ilçeye bağlı Kurtuluş 
ocak kongresi merkez ilçe yön • 

kurul başkanı Doktor Nafiz 

Yazğanm huzurile toplanmış, 
yapılan seçimde ocak yön ku-
ruluna İbrahim Posacı, İbra
him Akgün, Arif Kanyıldız se-

çilmişlerdir. Bunlardan İbrahim 
Posacı Ocak başkanı olmu.ş
tur. 

Tayyarenin teslim ve tesel
lüm muamelesi Ankarada ya
pılacaktır. 

Ne digebilirdi11ı ki?. 
- ::<> -

U
yanık bir. rençber anlatı
yordu: 

[ - Geçen yıl, bir oku
lun müsameresindE! bulundum .. 
Sahneye, tüller ve kurdelalar 
içinde bir kız çocuğu çıktı. 
Üstünde en hafif ipekli kumaş
lar, başında en göz alıcı kur
delalar, tüller ve ayağında; 
ince, cicibici ayakkabılar, bir 
elinde bir demet çiçek, öbür 

elinde bir tutam başakla sah
nede bir iki defa dolaştıktan 
sonra, bir manzuıne okumaya 
başladı .. 

Pek iyi hatırımda kalma
mış .. ~ağı yukarı şöyle idi .. 
Büyüyünce ben muhakkak olaca-

. ğım çiftçi 

Çünki bin hazine doludur top· 
ragın içi .. 

( Devam1 'linci sahifede J 
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Elektrik koopratif şirketinin tasfiye i JandarmaKomutanıı' 

1 Sultanhisar ( Hususi ) - Vi· 
muamelesi bitiyor 1 liyet Jandarma komutanı Sul-

Hissedaran umumi heyeti sermaye bakiyesinin 
tevziine karar verdi 

Tasfiye halinde bulunan 
Aydın şehri elektrik koopratif 

~irketinin bissadaranı umumi he

yeti evvelki gün İktisat Ve

kaletini temsil etmak üzere 
vilayetçe komise·r tayin edilen 

-.iliyet encümeni başkatibi 
Mazhar Edgüerin hozurile 
halkevi salonunda toplanmış ve 
tasfiye beyetinin hazırladığı 

Kanal derdi 
Sultanhisar (Hususi) - Pek 

\:Ok yıl evvel Sultanhisar ve 

i:İYarından gelen suların bir 
kanal vasıtasile Mendres neh
ı-ine akıcblması düşünülmllş ve 
n zamanlar bir kanal vücuda 

getirilmiş ise de fenni bir 
:ımrette yaptlmamasından do

!ayı tamemile istifade edilmek 
kabil olamamıştır. 

Sayın İlbayımız bu işe de 
parmağını koyarak yeniden 

istikşaf yapılmasını ve kanalın 
nerelerden geçe<:.eğinin tesbiti 

:çin mahalline derhal bir fen 
memuru göndereceğini ve la
zım gelen ameliyata başlan
:nasmı kamunbayımıza emır 

buyurmuşlardır. 

Sultanhisalılar için bir şika
yet mevzuu olan ve hakikaten 
de kanalın itisap derecesinin 
noksanlığından dolayı bir çok 
araziyi su altında bıraktığı 

ve bu su albnda kalan ara
ziden istifade edilmediği gibi 
bataklık haline gelen bu yer
lerden sıtma tehlikesi de baş 
göstermektedir. 

Sayın İlbayımızın sayesinde 
bu ezeli dertten kurtulacağız. 

kati ve nihai ptanç.onun tasdi
kine ve sermaye bakiyesinin 

hissedarlara tevziine karar 

1 vermiştir. 

Umumi heyetin bu kararı 
üzerine tasfiye heyeti ber or
tağın hissesine düşen sermaye 

miktannı tesbit ederek dün
den itibaren tevziala başla
ma.şbr. 
- -
Protakal fidanlığı 

Sultanhisar (Hususi) Sul-
tanbisann hemen içinde dene
cek bir mevkide bulunan köye 
ait yirmi dönüm miktanodaki 
bahçede ıy1 cins portakal 
yetiştirilmesi ve daha dogru

su nümune portakal fidanlığı 
haline ifrağı için bu i~ten 

anlar bir mütehassısın yüksek 
vilayet makamınca Sultanhisa

ra gönderilmesine kerar ve
rilmiş olduğu memnuniyetle 
haber almmıştrı. 

-·-.-
Hava kurumu 

S,ultanhisar [Hususi ) - Vi. 
layet Hava kurumu başkanı B. 
Emin Arkayn Nazilli hava ku
rumu başkam ile Sultanhisara 

gelerek köy hava kurumu baş
kanlan bulunan köy muhtarile 
temasa gelerek ha va kurumu 
varidatmın tezyidi için alına
cak tedbirleri anlattıktan 
sonra Nazilliye gitmiştir. 

YURDDAŞ: 

Yerli malı kullanmak, 
Türk ekonomisine karşı bor
cumuzdur. 

Ulusal ekonc.mi ve a r thnna kurumu 

tanhisara gelerek jandarma 
karakolnnu te~iş ettikten son
ra Nazilliye hareket etmiştir. ----· ·-
Otomobil kazası 

Çine [ Hususi J - Bugün 
Çineden Milisa gitmekte olan 
Milis belediyesinin 16 No. sun 
da mukayyet ve şoför Şakiroğ
lu Süleymanın idaresindeki te-
nezzüh makinası tam kasaba
nın yanm kilometre mesafe.sin
de şosa iizerinde yoluua devam 
ederken ani SUJ"ette rot çabu
ğunun çıkması yüzünden kasa
baya gelmekte olan yağcılar 
köyünden köy mubtan Mustafa . 
Yılmaz ile Aydının Karapınar 
nahiyesinden olup Çinenin O
vacık köyünde oturan Abdul
lah Şimşeğe çarpmıştır . . Musta
fa Yılmaz. göğsünden aldığı 

yara neticesinde vaka mahal
linde vefat etmiştir. Diğer Ab
dullah Şi~ek kolundan ve diz
lerinden yaralı elduğundan 

Aydın memleket hastaesine 
sevkedilmiştir. 

Ölen Mustafa Y ılmazm beş 
nefer evladile bir ihtiyar vali
desi ve .zevcesi vardır. 

Yüzde 7 faizli 
Dahili istikraz 

tahvilleri 
11

0 7 faizli Sivas - Erzrum 
dördüncü tertip dahili istik
raz tahvillerinin satışma baş 
lanmıştır , 

Satış anca k 511V937 tari
hine kadar devam edeceğin
den parasını faydalı bir su
rette kullanmak isteyen yurt
daşların butahvillerden satın 
almalarını tavsiye ederiz. 

Beher tahvil 19 liraya zi
raat bankasmda satılmak

tadır. ....................... 

BiRo.er bağflagı. 
istanbul ı.ira.a.t mödiıriy 

Kocaelide yetiştirilmekte 

"Bimrer" bttğclayuıdan yi 

bin kilo tolnımtak getirt 
İstanbu'l ka-ralartna tevzi 

miıt:it. 

Bu buğday, Ziraat V ek.it.eti 

A vrupadan getirtilmiş ve 

çok viliyetlerimizc tohum 

olarak tevz.i olunmuş, fak 

yetişme bakımındall en zi,.·· 
de Kocaeli mtntakası el'\'-er· 

gürülmuştür. 

Bizim yerli buğdaylar, br 

hami sekiz veriM-en, bun.l 
bire otuz vermektedir. uu.ou.ttı 

başka Ziraat Vekaletine ba~ 
diğer tohum ısla.h istasyoola 

da Kızılca ve Kara.hoca 

vesaire gibi çok verimli y·e 

tiplu elde etmişlerdir. 

Bu iyiplerin vilaye-timi""e d 

getirtilerek çiftçiye dağıtılma 

sını şayanı temenni görüyOf'·tıı 

Ne diyebilirllim hi ! 
(Başta raf J nci sahiferle, 

O vakittenberi düşünürüm: 

Okullanmızda toprak ve çift

çilik terbiye ve zevki ~le 

veriliyorsa " Eyvah ,, deınek 

lazım .. 
İpekler, tüller, kurdelakır, 

cicili bicili ayak.kabilar .. Ö m

ründe çapa, kürek, kan.na 

görmemiş, hatta süzgeçli bir 
teneke ile çiçek bile sulam.a
mış eller.. Ve sonra çiftçilik 
ve toprak. 

Neden; mesela askerlik grbi, 
nafia gibi, bu işlet' de de ha · 
kikatin kendisini v e cevherini 
bulamadık .. J 

Ne diyebilirdim, bu münev 
ver çi~çiye.. Sustum .. 

GÜNcL' 
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• 
Baht işi 

Roman 

Bir karar verebilmen için 
bütün maceranı bihnem lazım. 
Anlat bana hepsini oğlum. 

Bir hamlede yerimden fır
ladım. Odadan çıktım. Bircu 
sonra elimde defierimle dön
düm. 

- Anne ; Bütün maceramı 
anlatmak benim için imkansız
dır. 

Ve acele acele defterimin 
yapraklarını çevirerek Zeyne
be ait yazıların bulunduğu sa
hifeleri buldum. 

Bunları oku anne. on
dan sonrada şu mektupları oku. 
Bütün maceramı öğrenmiş o-
lacaksın. 

Onu odada yalnız bırak
tım. giyindim ve çıktını . ayak-

Yazan: V. H. 

larım beni nereye götürürlerse 
oraya gidecektim, verilmiş ka
rarım, muayyen bir hedefim 
yoktu. Şehri ortalayan dere
nin buz tutmu.ş kenarlarını 
seyrede ede ve hiçbir şey dü
şünemiyerek laalettayin yürü
yordum. 

Y arumdan köylüler geçiyor, 
kağnılar geçiyor. İnekler keçi 

ı · kadar küçük, zayıf inekler ve 
: bunları götüren kadınlar ge
l çiyor. 

Evet hugün şehirde pazar 
var. 

Hayat mücadelesi hep bun
lar. 

Köylü bir haftalık istihsalci
tını şehre getiriyor. Onu sa-

tacak ve kendisinin en mühim 
ihtiyacı olan tuz, gaz alacak . 

Evet! onun şehirden alıp 

götürdüğü ekseriyetle budur. 
Tuz ve gaz.. bazan bir kaç 
arşın bez veya basma ile şe
ker ve kahvede aldığı olur. 

Onun· bayati pek sadedir. 
İhtiyacıda o nisbette basittir. 

Kahve ile şeker misafir için· 
d.ir. Bundan kendis;ne hisse 
ayırabilenler zengin sayılırlar. 
Kafamda biribirini kuvalayan 
binbir düşüncenin katarına ta
kılarak ne kadar gittim böyle?., 

Şehrin dışında yapraksız 
söğüt ağaçlarının arasından 
taşlara çarparak köpüren de
renin sularımda bir müddet 
seyrettim ve sonra yavaş ya
vaş döndüm. 

Şimdi zihnimde tek bir dü
şünce hükümran idi. 

Annemin· vereceği büküm ... 
Bunu endişe ile karışık bir 

sabırsızlıkla üğrenmek istiyor
dum. Bugüne kadar aldığım 

aile terbiyesi böyle bir mevw 
üzerinde büyüklerle konu.şm.a-

ma müsait olmadığı M;in yü
reğimde; yaptığım işten mü-

tevellit birde sıkıntı va.r·dı. 

Anneme bu gönül sırrınu 

açmış olmaktan utanıyordum. 

Nihayet işte evin kapısı da 
göründü ve işte onon önünde-

yim. Kaptmn önünde uzun bi.r 
tereddüt anı geçirdim. Sonra 
her ne olursa olsun iç.e.ri gir
dim. 

Artık ok yaydan çıkmı.ştı. 
Annem bütun sırlarımı öğren
mişti. 

Annemi sofrada beni ·bek
liyor buldum. Cuma günleri n
den maada hemen her gün 

üğle yemeklerini biz böyle ana 
oğul haşhaşa yiyorduk. 

(D~va-n ı varın) 
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Gent; Kız.far 
Delikanlı, bir gece, pansiyo 

:ııa sarhoş :geldi. Evinde otur 
duğu illtiyar kadımn yiiıüne 
hakı1mıyacak çirkin bir kızı 
,,ardı. Deh~ ~mdiye kadar 
kıza başım çevirip bir kere 
bakmaanŞtı, ·Fakat bu gece 
akbna kız geldi; Ot.ıUD güzel ve 
cazip oldtlğan da,ündü. 

kızın ne e.kSiği vardi ? çir
kince idi; şu halde gürel de
:ııilebirırdi. 

YavatÇa -kapıyı itip kır.ın 
odasına gU-cli; yatağa yaklaş 
h ve!muı öptü, öptü. 

Genç ku sesini çıkarmadan 
.kendiai ~ddetle, ısrarla mü · 
dafa etti ve delikanlıya gale 

he çaldı. 
Nilıayet deli kanlı utandı ve 

aklıda biraz başına gelnce çe 
kilip kendi odasına gitti. 

ErteSi gün; kızı tenhada bu 
lan delikanlı, mahcup, gözleri 

yerde.: 
- Afedersiniz , dedi. Beni 

afediııiz· ; ne yapbğımı bilmi 
yonım. Sarhoştum. 

Kız, hiddet ve kin taşan göz 
!erile delikanlıyı baştan aşağt 

süzdü. Ona arkasını dönp yü 
ırüdü ve bir daha ne yüzüne 

haktı ve ne de bir kelime söy 
ledi. 

Genç kız, dün geceki teşeb 
'büsünden dolayı delikanlıyı 

affa lıazırdı, özür dilediğinden 
dolayı asla. , 

Şairler 
Genç şair pek sevimli bir 

kızı seviyordu. Fakat, ne ya
zık ki. kız şairi se\'tniyordu. 

Şair , ruhunun melikesine he 
yecanlı şiirler yazdı ; kalbini 

ezip mahvetmekte olan sonsuz 
.ztırabı bu şiirlerle anlattı ve 

sonra, şiirlerini bir araya top
layıp neşretti. Bütün sevenlere 

sevmenin irtı.rabıoı hikaye e
den kitap kapışılıyordu. Genç 

şair meşhur şair oklu. 
Gazeteler, dergiler, ba.sım-

evleri şairden yeni şiirler is
tediler. 

Şair şimdi rahat ve memnun 
Yaşıyor, otomobillerde•geziyor, 

tğlencelerden eksik almıyor 
\1e. .. Zalim sevgilisine bitap 

tdeo, yeni yeni şiirler yazıyor

du. Bunca tazallüm, bunca ilti 

fat, bunca iztırap ve sevgi ka~ 
Şısında gene kızda şairi sevme 
ğe başladı. 

Bu saadetli günün nihayet 
trimiş olduğun anlayan şairin 

Yüzü soldu ve zihni derin dü
şüncelere daldı : 

- Madam ki iztırap kayna 
iı kurumuştu, şimdi nereden 
ılham alacak, nasıl şiir yaza
tak ve şiirlerini kime satacak 
tı? . . 

Kadınlar 
Genç kadın iSlüm halinde, 

bütün ailesi ve aile dostları 
bqı ucunda idi . 
Anuı, kızının ti.terine ka

panarak ., Yavrum! yavnım!., 

diye hıçkırıyor, fakat genç ka
dm kım.ıldanm1yardu bile. 

Kocası, hastanın elini tut
muş, i:ç.in.i çekerek: 

Canım ne oluyorsun? di
yordu. 

Ölüm halindeki basta, bu 
sevği teza.hil.rilne -elini biraz 
sıkarak olsun ce~ap vermi-

. yordu . 

Çocuk bağırdı: 
- Anneciğim, annedğiıa:! 

Kadın, bu .feryadı işitmedi. 

Aile dostlarıodan., bir ,genç 

bir zamanlar hasta kadının 

kendisine karşı fazla bir zaaf 

gösterdiği rivayet edilmiş olan 

güzel bir delikanlı, kimsenin 

işitmeyeceği hafif bir sesle, 

mırıldanır gibi: 

Ne kadar çirkinleşti! dedi. 

Ölüm halindeki genç kadın. 
yatakta. doğruldu ve bir ayna 

istedi. 
• 
intikam 

Kocasının ihanetini öğrenen 

kadın ondan ayni suretle in

tikam almak istedi. Kendi

sine karşı hissiz olmadığinı 

birdirdiği bir bekaruı evine 
koştu. 

Ahlaksız, öğrendim, ba

na ihanet ediyormuş. dedi. 

Kısasa kısas: tıpkı tıpkısına 

intikamımı alacağım ... 

Bu bir teklifti. 

Fakat kocasının dostu olan 

bekar kadını iyi sözlerle teskin 
etti: 

- Tahkik ediniz, görecek
sinizki size anlatırılanlar dedi 

kodudan ibarettir, dedi. 

Kadın sükünet buldu; evine 
döndü, 

Bir kaç hafta sonra kadınla 

bekar erkek bir dost evinde 

karşılaşhlar. Kadın erkeğe ba

riz bir sayğı göseriyordu. Ni
hayet:, yalnız kaldıkları bir kaç 

dakikada kadın, dudaklarmda 
tatlı bir gülümseme ile: 

Siz ne iyi insanmaşsınız, 

dedi, saadetimi size borçluyum. 

- Madamki öyledir, ben de 
kendimi mesut sayabilirim. 

- Evet, size minnettarım. 
Ya o günkü çılgınlığımı ciddi 

bir şey telakki etseydiniz. çok

tan sizin olmuş bulunacaktım, 

halbuki ... 
- Halbuki? 
- ... ~ugün beni deli gibi 

seven güzel bir gencin sevgilisi 

olmanın saadet!nee rişmiş bu
lunacaktım ... 

Sırdaşlık ı Aydın lVaf ia 
Kadın, peşini bırakmayan ı Eksiltme 

adama sordul u is 
- E t L-- d . ka n.om yonun.dan ve , llCIJ e sıze 1'Ş1 • 

kayıdsız değilim; fakat ne Aydı - !~~~lltmeYl' konknlan . i.,, 
dereceye kadar ketum olabile- ın ll.UIOC s.a.nat 0 ulu ın-
ıccksiniz. şaat malıemesidir. 7562 Itr.a 

- Ölilnıceye kadar... 29 kuruş ke.fif ~etlidir. 
Erkek sözünü tuttu. 2 · - Bu ışe aıd şartnam~ 
Zama... t" k d b" .-.."\ ve evrak şunlardır. 

n geç l, a ID, ır8un . . 
ağlarca9l'lla: A - Kapalı zarf usul.ile ek-

- ç ·td ~ H . siltme şartnamesi 
ı ıracagım. angı ar-

kad~a inanayım? B - M•kavele projesi 
- Sunnızı kalbinizde sak- C - Bayındırlık işleri gend 

layamazmısmız? şartname&i 
- S d tim. b. · · ·ı D - Fenni şartname aa e ı ırısıne ı şa 

etmek ihtiyacile kıvranıyorum; E - K~f, metraj, ceh.-eUeri 
bir kişiye söylesem kAfi... Fa- F - Resımler 
kat bu sı.rn kendi sırrı bilip İsteyenler bu evrakı Aydın 

k b. . nafıa müdürlüğünde görebilir-susaca ırıne .. . 
Öyle iser kocaruza söy- ler. 

leyiıllz. 3 Eksiltme 241111937 ta-
rihinden 101121937 cuma gü-

Ge ne kadınlar nü saat 14 de Nafıa miidürw-
·cenç ve güzel bir kadın ö- ğünde toplanacak komisyonda 

ilen kocasının cenaze alayın- yapılacaktır. 
dan döndfi. Ağlıyor, çırpınıyor ~ - Eksiltme kapalı z.arf 
du. Onun ne derin bir acı ile usulile yapılacaktır. 
kıvranmakta olan akrabası 
d ı ' 5 Eksiltmeye girebilmek 
. ost arı felaketine hürmet gös-

için isteklilerin 567 lira 24 ku
tererek genç dulu istirabı ile 
baş başa bıraktılar. ru.şluk muvakkat teminat vc.r-

Kadının yanında nihayet bir mesi ve müteahhitlik ve 937 
k . · k ld yılına aid ticaret odasl vesi- · 
ışı a ı: onu uzun zamandan 

be · k ı kalarım tY. östermesi lazımdır .. 
rı sevme te o an ve teessü- t<> 

rünü görerek teselli etmek 6 - Teklif mektupları yu-
"isterken aşkını da itirafdan j karda üçüncü maddede yazılı 
nefs!ni menedemiyen bir erkek: saatten bir saat evveline ka-

l 
Sizi seviniyorum, karım dar nafıa dairesine getirilerek 

olunuz dedi. eksiltme komisyon reisliğine 
Kadının göz yaşları birden makbuz mukabilinde verile-

bire dindi: cektir. Posta ile gönderilecek 

- Bunu bana şimdi mi söy
lüyorsunuz? 

- Beni afediniz, kendime 
.hakim olamadım. 

- Cenazeden dönerken söy 
lem~ olsaydınız iki saatten
beri böyle ağlarını idim? .. , 

mektupların nihayet üç ü.ne li 

maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 

mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edi l
mez. 24,28,4,9 (209) 

Aydın vakıflar Müdürlüğünden: 
1 Evkafı mülhakadan Hamzabali hacı İbrahim bey vak-

fından serçeköyde demiryolu civarındaki bahçede yeniden ya
pılacak bina aç.ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli bin 
yedi yüz on dört lira kırk iki kuruştur. 

2 Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
C Fenni şartname 
D - Keşif cedveli 

İsteklilerden bu şartnameleri görmek arzu edenler Aydın va
kıflar müdüriyetine müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 31111937 den 31121937 cuma günü saat lOd.a 
Aydın vakıflar binasında eksiltme komisyonunda ihale yapıla
caktır. 

4 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için 128 lira muvakkat teminat ver

mesi ve bundan başka aşağıdaki belgeleri mevcu~ bulundurup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden musaddak vesika ve mesuliyeti 
fenniye için diplomalı mühendis veya fen memuru göstermesi 

B - Eksiltme, eksiltme kanununun üçüncü maddesinin A. ve 
B. fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika 

6 - Teklifler üçüncü maddede yazıhsaate kadar Aydın va
kıflar müdüriyeti komisyonuna ibraz olunmak üzere teminat 
makbuzu ile vesikaların ihzarı, bunlar temin edilmezse yapıla
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 4, 15,24,2 178. 
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Ayd n 11 m leket hastanesi Hanciye mütehassısı 

Paris b p fakültesi hastanelerinden mezun 
~1uayenchanl!: Park karşısında yen i yapt rdıA ı evinde 

her gün hastalnrm sa oah saat 7 - 8 , öğleden sonra 3-6 ya 

Agd111 su/Jı J11ıhulı 
Jtla /ıh e nıe.ftli n de 11 

:........ Abone şeraiti ........ . 
• Yıllığı her yer için 6 lira . ~ 

A!•t =ıyhg1 3 liradır. ! 
İdare yeri: Aydında C. H . 1 

~ P . Baaımevi . 
Karapmarın yukarı mahal· 

lesinden grebeneli Rifat tara
hndan Karapınarm yukarı 

mahallesindan Mehmed kızı 
ayşe ve kızı Mihriban ve İs-

i gazeteye ait yazılar için ~ 
~ yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
: lar için idare müdürlüğüne : 
! müracaat edilmelidir. ~ . . .................................................. 

mail oğlu Mustafa ve kardeşi 
Rabia ve Mebmcd oğlu Murat 
haklarında ikame ettiği tak
sim davasının muhakemesinde 
, 1üddeialeyhlerden Rabiamn 
ikametgahı malum olmadığı 
cihetle ilanen tebliğat icrasına 
karar verildiğinden muhake
me günü olan 211121937 salı 
saat 11 de Aydın sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunma-

lmtiya.ı. liahibi v e Umumi Nepiy"ı 
Müdürü · Ete m Me ndre• 

• 

Baaıldığı )er 

C. H. P. B:ıı;ım., ,,.ı 

dığı takdirde muhakenin gı
yabında devam edeceği hukuk 
uslü muhakemeleri kanunu 
mucibince ilan olunur. 
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~' l lil!ri. ll ;ı~ :f'I 
Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Paris Malatirol.oji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

ha:!ftaneleri kliniklerinden mezun 

Hergün hastalannı Orta mektep cad<iesi Eski postahane 
bin sında kabul eder c 111 

Kizım Aydınel 
Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 
Kitaplarında mühim iskonto yapılır 

Okul Talebe 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsatın kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 
' 

(MUZAFFER ERA YDIN ) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

ı 
~ 

p 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
i§? 

~ 
(§: 

~ 

Llfll ~ 1 l!'R' f!D'ü ' 1 J; 1 ' '"' ilr ~~· l! 
DOKTOR BAKTERİYOLoG 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Ha"'!>talıklar Mütehassısı 

Dahilı intani hastalıkları laburaluvar muayeneler ile 
teşhis ve tedavi eder 

Mua r e r.ehanesi : 

Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalaru.11 kahu 

it,~· 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıh her nevı 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın Üi Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarib 

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

Fiatı 250 kuruştur. 

r·F~t~'Abb'7ı~"r ~ğu 1 
~ Fotoğraf cılık ve levazimatı 
il§= Atölyenıizden her marka taze filim fotoğraf ma-

kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 

~·~~~~d·~=Ga • 
....................................................... • • : DOKTOR : : . : 
: FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı i 
ı Paris Tıp Fakültesi Hutanelerinden lbtisaalı : 

iı Muayenehane : Aydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkanının ! 
üzerinde her gün •bahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 

:. .................................................... : 


