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İngiliz 
·silahlanması Almanya

da iyi karşılanmıyor 
Betlin 12 - Ooyçe Alke

manya Zaytung gazetesi, ln
gi\\z silahlaµması hakkında 
_'fazdığı bir bendde: 

f ngiliz matbuatı ingilterenin 
silihlanması işinin izami lde
r cade fiddetlendirilmesi hak· 

· kında t. propagandalar yap· 
~aktadır. 

Bilhassa kabine naşiri ef
karı olan gezetelerin bu ya
zıları Almanyanın nazarı dik· 
katini celb~tmekten hali ka
lamaz. 

Almanya bu propaganda
lara uzun müddet seyirci ka
lamıyacaktır. demektedir 

a.a. 

./f'ilistinde tenkil 
harekatı devam 
ediyor 

Küdus 12 - ngilir kıtatı, 
·1'eydanı ekber civarında A· 
r·ap çetelerine karıı tenkil 
hareketine devam etmektedir. 

Şimali Filistindeki bazı 

köylerde müşterek hareket 
yapılmıştır . 

Hayfa - Kantere demiryolu 
i~e Hayfa tayyare meydanın
da gece dolaşmak menedil
miştir. 

Küdusta bugün bir arap 
asılmıştır. Hayfa kapısında 
bir yabudi rövelver ile yara
anmıştır. 

a a. 
-·~·-· . 

lngiltere 
İhtiyat ordusunu 

tensik ediyor 
Londra 12 - lngiltere har· 

oiye nazareti ihtiyat ordusu
n.un yeni baştan tensikına 
k arar vermiştir. 

Ordu mevcudu on sekiz fır
ka ya çıkarılacak ve icabında 
derhal muvazzaf orduyu tak
viye edebilecek bir hale ge
tirilecektir . 

Südet mıntahaları
nın işgali işi bitli 

Berlin 12 ( A.1 A. ) - Al
man gazetel~ri bu sabahki 

-nüsbalan.ıd• ·Südet ··ııııntaka· 
ı Jannm if galii keyfiyetinin dün 

nihayete ermif olduğunu te
. barib: ettirmektedir. 

20000 Japon askeri imha edildi 
Ankara 12 (A.A.) - Bir Japon askeri menbaından alı

nan malumata atfen Londradao bildirildiğine göre mevcudu 
' yirmi bin kişiye baliğ olan iki japon fırkası Yaog-Çeniıı ce

nup cephesinde Çinliler tarafından imha edilmiştir. 

Yugoslavya 
Mebusan meclisi 

feshedildi 
Belgrad 12 ( A. A. ) -

Neşredilen bir kararnCJme ile 
Yuğoslavya mebusan meclisi 
feshedilmiş ve ayan meclisinin 
içtima devreside nihayet bul
muştur, 

Yeni meclisler ikinci kanun 
ayında içtimaa davet edile
ceklerdir. 

Macarlar ekalliyet 
mıntakalarında 
pilebist istiyorlar 

Beşte 12 - Macar gazete
leri; Macar-Çekoslovak müza· 
kerelerinden bahsederek, bu 
müzakerelerin akim kalma
sından endişe etmektedirler. 

Diğer taraftan havas ajan· 
sının bildirdiğine göre; Maca
ristanın hattıhareketi, Polon· 
yalılara ve Südet Almanlara 
verilen hakkın yani Macarlara 
verilmesini ve Çekoslovakyada 
bulunan az miktarda Macar
larla meskün arazide de pile
bist yapılmasını istemektedir. 

a.a. 
- "ı .... 1- • ~ . - . - . .. . .. 

Kongreye davet 
C. H. P. Güzelh:sar mahalle 

ocak başkanlığından: 
Ocağımızın yıllık kongresi 

bugün saat yirmide Tabaklı 
da kahvede yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşların her halde gel
meleri rica olunur. 

-==== 

l Gönüllüler işine 
bahacalı komisyon 
toplanıyor 

Uslo 12 -- Hükümet; is
panyadaki gönüllülerin geri 
alınması işini tetkik etmek 
üzere gidecek olan komisyo-
na iki aza gönde~meğe ~aret 
edilmiştir. 

Bu azalar ayın onüçüqde 
tayyare ile Parise ve oradan
da T erdiyana ya gidecekler
dir. 

İngiliz, Fransız, Belçika, 
Hollanda, lsveç ve İran dele
gelerinden mürekkep bu ko
misyon Terdiyaoa da top-
lanacaktır. a.a. 

Estonga bitaraf 
olmak istiyor 

Tallin 11 ( A.A.} - Hari· 
ciyenazırı Salter Vatanper
verler birliği divanında söy· 
lediği bir nuttkta Estonyanın 
başlıca kaygısının her hangi 
bir ihtilaf takdirinde bita
raflığını muhafaza ve tarsin 
etmek olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

Estonya Cenevre de yaptı
ğı beyanatla milletler cemi· 
yeti paktının on altıncı mad
desi hükümlerinden vaz geç-
miştir. Şimdi bizim aradığı 
mı z şey bu hitarafl ·ğı garan
ti etmektir. Büyle bir garan-
ti ise ancak kuvvete dayana
bileceğinden bu müdafaa 
ku v t ini yaratmak için eli
mizden geleni yapıyoruz. Da
ha şimdiden bu sehada iyi 
neticelerde almış bulunuyo· 
ruz. 

C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 

Ocağı Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

Güzelbisar 13/10/938 Perşembe 20 Taba~lıda kahvede 
Cuma 14/10/938 Cuma 20 Ocak mahfelinde 
Orta 15/10/938 Cumartesi 20 Orta M. mektebinde 
Hasan E. semtl6/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17/10/938 Pazartesi 20 Dükkinönü kahvede 
Köprülü 18/10/938 Salı 20 Parti kurağında 
Mesudiye 19/10/938 Çarnmba 20 Mesudiyede mahalle 

kahvesinde 
Meşrutiyet 20110/938 Perşembe 20 Meşrutiyet mahalle 

kahvesinde 

Sultanhisar 
Parti kongreleri 

11101938 tarihinde Malkaç 
Hacı Musta{a ocak kQngtO.Iİ 
başkan Hakkı Sünıer , 6J.e 
ŞeYkı Önder ve Trbir S«;ti
min huıurlarile yapılııııt oç•k 
heyetine Hüseyin Baydar, Ta· 
h!r !anif, Has•n Xılmaz ee
çılmışle.rdir. 

31101938 de Hakkı Sümer 
ve ,Şevki Önderin huzuril~ bir 
toplanma rapılouı sada ekşe
riyet ~ulunm~dığuıdan 111101 
938 Salı gününe zabıtla tiİik 
edilqı.İ.f ve o gün idare lieye 
tine Mebmed Bulca, MelıDıed 
Durdu, Kad:~ Gümüşel seçil
mişlerdir. 

11110/938 tarihinde Sulta• 
hisar merkez ocak kongresi 
başkan Hakkı Sümek Şevki 
Ôndar huzurlarile yapılmı, 
ve y~ni ocak heyetine öğr,et · 
men Hasan Alpargun Muhar
rem Tekeli, Mehmed Malk°' 
seçilmişlerdir başarılar dileriz. 

--···~ Papumuk piyasası 
Aydında Akala {pamuk pi

yasaının 14 kuru§ olduğu Fi
li ~eli ticarethanesinden öiJ'e
nimliştir, 

Nazilli dokuma fabrikasının 
11 teşrinievvel den itibaren 
pamuk ıslah istasyonunda 
müstahsilden pamuk satın al-
mağa başladığı Nazilliden 
bildirilmiştir. ı ' 

Bu hususta al ınacak tafsi
lat ayrıca neşredilt:cektir. 

Beden terbiyesi 
Kanunu meriyete . 

geçıyor 

Spor işlerinin devletleşti
rilerek başvekalete bağlı bir 
genel direktörlük tarafından 

t 

idaresi hakkıod~ haz rlanıp 
meclise verilen ve büyük mil-
let meclisin e yaz tatilinden 
evvel kabul edilmiş olan ka
nunnun tatbiki bir müddet 
için tehir edilmişti. 

Dün gelen Y eniasır refiki
mize Ankaradan telefonla 
vert;en bir h~bere göre bu 
umumi müdilrlüğe genral Ce-
mil Tahir tayin edilmiş olup 
yakında teşkilatını yapmağa 
başlı yaca ktir. 

Bu suretle timdiye kr 1 ~ 
spor işlerini idare 'itmiş olan 
Tiirk spor kı,ırumll da ilga 
edilmit ve teıkilit yeni icla-

, reye de.vredilmif ola~br . 
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(Her genç kız ) Romanı hakkında 

Hayati bedbin bir gözl~ 
gören ve onu içli bir ğönül 
azabı ile tetkik eden bir ya
ncı kaleminden çık tığı daha 
ilk satı larından anlaşılan bu 
yazı için, ne sutmak nede 
ltir ş.ey ~öylemek icabetmiyor. 

fakat, yaz cılık hayatına 
lienüz atıldığını bize satırla
.!inda hatta kelimele.inde his 
~,tjren .(.Her genç kız gibi.. ) 
JQuharriri muhakkak ki her 
bitar~f yazıcı gibi ( tenkide ) 
e ~uhtaçtır, . 
Romanın umumi gidişi göz 

Gpüne alınırsa muharririn ya
za~ken biuz titiz ve acul ha· 

1 

re~.et ettiğit bu münasebetle 
engin gitmesi larım g.e len bir 
mevzuu kısırlaştığı fark edi· 
liy~r .. . 
~ Hatta o kadar ki, muharri

.rip.. bir a~ evvel (netice) ye 
ulaşm~k için titizlik göster· 
mesi ile ram·atıda (zaman) ve 
(mekan) mefhumu bu tez can· 
Ll ğa kurban gidiyor. 
·.·Serpil, çoclıkluk hayatını 

bi~e· iomanın ilk sayısında 
o 1ka<Iar az anlatiyor ki biz 

\ ı . 

ouun (teşbih) ve (mecazlar) la .... 
süslenen küçüklük batıraları-
nıı daha çok dinlemek hırsile 

hayran ve adeti dinliyeme· 
niekten mütevellid mahrumi
yitle mahıun .kalıyoruz .• 

Serpil, bize annesini baba-
1ını da pek az hatta h ç ta· 
nıtamıyor •• Onları biraz olsun 

\ 

karaı.. t ~ rize etmiyor .. 
' .. ikinci tefrikade Serpil ces-

•ur bir tayyare zabiti tara
fından takip edildiğini söylü· 
yor .. Fakat ( cessur ) sıfatını 
bize zabiti tanımadan sarfe-
diliyor .. Bu zabit ne ycıpb ki 
ona bu sıfat veriliverdi? 

muharrir, bahsett: ği tayya
re zabiti ile romanın hemen 
son tefrikalarıoa sık sık kar· 
şılaşıyor .. 

Fakat onların bu karşılaş
maları ( tabii ) olmuyor da 
evvela bir zemin hazırlanıyor 
ve gayeye biraz ( yamacık ) 
bir tesadüfle varılyor. 

Mesela tayyare hangarına 
gidiş ve orada Serpilin genç 
tayyarecinin kısmına düşüşü, 

işinde bir(kozalite) ebep, vesile, 
irtibat mercii yok-.. Çünkü ro
mancı öyle arzu ediyor • 

Balkan deniz 
kdnseyi toplanıyor 

~ ftinkara 12 (A.fA.) - Bal
kaır•atitanb deniz meclisi ya· 
nn Yogoslavyanın AHriyatik r 
sabilindaki Splis şehrinde 
toplanacaktır. 

Enver Demiray 

dikkat edildi ise görünmüş
tür ki romancı romanına baş
larken konuşma dilini kullan
dı. Bunda ifrata kaçmakla 
beraber hadiseleri yaşata 
bildi. 

Dördüncü tefrikanın başla· 
rında f Y eşilköye ) giderken 
bize evvelce hiç takdim edil· 
miyen birisile karşılaşıyoruz. 
Orada bir ( hocam ) kelime-

' si geçiyor. Halbuki biz Ser
pilin müdirenin ricası üzerine 
çocukların başında yalnız git

' tiği zannındaydık. 

- Devamı var -
-

Birazcık Şaka : 

Acaba Neden? 
Dün bir gazetede okudum; 
lngiltere de bir mecmua 

bir çok meslek ve sanat er
babı arasmda bir müsabaka 
açm·ş. 

Müsabakanın hedefi kendi 
meslek ve sanatını en iyi 
olarak en az zamanda kimin 
yaptığını. tayin etmektir. 

Bu müsabakaya domuz ka-
1 sabından tutun da tenekeci, 
dişçi, ve hatta tabutçu gibi 
bir çok meslek ve sanat sa
hibi olarak dört bin kişi gir
miş. 

Y aloız doktorlar müsaba
kaya iştirak etmemiş. 

Dişçi bir dakika da on 
diş sö~ müş bir rekor 
kormuş ve madalya almış, 

Kasap ta bir domuzu on 
iki dakikada kesmek ve yüz 

mek maharet ve çabukluğu· 
nu göstermiş. 

Velhasıl bu müsabakada 
herkes hüner ini göstermiş yal· 
nız hakem he}eti tabutcunun 
ibrazı maharet etmesine mü· 
sada etmemiş. 

Adamcağızın; 

Her istediğiniz yere gi
derek en güzel bir tabutu 
bütün meslekdaşlarımdan da
ha kısa bir zamanda bedava 
yapmağa hazırım. D "ye yap· 

tığı teklifi kabul edilmemiş. 
Düşündüm: 
Acaba neden? 

Bu müsabakaya hiç bir 
doktorun iştirak etmemesin· 
den olmasın? 

Şakacı 

!........ Abone şeraiti ········: 
f Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
: İdare yeri: Aydında C. H. i 
~ P. Basımevi. i 
: gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ; 
i lar için idare müdürlüğüne i 
: müracaat edilmelidir. : . . : ................................................ : 

~ ---- -~-=--=-==- --- --

Arslanlar diyarı - - -Avrupadaki hayvanat bah- 1 ve asker olan lksenofonun 
çelerinde arslanların döl ye· oralarda aslanar yaşadığını 
tiştirdiklerini görenler, Avru- yazmış olması rivayeti pek 
pa topraklarının da arslanlar kuvvetlendirir. . 
diyarı olabilnceğinden dolayı. Fakat hepisiııden üstün, ilk 
koltuklarını kabartıyorlarmış. ve büyük tabiat alimi Aristo-

Hayvnat bahçelerinde, ik- tun şabitliğidir. O büyük Alim 
lim için tabii olmıyan şartlar de bütün Rumeliyi aslanlar. 
içinde ve türlü türlü eziyet· diyarı olarak göstermişti. 
lerle - hemde masraflarla - Bunda şaşılacak bir şey de 
yaşatılan arslanlardan döl 
alınabilmesine bakarak, ikli
min tabii kudretine hüküm 
vermek ne dereceye kadar 
doğru olacağını bilmem ama, 
bizim memleketimizio, tabii 

yoktur. Çünkü aslan soğuk 

iklim hayvanıdır. Bunu de is-
bat eden gene tarihtir. Ham-= 
merin lıhanlılar taribinde ya.z
dığna göre, .Hülaku han mi; 
tadın 1256 yılını~ ikiocikanıi~ 

olarak, arslanın yaşamasına · · 
nunun onuncu günü - Blıb_·· elverişli o!dıığuna tarihte ka .. 

yıtlar vardır; he~ de sözle-· şehri , yaklnla~~n~~ bilyük bir 
rinden hiç ş~pha edilemiye.. av tertip etmiş ve. o gün ta~ 

· on tane aslan . vurm1:1ştu~ ·P ... cek büyük tarihçilerin şahit-
likleri üzerine. büyük avdan sonra da zorlu 

Garip bir tesadüf olarak, bir kar fırtınası çıku)1ş ve 
bu tabii arslar diyarı, sonra- yedi giln tipi devem etmi§tH 
lan ahalisi arslan cesaretin- Bir taraftan da Dicle ve 

den ziyade, yumuşacık mu
hallebi yemeyi sevmekle şöh-
ret kazanmış olan İstanbul 
taraflarıdır. Oralarda arslan
lar yaşadığının şahidi de, 
şimdiki takvimimizin uçuncü 
asrında yazmış olan tarihçi 
Aeliyustur. 

Onun rivayetine göre Trak
yanın boğaza yakın tarafla
rında hem aslan, hem de ayı 
yaşardı. Bu tarihçinin sözü
ne inanmamak için bir sebep 
olmadığı gibi, Trakyanın o 
taraflarında hala ayılar buy 
lunması da onun sözünü kuv
vetlendirir. 

O tarihçenin sözünden şüp· 
he etmiye hakkımız olmıya· • 
c;ı ğına bir sebep de Rumeli
nin batı taraflarında da vak· 
tiyle aslanların tabii olarak 
yaşadıklanna gene tarihte 
şahit bulunmasıdır. Hem de 
bu seferki şahit en meşhur 
tarihçi Herodottur. Onun 
yazdığına göre de Rumelinin 
batı taraflarında, Madedon
yada, Tesalyada bile, aslan-
lar yaşardı. Hatta eski zaman 
İran ordusu, gene eski zama-
nın Yunanlılarına karşı, şim
diki Vardar nehrinin kıyla-
rında giderken Üzerine aslan
lar hücum etmişler bereket 
versin ki, ordudaki hay
vanların etini daha lezzet
li bulduklarından insanları 
parçalama mışlardı. 

Herodot yazılarına masal kar
ıştırmayı da sevdiğinden Vardar 
nehrinin kıyılarında aslanların 1 

in-sanlarüterine hücı m etmesi 1 

de belki bir masaldır diye in
sanı şüpheye düşürebil i rsede, 

gene tarihçi, hem de filozof 

Fırat nehirlerinin geçtiklen 
memleketlerin yüksek taraf
larında aslan yaşadığına ta-
rihçi Marsellenin şahitliğinden 
başka oralarda aslan avlamıŞ 
olanların şahitlikleri vardır. '. 

Anadolunun ortasında ars
lanlar yaşadığına dair bi~ 
tarihte kayıt bulunduğu bi· 
linmiyorsa da, bir raraftan 
Rumelide, bir taraftan da 
Dicle ve Fırat nehirleriniu. 
geçtikleri memleketlerde ars
lanların yaşamış olduklarına 

göre Anadoluda yaşamış ol
duğunu kabul etmek zaruri-
dir. Aarslanlar ya Asyanın 

ortasından gelerek Rumdiye 
yahut Rumeliden gelek As
yanın ortasına geçmişlerdir. 

Her iki ihtimalde de Anado
ludan g~çmiş ve orada yaşa· 
mış oldukları şüphesizdir. Bo
ğaziçinin arada sırada dona-
rak İstanbuldan Üsküdara 
yol olduğuna göre, bu ihti
mallerin ikisinide kabule bir 
mani olamaz. 

Gene tarihçilerin ve tabiat 
ilimlerinin rivayetlerine göre 
arslanlann son~adan bu di
yardan çekilmelerine sebep 
içinde .barınacak . orman ve 
yiyecek hayvan bulamamala • 
rıdır. Arslanların insan etini 
beğenmediklerini de yukarda. 
yazmıştım. , , 

Ondan dolayı ~lacak Jti, 
insanla~ kendilerini, \ bayvaq.-

1 

lar araıupdfl, yalnız arslana 
'1 

~eıızetmekten hQşlanırlar ... ·; . 

. . ' 

N öbetç.i. Eczaneler::!.~-
Bu gece nöbetçi eczane : 

Ziya Evren eczanesidir. 
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Her Genç Kız Gibi 
AJ'.d ının roman tefrikası : 8 

Sahaya güneşliler bakim 
h.ey:ecammdan titriyorum. + Çok heyecanlısınız ba
yan Serpıl. 
Utancımdan cevap vermi-, 

•ertniyorum yalnız ona yüzü-
mün deği,en rengi söylüyor. 
Göneşli olduğu golleri alkış· 

lamasından anlaş lıyor. 
Galatalılar başları önlerin

de sahayı terk ettiler. 
Güneşliler şa!.. tarı kulakları · · 
çınlatıyor. 

- Güzel bir oyun seyret-
tik. . 

- Evet efendim. · 
• ..!.- Gala talılara birazda şans
la~ yardım etmedi. 

- Birazda ~endilerinde ol
du. Aralarında bir anlaşama
mazlık vardı. 

• Mediha Tin 

birlerini çok severlerdi. On
lar eskilerden uzun bir suh
bete daldılar. Gökhanda ba
na bugünkü merasimden bah· 
setti. Mlidirem bana döndü. 

- Haydi giyin Serpil kay
bedecek vaktimız yok. 

Anneme. 
- Müsaade ederseniz Ser

pili ben alıyorum. 
- Sizinle olduktan sonra 

her yere. 
Gitmek istemiyorum. Fa

kat aynada elbiseme göz 
geıdirirken mazinin yaprak-

· tarı dönilyor. O hatıralarla 
bir in daha yaşıyorum. 
Şimdi babam olupta beni 

böyle görseydi demeden ken
dimi alamıyorum. 

Odaya girdiğim zaman hay
retini gözlerinden okudum. Gökhar.la yürüyoruz. Yolda 

1ler~ez bize bakıyormuş gibi 
geliyor bana. 
· • ı.:....' 30 Ağustostaki eylence 

bizi şenlendirecekmisiniz ha
yali Serpil. 

Müdireme lazım olduğumu 

· ~öyledim. Annemin elini öp-
4 · tüm müsaade istiyerek çık· 

Gelmiyeceğimi söyleyerek, 
senin bulundğun her yerden 
kaÇmak istiyorum diye söy
leyemiyorum. Kafamın düşün
düğünü hislerim değiştiriyor, 
bende seven her genç kız 
gibi irademe mağlup oluyo
rum ve dudaklarımdan iste
miyerek dükülüyor. 

- Ölmek istiyorum. 
Gözlerimde bir ümüt serisi 

belirdi · söylediğime pişmın 
olmuştum. Fakat çok geç .• 

Ayrıldık o tezesine ben de 
ilhanla eve. 

30/VII/93 .. 
Bu gün daire olmadığı hal

de biraz erken kalktım. Sa
bahtan yapılacak i, lerim var
dı. Henüz saat bir yoktu. 
Kapıda bir otomobil durdu. 
heyacandan adım ata cak hal 
bulamıyorum ayaklarımda. 
Annem kapıyı açmış Serpil 
diye seslendi. 

- Ah .•• Gökhan 
Ağzımdan dökülen bu cüm

leyi toparlıyamıyorum. Şaş
kınlığımı bdli ettirmemeğe 

çalışiyorum. 

Rahatsız ettim Boyan ser-
pil. 

- Memnun ettiniz. 
Girmez mi sioiz ? 
- Teyzem otomobilde bek

liyor. Hemen dı~arı çıktım. 
~üdire m müşfik nazarlarla 

beni süzüyor. 
- Bir parça giremez mi-

siniz ? . 
- Çabuk gideceğimize söz 

..-erirse o. 
Söz verdim. annemle, mü

direm eskiden tanışır ve bir, 

1 

tım. 

* & • 

Serpil bu gün periler kadar 
güzel incec;k tül elbisesi 
içinde narin vücudu bir peri 
kızı hususiyeti vermiş ona. 

Bu gün ona Gökhan yak
laşamıyor. Ona bu hülyalı 
varlığın uçup kaybolmasın

dan korkuyor. 
S !ıpilin gözleri bazan bu

lutlanıyor. Erginlere dalıyor, 
o zaman Gökhan varl ğıoda 
bir şeylerin eridiğini duyu
yor. 

Otomobil uçar gibi gidyor. 
Buralara periler diya:ının 

kokularını sürükltiyor sanki. 
Gökhan bu gece onu ber 
kesten hatta kendimden kıs
kanıyorum. 

* M • 

Serpil onunu kollarında 
uçar gibi düönyor. dans eden
ler arasında onlardan mesut 
çif yok. Kır balosu bütü!\ 
coşkunluğu ı le devam ediyor. 
Onlar anlaşmalarını gözlerine 
bırakmışlar artık. 

- Devamı var -
ı ======-============ 

Bir lngiliz hayatın 
da kuç öküz yermiş 

İngilizlerin ötedenberi çok 
et yedikh ri söylenir. Hatta 
içlerinden, bu adet ve husu
siyetlerden iftiharla bahse
denl .:r bile bulunurmuş. İn
gilterede yapılan bir istatis
tiğe göre vasati i;mrü 70 se
ne kabul edilen her ingHiz 
hayatında vasati olarak tam 
20 öküz yemektedir. Bundan 
başka 20 ton ekmek, 9 ton 
et' 9 ton sebze ve meyve ve 

ilin 1 

ı 
Aydın naf ia eksiltme 
komisgonundan 

1 - Eksiltmeye konulan iş 

49329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazillide hükumet ko-
nağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır. 

A- Kapalı zarf usulile ek· 
siltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 

C - Bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi yapı işleri şe

raiti umumiyesi, 

D - Fenni şartoame, 

E - Keşif, metraj cetvel
leri, 

F - Resimler. 

İteyenler bu evrakı Aydın 
nafia müdürlüğünde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 21/10/938 
tarihinde cuma günü saat 

15 te Aydın nafia müdürlü

ğünde toplanacak komisyonda 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve 
ihaleden en az 8 gün evvel 

Vekalete müraat ederek na

fia vekaletinden alınmış yapı 

müteahhitliği vesikası göster

mesi ve müteahhidin bizzat 

diplomalı mühendis vey mi
mar olması vey bunlardan 

birisile müştereken teklif yap

ması ve mukavelt> yi birlikte 

jmza etmesi lazımdır. 

6 - eki f mektuplan yu
karda üçüncü maddede yazıla 

saatten bir saat evveline ka

dar nafia dairesine getirilerek 

eksiltme komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde veril\:
cektir. Posta ile gönderilecek 

mektupların nihayet üçüncü 

maddede yazılı saate kadar 
gelm · ş olması ve dış zarfın 

mühür mumu ile iyice kapa· 

tılımş olması lazımdır. Posta

da olacak geçikmeler kabul 
edilmez. 

(838) 4 8 13 18 

imtiyaz aahlbl ve Umumi Netrlyat 
Müdürü ı Etem Mendre• 

Baaıldıvı ver : 
r . ~. P. Ba .. mevi 

12000 den fazla da yumurta 
yemektedir. 

Bir ingilizin 70 yılda yedi
ği bu azık, ' endi ağırlığın
dan 1.300 ker fazladır. 

voz 3 
=-

Aydın sulh hukuk 
makemesinden 

1305 
Aydında avukat Şet if Ak

yurtlu tarafından Aydında 
e1ektrikci Mehmet Şerer atey
hine açtığı eşya tesbiti ve 
tahliye ve icar bedelinden 
mütevellit ·alacak davasının 
ceryan etmekte olan mu· 
hakemesinde : Müddeaaleyh 
Aydında bulunmadığı cihetle 
ikametgahı meçhul kaldığın
dan hukuk usulü muhakem~ 
meleri kanunu mucibince ili.
nen tebliğat icrasına karar 
verildiğinden ilanda yazıµ 
günde hazır bulunmadığı tak
dirde gıyabında muha\remeye 
devam edileceği ve muhake
me günü 19/10/938 tal'ihinde 
saat 14 de Aydın sulh hukuk 
mahkemesinde ' icr~ · edileceği 
ilan olunur. 867 

Ayd111 Tapu ıS/cil 
mu_haf ı~lığtndan : 

Kocagür köyünün kiremit 
ocağı mevkiind~ ~,doğusu çe· 
nesiz halil · batısı koca tarla 
namile maruf köye aid mera 
kuzeyi Sinan oğlu imam kö· 
yden Mehmed güneyi kara 
0.;man ile çevrilı tarlanın ku-
ru Mustafa oğlu İbrahimin 
iken 35 sene evvel ölümü ile 
kızı ayşeye kaldığı ve Ayşe 
de 20 sene evvel kocasız öl
mesile kızı Ayşeye kaldığı 
köy kurulundan verilan ilmü-
haberden anlaş ılmakla bu ye· 
rin tapu sicilinde kayaı bu
luomadığından yerinde tahkik 
ve tahkikat yapmak üzere 
g azete ile ilan t arihinden iti
baren 11 g ün sonra mahalline 
memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde ayni bir 
hak iddia edenler varsa mu
teber vesikalarile birlikte ye
rinde bulunacak memura ya
hutta 937 fiş sayısiyle tapu 
sicil muhafızlığına :müracaat-
ları Han olunur. 866 -
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Ömerbeyli köyünün aktaş 
kırı m evkiinde doğusu tabak 
Ali batısı hoca Ali oğlu tar
lası ve telli oğlu vereseleri 
kuzeyi yol güneyi Kerim kızı 
vereseleriyle çevrili 18 dönüm 
incir bahçesi tabak Ali molla
nın veresesinden kızı Hatice 
Eraydının ceddinden kalma 
malı olup köy kurulundan 
getirilen ilmühaber mucibi 
yeniden tescili istenilen mez
kür yerin tapuca kaydı bu- " 
lunmadığından ilan ta:-ihin
den itibaren 12 inci günü 
mahallinde tasarruf vaziyeti 
tahkik olunacağından bu yer-
le alakalı olanlar varsa 938 
fiş sayısiyle yerinde buluna
cak m~mura müracaatları ilan 
olunur. 868 
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f MÜNİF İ. ERMAN 3 
1) NIEMLEKET HASTANESi t Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs • 
fil" ve Operatörü G 
fr Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- i s tin erinde kabul eder. 592 

:.. Muayeno saatleri ı sabah 7 - 8 . 
~ Öğleden sonra 3 den itibaren ~ 

•6WAatQrıeııt.ııııı&i!•aaıılh6ıa~eıa~a-

m=!~~P~lıt!"lll'!~Q~~~ll'!!~Jl'!'lllfl'l111J~~~~!l""1l~P"~ll1'!"111'!!'1i~ : •f"~11ııeıııı1:ıtııı~ı~ııeııu~ıeıııı~uı:11~•~~.ıı~~dıı:11eını~•11ı~~'~dı:.-ıı11~1ı~l~ 

f!: Demir iş atölyesi &ı 
1 ~ :i Yeni açılan ve sanatokulu me- l:i 
:i zunları tarafından idare edilen rı 
!~ DEMiR iŞ A TÖL YESİnde r!~ 
~ ~ 
'E- Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur• ~~ !i fUD borulu SU tesisatı UCUZ, sağlam Ve tamamen r!ı 
~) fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç t3 
~ sahiplerinin atölyemize mftracaatları. i~t 

!~ Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur t!~ 
•' ve Osman Alpsoy j=•~ 
r~~~ltı~ll!:!llfl!!'llll""'Uli1'!1ill""ll849~~fli:!'l.al ~ ,.. ,., ,.. ~..:-:~:-~~.~"~~111:-ımı:.:.~ .. !"t111ı~.ı.e.~ ~...ııı..·~ 

............ , ............ ._ 
Biçki ve dikiş yurdu ! 

Süreyya Diker kayda başladı S 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle el 

bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür = 
~ direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan G 
& yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne ahnarak 41 
·~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum ~ 
t) masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- ~ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- ~ g zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. @ 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 

· t)ı 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~ 

t\.ııııı6'iıı:ıiıııiı&~16ı:tıılıiımlıııl1ilı:lııımlıııiıı~ i~llı1lırtlll!ıırtmlıııtmlıııımlıı.'1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

• 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu hrsab kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

......................................................... 
• • ! DOKTOR · : 
• • 
! FAHREDDİN SÜGOR ~ 
• 4 

: Birinci Sınıf D•hili Çocuk Hastalıkları Müt~ •• , '! • • 
: Pari• Tıp fakülte.al Hastaoelerioden ~hthaalı : • • 
: MaayyeoehaneafAydında Gui BaJ.annda Bafahoghı dükka.auua 1 ! • • ı üzerinde her ıun aabahdan aktama kadar Hastalariıu kabul H• • ........................................................ : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbaun mabaulii, tarihi yenl maaaaile aalamanın kt7· 

metli bir örnej'i olan AYDIN T ARIHlni Aydı ada Belediye karıı11Dda 
Süleyman Geıer, fstanbulda Renaıt lcütiipbanesinden tedarik ecfe~ 
ıiniz. 

Aydının bütün tarihi malihnabadaıı batka copfi tabii rnatf•••
hıu d• bu kitaptan atreııecek:ı:iaiz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HtKMET ŞÔLENER 
Her Aydınhdın bu eserden bir ta.ne edinmesini ta•siye eden• 

Fiah 250 ~ur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
f[azetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a verınız . 

Basımevimizde 
t • • .~ :. ~.. • • • .~ - • • • - - • .: ·; 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam . 
cilt~ Buna karşılık . fiyatlar. rekabet kabul ehnez derecede ucuzdur 

' 


