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. Yugoslavya Çek - Macar anlaşması ~j //gön kurulu 
Tıb cemiyeti reisinin toplandı . 

teşekkürü Konuşmalar devam ediyor j c. H. P. fıyönkurulu dibı., 
ista.nbul 13 - Yugoslavya Bükref 13 - Ma;ar ve Çekoslovak murahhaslan arasın· ilbay ve baıkan sayın Ôzde-:-

.. Tıb cemiyeti reisi doktor daki müzakere tekrar başlamııtır. Saat 10/30 da müzakere mir Gündayın baıkanlığuula 
·Markoviç Balkan konferanıı tatil edilmiştir. Macar murahhasları Çeklerin mukabil teklif· baftabk mutad toplanbsuaı 
reisi Hasan Sakaya gönder· lerini tetkik edecek, heyet saat 18 de tekrar toplanacaktır yapmıştır • 

•. diği bir telgrafta kendisinin -==== hayrıhah himayesinden dolayı Doktorlarımız 1 C. H. P. ocak Merkez ilçesine bağlı cam· 
"Türk birlim reisi Akil Muhtar, ,..,.J:, huriyet kamununun Güzellai-
~ 0 • ı ur kiye Milli 7 inci 11.ongr ı i k k ~tanbol •ali ve belediye rei· e er ıar oca ongresi dlln Etem 
.sp Muhittin Ostündağa ve Tıp kongresine Merkez ilçesine bağlı Cum· Mendreıin batkaolığaada ya-

. tımir belediye reisi doktor Gidiyorlar huriyet kamununun Kurtu• pılmııhr. 
! Behcet Uza ve nazik neşri- Memleket hastanemiz baı· luş ocak kongresi evvelki Şehre ait dileklerin müu.-
yatlarından dolayı •tanbul hekimi doktor Necib Aydın, gün Etem Mendreıin bqkanlı- keresinde kongrede &a11r 
m.atbuabna• teşekkir etmiştir. baktriloğ doktor Şevket Kır- ğında yapılmııtır. bulunan belediye reiıi Nafiz 

bar, cildiye ve efrenciye mü· Şehre aid dileklerin milza- Karabudak tarafından izahat a.a. ....... 
Çekoslovakya hari

ı eige nazırı Berline 
. gitti 

Berlin 13 - Çekoılo•akya 
·hrriciye naım Alman harici· 
~·e nazın fon Ritondrop ile 
görüşmek üzere buraya gel-

· mişrir. Her iki nazır Südet 
.. topraklarının almanyaya ter· 
kinden mütevellit yeni vazi· 

· ~·eti teıbit edeceklerdir. 
-~ · 

Koçarlıdu Yangın r 
., <;,;~Jı_tı 

Koçarla ( Hususi ) 12 -
' Koçarlıda akşamdan bir saat 
aonra fakir bir adamın dik· 
ktatsizlik yüzünden evi yan
mıştır . 

Evine hergün bir miktar 
saman ve mısır sapı koyan 
e" sahibi siğarasını dalgın
t.kla saman içerisine atarak 
evden ayrılmıştır. Siğara sa· 
manı için için yakmış, birden 
bira önü alınmayacak bir 
alev ortalığı sarmıştır. 

Koçarhnın fedakar halkı 

bütün gayretile evi kurtar
mağa koşmuşsada bir dürlü 
söndiremiydrek bir ev tama
roen yanmıştır. 

teha~ııı do~tor Fuat Bayrak· keresinde kongrede hazır bu- verilmiftir . 
tar, iç hastalıklar mütha&1ısı lunan Belediye reisi Nam Yeni ocak y6nkunıluaa: 
doktor Muhsin Ergüven, ka· Karabudak tarfından izahat Hasan Çetinbq, Murad Ôz-
dın hastalıklar1 mütehassısı verilmiıtir. seybaa, Durmuı Ekici . 
doktor Münif Ermanın Tür· Yapılan seçimde ocak y6n ı Yedek iiyeliklere : Hakkı 
kiye yedinci milli tıp kongre- ku~luna lbrahim posacı, lb- Ôztip, Ali Oygan, Maıtafa 
sine ittirak etmek üçere ya- rahım Akgün -ve Arif kanyıldız Orvardar. 
rın Ankaraya hareket ede- Yedek üyeliklere : Durmuş Delegeliklere: Doktor Ziy~ 
cekleri öğrenilmiştir. Cantok, Salih Güleıken, Ab- İıeri Hilmi Tükel. -

-·-
lngiltere de şimendi
fer amelesinin grevi 

Londra 13 - Şimendifer 
amelesi grev komitesi reisi 
grevci amele miktarımn bu 
sabah beş bine baliğ olduğu· 

_ nu söylemiştir. 

med Kıvılcım. Yedek delegeliklere: Huaa 
Delegeliklere : Akıl Erdel, Çetinbaş, Hakkı Ôztip seçil; 

Mustafa Rüştü Başkoru. mİflerdir. 
Yedek delegeliklere : Meb- Bunlardan Hasan Çetinbat 

med Cantok, Hulüsi Aydın ocak baıkanı olmuıtur. 
oğlu seçilmişlerdir. Merkez kamun una baj'lı 

Bunlardan İbrahim Posacı Baltaköy ocak kongresi din 
ı ocak başkanı olmuştur, yapılmıt ve ocak yönkurulu

Partimiz kamun kongre günleri 
na Tabir Saraç, Mustafa Ak-
gün ve Ahmed topal seçil
mişlerdir. Kamun Tarihi Günü ilçesi 

Umurlu 14/10/938 Cuma Aydın 
Geyre, Seki 15/10/938 Cumartesi Karacasu 
Yaylalı, Cuma 16/10/938 Pazar 
Karacaören 
Yenice, Çiftlik 
Dağ, Ova 
Kuyucak 
Nazilli merkez 
Köyler 
Atağı N azılli 
Atça, Sultaubi. 
Karapınar 

" 17 
18 
19 
•• 

20 

" 21 
22 

.. " 
" 

Pazartesi 

" 
Salı 

" 
Çarşanba 

" 
,., 

" 
Perşeobe 

•• .. 
" 

Cuma 

" 
Cumartesi 

,, . 

" 
" Aydan 

Nazilli 

" 
" 

" Nazilli 
Aydın 

Devamı VQr 

Bunlardan Tahir Saraç o
cak başkanı olmuştur. 

Kongreye davet 
C. H. P. Cuma mahalle 

ocak başkanlığından: 
Ocağımızın yılhk kongresi 

bugün saat yirmide Ocak 
mahfelinde yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşların her halde gel
nıeleri rica olunur. 

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

Günün sesleri: 

Aptal adam! 
.. _... . 

Tirende bir köşeye büzül
düm ve konuşanları diole
miye başladım, benden 

evvel başlamış bir muhave-

bir çok zararınız dokoosa, 
ondan mukabele göreceğinizi 
batıra getirmeyiniz.. şikayet 
bile etmez ... 

Ocatı . Tarihi 

Cuma 14/10/938 
()rta 15/10/938 
Hasan E. semt16/10/938 

-zafer 17110/938 
Köprülü 18110/938 
t.Mesudiye 19110/938 

Günü Saali 

Cuma 20 
Cumartesi 20 
Pazar 20 
Pazartesi 20 
Sah 20 
Çarşamba 20 

Kongre yeri 

lMeşruüyet 20/10/938 Perşembe 20 

Ocak mahfelinde 
Orta M. mektebinde 
Parti kurağında 
Dükkanönü kahvede 
Parti kurağında 
Mesudiyede mahalle 
kahvesinde 
Meşrutiy.::t mahalle 
kahvesinde 

renin devamma, şöylece scımi 
oldum: 

- Bir arkadaş var ki, ken
disini çok severim, fay dası 
olmasa bile, zararıda yok .. 

Oodao, en küçük bir fena
hk bekliyemezsiniz, sizin ona 

- Elinden gelse ve yapaca
gına kanaat getirse, sizin 
~izmetinize koşmayı, size iyi
hk etmeyi ister •. 

Siz onu, bir defa ararsa
nız, altta kalmamak için o; 

·Denm• 3GclS .,.,,fad1ı • 
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Köylüden hangi hallerde para 
cezası alınabilecek? 

Köylünün sanat, çift, ve geçim aletleri 
iş sermayesi haczedilmiyecek 

Köylerin müşterek işlerinin, köylülere tahmil ettiği vazife
lerin vaktinde ifası ve bunları yerine getirmek istemiyenler 
hakkında alınacak tedbirler için hükümet yeni hükümler ko
yan bir proje h.azırlamıştır. Projeye göre, muhtarın dernek 
ve encümen azalarının, köy memurlarının vazifesinden doğan 
veya vazife yaparken meydana gelen suçları hakkında ka
nuni takibat yapılması memur larıo muhakemeleri kanun hü
kümlerine tabi olacaktır. 

Muhtar dernek ve encümen 
azal.arı hakkında kanuni ta· 
.kibat vali ve kaymakamın 

emrile yapılacak ve lüzumun
da ·vali ve kaymakam tara- 1 

fından bunlara işten el çek
tirilebilecek tir. Eli işten çek
tirilen muhtarın yerine der
nek azalarının biri vali veya 
kayoiakam tarafından vekil 
tayin · olunacaktır. 

Dernek ve encümen a:iala-·· 
rından : birfüiti ardınca öç de
fa mazeretsiz toplantıya gel
memiş bulunanlar' dernek ve 
encümen azası içirı de encü
men kararile istifa etmiş sa- 1 

yılacaklardır. Vali veya kay
makam veya nahiye müdürü 
bunların vazifelerini yapma
dıklarını görür veya bir · tef
tiş soununda anlarsa bunları 
yazılı emirle iki defa vazife
ye .davet edccektit. 

OÇüncü defa, bağlı olduk
lar.ı, eocümen karariyle istifa 
etınit sayılacaklardır. 

Vali, veya kaymakam veya 
nahiye müdürü, muhtarın, köy 

" katibinin ve diğer memurla-
rın kanunlarla kendilerine ve 
rilen ·köy ve devlet işlerini 

yapmadıklarım gorur veya 
bunları bir teftiş sonunda 
anlarlarsa yazılı emirlerle 
kendılerini va.ıifeye davet 
edebileceklerdir. 

İkinci defa da işlerini yap
madıkları anlaşılırsa mahalli 
ka.za idare h~yeti karariyle 
5 liradan 25 liraya kadar 
par cezası ulınacaktır. 

CEZA HÜKÜMLERİ : 
Seçim zamanı geldiği hal

de seçimi zamanında yapmı
yan, itirazları vaktinde tet
kik edip karara bağlamıyan 

-ye kararlara göre defterleri 
tashih etmiyen, seçim günü 
sandık başına gelmiyen, seç-
menlerin rey kağıtlarım at
malarına zorluk göateren, 
sandığa fazla rey atılmasına 
veya seçmen olmıyanların rey 
vermesine müsamaha eden, 
reylere fesat karıştırılmasına 
sebep olan velhasıl seçimde 
tarafsız sayılamıyacak hare
ketler gö.stcren muhtar ve 
encümen azasından kaza ida-

re l:ıeyet kararile 15liradan 25 ·1 
liraya kadar para cezası alı-
nacaktır. 

Köy büdcesini zamamında 
tanzim ve tetkik ettirmiyen, 
işleri görmiyen, para yardı
mı tevziini vaktında yapıp 

ilan cttirmiyen, köy parala
rını tayin edilen taksit zaman 
larında, taksitlere bağlı ol
mıyanlan tahakkukunda tah· 
-sil etmiyen veya ettirmiyen 
para' yardımı borçlannı öde,. 
miy.enier hakkında kanun kü
kümlerini tatbik etmiyen 
muhtarlar ile köy encümen 
azalan hakkında köyün bağlı 
olduğu; idare heyeti tarafın

dan ğene 5 Jiradan 25 liraya 
kadar para cezası hükmolu
nacaktır. 

Köyde dernekçe kabul, 
kaymakam veya vali tarafın
dan kabul olunan kadrolar 
haricinde köy sandığından 
verilerek memur ve müstah
dem kullanılmıyacaktı. Köy 
ve memurları ve müstahdem~ 
leri köy haricinde ve köy iş
lerinden başka işler de vazi
fe alamıyacaklardır. Bu hü
kümlere aykırı hareket eden-

lerin her birinden tevzi veltah
sil olunan paranın yekunu ve 

kullanılan imece tutarı istib-
dam olunan memur ve müs 

tabdemlerin kullandıkları köy 
miktarınca maaş ve ücretleri 
ayrı ayrı ve bir misli fazla
siyle -kaza idare heyeti kara
rı üzerine kendilerine tazmin 
ettirilecek ve köy sandığına 
yatırılacaktır. Yardım ve 
imece; sahiplerine red veya 
köy sandığına borçları varsa 
bu borçlara mah•mp olunacak-

tır. Nahiye müdürleriyle di
ğer memurlara ait olanlar, 

kaymakam veya valilerin em
riyle vali ve kaymakamlara 
ait olanlar da dahiliye veka
letinin emriyle maaşlarınden 

kesilecektir. İdare heyetleri
nin köy işlerine dair verdik
leri kararların aksine hare
ket edenler hakkında idare 
heyetlerince 1462 sayılı vila
yet idaresi kanmnunun 68 in
ci maddesi tatbik olunacak 
tır. 

Köy sınırları işinde etrafı 
kapalı olmıyan yt.rlerde başı 
boş hayvan salmak yasak 
olacaktır. Y almz köy derne
ğinin karar verdiği mevsim-

(Her genç kız ) Romanı hakkında 

( Dünkü sayıdan devam ) 

Romancı romanın başların

da olduğu gibi dördüncü tef
rikada da annesinin geç ve 
yorgun geldiğinden sık sık 
behsediyor. Biz bu fakir ve 

muıtarip annenin çalışmaktan 
-

lerde ve yerlerde başı bo~ 
hayvan bırakılabilecektir. 

Mezru tamamen biçilip kal
dırıldıktan sonra eneüınen ka
rariyle tarlalık ve çayıkhkla
ra hayven sahnabilecektir . 
Ancak başkalar'ınm mahsulle
rine zarar vermemek ve ge
tirilip götürülürken de ye
dekte götürülmek şartiyle sa- 1 

hipleri kendi hayvanlarını · j 
kendi tarla ve çayırlarına ı 
mahsullerioi ve otlarım kal
dırmadan salabilecekler<lir. · 

Köylü bu · kanunla clarneğe, 
encümene, muhtara verilen ' 
köy ve devlet işleri hakkında 
bunlar tarafından verilen ka
rar ve emirleri yapmak, ya- · 
sak edilen şeylerden çekin
mek mecburiyetindedir. Buna · 
aykırı gidenlerden encüm~n ' 
kararile 25 kuruştan 250 ku
ruşa kadar para cezası alı

nacaktır. Tekrarlanması ha
linde ceza iki misline çıkan
lacaktır. 

İCRA VE HACiZ: 
İcrada şu sıra göz önünde 

bulundurulacaktır. İlk önce 
maaş, ücret, kira gibi gelir
ler, sonra fazla zati ve ev 
eşyaları; daha sonra geçinme, 
sanat ve mesleğine lüzumu 
olmıyan eşyalar ve hayvanlar 
la çift hayvanları, damızlık 
hayvanlar, ziraat aletleri ve 
makineleri, sanatını icraya 
mahsus bütün aletleri, iptidai 
maddeler;, sanatını işletmek
te zararı olan mikdarlardaki 
mütedavil sermayesi sutıla
mıyacak ve alınamıyacaktır. 

En sonra bağ, bahçe, çayır, 
arsa, koru orman ve tarla 
gibi topraklar ve dükkan, 
değirmen, mağaza gibi emlak 
(Kendisine, ailesi efradına ka
fi odaları ve müştemilatı ha
vi ev ve hayvanlarına yetişe
cek ahır, samanlık ve ağıl 

gibi kendisinin ve ailesinin 
gaçimi için lazım olan ve 2510 
sayılı iskan kanununun gös· 
terdiği iskan istihkakından 
a~ağı düşmiyen topraklar sa
tılmıyacaktır .) 

Her borçlu için satılabile

cek toprak ve binalar hak
kında bağlı bulunduğu idare 
heybetinin bir "iskan haddin
den fazla,, karar vermiş ol
ması şart olacaktır. İcrada 
bu sırayı gözetmiyenler hak
kında kanuni takibat yapıla· 
caktır. 

Enver Demiray 

geldiğini aı;ıcak kendi ken
dimize anlıyabiliyoruz. Ro
manda muharrir annesinin işi
ni ve çalıştığı yeri bir türlll 
bi.ze göstermiyor. 

Romanda Serpilin ıçını ve 

(Gökhan) a karşı duyduğu za
afı yalnız onun tereddüdüo-
den anlıyoruz.. Fakat bu te·· 
reddüt bazan bir tahakküm 
ifade eder gibi katileşiyor. 

- · Muharrir (Serpil) le (Gök 
hn) ı çok defa ve hatta (da
rıli:n.asın amma) yersiz fırsat· .: 
larla karşılaşıtırı yor. 

Bu karşılaştırmalar bizi bt· r 
raz yormakla beraber Serpi · 
lin hareketlerini kritik etmek 
·yönünden faydalı oluyor.: · Bil- · 
·tün· bunlarla bereber yazıcının 
bnluşları, benzetiŞleri . ô'ku~.! 
cularm her halde nazarı 'di~-·· · 
katını celbetmiştir ' · · 

( Hayat yıllarını · 'öir i'pelC' · 
acem balası) na banzetiş canlı 
.ve güzel bir b~luş değilmidir? 
Her he[t.yat yanıp sunen par- . 
lıyan, kıvılcıml~naiı ·ve niha ~ · 
yet yerinde bir yığın hiç bıı- 'ı, . 

rakan hatıralar örgüsü. ohm -
yormu? . , . 

O halde yazıc~nın bur~da- .. 
ki kudretini teslim ·etmek 
gerekiyor. 

Roman, hakiki bayatın (re
el) vaka.larını, müteaddit lev
b alar halinde ve fakat bir 
gayeyi göz önünde tutarak 
kaleme alınan eşhas bol, va
kıaları mütenevvi, zaman ·.e 
zeminin müteaddit olan \' e 
kısa tabirle yaşanan bayatın 
makesidir. 

(Her genç kız gibi •. ) ro
manı, bize, fazla şahıs takdim 
etmiyor .. Vakada tenevvü de 
yok.. Müteaddit ve muhalif 
değil, zaman ve zemin az. 
mütehavvil.. ( Her genç kız 
gibi ) yi okurken kendimizde 
adeta biraz ileriye fırlamak , 
biraz açıklara çıkmak ihtiya
cını hissediyoruz.. Zemin var~ 
zaman az geliyor bize .. 
Romanın neticesini bekle

meden vaki olan tenkit belki 
yerinde olmıyacakbr. Fakat 
yalnız bir istek beni bu işe 
zorladı. 

Genç yazıcıya eğer bitaraf
sa kuvvet vermek isteği ... 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane : 

Şevket Levent eczanesidir. 

·-···-· Abone şeraiti •• _ ...... : i YıUığı her yer için 6 lira. ~ 
Alb aylığı 3 liradır. : 

• idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Basım evi. : 
i gazeteye ait yazılar için i . 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ~ 
i lar için idare müdür)üfiine i 
! müracaat edilmelidir. ~ · · .................................................. :., 

.· 

, 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 9 

Yaloız gözleri konuşuyor. 
Onların. 
Caz ( laissez moi vous ai

mer )1 yi çalıyor. 
- Yoruldunuz mu bayan 

Serpil? 
- Bu tangoyu çok sevdi

ğim için kalkamıyacak kadar 
yorgun ol!!am dayanamam. 

Dönüyorlar. Bu tango on
ları başka diyarlara sürüklü
yor san ki. Biraz sonra bir as
ker geldi. Gökhanı selamla
dı . Elindeki kağıdı uzattı. 

Gökhanın. yüzü bir anda ka
nştı. Gözlerinde bulutlar be
lirdi. 

- Ne var Gökhan ? 
- Bir emir! .. : · · 
Şimdi eskişebire hareketimi 

bildiriyor teyze. 

Serpilin yüzü bir anda sol
ctu. Bir titreme ahı geçirdi. 

-. Affımz~ ı:ica edeceğim 
baY.an Serpil. . . 

- .. Rica ederim efendim 
~imdi sizi eve bırakıp ben 
döner hemen hareket ede
rim. yolda hiç konuşm1yoru:ı. 
Başımı tirenin pençeresine 
dayandım. Geceye daldım. 

817/93 
Bugün işlerim, biaraz fazla. 

Çahşıyorum. Karşımdaki ma
sada çalışan arkadaşım bir 
gazete ile içeri girdi zavallı 
diye bir şeyler söylüyorlar. 
Ne oluyor bir felaketi mi 

. müjdeliyor ? 
- Bak Serpil genç bir 

tayyarecinin faciası gazetede
ki yazıları bile görmüyorum. 
Bir çılgına döndüm gülemi
yor, ağlıyamıyor, okuyamıyo
rum. 

Kafam durmuş gibi bir 
şey düşünecek halde değilim, 
arkadaşım halimden bir şey
ler anlamış ki beni teskin 
etmiye çalışıyor. Ölmedi Ser
pil, ölmedi diye çırpınıyor. 

Fak at ben bunları duymu
yorum kafam hiç bir şey 
almıyor. Biraz sonra ken
dime gelir gibi oldum. Gaze
teyi ellerim titriyerek aldım. 
Onu okuyacak kuvveti bnla
mıyornm gözlerimde. 

Dudaklarım titriyerek oku
yornm. 

Ölmedjğinc kani oluncaya 
kadar arkadaşıma daha fazla 
çalışamıyacağımı söyliyerek 
çıktım. 

Dizlerim titriyor gözlerim 
karanyor hemen b~r taksiye 
atladım. 

Annem kapıyı açınca şaıır
ch. çok hasta olduğumu söy

. liyerek yatbm. Kadıncağız 

• 

Mediha Tin 

başımda doktor getirmek için 
israr ediyor. 

Zavallı anneciğim bilmiyor

! ki gönül yarasını tedavi ede

cek biç pir toktor yokki 

Düşünüyorum kime sorayım 

nereye gideyim. 

Bir anda müdireme gitmek 

ondan vak ayı bütün etrafiyle 

öğrenmek, Fakat bu ümit 

pırıltısı bir anda söndü. 

O müşfik teyze bu haberi 

işitme mişse. Ondan da' v az 

geçiyotm. 

" 
Ondan hala bir haber ala-· 

madım. çıldırmadığıma şaşı

yorum. İşte masamın üzerinde 

bir zarf var. Fakat bu yazı

lar onun değil. Gözüme ya

bancı geliyor, ~akat onda bir 

şeylerin saklı olduğu belli. 

Damğaya bakbm Eskişehir 

Şaşırmıştım . 
Bayan Serpil. 

Size bu meşum haberi ver

mekle müteessirim. Fakat 

arkadaşımın sözünü yerine 

getirmek için yapıyorum. 

Bugün Gökhan gözümü 
açtı ve size yazmamı yalvar-

dı. Onun her arzusunu yap

mağa alaşık olduğum için 
bunu da yapacağıma söz ver

dim. Adresinizi biliyordum 

yazmakta da hiç bir mahzur 

görmedim. 

Gökhan bundan bir kaç 
gün evvelki uçuşta küçük 
bir kaza netieesi yaralandı 

onun sıhhatinden şüphe et
meğe mana yok çünkü iyileş· 
ti. Bir kaç gün sonra iyi va
kitler geçirnıenızı dilerim. 
Saygılar. Arkadaş• 

Osman 

Adreste vardı. Hemen bir 
mektup yazdım. Ona içimin 
bütün coşkunluk. 

Bugün biraz başımdaki ser 
semlik geçti. 

Bir Hafta geçti hali cevap 
yok. Gene ümitsizlikler için
de çırpınma ya başladım. Tel 
graf çekmek için çıkarken 

od"\cı elime bir zarf tutuştur
du. Sevincimden ne yapaca
ğımı bilmiyorum. Gene onun 
yazıları deyip onun yazılarını 
ne zaman içime sindire sin
dire okuyacağım. Ne zaman 
onun yeşil dalgalan arasına 
kendimi bırakacağım. 

• Devamı Yar • 

Aptal adam! 
Baştarafı 1 lncl sahifede 

on defa sizi ziyaret eder. 
Bir fincan kahvenizi içmiş

se, on fincanla, bu bir fin
canlık hatır almayı ödemeye 
kalkar .. 

Sonra da na91l söyliyeyim, 
silik bir adamdır, kendisini 
göstermez, göstemeyi istemez .. 
Hiçbir şeyle övünmez.. hiçbir 
şeyle gllrurlanmaz.. Dümdüz 
bir adam.. Melek gibi bir 
adam .. 

Karşısındakilerden biri, o
tuz iki dişini birden göste
ren, yılışık, yayvan bir kah
ltaha ile, sözünü kesti : 

- Desene ki, dedi, abda
lın birisi... Ben, köşemde 
içimden cevap verdim : 

- Evet, abdal, tıpkı senin 
'b" 1 gı ı ... 

----- -
TANRIERİ 

Aydın Vakıflar . · 
idaresinden 
Aydın Vakıflar idaresi için 

321 lira 59 kuruş ke.şif bedel-· 
li olan bir tak ' yaptırılacaktır. 
Takın 28/10/988 · gününde 
tecrübesi yapılmış olarak ida
reye teslimi şarttır. İhalesi 
18110/938 salı günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. Taliplerile fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7 ,5 muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın Vakıflar ida-
resine müracaatları. 848 

4 8 12 16 
Nazilli 
Belediyesinden : 

Aşağı Nazillide belediyE ce 
yaptırılacak 898 lira 45 ku
ruş bedeli keşifli umumi hali 
inşası açık eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 21/10/938 Cu
ma günü saat 16 da Nazilli 
belediyesinde yapılacaktır. İs
tekliler bu husustaki pilin 
ve fenni şartname örneklerini 
belediye fen dairesinden te
darik edebilirler. İstekliler 
açık eksiltmeye girebilmek 
için bedeli keşfinin % 7,5 
tutarı olan 67 lira 16 kuruş
luk belediye vezne makbuzu 
veya tahvil veya banka mek
tubu ile birlikte 21110/938 
Cuma günü saat 16 da be
lediye encümenine müraat 
etmeleri, 

[837] 30 7 14 19 

Bölge sanat oh.ulu 
Direlı törlüğünden 

Parasız yatılı seçme sına
vına giripte kazanamayan ta
lebenin yarım yatılı olarak 
kaydına devam edilmektedir. 
İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yarım yatılı talebe 
okulda öğle yemeği yemek 
hakkını haizdir. (869) 

14 15 16 18 19 20 21 

Aydın icra 
dairesinden: 

YOZ 3 

Gayri menkul malın açık 
artırma ilanı 

Alacaklı: Germencikte mu
kim Makbule velisi keziban; 

Borçlu: Germencikte mukim 
Eleogüllülü bacı İsmail. 

Satılan gayri menkul: Ta
punun haziran 313 tarih ve 
45146 sayısında kayıtlı Ger
meucilc kilise alanı elengiillü 
mevki inde · ve · içerisinde 92 
adet büyük incir ağacı ve 14 
adet küçük incir ağacı ve 1 
çitten damı mevcüt 6433 met

re murabbaı incir bahçesinin 
tamamıdır. 

Hududu: Ş~rkan · 'ç'ay gar
garben çavuş oğlu bahçesi 
şimalen Osman zekF bahçesi 
cenubeo.. ~ır ,Hüseyin · bahçesi 
ile ç.evrili. , 

Kıymeti: .Bu y~rin . ta~am~
na yediyiiz lir~ .. luyr:ne~. ,tak; 
dir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve · 
gün: Aydın icra dairesinde 
1/11/9:38 ta.rib,ind~ salı günii 
saat 15 de yapılacaktır. 

Yukarıda cinsi ve tapu ta

rih ve n~marası ve kiymeti 

yazılı incir bahçesi 7 /9/938 
tarihinde yap~hm açık arttır
ma sonunda en çok artıran 

müşterisi germeocikten Ha

mit çavuş oğlu ismail üzerine 

582 lira bedelle ihal~ edilmi~ 
isede ihale bedeli verilen me

hil zarfında müşteri tarafından 
icra dairesine tamamen yab

rılmamış olduğundan gayri 

menkul yeniden onbeş gün 
müddetle açık artırmaya çı

karılmıştır. 

Üstünde bırakılma muame
lesı 11111938 taririnde salı 
günü saat 15 de Aydın icra 
dairesinde yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayri menkul en 
çok arttıran müşterisi 'üze.:-ine 
ihale edilecektir. ihale bedeli 
peşindir müşteriye ayrıca mehil 
verilmiyecektir, Arttırma şart
namesi ilan tarihinden itiba
ren her kesin görebil
mesimesi için açıktır. 

Yüzde iki buçuk delliliye 
teslim masrafı müşteriye ait
tir. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk pey akçesi 
veya banka teminat mektubu 
aranır. Gayri menkulu alma
ya istekli bulunanların sabş 
günü muayyen saatte icra 
dairesinde hazır bulunmaları 
fazla malumat almak isteyen
lerinde belediye dellalına mü
racaatları ilan olunur. 870 

• l 

lıııttya:ı: aahibl ve Umumi Nejrlyat 
Müdürü ı Etem Mendreı 

Bauldıvı Yet ı 

C. H. P. BHımevi 
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DOKTOR -fj 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

l•P"!!'O~~lll1•••~111''1111111'~flPlllllJ!:l~U1HlllJll~~lll"tl(J'"'qUtı!!tllll"lq~~ 
~~~~~~~·~t'l'ıııreıtıı~llı:'ıllı~~~h~ııııi!!:'ııı~ı~ı1~ıı1~j 

!1 Demir iş atölyesi !) 
:t Yeni aÇılan ve sanatokulu me. ~j 
:l zunları tarafından idare edilen fl 
!I, DEMiR iŞ A TÔL YESlnde ~1 
1 

Her nevi Demir itit Galvanizli, Demir ye Kur· 1 
.. ,, fUD borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 1 t., fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç + 

1 
sahiplerinin atölyemize mllracaatları. 1 

: Adrea: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur .: 
+. ve Osman Alpsoy j• 
f~Tir"~~~~~§:849~· 

ve 
Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve eo kolay usullerle 
bilQmum biçki ve dikit dersleri gösterir kiiltÜr 

1 direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
. yurt açabilir masrafın çokluğu gözökollae al1ınarak 

1 
geri bırakılmaması için yurt dire törü bi umum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmışbr. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor derss leri ~erilir kayıt kapanmadan milraceat edin nam· ı 

' li) zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. J 
i' Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
f> 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

tt..ı&ııımııılhdllllıııdlllıı•llDiıaııbıııDBıllıımı.ı•lıııılı~·tmht6ı~ı6 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından biliimum memureyue en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalarım 

bassateaı tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

........................................................ 
• • : DOKTOR ~ 
• • • • • • • • • 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birhaci Stnd Da.bili Çocuk Hastalı.u..a.n Miita.haaa•aı 

ı • • • .. 
• .. 
' i P•ri• Tıp Fatr.iUtui Hutaıuı~lıarindeo İhti .. ab --: 

i MuayyeıaebanaiAydan'.ia Gui BuJy~ Saf:a.boılu diikluuua:ı• : 

ıaserindcı her giln 1abahda11 akp•• kadar Haıtala.riat t.a!>11I de.t ! ......................................................... 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzua bir tetebb11uo mahsuJü, tarihi JeAi ma.auile &DCIUIN•la --~ · 
caetli bir ömetl olan AYDIN T ARlHlm Aycbada Belediye ~. 

J Sllleyman Gezu, lıtaabulda Renuti kütüphane.sinden t~d.arik edebilh- . 

l 
Iİnis. : · 

Ayduua bütün tarihi rnalut.0Abndaa, batluı eotra.fi tabil 111.;ıUe-.. .' 

uaı ela bu kitaptan atrenecekdnb.. • . ' 

Yazanlar: ASAF GÔKBE.l.w H1KMET ŞÔLENER 
Her Aydınlmın bu eserden bir tane ediıunmni tavsiye ed:e,.u· 

Fiab 2SO kurutbır. 

AYDIN ' .. 
• l 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a verınn .. . ' 

Basımevimizde 
: ' ·~ . :. . . ,· ' :_ . . ~ . :. . ... : . 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar . 

Evlenme 
Evrak kayt 

Öliim Doğum 
.. 

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


