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'Başvekilimiz Arnavµt
luk sefirini kabul etti 

Ankara 14 - Arnavutluk 
hükumetinin ye~i sefiri, bu* 
srfi,n başvekil Celal Bayar ta
rafından baş vekalet daire
sinde kabul edilmiştir. a.a. 

Hitler /(rop /abri
halar ını ziyaret etti 

Berlin 14 - Hitler dün 
loop fabrikalann ziyaret et· 
miştir. a.a. 

-·-ingiliz Elçisi kont 
Ciganoyu ziyaret 
etti 

Roma 14 - İogilterenin 
Roma Büyük elçisi it al ya bari .. 
·ciye nazırı kont Ciyanoyu 
ziyaret etmiştir. 

Romadaki siyasi mahfeller 
de temin edildiğine göre bö · 
yük elçi, İtalya İngiliz anlaş
masının, İngiltere ve İtalya
nın iktiham edeceği müşkül

lere karşı Londranıu cevabını 
ha'riciye nazırına bildimiştir. 

a.a. 

Japon Başvekili 
sefirleri kabnl etti 

Tokyo 14 - Japon Başve
kili, hariciye nazırı sıfatiyle 

eğle üzeri, birbiri arkasından 
Fransa, logiltere, Birleşik A
merika, Mançoko, Almanya 
ve İtalya scfirlerini kabul et-

. rniştir . a.a. 

İspanya halk hüku
meti bir beyanname 

neşrettti 
Barslon 14 - İspanya halk 

cephesi beynelmilel demok
rasiye hitaben bir beyanna
me neşretmiştir. 

Beyannamede; harp aleyhta
rıyız. Zira harbin bütün fela
ket ıztıraplarmı çekmiş bu
unuyoruz. 

Devletler bizi faşistlik kar
şısında bulundurmaktadırlar. 

Habeşistan~ Avusturya ve 
Çekoslovakyadan sonra bu 
devlet bizi de vaziyete soka-
caıilardır. Bu devletler karşı
larmda Münihte parçaladık-

ları şekilde bir devlet iste

mektedirler. Demokratlar va
zifelerini yapmalı ve lspan· 
yaya yardım · etmelidirler de
mektedirler. 

Hak yerini buldu 
Aydınspor Ege birincisi oldu 

Eğe çevresi Liklerinin fi. 
nans oynıyan Aydınıporla 
İzmirin Doğanspor takımı a
rasında oynanan ve beraber .. 
likle biten 11 Eylül 938 ta
rihindeki maçta Doğanspor 

ı lisansı bölgededir diyerek 
Galatasaraydan Reşadı oy
natmıştı. O vakıt bu oyuncu• 
ya lisansız olduğu için itiraz 
eden Aydınsporun bu itirazl 
genel merkez ve futbol fede 
rasyonuna da arzedilmişti. 

Futbul federasyonundan 
dün bölgemi:ı:e ğelen bir ya
zıda Reşadın o maçta Doğan 
spor takımında oynamak hak-

İtalyan gönüllüleri 
dönüyor 

Kadiks 14 - İspanyadaki 

İtalyan gönüllüleri Napoliye 
dönmek üzere vapura binmiş-
lerdir. a.a. 

kına malik olmadığı yapılan 

tetkikat ve tahkikatla sabit 
olduğundan hükmen mağlup 
sayılarak Aydınsporun Ege 
çevresi şampiyonu olduğuna 
karar verildiği ve keyfiyetin 
ayrıca İzmir bölgesinede teb
liğ edildiği bildirilmektedir. 
Bu suretle Aydınsporun hak
kı meydana çıkmış oluyor. 

Ege şampiyonu olan klü
hümüzü tebrik eder ve ken-
disindon gurup birincilikle .. 

rinde de ayni muvaffakiyete 

erişmek için çok gayret 
bekleriz. 

Macar- Çek müzake
ratı durdu 

Peşte 14 - Komaoorada 
yapılmakta olan Macar - Çe
koslovak görüşmeleri dün in
kitaa uğramış ve murahhas
lar Peşteye dömüşlerdir. 

Partimiz kamun kongr.e günleri 
Kamun Tarihi Günü İlçesi 

Bağarası 1111/938 Salı Söke 
Söke merkez 

" " " " 
Doğan beyli 2 

" 
Çarşanba il 

Akköy 3 
" 

Perşenbe Aydm 
Germencik 4 

" 
Cuma 

" Köşk 5 
" 

Cumartesi " 
Ortaklar 6 

" 
Pazar 11 

Koçarlı 7 il Pazartesi 
" 

Cumhuriyet 8 
" Salı " 

Zafer 8 
" Salı " 

Akçaova 9 " CarşanbaL Çine 
Merkez Çine 9 " ,, 

" 
Karpuzlu 10 " Perşenbe il 

İnebolu 11 " Cuma Bozdoğ<\o 
Hay dere 12 " Cumartesi 

" 
Bozdoğan 12 " " " 
Aaraph 13 

" 
Pazar 

" Yenipazar 13 " il " Dalama 14 
" 

Pazartesi Aydın 

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

Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

Orta 15/10/938 Cumartesi 20 Orta M. mektebinde 
Hasan E. semt16/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17110/938 Pazartesi 20 Dükkanönü kahvede 
Köprülü 18110/938 Salı 20 Parti kurağında 
Mesudiye 19110/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

kahvesinde 
Mqrutiy&t 20/10/938 Perşembe 20 Meşrutiyc:t mahalle 

kahvesinde 

• 

C. H. P. Ocak 
kongreleri 

Cuma mahallesi Parti oca
ğı kongresi ilbay ve parti 
başkanımız Özdemir Günda
yın başkanlığında dün ~ece 
saat yirmide toplanmıştır. 

Mahalli dilekler etrafında 
kongrede hazır bulunan be-
lediye reisi Nafiz Karabudak 
tarafından lizımgelen izahat 
verildi. 

Yapılan seçimde asli üye
liklere Mehmet Ali Sezgin, 
Rahmi Önder, Reşat Özgen • . 
Emin Sezer ve Mehmet Di-
ker, yedek üyeliklere de Tev
fik Bicant Nuri Karakaş Mus
tafa Bayramt Sırn Gürsel ve 
Hyydar Aydın seçilmişlerdir. 

Delegeliklere de Osman 
Becerik ve Mehmet Ali Sezgin 
seçilmiştir. 

Bunların yedekleri Ahmed 
Y aşıgan ile Abdulla Vardardır. 

• .u o 
Partimiz Umurlu kamun 

kongresi dün ilbay ve parti 
başkanımız sayın Ö. Gün
dayın başkaolığıuda toplandı .. 

Kongrede ilyönkurul üye
sinden Hamit Altıparmak da 
bulundu. 

Delege ve kamunyön kurul 
üyelerinin eksiksiz bulunğnğu 
kongreye bir çok p,rtililerde 
iştirak etti. 

Ocaklardan gelen dilekler 
üzerinde ilbay ve parti baş
kanımız birer birer durarak 
izahat verdiler. Çok sami
mi bir hava içinde geçen kon 
gre sonuna, asli üyeliklere 
Mehmit Dirik, Mehmet Çakı
ci, Osman Bozkurt, Ahmet 
Bozkurt, Yahya Çayırlı. Ye-
dek üyeliklere: Mehmet Şen
türk, Necmi Eraydın, Hasan · 
Özer, Mustafa Yalçınkaya, 
Ali Albayrak. 

İlçe kongre delegeliklerine: 
Mehmet Dirik, İbrahim Çö
rüş, Osman Bozkurt. Yedek 
delegeliklere : Necmi Eraydıa, 
Ahmet Bozkurt, Mehmet Boz
kurt seçildi. 
Başkan gösterdikleri alaka

dan dolayı delegelere teşek-
kür etti ve hayırlı yolculuk
lar dileyerek kongreyi kapadı. 

... • ' ~\, <i ., ... • : .. • • ~ '. • f 

Kongreye davet 
C. H. P. Orta mahalle 

ocak başkanlığından: 
Ocağımızın yıllık kongresi 

bugün saat yirmide Orta 
M. mektebinde yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşların her halde gel
meleri rica olunur. 
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Ulus gazetesinin güzel bir makalesi 

" Belediye seçimlerinin ve verilen 
reylerdeki ittifakın manası " 

Yurdun her tarafından ge
len telgraflardan, on günden 
beri devam eden belediye se
çimine kadın ve erkek rey 
sahibi vatandaşların yüzde 
80 - 90 ve bazı yerlerde daha 
fazlasının seçmek haklarını 

kullandıklarını ve hepsininde 
ittifakla Cumhuriyet Halk 
Partisi namzetlerine rey ver
diklerini öğreniyoruz. 

Bunun gerek içte ve gerek 
dışta · büyük bir manası var
dır> O da vatandaşların mem
leket işlerini kavramak ~e 
yürümek bakımından ne ka
dar kuvvetli ve ahenkli bir 
birlik' ' teşkil ettikleridir. 

reyle tesbit edilecek olsa, o 
ey ve aile içersinde dahi bir 
çok münakaşalar ve hatta 
mütenakıs fikirler meydana 
çıkar ve bunlar birbirleriyle 
çarpışırdı. 

Hele ~ehirler ve kasabalar 
bahusus bizim bir çok kasa
balarımız gibi az nüfuslu be
lediyeler, çerçevesi genişlemiş 
efradı artmış, fakat biribirile 
yakın münesebet ve alaka- . 
ları devam eden ailelerden 
mürekkep olunca, seçime gös
terilen alak o nisbette derin 
olurdu. Nüfusu çok şehirlerde 
ise intihabatta amil olan fak
törlere şahsi, mahalli, ve ıi
yasi daha bir çok sebepler 
inzimam eder. Öyle yerlerde
de reyler dağılır. Belediye 
seçimlerin yukarida bahsettiği· 
miz zorlukları ve neticesinin 

B~lediye seçimlerinin 'neti
cesi .,her yerde D?emleket ef
karı .umumiyesinin ve siyasi 
temayüllerinin bir makesi ad
dolu~ur. Açık olan hakilratte 
zattr~ budur. Çünkü belediye 
se~imleri, diğer milli meclis
le~ seçimlerinden farklı ola
rak: bir şehrin veya bir kasa
banın sakinleri arasında kim
lerin iş başma getirileceğini 

tesbit eden bir seçimdir. İş 
başına getirilecek kimsele ise 
pek çoktur. Bunlar, vatana, 
millete ve partimize bağlılığı 

kadar amme hizmetlerine ve 

1 aldığı ehemmiyetli mana da 
bundan ileri gelir. 

1' 
şehir işlerine vakıf olan, tem-
sil .~deceği muhitin ve: halkın 
sevgisini kazanan, bir kelime 
ile vazife görecekleri meclis 
ve eocümenlerde kendilerioi 
seçenlerin reylerini ve hakiki 
menfaatlerini temsil edecek 
kudret ve liyakatta olanlar
dır. Bu vasıftaki vatan ço
cukları da yurdümuzda nadir 
değildir. Onun içindir ki, bü· 
tün rey sahiplerinin: reylerini 
müttefikan Halk Partisi nam
zedlerine verdiklerini öğren

diğimiz zaman halkla parti 
arasmdaki bu kaynaşmayı, 
bu r biliği gözle ğörür gibi 
oluyoruz. 

Rey sahibi vatandaşlar, 
evvela kendi aralarında ve 
cumhriyet halk patisi örgüt
leri içinde kimleri seçecekle
rini uzun müzakerelerden son
ra tesbit edilmişler, en çok 
intihab edilmek kabiliyeti 
olanları semişler ve onu hcm
şerilerinin tasvibine arzetmiş
ler, onlar da bunları beğen
mişler ve reylerini vermişler. 

Böyle olmasaydı hatta ana
nenin baba hak ve salahiye
tine fer veren ve bir vakitler 
dilimizde pederşahi denilen 
partiyarkal sistem haricinde 
bir aile içersinde, o ev veya 
ailenin idaresini kimlerin tan- .' 
zim etmesi lazım geleceği ' ' 
aile fertleri arasında serbest 

Türkiyede Atatürk rejimi
nin ve cümhtıriyet ideresinin 
ve bütün bu rejim ve idare
nin bağlı bulunduğu Cümhu
riyet Halk Partisinin progra
mı millet ve memleketin mu
kadderatına hakim olduğu 
gündenberi daima bu büyük 
birlik görülmüştür. Bu rejim 
ve bu proğram her gün daha 
ziyade artan semereli faali· 
yeti erin yurdun her tarafında 

yarattığı eserlerle milletin 
kalbinde o kadar büyük bir 
itimat ve muhabbet uyandır
mıştır ki, artık rejim ve P arti 
tamamiyle milletin ve millet 
rejimin ve Partinin olmuştur. 
En serbest şar tlar ve en ge
niş kanuni salahiyetler dahi
linde yapılan seçimde mem
leketin en küçüğünden en bü
yüğüne kadar mütesanit, ve 
şuurlu bir vahdet gösterme
ainin kıymetini bu ı:w'ttada 
görmek kabildir . 

Biz bunu tabii goruruz. 
Çünkü bugünün rey sahibi 
türkleri Atatürk rejimiyle 
milli istiklal ve hürriyetlerini 
kazanmış ve her ne pahası-
na olursa olsun milletin hür
riyet ve istiklalini cumhuriyet 
esaslarına bağlılıkta görmüş 
yüksek şuurlu ve vatansever 
bir nesildir. 

Biz bu birliği her zaman 
her yerde ve her şeyde ol
duğu ve olacağı gibi bir ke· 
re şimdi de belediye seçimin
de gösteriyornz. Ne mutlu 
türküm diyene ve tUrk olana. 

imtiyaz aahibl ve Umumi Ne~rlyat 
MQdürü ı Etem Merıdreı 

Baıııldıvı ver : 
C. H. P. Ba11mevi 

- ---- -
Pa.!1s ~!~~P~.•~_! 

Ağlıyan ve Gülen Paris 
Paris ( Hususi muhabiri- 1 

miz yazıyor ). 
yanın akibeti hakkında ko
nuşuyorlar... Paris neticeyi 
büyük bir soğuk kanlılık.la 
bekliyor. 

Bu sefer bilmem Paris ba
na neye tuhaf göründü. ilk 
nazarda çapkınlığı ile göze 
batan bu koca şehir son teh· 
like bulutlarını atlattıktan 
sonra artık delirmiş gibi .•. 

Yorucu ve ağdalı bir eğ· 
lence merkezi olan şu ışık 
şehri, biran için durgunlaşan 
ruhları yeniden ateşlendiren .. 
On sekizine yeni basan çap
kın bir genç kız gibi oynak .. 

Geniş bulvarları otomobil 
insan ve kahkaha tufanlarile 
çınlıyor. Her tarafta canlılık, 
tazelik 've neşe var... Yüzler 
şı.m, gönüller şen... teessürü 
tatmamış mini mini bir çocuk 
kadar kaygusuz ... 
Kış modalarının teşhir edil

diği süslü vitrinler önünde 
biriken şık bayan gurupları, 
meşhur şaozelize caddesinin 
elektrik tufanına tutulmuş 

mağazaları önünde akşam 

gezintisi yapan binler· 
ce Paridi, tiyatro sinamalann 
kişelerinden bilet alınak için 
caddeJ.ere kadar uzanan insan 
diziler}, velhasıl genç ihtiyar 
herkes neşeli ... 

Avrupanm pek yakın za
manda yaşamış olduğu o 
buhralı günler en çok tesiri
ni gösteı mişti. 

Tayyare hücumlarına kar
şı Paris gizleniyor .. 

elektikler titrek ve fersiz 
ışıklarla sönmeye hazırlanan 
birer mum gibi cansız. . So
kaklarda karanlık ve sessiz 
insan gölgeleri dolaşıyor .• 
Herkes müteessirdir .. Yüzler
de haklı bir üzüntü izleri be
liriyor. 

Geniş meydanlarda, büyük 
gazino önlerinde binlerce in
san kümesi .. 

Her kes duyuJm ıktan kor
kar gibi yavaş konuşuyor. 
Şurada burada toplanan üçer 
beşer kişilik gruplar var, her 
kes biribirine müphem sual-

ler soruyor. Neticeden emin o
lan kimse yok... Banliyolara 
giden trenler hınca hınc dolu. 
Garlarda silah altına çağrılan 
ihtiyatların anneleri, sevgili
leri ağlaşıyor, gözler yaşlı 

gönüllüler bedbin... Ana baba 
günü yaşıyor ... 

Gazetelerin son tabıları da
kikasında satılıyor. Bütün 
gözler o kara sabrlarda ufak 
bir sulh ışığı arıyor.. Fakat 
üst üste gelen ümitsiz haber
ler, çehrelerdeki bedbinliği 
arttırıyor. Fasılasız inkisarı 
hayaller .. 

Nihayet son bir öm' t ve , 
son bir gayret .. Dört büyük 
devletin şefleri Münihdedirler. 
Yalnız Avrupanın değil dün-

Sinemalar, tiyatrolar, gazi
nolar bom boş.. Herkes so
kaklara dökülmüş.. Radyola. 
rın, gazete matbaalarının ön· 
leri hıncahınç dolu ... 

İşte... O beklenilen sevinç
li haber bütün Parisi çıola ; 
tıyor. Art.k o fısıldaşuı -
guruplardan fersiz elektrik-
lerden eser yok. .. Çılgın şe- · 
bir adeti çıldırmıŞ gibi.. . 
Kahkaha tufanları yiikseliyoır. 
Müvezziler bağrıy9r, sinema·· · 
larda geçirilen buhranlı daki
kalann fil~leri g~şteriliyor ...... 
Başve~il Daladiyeye Fransız 
başvekillerinin nadir tesadüf ·~ 
ett iği muazzam bir karşılama 
merasimi yapılıyor... Herkes 
neticeden meıtıoun. : ·, F'akat 
Avrupa bu memnuniyeti kim~·. 
medyun?. , . 

Amerik~lıl!lr, reisicumhur 
Rozveltiq Hit~er nezdindeki , 
teşebbüsile sulhun . kurtanld~
ğını söylüyorlaı:· · İtalya . is~ . 
"Avrupa bu güzel neticeyi 
Musoliniye medyundur ,, di-
yor. Fransa ve İngiltere Çem·· · 
berlaynın sulh için gösterdiği 

1 

sonsuz gayretlerle tehlikenin 
atlatıldığı iddiasıoda israr 
ediyor,. Artık ağızlar açıldı. 
Herkes kuyruğun yağh tara
fını kendine ayırıyor ... 

Fakat ne olursa olsun bu
gün Avrupa değil bütün yirM 
minci asır dünyası hakiki 
ve meşum bir tehlikeyi atlat · 
mış bulunmaktadır, 

Paris daha çılgınlaşsa yine 
hakkı var ... 

Talat Kulay 

ı-Nöbetçi Eczaneler 
1 Bu gece nöbetçi eczane : 

~. 1 ~ ·~: -~~ ;, : '· ·: . • . • • ... ~ . t 

Halit Tığlıoğlu eczanesidir. 
---
C. H. P. Basımevi 
Müdürlüğünden 

Basımevimizin cild servisine 
ilk mektep mezunu iki çırak 
almacaktır. İsteklilerin basım 
evimize müracaatları. 

Südet eternasyonal 
Komisyonu bir 
Beyanname neşretti 

Berlin 14 - Südet mese· 
lesinin halline memur olan 
enternasyonal komisyon bir 
tebliğ neşretmiştir. 

Tebliğde komisyon, Alman· 
yanın hakimiyetine giren Sü
det mıntakasının 5 teşriniev
veldeki hat esasına göre an· 

. laşmanın altıncı maddesi mu- , 
cibince komisyonun teklif ede
ceği hududtan. esas olacağı 
ve diğer mıntakalarda , bl~pist 
icrasına mahal olmadığına 

karar vermiştir. 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 10 

' , Mektup Osman beyden ge-
liyor. Gö.khanı bir kaç güne 
kadar. hastaneden çıkaraca-

ı . 
ğını ıyazıyor. I.nanamıyorum 

gözleı;iine tekrar okuyorum. 
Onu. bir haf ta sonra karşım
da göreceğime inanarak he
men kalemi aldım, ona yaz
mıya başladım, fakat ne ka
kar yazsam içimdeki ateşin 

sönmiyeceğine eminim. 

yünler bitip tükeniyor, se
aeler gibi. Bu bir kaç günü 
nasıl geçireceğim. 

Bu · 'gün evrakl.ar biraz 
fazla ~ hiç 'olmazsa onlarla o
yalanırım. 

Bir evrakı temize çekiyor
dum. KapmJn aralandığını 
duydum hiç meşgul olmadım. 
Birisinin gözlerimi tuttuğumu 
hissedince kızdım, benimle 
bu işimin çokluğunda şaka
laşaht. adama, hiç ses çıkar
mıyor. Elleri ile gözlerimi sı

kıyor beni işimden ala koy
mamasına rica ettim ona. 
Ş,imdi bu oyunların sırası 

olmadığını söyledim. O söy
lenen lakırdıları işitmemiş 

gibi davranıyor, Bu münase· 
betsiz arkadaşa karşı nasıl 
hareket edeceğimi şaşırdım. 
Tekrar sert bir sesle heni 
hır akmasını söyldim. Hırslan
mayınız diye bir ses inle
di. Bir deliye dönmüştüm. O
nun sesi evet yanılmıyorsam 

onun, beni aldatmaması için 
yalvardım. Artık o bu oyunu 
bırakarak yanıma geçti. İşleri
mi biraz bırakıp •çıkmamızı 

söyledi. Onu yanıma oturt
tum. 

Yarasının artık tamamiyle 
kapandığını üç ay istirahatli 
geldiğini söyledi. Fakat yüzü 
biraz sararmış gözlerinin altı 

çürümüştü. 

Biraz daha manalaşmıştı. 
İşlerimi arkadaşlardan birine 
't'erdim. Çıktık yüryoruz. Ne
reye gideceğimizi kararlaş

brmadan : 
Çamlıca yoluna kadar çık

tık Onun yorulacağından kor
kuyorum. Bir araba geçiyordu. 

- Binmezmisiniz Serpil. 
- Teşekkür ederim. 
- Çamlıcaya kadar epiyce 

ltir yol. 
Araba ilerliyor hazan bir 

kamçı şaklaması sonra nal 
sesleri. 

Artık Gökhan bugün Ser
pile kafasının, .kalbinin anah-
tarlanİıı veriyor. Ooa 
kalbinin en kuytu köşele-
rinin açıyor. Bu sözler 

Mediha Tin 

Serpili titretiyor. Bir etkek 
ağzından sevilmek lafını ilk 
işiten bir kızın kalbi~i alt 
üst ediyor. İradesini zorlukla 
zaptediyor. 

Oturuyorlar. Yeşil çamlara 
karanlık ininceye kadar. Son· 
ra gene at kişnemeleri, nal 
sesleri. 

- Neden bu kadar geç 
kaldın Serpil. 

- İşlerim çoktu anne. 
- Beni iyice merakta bı-

raktın . 

- Bunlara alışmalısın. Ar
tık anne kızının iş adamı 
olduğunu unuttun mu yoksa. 

• "' . 
Saatlar günleri günler ay

ları kovalıyor. rpil artık 
mesut günler yaşıyor. Gök
hanla hemen her gün bulu
şuyorlar. Onunla saadetin en 
erişilmez yerine çıkıyorlar. 

Serpilin kalbini yalmz bir şey 
acıtıyor kanatıyor. Gökhanın 
şimdiye kadar ona hiç evlen
mek teklifinde bulunmaması 
yalnız o bu saadetin bir gün 
uçup kaybolacağından kor
kuyor. 

21 Temmuz 193-
Bu gün hayatımın en güzel 

gününü yaşadım. Evet en 
güzel gününü çünkü kalbimin 
hakimi bana hayatımızı birleş
tirmekte hiç bir mahzur ol
madığını söyledi. Ona göz 
yaşlarım cevap verdi. 

O bu akşam meseleyi ai
lesine açacağını bende müj
deyi anneme vereceğimi söy
leyerek ayrıldık . 

Ne mesudum artık. Benim 
de bir yuvam olacak, bende 
her genç kız gibi yuvamın 
annesi. Ondan hiç ayrılmıya
cağım. Yuvamı şen sesler 
süsliyecek. 

* ,,. :$ 

- Bu gün seni çok neşeli 
görüyorum Serpil. 

- Bu neşemi anlatmama 
müsaade eder misin anne. 

- Dinliyorum kızım. 
Nereden başhyacağımı bil

miyorum. 
Heyecanımdan gözlerimi 

kırpacak halde değilim. 
Annemin sabırsızlığını yü

züne düşen renğinden anlı
yorum. 

Nihayet dizine yattım. Baı· 
)adım söylemiye. 

Müsaade edersem ben ni· 
şanlanıyorum anne. 

Nişan mı :diye kekeled. 
Hayretten parlıyan gözle

rini gözlerime dikmiş arkası

nı bekliyor. 

c--.=:::ı..... 

Çok çocuklu 1 Bölge sanat okulu 

A·ı 1 •1 •• k.... 1 Direktörlüğünden 
ı e ere verı en mu a -

• Parasız yatılı seçme sına-
fat sıkı kontrol edılecek vına giripte kazanamıyan ta-
~ lebenin yarım yatılı olarak 

Sıhhat ve içtimai muavenet kaydına devam edilmektedir. 
vekaleti çok çocuklu annele- isteklilerin okul yönetkesine 
rinin mükerrer müracaatlarına başvurmaları. 
meydan verilmemesi ve bun- Not: Yarım yatılı talebe 
ların para mükafatı hakkın- okulda öğle yemeği yemek 
da bir tamim neşredilerek hakkını haizdir. (869) 
alakadarlara göndermiştir. 14 15 16 18 19 20 21 

Umumi hıfzıssıhha kanunu- Aydın Vilayeti Daimi 
nun 156 ıncı maddesine tev· 
fikan bu kanunun neşrinden Encümeninden : 
sonra sağ çocuğu altı veya Aydın Ziraat müdürlüğün-
altıdan fazlaya baliğ olan de mevcut Maro ve Mayer 
annelere verilmekte olan pa- tohum kalbur makinelerinden 
ra mükafatı için müracaat 10 adedi Aydında tamir edil-
eden annelerin hazan iki de- mek ve tamir edildikten son-
fa müracaat ettikl~ri görül· ra mahallerine gönderilmek 
mektedir. Sıhhat vekaleti ıartiyle ve 27/l0/938 tarihli 
göndrdiği hu tamimle alika- Perşembe günü saat 15 te 
dar memurlar müracaatlan Vilayet Daimi , encümeninde 
iki defa ve sıkı surette kon· ·. ihale edibnek üzere 15 gün 
trol etmelerini bildirmiştir. müddetle açık eksiltmeye çı-

kanlmıştır. · 
Bundan başka mükafat ha- Tamir için muhammen be-

valeleri gönderilen annelerin del 400 liradır. Muvakkat 
veyahut çocuklarından her teminat akçesi 30 liradır . 
hangi birisinin ölmesi yüzün- Fazla malümat almak istıa-
den bazı vilayetlerce mükafa-
tın tediyesinde tereddüt edil· 
mekte ve keyfiyet vekaletten 
sorularak işin uzun bir za
man sürüncemede kalmasına 
sebebiyet verilmektetir. Bu 
Kanuna göre ölen annenin 
bütün hakları mirasçılarına 
intikal etmektedir. Bu müna
sebetle mükafatı gönderilen 
annenin vefatı tarihi müra
caati taril~.inden sonra vuku 
bulmuşsa mükafatının kanuni 
mirasçılarına tediyesi veyahut 
çocuklarıodan birisinin vefatı 
halinde de gene mükafahn 
anneye verilmesi lazımgeldiği 
de gene bu tamimle alaka
darlara bildirilmiştir . 

- Evet anne 
- İşte bu koskoca göklerin 

hakanı kalbimin de hakanı 
oldu. 

Annem çok memnun görü
nüyor. 

- Senin beğendiğin her 
şeyi ben de beğenirim Serpil. 
Teşekkür ettim. Başımı ku

eağına koydum. Göz yaşla

rımız birbirine karışıyor. Ya
rını bekliyorum. 

32/T e mmuz/93 
Çayımı bile içmeden soka

ğa Fırladım. Bankaya en er
ken giden ben olmuştum. Ha
deme şaşkın gözlerle hana 
bakarken ona da sevincımı 
söylemek istiyorum. Hatta 
St sımı işittirebileceğim her 
kemse. Saat onu çaldı daha 
kise yol.. Birden Büromun 
kapısı açıldı. Şaşırdım. 

Bir anda müdiremin gözle
rile karşlaşınca. 

Devamı var 

yenlerin encümen kalemine 
müracaatları. 

(872) 15 19 22 26 

Zazi 
Aydın Emniyet müdürlü

ğüodeu aldığım 6/91 sayılı 
ikamet tezkeremi kazaen zayi 
eyledim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilan ederim. 
Aydının Germencik nahiye 

sinde mukim· Arnavut 
tabasından 

Kadri Dashay 
(873) 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Baltacık köyünü kndirlik 
mevkıinde hududu aslisi do
ğusu yol batısı g~dik Ali 
delicelili kuzeyi İbrahim oğlu 
Sadık güneyi Süleyman zey
tinliği ile çevrili 50 döaüm. 
zeytinlik esasen uzun İbra
him oğlu Mehmedin ceddin
den kalmak suretiyle malı 
iken 336 da ölmesiyle karısı 
Hatice ile evlatları İbrahim 
ve Talat ve kızı Pakize ve 
Müşerref ve Refika ve diğer 
karısı Zaide ve kızı Behiyeye 
kaldığından bahisle köy ku
rulundan getirilen ilmühaber 
vechile namlarına tescilini 
istedikleri bu zeytinliğe ben
zer bulunan tabu kaydının 
mahallinde tetkik ve tahkik 
ve tasarruf vaziyetinia araş
tmlmak üzere ilio tarihinden 
itibaren 12 inci günü mahal
line memur göndrileceğinden 
930 fiş sayısiyle yerinde bu- · 
lunacak memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 873 
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DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN 
NIENILEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütebassnı 
ve Operatörü 

Hastaların ı her güo Park karşısında Bay Hasan Kimi -E lin evinde kabul eder. 592 

~~~·~~~~"'~~ıın.;ıııı~.;1ııı:uµ!;•lll,;Q~~~111_;ııP.;tn~~qıı~~~~~1 
l~ıll~Ul~ıııb!dıııı."'='tU~lhuidlıi:iilllı~;ıuJlı.~lllliuılllıiHilllıiHlllhıu~llıı;,ııUıı.ıılllı .. ıl lhı.iiıJbıuıfllııuiıll lıuı~lhiıidlhi.ıtını .. ıtl,1 

Altı ay vade ile , 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilfımum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalanm 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

......................................................... • • ğl Demir iş atölyesi ğl 
l!J Yeni açılan ve san~tokulu ?1e- ~) 
&1 zunları tarafından ıdare edılen f1 

! DOKTOR : · 
• • i , FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mlitabaua•• ! ' • • 

l'I.~~ DEMiR İŞ A TÔL YESlnde t!~ 
r:•' !I Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur· f•J 

I
..:~~- şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen =.f_ .... • .. ~i 
.~ fennin icaplanna uygun şekilde yapılır. İhtiyaç : 

sahiplerinin atölyemize müracaatları. f4 
~ ~-[•~ Adres: Bezirgan kar§ısında Mehm.et Uygur P.~ 

[;~ · ve Osman Alpsoy ~·ı 
•4. ;ı,.,--~P'lllfl•~'''Ulll"IQl~'IJl~!f~QJ~lj1~'1f~;llfl'.._ıı~~ıqJ~QJ~lll~ 849 ~'ili~~~~"' 
18'5,,·~~ıı':'aır':."dlJi~ll=ıJlilıdlllilalil!lhı~lbıılillb•ıilJh•iitllllııllllhiıffllHllf•l•tilfbı,,iılllit•iil flbiılftınrt!IJll••lıl 

" ........... , ........... "' 
r; Biçki ve dikiş yurdu : 1 Süreyya Diker kayda başladı : 
~ En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle G 

: Pariı Tıp FaküJteai HamıneJ.erinden İhtia.a1ı ! • • 
ı MuayyenehaneaiAydında Gui Bulvannda Bafalıo•lu dilkkaaınıa : 
• • t üzerinde her pn sababdaa akpma kadar Hutalariaı bltW ede.- ! ........................................ ~ .......... ~ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tctebbuun mahsulü, tarihi yeni maııasile anlamanın lu~ · 

metli bir örneği olan AYDIN T ARiHini Aydında Belediye k&l'flaıad.a 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remrl kütüphanesinden tedarik edehUlr-
siniz. 

Aydının bütün tarihi maluınatından batka coğrafi tabii aıalü .... . 
hnı da bu kitaptan Öğreneceknnir.. 

Yaz.anlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tamye e.deru. 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 

~ bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür a g direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan ı 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak <i 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum ~ 
i; masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 4 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- @ 
~ ~ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- -
~ ~ - zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen ahnır. .a 

E 784 ~t:~;=Yur~=z~. ~~:~·:..y~ın7 i 
çok okunan bir tane gündelik, 
f[azetesidir. 

~ıı1a.1ı11ııııııWııı ·~ııtııa,1ııı1mııı11Dnıtl'ıııallıııılııııDııııaıtıı.ımntıımı.~6A~.t ,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a vennıı. 

Basımevimizde 
' . ' ~ "f. . ' . . ·, . . ~ .ı ,· . ~. ı:ı- • 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Karar 
Evlenme 

•• 
. Evrak .kayt 

Olüm Doğum 

defterleri hazırlaiımıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet ~abul etmez derecede ucuzdur 

• 1 . 


