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Büyük Şefimiz 
Atatürkün sıhhi 

vaziyetleri 
ikinci rapor 

İstanbul, 16 ( A. A. ) 
Riyaseti cumhur umumi ka
tipliğinden tebliğ ed\lmiştir. 

Reisi cumhur Atatürkün 
sıhhi vaziyetleri hakkında 
müdavi ve müşavir tabibleri 
tarafından bu akşam saat 
20 de verilen rapor ikinci 
maddedir. 

2 - Bugün dün akşama 
nisbetle daha iyi geçmiıtir. 
Asabi arazlar<la bir deği
şiklik yoktur. Nabız mun
tazaman 116, tantffüs 20, 
hararat derecesi 37 dir. · 

Müdavi doktorlar: Profe
sör doktor Neşet Ömer Ür
delk, Profesör M. Kamal 
Öke, doktor Nihat Reşad 
Bilger, Müşavir doktorlar: 
Profesör doktor Akil Mub
tar Üzden, Profesör Hay
rullah, diğer profesör Dr. 
Süreyya Hidayet Serter, 
Dr. Abravayya Marmaralı, 

Dr. Mehmet Kamil Berk. 

.ı Üçüncü rapor 
1 İstanbul 18 ( A. A.) -
1 Riyaseti cumhur umumi 

katipliğinden : 
1 - Reisi cumhur Ata

türkünslhhi vaziyetleri hak
kında müdavi ve müşavir 

tabipleri tarafından bu sa
bah saat 10 da verilen ra
por ikinci maddededir. 

2-Atatürkün umumi va
ziyetinde büyük bir deği
şiklik yoktur geceyi daha 
iyi geçirmişlerdir. Nabn; 
90-100 arasında teneffüs 

~ 18 hararet derecesi 36/4dür. 

Dördüncü rapor 
İstanbul., - Riyaseticum

hur umumi katibiliğinden 
tebliğ edilmiştir . 

1 - Reisi cumhur Ata
türkün sıhhi vaziyetleri 
hakkmda müdavi ve miişa· 
vir tabibleri tarafından bu 
akşam saat 20 de verilen 
rapor ikinci maddedir. 

2 - Reisi cumhur Ata
türkün rahatsızlıklafı ayni 
halde devam etmektedir. 

Nabız 120, teneffüs 22 
hararet 37 dir. 

a.a. 

Belediye seçimleri münasebetile 
1 

Büyük Şefimiz Atatürk 
C. H. P. 

Kongreleri 
Merkez ilcesine bağlı mef

ruz Dağ veova kamun kongre
leri 

Başvekile memnuniyet ve teşekkür
lerini ve millete muhabbetlerinin 

iblağını bildirdi 

Dün öğleden sonra Parti 
kurağında ilbay ve parti 
başkanımız B. Ôzdemir Gün
dayın başkanlığında toplan
mıştır. 

Ocaklardan gelen dilekler 
üzerinde konuşularak bunlar 
ilçe kongresine verilmek üze-

Bütün memlekette beledi- J ket işlerindeki şuurlu birliği-
ye intihabatının neticelenme- ne dayanarak muvaffak ol-
si ve vatandaşların reylerini 
müttefikan partimiz namzet
lerine vermesi münasebetiyle 
başvekil Celal Bayar tarafın
dan çekilen telgrafa Atatürk 
aşağıdaki cevabı vermişlerdir. 

Vali ve C. H. P. başkanlığına 
Aydın 

1 - Belediye intihapları ve 
rey sahiplerinin gösterdiği 
vatan sever tehalükü partimi
zin umumi . ba~kanı büyük şe-
fimiz Atatürke arzetmiştim. 

Lütuf ettikleri cevap sayın 
parti arkadaşlarımıza iblağ 

edilmek üzere ikinci madde
de aynen bildiriyorum. 

2 - Belediye intihaplarının 

1 
bittiğine dair olan telgraf mı-

zı aldım. Rey ıahbi vatan
daşlarımızın büyü bir tehalük 

ve şevkle intihaba iştirak 
ettiklerine ve reylerini C. H. 
partisi namzetlerine \1erdik
lerine büyük memnuniyetle 

muttali oldum. İstiklal savaşı 
ve Türk inkilibı, her hamle
sinde ve her safhasında mil-

letimizin yüksek siyasi ve 
medeni karakteriyle memle-

Milli 1'ıp kongı~esi 
mesaisine devam 
ediyor 

Ankara 18 (A.A.) - Milli 
Tıp kongresi bugünde mesai · 

sine devam etmiştir. Bir çok 
doktorlar muhtelif mevzular 

üzerinde tezlerini müdafaa 
etmişlerdir. 

muştur. re kabul edildikten sonra 
C. H. Partisin ideali ve kamun yönkurr! seçimleri ya-

proğramı ve cumhuriyet hü- pılmıştır. 
kiimetin icaraatı da ancak DAG KAMUNU : 
milletimizin bu yüksek alaka ' Asli üyelıklere Bay Ali 
ve hasletinde mesnet bula· , Gökyaprak, B. İzzet Bilgen, 
rak her gün feyizli bir ese- B. Ragıp Eğe, 
rini gösterebilmektedir. Dün Yedek üyelikler Mebmed 
ve bugün olduğu gibi yarın Şahin, Mürsel Çetin, Mehmet 
ve hatta memleket ve mille- Avcı. 

tin yegane kudret, ikbal ve Delegeliklere ilbay B.Ö.zd~-
refah kaynağı olan inkılap mir Günday, Ali Gökyaprak 
prensiplerinin ve cumhuriyet Rağıp Ege, 
rejiminin tatbikatı üzerinde • Yedek delegeliklere Mela
fikir ve elbirliğinin bu yeni 1 med Yapar, İsmail Keçioğl, 

1 

Ömer Koca cerid. 
tezahüründen dolayı aziz Ta· OVA KAMUNU: 

tandaşlarımıza ve başta siz ı Asli üyeliklere: Tahir Saraç 
olduğunuz halde parti Te Rifat Mendre9, Osman Bece-
hukumet teşkilatına tebrik, ·k rı . 
teşekkür ve mubabbetlerimin 
ib iiğını rica ederim. 

K. Atatürk 

Yedek üyeliklere Sabri Var 
dar, Mehmet ceyhan, Nuri 
Kahvecioğlu. 

3 - Bu vesile ile müşte- Delegeliklere: Tahir Saraç.. 
rek ideal üzerinde azmle be- Rifat Mendres, Sabri Vardar, 
raber yürüdüğümüz parti men
suplanna teb riklerimin ilave
sini rica ederim. 

C.H.P. umumi reisvekili 
Başvekil 

Celal Bayar 

1 Cumhuriyet 
Bayramı kutlu/ama 
Komi1'·gonu 
Onbeşinci Cumhuriyet Bay

ramı kutlulama komisyonu 
dün İlbay ve parti başkanımız 
sayın Özdemir Gündayıu baş
kanlığında toplanarak, Bay
ram kutlulama proğramını 

yapmıştır. 

Osman Becerik, Bayan ff aya 
taylan. 

Yedek delegeliklere Sabri 
Vardar, Hasan Tahsin Tnaa 
Mehmed Ceyhan, Hüseyia 
Ceyhan seçilmişlerdir. Koa
gra samimi bir hava içinde 
bitmiştir. 

Miralay Bek 
ltalya sefirini kabul 

etti 
Varşova, 18 - (Radyo) -

Hariciye nazın miralay Bek 
İtalya sefirini kabul ederek 
uzun müddet görüşmüştür. 

~ ' . . ' . ........ : . ' . . 

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

Kongreye davet 
C. H. P. Mesudie mahallesi 

ocak başkanlığından: 

Ocağımızın yıllık kongresi 
bugün saat yirmide Mesudiye 
M. kahvesinde yapılacaktır. 

Ocağı 

Mesudiye 

Meşrutiyet 

Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 
kahvesinde 

20/10/938 Perıembe 20 Meırutiyc:t mahalle 
kahvesinde 

Ocağımıza mensup partili 
arkadaşların her halde gel
meleri rica olunur. 

.. 

... 
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Büyük eser 
F. R. Atay 

Sıhhat ve İçtimai Yardım 
Bakanlığının on yıllık prog
ramını okuyanlar, yeni sene
nin belki en m9stesna hazla
nndan birini duymuşlardır: 
Küçük büyük merkezlerde 17 
bin yatak 150 muhtelif has
tane ve bir çok dispanser, ve 
idare edecek kadroyu yetiş
tirmek üzere icabeden ilmi 
müesseslerf 

Eğer mesele yalnız yapı ve 
yatak davasından iberet ol
saydı, cümhuriyet hükümetinln 
bu programını çok kısa bir 
zaman içinde tahakkuk etti
receğine şüphe yoktu. Fakat 
bir hasta yatağı, bir ihtisas 
ve cihaz şebekesi üstüne ku
rulmamışsa, onun ne kıymeti 
olabilir? On senelik Sıhat ve 
İçtimai Yardım bakanlığı proğ· 
ramının bizi bilhassa müte
hassis eden kısmı, bütün mü
cssesleri hep birden idare 
edecek ilim ve fen kadro3u
oun da bu memleket çocuk
ları tarafından tamamlanmış 

olacağıdır. 
Atatürküo eline geçen 1 ür

k.iye, yalnız harap, kiiltürsüz, 
fakir ve parişan değildi: Has· 
ta idi. Memleketimizin öyle 
köşeleri vardi ki yüzde dok
san beşi trahomlu, yahut sıt
malı, yahut..... bilmem han
gisini saymalı? Fakat biz 
Meşrutiyet efendilerinden ba
zılarmın bu hastalıkları saya 
say Anadolu türk neslinin 
inkıraza mahlıfım olduğu iddi· 
asında bulunduklarını hatırla

maz mıyız? 

Eğer nüfus açıkta ise, bü
tün maddi varınızı ve ceht
lerinizi toplayıp bir kaç se
ne içinde hepsini çatı altına 

alabilirsiniz. Fakat ne sıhhi, 
ne de fikri zaruretler böyle 
telafi edilemez: Fennin bütün 
yardımlarına ve hepsinin müd
det kısaltmaktaki faydaları· 
na rağmen, fidan nihayet 
zamanla büyür. • 

Bizler halkı tedavi etmeğe, 
ilaca inandırmağa başladık. 
Yani başlangıçları da başın
dan! İtiraf etmek lazımdır ki 
sıhhat bakanlığımız, maddi 
manevi imkan ölçüsünü dai
ma göz önüude tuttuğu, ke-

miyet gö terişine ehemmiyet 
yermiyerek, işini tam yap
mağı anane edildiği için, bü
yük muvaffakiyetler elde et
miştir. Bu muvaffakiyetler, 
evvela bızi, yani türk münev
verlerini eski zamanlardan 
kalma bedbinlikten tedavi 
etti; tiirk münevverl, memle-

1 keti bütün hastalı'~lanndan 
kurtarmak, süratle kurtarmak, 
ölüm şartlarım normalleştir-

AYDIN SAYJ l7l _, __ 
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Sabiha Gükçen 
Cumhuriyet bayramı 

için Türkkuşunun tören 
programını hazıhyor 

Ankara - Cumhuriyetin 
onbeşincl yıl dönümü töreni 
için Türk kuşunda hummalı 
bir faaliyet göze çarpmakta· 

dır. Daha şimdiden hazırlanmış 
olan hususi programa göre 
Ankarada yapılacak hava 
Geçit resmine Türk kuşunun 
elliden fazla motörlü ve mo
törsüz tayyaresi iştirak ede
cek ve bir çok paraşüt atla
yışları yapılcaktır. 

Karadan yapılacak geçit 
resmine motörlü ve motörsüz 
tayyare pilotu olarak Anka· 
rada türkkuşunun üçyüz gen
ci iştirak edecek, bir okadar 
gençte bağlı bulundukları şu· 
belerde cumhuriyet bayramı 
törenlerinde bulunacaklardır. 

Ankaradaki türkkuşu me
saisini ve tören hazırlıklennı 
başöğretmen bayan Sabiha 
Gökçen tanzim etmektedir. -·-

Romanyada 
Dört komünist tevkif 

edildi 
Bükre, 18 (Radyo) - Ba

sarabyanın merkezi Keşav 
divanı harbi komünistlik pro
pagandası yaptJtlarmdan do
layı dört Rusu mahkfun et
miştir. 

-~;k-;ü;kn;- olduğunu an--j 
l.:l dı. 

Bir rejim, medeniyetıni bil
hassa fikri ve içtimai eserle
riyle isbat edebilir. Çünkü 
bu eserler, para ile ısmarla
nıp kurlmazLı r; mutlak yük
sek bir kültür ve insanlık 
seviyesinin mahsulüdürler. Bu 
eserleri viicude getirmek için, 
memleket iktidarının başında 
sıtmah. traho hı, veremli va
tandaşları hatırına getirince 
uy!rnsu kaçan güzideler ha
kim olmak lazımdır. Bizzat 
biz o giinleri göreceğiz ki 
bakılmıyan bir hasta, bir me
suliyet veskası ol rak başı

mıza kakılacak, hala niçin 
bir trahomlunun gözü tedavi 
edilmediği vazife adamların· 
dan sorulacaktır. 

Elimize gelen vaziyetin hiç 
bir mesuliyeti Lizim değildi: 

Fakat o vaziyetin ıslah devri 
geçtikten sonra, hiç bir ma
zeretimiz de kalmaz. İşte Ata
türk kalkınma planının muh
telif kısımlarında çalışan halk 
bükümet adamları, bize hesap 
günlerinin şereflerini hazırlı

yorlar. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane 

Ziya Evren eczanesidir. 

-Bulgarietanda 
Bir tayyare fabrikası 

tevsi edildi 
Sofya 18 ( Radyo ) - Kı

zanlıkta Karoni Bulgar tay
yare fabrikasının genişletil
mesi için yapılan yeni tesisa
tın resmi küşadı icra edil· 
miştir. 

Almanganın geni 
Moskova elçisi 

Ber lin 18 - Hitler Alman
yanın yeni Moskova elçisini 
kabul ederek uzun müddet 
görüşmüş ve elçi devlet reisi
ne veda ederek yeni vazife
sine hareket etmiştir. 

a.a. 

Almanya 
Silah altında bulunan 
ihtiyatlarını terhis etti 

Berlin, 18 ( A. A. ) - Al
manyada silah altına alınan 

yüzbinlerce ihtiyat efrad1Dın 

ve iki senelik askeri hizmet· 
terini bitirmiş olupta muvak
katen hizmette ipka edilmiş 
olanların terhisine başlanm1ş
tır. 

- -+·-

İspanyadan 
İtalyaya dönen yaralı 

gönüllüler 
Napoli 18 - Kadiksten 

Salibiahmer vapurile 42 zabit 
72 Küçük zabit ve 636 Leji
yoner gönüllü yaralı gelmiştir. 

.......... -·--
Musolini ltalga 

Emniyet müdürlerini 
kabul etti 

Roma 18 ( Radyo ) - Bu 
sabah Musolini Venedik sa
rayında İtalyanın bütün Em
niyet umum müdürlerini ka
bul ederek senelik raporla
rını dinlemiş ve yeni sene 
mesaisi için tctliınatlar ver
miştir. 

Faşist meclisi diin 
Venedik sarayında 
toplandı 

Roma 18 ( Radyo ) - Ev
vekede haber verdiğimiz vec
bile bugün saat 22 de büyük 
Faşist meclisi Venedik ~ara
yında toplanacaktır. 

ita/ya Fransc:ıun 
fevkalade sefirini 
kabul ediyor 

Paris 18 ( Radyo ) - Dün 
akşam radyo ile neşredilen 
bir tebliğte İtalya hariciye na
zırı kont Ciyanonun Fransa
nın Roma maslahatgüzarı 
Plondeli kabul ederek Fran
sa hükumetinin: Romaya fev
kalade sefir olarak tayin 
edeceğini bildirdiği fransava
nın ltalya hü~fım· tince kabul 
edıldiğini bildirilmiştir. 

Halkevi başkanlığından 
Halkevimizde 1/11/938 gü-' 

nünden itibaren Almanca ya
bancı dil derslerine başlana-
caktır. · 

İsteklilerin her gün halkevi · 
bürosuna müracaat ederek 
adlarım kaydettirmeleri ilan 
olunur. 

7 4 yolcu taşıyacak 
Yeni bir Amerikan 

tayyaresi 
Bir İstanbul gazetesinin 

Vaşingtondan aldığı malüma
ta göre Boeing tipinde Ok
yanoslar üzerinde yolcu taşı
mak için hazırlanmış olan 
Devasa tayyaresinin tecrü
beleri bitmek üzeredir. 

Yetmiş dört yolcu taşıyacak 
olan bu tayyare, bir çok 
mevzii tecrübelerden sonra, 
ticaret nezareti teknisyenleri 
önünde resmi terübe uçuşla
rına başlamıştır. 

. Boeing tayyare fabrikalarını 
idare edenlerin temin ettik· 
lerine göre ilk tecrübelerden 
memnuniyet verici neticeler 
alınmıştır. Yalnız tayyarenin 
deniz ve havada daha kolay 
manevra yapılmasını temin 
içiu bazı ufak tadilata lüzum 
görülmüştür. Ayni tipte bu-
lunan ve yakında inşasına 
boşladacak olan diğer alta 
tayyarenin planında da bazı 
değişiklikler yapılmasma ka
rar verilmiştir. 

ispanya İç harbı 
Sala manga 18 (Radyo ) -

Frankist kıtaatı Ebre cephe
sinde son günlerde işgal et
tikieri araziyi genişletmişler 

ve bir çok makineli tüfenk, 
silah ve mühimmat elde et
mişlerdir. 

Yugoslavya Başve -
kili bir nutuk 
söyledi 

Belgr:.ad 18 ( Radyo ) 
Yeni intihabat devresini açar- · 
ken başvekil doktor Milano
stoyadinoviç uzun bir . nutuk 
söyliyerek Yugoslayanın Dış 

siyasetini' tenkit ~den devlet 
lerin bugün bu siyaseti kabul 
ettiklerini beyan etmiştir. 

•• • 
gureş nızamname-

sinde değişiklik 
Stokholmda toplanmış olan 

Beynelmilel amatör küreş fe-. 
derasyonu ni:t.amnameyi de
ğiştiren çok mühim bir karar 
vermiştir. 

Verilen karara göre evvel
ce iki devreden ibaret olup 
yirmi dakika süren Grekor
men göreş müsabakaları bun-
dan sonra - serbest güreşler
de olda<ğu gibi on beş daki
ka devaın edecektir. 

Beyneimilel küreş federas
yonu l939 senesi Avrupa bi· 
rinciliği karşılaşmalarının Nor
veçde Q;Jo şehrinde yapılma
sına, müsakalarının 24 Niszn
da başlıyarak 27 Nisanda· H

na ereirilmesine karar ve
rilmiştir. 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 13 

Gelini eyelden tanırdım. 
Fakat biç konuşmamıştım. 
Odasını çeyizlerle süslemiş. 
Bir sedir geniş dantele pa
tiska örtüler. Bir kaç minde
ri. Yatağında yazma yorganı 
hu odayı biraz daha güzel
leştirmiş. Samimi bir oda ho
şuma gitti. Gelinin elbisesini 
geydirdim, yüzüne de bir par
fB tuvalet yapbm. Mum çiçe
ği bir de tacı vardı. Güzel 
bir kız oldu. Sonra onun ko
hlna girdiler, oğlanın evine 
gitmek için arabaya binclir
dirdiler. 

Banada israr ettiler. Onla- · 
ra biraz işim olduğu için o 
eye gidemiyeceğimi söyliye
rek çıktım. Henüz hava ka-

Mediha Tin 

Henüz 28 yaşlarında ciddi 
bir genç aynı zamanda lise 
mezunu. Bayan Serpil onunla 
münakaşaya gırıyor, açık 

fikirli bir insan olarak bulu
yor onu. köyde bir oda kira
lamış orada ya' ıyor. Yalnız 

Serpil bir annesi olduğunu 
biliyor. Onuda geçen gün 
Serpile imzalatmak için ce
binden çıkarclığ1 evraklar a
rasından düştüde annem diye 
ona gösterdi. 

Kimbilir onunda hayatında 
ne mechuller var. Günler ge
çiyor artık Serpil mazisini u
nutmuş gibi. O yalnız temiz 
yüzlü saf bakışlı çocuklarını 
yetiştirmek için yaşıyor. Ye
gane emeli çocukları onun. 
Serpil bu köyden hiç ayrıl
mak istemiyor. Bay Kaya ile 

ı geçen gün konuşurlarken bu 
yazı nerde geçireceğini sor
du. Bu köyde deyince hay
retini gizleyemedi. Fakat bu· 
na niçin bu şekilde karar 
verdinizde diyemedi. Serpilin 
acı hikayesini oda bilseydi 
belki hiç hayret etmez tabii 
karşılardı. Ne yazık ki her
kez gibi Bay Kayada bunu 
bilmiyor. Bu sözleri ile Ser- · 
pili karanlık maziye döndü-
rüyor. 

Devamı var --·----,-·....._...,, ____ ... _ 
Aydın Defterdarlı
ğındnn: 

Aydın Tecim ve Endüstri odasından 
10 Numaralı Köşk incir tarım satış kooperatifi 

Ortak No. Adı ve soyadı Vazifesi İmzası 
135 Nuri Köşklü Yönetim kuruln başkanı 
98 Mustafa Çetintaş ,. ,, üyesi 
Kura ile çıkarılan yönetim kurulu başkanı bay Kamil 

Beleş ile asbaşkan Mustafa Orhan yerine 3/9/939 tarihli 
genel kurulda seçilen yönetim kurul başkam bay Nuri Köşklü 
ve üyeden Mustafa Çetintaşın imza örnekleri yukanya 
çıkarılmıştır. 

Statünü 33 cü maddesi mucibince direktör veya vekili 
~önetim kurulu başkanı veya bir üye tarafından müştereken 
ımzalanacak evrakın kabulünü ve bu şekilde müessesemize 
karşı taahhüt ve işaratın teşekkülümüzü ilzam edeceğini 
bildirir saygılarımızı sunarız. 

Ticaret kanununun maddei mahsusasına tevfikan sicilli 
ticarete kaydı ile tasdik ve ilan olunur. 882 . 
.Aydın Tapu sicil Aydın Vilayeti Daim 
muhafızlığından : Encümeninden : 

Ovaemri köyünun çorak içi Aydın Ziraat mü.dürlüğün-
mevkiinde şarkan Mişon Şam- de mevcut Maro ve Mayer 
son batısı yol kuzeyi nalbant tohum kalbur makinelerinden 
Kadir güneyi kacar oğlu 10 adedi Aydında tamir edil-
Bayram ile çevrili tarlanın mek ve tamir edildikten son-
bacı sarı damadı Bohordan ra m'ahaılerine gönderilmek 
metruken maliye hazinesine şartiyle ve 27 /10/938 tarihli 
kaldığından ve maliyece de Perşembe günü saat 15 te 
bilmüzazede Muğlalı Süley- Vilayet Daimi encümeninde 
mana satıldığı defterdarlığın ihale edilmek üzere 15 gün 
13/10/938 günü ve 61758 sa- müddetle açık eksiltmeye çı-
yılı tezkeresinden anlaşılmak- karılrnıştır. 
la tapu sicillinde kaydı bu- Tamir için muhammen be-
lunmadığmdan senet iz tasar· del 400 liradır. Muvakkat 
rufattan tescili için gazete teminat akçesi 30 liradır. 
ile ilan tarihinden 12 gün Fazla malumat almak iste-
sonra mahalline tahkikat yap- yenlerin encümen kalemine 
mak üzere memur gönderile- müracaatları. 
cektir. (872) 15 19 22 26 ----SözH geçen yerde ayni bir Nazilli 
hak iddia edenler varsa el-
lerindeki resmi belgeleriyle Belediyesinden : 
birlikte yerinde bulunacak Aşağı Nazillide belediyece 
memura yahutta 941 fiş sa- yaptırılacak 898 lira 45 ku-
yısiyle tapu sicil muhafızlığı- ruş bedeli keşifli umumi hala 
na müracaatları ilan olunur. inşası açık eksiltmeye kon-

880 muştur. İhalesi 21110/938 Cu-
-----------·--- ma günü saat 16 da Nazilli 
Agclııı Tapu Sicil belediyesinde yapılacaktır. İs-

t rarmamıştı. Yürümek isteğini 
duydum kendimde. Hava so
ğoktu. İçimdeki bu fenalığın 
ancak yürümekle geçeceğini 
anladım. Derenin yoluna doğ
ru yürümeye başladım. Kal
bimde binbir isyan baş kal
dırıyor. Fakat onları gururu
mun sesi boguyor. Bu ak
~am eve döndüğüm zaman 
hava epeyce kararmıştı. An
nemde evde yoktu. Erkence 
i>dama çıktım lambamı sön
düdüm pençeremi yavaşça 

kaldırdım. Bütün köy sessiz
lik · içinde uyuyor uzaklara 
daldım. Benliğimde gururum 
'ırP.ınıyor. Başımın ağrısı şa
kaklarımı dövüyor. Niç:n bu 
kadar muztaribim bu gecede 
uzakta bir kaç köpeğin hav
lamasından başka ses yok. 
Sessiz, ıssız bir gece benim 
içim gibi. Kimi düşünüyo

rum. Beni bu kadar üzen ne 
ve kim bilmiyorom,\ Bu ka
ranlık akşam mazimin üzeri
ae bir siyah bulut çıkmış 
sanki. 

5976 lira 56 kuruş keşif 
bedelli Aydıa hükumet konağı 
taraçalannın 3923 lira 6 ku
ru~luk t amir kısmı açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksilt· 

me 16/l 1/93PÇarşanba güunu 
saat 11 de Defterdarlık oda
sında yapılacaktır. 

1 mulıafızlığından : tekliler bu husustaki pilan 
ve fenni şartname örneklerini 
belediye fen dairesinden te
darik edebilirler. istekliler 
açık ~ksiltmeye girebilmek 

için bedeli keşfinin !}0 7,5 
tutarı olan 67 lira 16 kuruş
luk belediye · vezne makbuzu 

' Köyde bağıran zurnanın !' 

yerine taşkın bir caz sesi 
Rengarenk dönen çiftler. 1 
Bunların arasında tülünü sü
rül< liyerek dönen bir gelin j 
bütün bunları biran yaşadım. j 
Sonra göz yaşlarımın arasın

da bu hayalde kayboldu. 
- Serpil saat 8 i çaldı 

uyanmıyacak mısın. 

- Çocukların seni bekler. 
- Biraz başım sersem de 

ltiç kalkmak istemiyorum 
anne. 

- Bu gün gitme istersen 
kızım. 

- Olmaz anne Bay Kaya
ya ayıp olur. 

* 4 ... 

Bay Kaya Serpilin muallim 
arkadaşı, Serpil onun haya- 1 

tına ait hiç bir şey bilmiyor. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler. nafia müdürlü 

ğünde göriilebilir. Muvakkat 
teminat 294 lira 23 kuruştu:. 

İsteklilerin muvakkat temj
natları ile birlikte yukarıda 

yazılı gün ve saatte Vilayet 
Ddterdarlığmda hazır bulun
maları ilan olunur. 

(877) 18 26 3 14 

Bölge sanat okulu 
Direktörlüğünden 

Parasız yatılı seçme sına

vına giripte kazanamıyan ta

lebenin yarım yatılı olarak 

kaydına devam edilmektedir. 
İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmalari. 

Not: Yarım yatılı talebe 

okulda öğle yemeği yemek 
hakkını haizdir. (869} 

14 15 16 18 19 20 21 

Aydının Koçarlı nahiyesi
nin Haydarlı köynün hanay 
beleni mevkiinde iki dönüm 

araziyle 40 ağaç zeytin hu
dadu: Şı:ırkan Haydarlı kö
yünden Hacı İlyas kızı Fat
ma zeytinliği güneyi karadut 

köyünden kocaimam oğulla

rından Mustafa kızı Emir 
zeytinliği kuzeyi Haydarlı 

köyünden Koca:mam oğulla
rından Mustafa kızı Ayşe 

zeytinliği ile çevrili zeytinlik 
Karadut köyünden Kocaimam 

oğuilarıııdıın Mustafaoğlu Hü~ 

seyinin elinde iken 25 sene 
evvel vefatile veraseti vere
sesi Haliloğlu Mehmede kal
dığı köy kurulundan verilen 
ilmühaberden anlaşılmakla ta
pu sicilinde kaydı olmadığın· 
dan senetsiz tasarrufattan 
tescili için gazete ile ilan ta
rihinden itibaren 11 gün son
ra mahalline memur gönderi
lecektir. 

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 

Sözü geçen zeytinlikte bir 
aynı hak iddia edenler varsa 
ellerindeki resmi belgelerile 
birlikte muayyen gününde 
yerinde bulunacak memura 
yahutta 940 fiş numarasile 
tapu sicil muhafn lığına mü
rac atları ilan olunur. 

(878) 

lı ıtlyaz sahibi ve Um•ımi Ne11rı, aı 
Müdürü ı E~em Meııdre• 

baıul~ıi>ı "er ~ . 
C. H. P. Saaımevı 
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ru 
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Söke Malmüdürlüğünden: 
Köyü Cinsi 

Tarla Aargavh 
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Eski bahçe " 

Tarla Söke 

Me-.kii 

Çerkes tımarı 

hacı ali bükü 

" 

,, 

" 

" 

" 

Burca azmağı 

.. 

Burcu o. azmağı 

kör kuyu 

.. 
" 

.. 

.. 

köy civan 

kız tımarı 

Otlak sarıker serçin balkan 

Miktarı Mu. kıy. 

H. ar Lira K. 

1 40 

2 00 

2 00 

1 20 

1 30 

o 70 

o 70 

2 00 

1 20 

3 30 

1 20 

3 00 

1 00 

1 00 

3 00 

2 20 

o 80 
1 60 

2 so 

1 00 

o 98 

o 25 

1 80 

6 50 

4 20 

6 00 

6 00 

3 60 

3 90 

2 10 

2 10 

6 00 

3 60 

9 90 

3 60 

9 00 

3 00 

3 00 

9 00 

6 60 

2 40 
4 80 

7 so 

3 00 

3 00 

o 75 

7 20 

32 50 

87 4254M. 100 00 

Hazineye ait yukarıda evsafı yazılı gayri menkul emvalin 
senelik icarları 11110/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
müzayedeye çıkanlmıştır. İhalesi 31110/938 tarihine müsadif 
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HUDUDU 

Şarkan : imam gölü ve r<:erim şimalen Eğinli Ali vereseleri 
garben demiryolu cenuben Zekeriya O. ishak kızı. 

Şarkan Moralı hududunda Osman, şimalen demiryolu ve Ali 
O. Os, gar ben Osman kardeşi Mustaf at cenuben Miyo kızı 
Gülferi tarla. 

Şarkan Mehmed tarlası, şimalen demiryolu, garben Mustafa 
kızı Kadriye, cenuben Sindeli vereseleri. 

Şarkan Mustafa eşi Kadriye, şimalen demiryolu garben ka
sap Halil tarlası, cenuben Sindeli veresderi. 

Şarkan Kara Hüseyin O. M. Ali ve ikiz Hasan ve Hüseyin 
şimalen demiryolu garben Evci Mustafa tarlası cenuben E•
ci Mehmed tarlası. . 
Şarkan Moralı hududunda Şükrü şima. ikiz Hasan ve Hüseyin 
garben Alioğlu Hüseyin tarlası cenuben Moralı hududu Osman . .. 
Şarkan Saraç Şükrü tarlası şimalen demiryolu garhen Alioğlu 
Hüseyin tarlası cenuben arap Mehmed Ali tarlası 

Sarkan Avcı Hasan tarlası şimalen azmak garben azmak ve 
kadriye cenuben Hasanoğlu Kasım tarlası. 

Şarkan demiryolu şimalen Hasan avcı garben Aali, Hüseyin, 
Kasım, orman ceouben demiryolu şarampolu. 

Şarkan Ömer vereseleri tarlası şimalen kır Ali O. Hüseyin 
tarlası garben azınak ve Mustafa tarlası cenuben Mehmed 
Ali gün tarlası 

Şarkan Mehmed kızı Dudu şimalen şose yolu garben Çerkes 
timarı cenuben orman. 

Şarkan Köy yolu şimalen şosa yolu garben Köy ova yel• 
cenuben ormanlık. 

Şarkan: Emin tarlası, şimalen orman, garben yol ile ayrılan 
mer'a, cenuben Hasan oğlu Kasım tarlası. 

Şarkao Orman, şimale Hüseyin oğlu Durmuş ali, ~arbea ••a . 
yolu cenuben Ahmet Ali oğlu Halil tarlası. 

Şar: Mustafa Ali oğlu Hasan tarlası, şima Halil coşkun gar
ben ova yolu, cenuben demir yolu şarampolu. 

Şarkan: İsmail oğlu Ahmet, şimalen orman, garben Ahaed 
oğlu Halil, cenuben Mustafa Ali oğlu Hasan. 

Şark, şimal, cenup Ilkınlık, garben Öğretmen Celal tarlası. 

Şar: Mustafa oğlu Ramazan tarlası, şima öğretmen Celil ve 
orman, garben Ali oğlu Hasan tarlası, cenuben demiryelu 
şarampolu 

Şarkan ve garbeo Yörük kızı zeynep ve hazineye ait orma• 
ve Hasan tarlası, şimalen avcı Mustafa tarlası, cenuben de
miryolu şarampolu. 

Şarkan: Ömer oğlu Ali Riza tarlası garben ve şimalen Mili 
emlak ormanı, cenuben Mustafa oğlu Mustafa tarlası. 

Şarkan: Moralı hududunda Hamza Halil tarlası, ıimalen Ömer 
oğlu Ali Riza tarlası, garben Mustafa Ramazan tarlası~ cea•
ben demir yolu şarampolu. 

Şarkan', Moralı ve argavle hududunu ayrıran yol, garben ku
yu ve çay, cenuben tabir bahçesi. 

Şarkan: k~sikle ayrılan yol, garben yol şimalen Köy içiyelu 
cenuben şöse yolu. 

Şarkan: Selanikli Mehmet şimalen yol garhen kunduracı me· 
met ve pamukcu Hasan cenuben Kamil eşi Saliha tarlası. 

Şarkan: Mendres nehri şimalen haca paşa veresesi garbea 
haca paşa veresesi cenubeu mendres nehri 

pazartesi günü saat 15 de yapılacağından talip olanların ve 
fazla malumat istiyenlerin Söke malmüdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (881) · 19 20 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
qazetesidir. 


