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· ıngiliz hariciye nazın Japonlar Hankov şehrini zaptettiler 
Mühim bir nutuk 

irad etti 
Londra 35 - Edimburııda 

bir nutuk söyleyen Hariciye 
nazırı Lord Halifaks Avrupa 
buhranından bahsederek: de
mİFİr Jd; 

Irk esasma müstenidea hu
dud taıhibatının sulhu temin 
edeceğini ümid ediyorum. E· 
sasen milletler cemiyeti pak· 
tının bir maddesinde bu nokta 
derpiş edilmiş fakat şimdiye 
kadar tatbik edilnıe~itti. İn
giltere sulhu muhafaza etmek 
''e diğer hüku111etlerle bera
ber sulhu tenin etme isterse 
onlar kadar kuv.,etli olması 

}azım dır, a.a. 

Berlin 25 - Siyasi Alman 
·mahfelleri Lord Halifaksın 
nutkunu müsaid bir şekilde 
karşılamaktadır. Gazeteler İn
giUıere Münib anlafması mu-

' cibioce hareket edecek olur
sa sulha büyük bir hizmet 
olacaktır. demektedir. 

-·-
Almart - Ç~k 
tediyat anlaşması 
imzalandı 

Berlin 25 - Dün Berlinde 
Alman ve Çelıt hükumetleri 
deleğeleri arasında Almanya 
Çekoslavakya tediyat anlaş
ması iınzalanmı,tır. 

Prag 25 - Çekoslovakya 
ile Almanya arasında imzala
nan tediyat anlaşması prensip 
itibarile Eski Alman devletile 

Çekoslovakya arasındaki an
la~maya uygundur. ---ita/yada Faşist 
meclisi toplanıyor 

Roma 25 ( Radyo ) - Bu 
gün öğleden sonra yül,sek 

011aşi komitesi beşinci top
lan tısını yapmıştır. Saat 20de 

Büyük Faşist meclisi bu sene
ki beşinci toplantısını yapa
caktır, 

Çek - Macar müzake--
1 

releri yeniden · 
başlıyor 

Prag 25 ( Radyo ) - Ma
car mukabil tekliflerininin 
gelmesi ile Çek Macar müza
kerelerinin yakında başhyaca
ğı ümid edilmektedir, 

Uzak şarkta yeni bir mihver kurmak istiyorlar 

Tokyo 25 - Hankovun 
sukutundan sonra Çin ile Ja
poya arasındeki ihtilafın mus
lihane bir surette halli için 
Japonyanın tekrar Çine mü
racaatuıdan bahseden Domea 

ajansı Japon kilk6metince 
uzak şarkta Japonya Mançuko 
ve Çini ihtiva eden bir mih
ver teşkil etmek arzusunda 
olduğunu venun için de üç 
noktanın derpiş edilmekte 
bulunuğunu yazmaktadır. 

1 - Üç itilaf devletin a
hengini bozacak her hangi 
bir hadisenin radikal bir su
rette halledilmesi. 

2 - Üç devletin bolşvizm 

Fransa da 
..... 

Ayan Meclisi seçill'İ 

yapıldı 
Paris 25 ( Radyo) - A

yan intihabı münasebetile gc· 
çen Pazar günü yapılan 97 
dairenin neticelerine bakılır
sa Fransa efkarı umumiyesi 
n~n dekiştiği ve halk cephe
sinin Lcon Blomun eserine 
karşı cephe aldığı görülmek· 
tedir. Filhakika ayan mecli
sinin teşekkülü aleyhine çalı
şan müfrit partiler mağlup 

edilmiştir. Fakat muhalif rey
lerile muhtelif zamanlarda 
Leoo Blomun kabinesini iki 
defa deviren ayan meclisi 
azaları yeniden intihap edil
mişlerdir. 

Amerika 
Herbe süklenmiyecek 

Nevyork, 25 [ Radyo ] -
Büyük demokrası teşekkülle
rini rededen ve birçok gaze
telerin sahibi bulunan Vilyam 
Hars radyoda söylediği nut
kundan sonra eski harbiye 
nazırının söylediği nutukta 
Amerika milletioin kendilerini 
her hangi bir harbe sürükle
yecek olan bağa muhalif ol
duğunu beyan etmiştir. 

Irak hariciye nazırı 
Bağdada döndü 

Bağdad 25 - Avrupada 
seyahatta bulunan Irak hari
ciye nazırı bu sabah tayyare ' 
ile Kandan Bai-dada gelmittir. 

• 

aleyhinde bir siyaset kollan· 
ması. 

3 - Serbest mücadele pren· 
sibinin sanayi ve ticarette 
mütekabil bir hattı hareket 
takibedilmesi. 

Tokyo 25 - Domea a1an-
ımdan: 

Japon kıtaları saat 12,40 
da cenubu garbi istikametin
den Hankuv şehrine girmiş

lerdir 

Saoghay 25 IRadyo] - Res
mi bir Japon tebliği Japon 
kuvvetlerinin 12/30 da Han-
kova girdikleri ve şehrin iı
galine başladıklarını bildir
mektedir. 

Trakyada 
Bir çok bataklıklar 

kurutuldu 
Edirne 25 (A.A.) - Trak· 

yada bir çok bataklıklar ku
rutulmuş ve bu arada Edirnenin 
Gülbaba bata"lığı da akıtıl
mış, sazlıklar yakılmış ve 
böylelikle Edime sıtma bela
sından kurtulmuştur. 

~--

Feci bir tren 
kazası 

Kütahya ile Balıkesir ara
sında feci bir tren kazası 

olmuş, bir köylü öküzüyle 
birlikte parçalanarak ölmüş
tür. 

Facia öküzlerin ürkmesi ve 
arabayı tı enin altına sürük
lemesi yüzünden olmuştur. 

Makinist treni 200 metre ile
ride durdura bilmiştir. 

. •!Si• . 
İngiliz habinesinin 
toplantısı 

Londra 25-İngiliz kabinası 
bu hafta zarfında iki defa na' zır 
ların bir kısmının iştiraki ile 

başvekil Çemberlaynin riyase
ti11de toplanmıştır. Son icti-

mada hariciye nazırı lord 

Halifaks ile dahiliye nazırı da 

hazır bulunmuşlardar. Lord 
Halifaksın Ceoevreden gelip 

içtimaa iştirak etmesi Münih 

itilafının arefesinde Orta Av
rupada hasıl olan vaziyeti 
teşria etmek iç.indir. 

Kara pınarda 
Cumhuriyet Bayramı 

Hazırlığı 
Karapınar (Hususi) - Ka

raPınarda Cumhuriyet bayra
mının on beşinci yıl dönfimii
nü kutlulamak için kamunbay 

ve belediye reis vekilini• 
başkanlığında teşekkül eden 

komite hızla çalışmakta ~e 
daha şimdiden bütün bazırbk

lannı ikmaletmiş bulunmakta
dır. Köylerin bütün fışek, 

bayrak ve tener ihtiyaçlan 

tamamlanarak köy komiteleri 
emrine verilmiştir. 

Cumhuriyet alanının, parti 
uray dairelerinin ışıldandınl

ması için uray tarafından bol 
miktarda renkli ampuller ge
tirilmi§ ve şimdiden tezyinata 
başlanmıştır . 

İstenildiği anda ve derlıal 
istenilen yere kurulabilir bü
yük bir tak inşa ettirilmiştir. 

Bayramı• diğer seneierden 
haha canlı bir şekilde geç-

mesi için çalışan komiteye 
hayırlı ba§anlar dileriz. -···-Hayırlı bir iş daha 

Sultanhisar ( Husust) -
Sultanhisar incir satış koop-
ratifi okula devam eden beş 
fakir çocuğun geydilmesi için 

himaye heyetine yirmi bCf 
lira vermişlerdir. Elbiseleri 

ve kunduraları ısmarlaamış 

olan bu fakirlerin namına te
~ekkürü bir borc biliriz. 

C. H. P. Cuma ocağı 
Başkanlığından 

Oceğıınıza 12 sandalye ve 

Ye bir masa hediye eden 
Kadri Biriciğe aleni teşekkür
lerimizi sunarız. 

Halhevi 
başkanlığından 

Evvelce , halkevimizde açı
lacağını ilan etmiş olduğu

muz Almanca yabancı dil 
kursları tedrisatına 4 ikinci 

teşrin cuma günü saat 20 
de başlanacaktır. istekli
lerin o güne kadar halkevi 
bürosuna müracaatları aksi 
takdirde ders gününden son
ra talebe kaydedilemiyeceği 
ilan olunur. 
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!Jir se/J,rin h~~ 

Kont dö Şambrön 
Atatürkün huzurunda 

Fransanm sabık Ankara el
çisi Kont de Chambrun, Pa
riste on beş günde bir intişar 
eden •• LaRevue des Deux 
Mondes,. mecmuasında, Fran
sız elçisi sıfatiyle Türkiyeye 
ilk defa olarak geldiği zaman
ki ihtisaslarını ve hatıralarını 
uzun bir makale halinde neş
retmiştir. Mütareke günlerin
de, İstanbulda müşavir olarak 
bulunan Kont de Chambrun 
yazısının ilk kısmında, milli 
mücadeleye tekaddüm eden 
hadiseleri anlattıktan sonra, 
istiklal harbi ve onu takip 
eden inkılaplar devresi hak
kında kısaca malumat ver
mekte ve Atatürke itimatna
mesını takdim ettiği günün 
intibamı şöyle nakletmetedir. 

« lstanbuldan hükumet mer
kezine 23 eylfılde avdet 
eden Cumhurreisi, beni 27 
eyliilde kabul edeceğini bil
dirdi. O gün, Riyaseticumhur 
otomobilleri bizi Çankayaya 
götürdü. Cümle kapısında, bir 
piyade bölüğü selam duruyor 
Marseillisein sürükleyici ahen
gi, Gazinin mütevazi ikamet
gahına doğru bize refakat 
ediyordu. 

Protokol şefi Saffeti Ziya 
bey: " Kabul edileceğiniz sa
lon, refakatinizdeki parlak 
maiyeti istiab edemiyecek 
kadar küçüktür. Berabeıiaiz· 
deki zevat 10.tfen yandaki 
odada beklesinler. Reverans 
halasının tam kenarında dur
manız ve ileri geçmemeniz 
lazımdır. Zira aksi takdirde, 
Reisicumhurla burun buruna 
gelirsiniz. " 
Şapkam elimde, yalnız ba

şıma içeri girdim. Gaziye 
baktım. Yanında yaverleri, 
sağında hariciye vekili bulun
duğu halde, son derece şık 
gıyıomiş, yazı masasına ha
fifçe dayaumıf ayakta duru
yordu. Kah mavi, kah gri 
renk alan gözleri, çelik pa
nltılan saçıyordu. 

Nutkumu söyleyip bitirdik
ten sonra, Reisicumhur, irti
calen söylediğimi görerek, 
nezaketen, kendi elinde tut
tuğu kağıdı bıraktı ve türkçe 
olarak, çok cazip bir tavırla 
cevap verdi. Uzaklara baktı
ğı zaman, beşeri şeyleri de
lip geçiyor hissini yeren na
zarlan, muhatabına teveccüh 
edince garip bir yumuşaklık 
alıyordu. Kızıl saçların çer
çevelediği inadcı bir nasiye 
çehresine, hakim duruyordu. 

İnce ve kavisli üst dudağı, 
görünmez denebilecek bir alt 
dudağı örtüyordu. Çöllerin 

ateşinden ve Ermenistaıua 
karlarmdan yılmadan kuru 
toprakta yatmış bir asker gibi 
adali, kavi ve bütün mesuliye
tleri yüklenecek kadar geniş 
omuzlu idi. Bu adam. zaferi 
tevazula taşıyacak kabiliyette 
idi. 

Onu.o çehresi hafızama böy
lece nakşolurken Mustafa Ke
mal snsmuş ve nutkununuo 
metnini Hariciye Vekiline ver
mişti. Hariciye Vekili, nutkun 
fansııcaya tercümesini okudu. 
Bu sözler ne kadar hoşuma 
gitti. Birbirimizi anladığımızı, 
aramızdaki ihtilafları hallet
mek hususunda ayni arzuyu 
beslediğimizi ne büyük mem
nuniyetle görüyordum! Artık 
devlet reisinin tasvibkar söz
lerinden aldığım kuvvetle, işe 
başlamaktan başka yapılacak 

şey kalmıyordu. 

Gazi .. bu ideal bizim de 
kuvvetl'i idealimizdir,. sözünü, 
milletinin sevgisile Cumhurre
isliğine gelip kılıcını bıraktığı 
ve üniformasını çıkardığı gün
denberi tekzib etmedi. Bu 
şeridsiz, sırmasız haki ünifor
mayı, meclub olan maiyetinde 
ki askerleri, harbde, kaç defa 
ilk safta görmüşlerdi! 

Arbk Mustafa Kemel, bü
tün kuvvetlerini, mi.Lli Türki
yenin inkişafına hr:.srediyor. 
mevcudiyeti, ancak hırs ve 
tamaların muvazenesi sayesin
de devam edebilen yorgun 
bir memleketten; Milletler ce-• 
miyetf azası olan canlı bir 
devlet çıkardı. 

Fransa ile yaptığı anlaşma
lar (1929-1930), Yunani.stanla 
yaptığı anlaşma, onun siyasi 

görüşmelerindeki basiretin de
lilidir. Venizelos, Mustafa Ke
malle yaptığı son bir müla
kattan sonra bana: .. Çok bü-

yük adam, demişti: bu dere
ce ihatalı, hlikO.met işlerine 

bu derece vukuflu bir ordu 
kumandar ı görmedim.,, 

Filhakika Mustafa Kemal 
hükumet idare ediyordu. Ve-

1 killerle görüştüğüm zaman, al· 
dığım cevablarda, onun fikir
lerlisini buluyordum. O, gayri 
mer'i ve daima hazırdı. 

Bir gün, Gazi. sulhun tan
zimine dair olan noktai na
zarlarını bana anlatırken: 

" M. Briand gibi söylüyorsu
nuz,, demiştim. " Onun gibi 
düşünmediğim ne malüm? " 
cevabını vermişti. Gazi mem
leketimize de gelmiş ve garib
dir ki, fesi kendisini rahatsız 
ettiği ve göze carptığı için, 
ilk şapkasını Pariste satın al-

mıştı.Bu şapka, sonradan yav
ruladı. Bunu hatırlamaktan 
memnuniyet duyuyordu. Gayri 
resmi mükalemelerimizde tür
lü türlü mevzulara temas edi
yordu. Siyaset, gramer, tarih 
kablettarih. Devrin, Loid Corc 
her şey onu alakadar ediyor
du. Hatta, hazan, yaptığı mu
harebelerden de bahsettiği o
lurdu. Joffre1 un Marne'dan 
bahsetmesi gibi, o da Sakar
yayı anlatırdı; fakat ne ka
dar tavazuhla! 

Mustafa Kemalin sevdiği 
arkeoloji, etimoloji, ırkların 
menşeleri ve kelimeler gibi 
mevzular üzerindeki tetkikatı, 
mesut tesadüfler eseri olarak 
Fransaya karşı olan sevgisini 
ihlal etmek şöyle dursun, bil
akis arttırıyordu. 

Gaulc memleketi, ayni ırk
tan olan Çelt'ler tarafından 

zaptedilmiş değil miydi? Her 
noktada benzerlikler erıyor, 

buluyor ve alimleri ürperti
yordu. 

Vercingetariksin türkçede 
" kabilenin muharibi ,. mana
sına geldiğini keşfettiği za
man çok memnun olmuş ve 
buluşunu, bana son derece 
zarif bir şekilde anlatmıştı. 

1933 temmuzunda Roma 
elçiliğine tayin edilince, yeni 
vazifeme müstacelen iltihak 
etmeğe mecbur olmsştum. 

Tayyare ile ankaraya deldi
ğim zaman. Reisicumhur Ya
lovada bulunuyordu. Hariciye 
ve Dahiliye vekilleri, veda 
ziyareti esnasında hana refa
kat ettiler, 

Reiscumhur, Parise ne za
man gideceğini sordu. " Ya
rın gitmek mecburiyetinde-
yim ., cevabını verdim. .. Siz 
~e kadar aceleci insanlarsıoız?,, 
dedi. 

G ızi Fransadaki vaziyet 
ve Romadaki vazifem hakkın
da banimle uzun uzadıya kot 
nuştu. 

Yanından ayrılaüağım sıra

da, büyük bir hayırhahlıkla 
ellerimi tuttu ve: 

" Türkiyeye dost kalınız, 
sizin daima dostunuz olurum,, 
dedi. 

Riyaseticumhur motörü be
ni İstanbula getirdi. yolde, 
Büyükada önünde duran Türk 
donanması tarafından selam
landık. Yaldızlı kapıları açık 
duran Dolmabahçe sarayı rıh
tımına çıktım. Gazi, son bir 
defa daha sarayından geçme
mi. nazik bir dakika ve itina 
eseri olarak arzu etmişti. 

O zamandanberi, Gazi Mus
tafa Kemal Paşanın ismi Ata 
türk yani Türklerin babasıdır. 
Bu ismi, yurtdaşları ona ver
mekle bahtiyardırlar ve Ata 
türk kahramanlığı, sulbçu me
saisi ve medeniyet yolundaki 
faaliyetile bu isme hak ka
zanmıştır. ,, 
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Engerek yılanını • 
yutan bir inek! .. 

Fransanan Senleje kasaba
sında bir çiftçi, sürüsünde bu
lunan ineklerden birinisin bir
debire hastalandığını, karmn
dan büyük ıstırap çekmekte
olduğun görmüştür. Fakat 
adamcağız, bunun sebebini 
bilmediği için, " belki sancı
lanmıştır ,, diye düşüumüştür. 
Çünkü sürüsünün otladığı ot
laklarda zehirli ot bulunma·· 
dığını bildiği gibi, eğer hay
van ottan zehirlense bile, di
ğerlerinin ne zehirleneceğini 
hesap etmiştir. 

İnek çok geçmeden kıvra
na kıvrana ölmüştilr. Çiftçi 
derhal muayene ye girişmiş, 
hayvanın karamı yarmıştır. 
Bir de ne görsün : İneğin 
karnında bir engerek yılanı 
kıvrılmış yatıyor. 

Yılanın, sabahleyin erken
den otlar arasında bulunduğu 
soğuktan kımıldayamıyacak 
bir halde iken otlarla ioeğin 

.=_ğzına gittiği zannedilmiştir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediye meclisi 1 
İkincite,rin 938 Salı günü 
saat 20 de Belediye dairesin
de normal toplantısını yapa-
caktır. · 

2 - Adreslerine ayrıca da 
vetnameleri gönderilmiş olan 
sayın üyelerin teşrifleri rıca 
olunur. 

3-Toplantı ruznamesi aşa
ğıya yazılmıştır. 

RUZNAME 
1 - Müteveffa avukat E

tem vereselerinin icra borcu
nun affı hakkıoda istida. 

2 - Tahsisatları yetmiyen 
fasıllar arasında münakale 
kararı. 

3 - Elektrik muhasebesi
nin 1935 yılma ait bütçe ve 
kati hesap cedvellerinin tet
kik ve tastiki 

4 - Senelik mesai raporu. 
5 - Belediye reisi seçimi. 
6 - Daimi encümen aza-

ları seçimi. 
7 - Meclis encümenleri aza 

seçimi. (899) 

Aydın vakı/laı· 
müdürlüğünden 

(Küçük Ahmet bey) vakfın
dan umurlunun~ çörüşlü mev
kiindeki 50 dönüm ve Köşk 
kır kahvede tepe yeri ve ka
mış bahçesi naınlarındaki 60 
ve diğeri 40 dönüm incir bah
çelerinin 30 I 9 / 941 tarihine 
kadar icarları açık artırmaya 
çıkarıldı. İhaleleri 15/11/938 
salı günü saat lOda Aydın 

vakıflar idaresinde yapılaca
ğmdan isteklilerin % 7 buçuk 
teminat akçelerile birlikte 
müracaatları. 893 26 28 1 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 18 

Kardeşim verem oldu. 
Artık annem çalışamıyor -

du. Çünkü kardeşime onun 
müşfik ellerinden başka ba
kacak hiç bir el yoktu. Gene 
parasızlık buhranı başladı. 
Kardeşim artık iş işleyemi
yor. Annemde rejiye gidemi
yordu. Serpil : ben lise mezu
nu değil Tıbbiyenin dördün
deyım. Evet 4 dünde. 

Buna şaştı deyilmi va-
ziyet bu şekle gırınce gene 
benim çalışmama lüzum gö
ründü. 

İlk evvela hem mektebe 
gitmek, hemde bir işe girmek 
iatiyordum. 

Fakat İstanbulda kalınca 
aldığım para ancak benim 
ihtiyacıma kafi gelecekti. 

Halbu ki bana lazım olan 
kardeşimdi. Maarifte küçük
tenberi tanıdığım bir arkada
şım vardı. Bir gün ona uğra- . 
mışbm. Bu köyün münhal 
bir muallimliği olduğunu he
men talip olmamı söyledi. Be
nim de fikrimde böyle bir yer
de çalışmak vardı.Arkadaşıma 
te~ekkür edip istidamı yaz
dsm. Serpil : İşte bu köye gel
dikten sonra acı günler ya
şadım. Halbuki ben bundan 
fazla sefalet bulunan kara 

Mediha Tin 

Çünkü . senin tehlikeli muhi
tinde yaşamak beni uçu:um
lkra sürüklüyor. Bu muhitten 
ayrılmak bana acı gelecekse
de bu acıya belki katlanaca
ğım. Kendimde hayata karşı 
ne bir his nede bir alaka u

yanıyor böyle bir varlığın or
tada dolaşması cemiyet içinde 
bilmem nasıl bir tesir bırkır. 
Serpil sana her şeyimi ver
dim. Hatta idealimi bile. 

ıı: :,. 

Sonra gene bir kaç satır 
atlamış karışık bir tarih. 

Bugün mektebi tatil ettik. 
Bu gece köyde son gece da
ha doğrusu Serpille aynı ha
vayı teneffüs ettiğim son ge
ce. Bunlara rağmen o bana 
hiç bir şeyin vermiyeceği sa
aJeti bu son gecede verdi. 

Beni yemeğe çağırdı. onun
la bu gece çocukluğuma dön
düm. Fakat sana Serpil, onun 
acı izlerini değil tatlı hatıra
larını anlattım. Sizinle yedi
ğim yemek bana bir an için 
ha}rat, can verdi. 

Serpil artık yarın gidiyo
rum, sanmaki acılarım dindi 
yaralarım kapandı of bayır, 

hayır Serpil. 
Devıımı var 

kara günler tahmin etmiyor- Aydın tapu sicil 
dnm. Bu fikrimin çok yanbş mu haf ızlığındall 
olduğun sen köye geldikten 

Aydın iskan memurluğuu
sonra anladım. 

dan verilen ve Musa oğlu Buna şaşma Serpil. Çünkü 
Hasan dönme2e verilen serçe ·sevgi insana hiç bir şeyin ve-
köyünün mendres mevkiinde 

remiyeceği azabı hiç bir şe- 15 hektar 134 M2 mahal şar-
yio çektiremiyeceği işkence- 1 

kan elmacı oğlu kızı Ayşe gar-
yi çektiriyor. Bunun daha acısı ben kürt İsmail tarlası şima-
Serpil karşısındakinin hisleri- len B. Emin tarlası cenuben 
ui anlamaması işte bu insana 

meodres ile çevrili tarla mü
daha acı çektiriyor. 

tegayyip eşhastan papas oğ
Fakat ben sevgime hiç bir 

lundan ve yine Ovaemir kömukabele beklemeden sevdim. 
Bu satırları okurken belki yönün eşekçi kuyusu mevki-

inde şarkan kara Dutmuş tar-
hana gülersin Serpil, 8 aydır lası garben dağlı Ahmed tar-
çe ktiğimi sana kendim değil 
kalbim yazıyor. Ben sana ge- lası şimalen koca mehmed tar-

lası cenbben azize tarlası ile ne kalbimi hiç bir şeyimi aç-
mıyacaktım. Fakat bunlar çevrili 9 dekar 269 M2 mü-
bu geceki çılğıohğıma kur- tekayyip simyondan ve yine 
ban gidiyor. Çünkü bu gece aynı köyürı azmak veya demir 
hiç bir şeyime hakim değil- kıranğaç mevkiinde şarkan 
:ım. demir bayram tarlası garben 

Yalnız sen benim kafama, şahnah tartası şimalen fevzi 
kalbime, irademe hakimsin. tarlası cenuben kürt hasan 
Seni bir deli gibi, bir çılgın tarlası ile çevrili 9 de-
gibi seviyorum Serpil seni kar 420 M2 mahal mütgayyip 
karşımda erişilmez bir varlık eşhastan simyondan metrüken 
goruyorum, sana yaklaşan maliye hazinesine kalmak ve 
lıiç bir vücud tasavvur ede- tapu sicitindede kaydı olmC\-
aiyorum. manalı yüzün derin dığından senetsiz tasarrufat-
bir acı ile parhyan gözlerin tan tescili için gazete ile ilan 
hergün beni biraz daha ken- tarihinden 11 gün gün sonra 
dilerioe bağlıyorlar. Tatil gün mahalilne memur gönderile· 
leri yaklaştıkça seviniyorum. cektir. 

' 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
ml'\hallesinde 370ada 7 parsel 
numarlı ve 255.50 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştu ur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere ber gün ya
zı işl~ri müdürlüğüne ve ar
tırma ya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 
birlikte 3/İkinci teşrin/1938 
perşenbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

879 18 22 26 30 ------------
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin muhtelif 
mahallerdeki 938 yılı zeytin 
mahsulü açık artırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin mevki ve 
keşfedilen mahsul miktarı ile 
şartnamesini öğrenmek üzere 
her gün yazı işleri müdürlü
gune, artırmaya iştirak et
mek üzere bedeli mubamme
nin yüzde yedi buçuğu tuta
rında muvakkat teminat mak-
buzla riyle birlikte 3 ikinciteş
rin 938 perşenbe günü saat 
15 de belediye daimi encü
menine müracaatları ilan olu.. I 

ili n 
Aydın Def terdartı
ğından: 

5976 lira 56 kuruş keşif 
bedelli Aydın bükümet konağı 
taraçalarının 3923 lira 6 ku
ruşluk tamir kısmı açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksilt
me 16/11/938Çarşanba güunu 
saat 11 de DefterdarJık oda
sında yapılacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler, nafia müdürlü 
ğünde görülebilir. Muvakkat 
teminat 294 lira 23 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatte Vilayet 
Defterdarlığıoda hazır bulun
maları ilan olunur. 

(877) 18 26 3 14 

Karaca!J·u tapu 
memurluğundan: 

Karacasuyun cabi mahalle
sının nacıpınar mevkiinde 
şarkan hacı hüseyin ef. ve 
keçeci osman tarlaları şima
len dere garben şose yolu ce
nuben yol ve gümüş emin 
bağı ile sınırlı olan bağı ta
bak kıllı mustafa 40 sene e
vel dede ali oğlu dede ali ve 
cıbak oğlu ali ve dıramalı 

mehmetten alarak uhdesinde 
iken 931 senesi vefatile ve
resesine kaldığından verese 
tarafından tescil talebinde 
bulunduklarından bu bağda 
alakası olanlar varsa ilan ta-
rihinden itibaren bir ay için
de tapu idaresine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 894 ~u::_]~ 22 26 30 (875) 1 

Aydın Vilayeti Daim ı -A-y-d-ın-t-ap_u_s_i_c_il--

Encümeninden : mulıafızlığından 
Aydın Ziraat müdürlüğün- Aydının ahır köyünün koru 

de mevcut Maro ve Mayer 
t h k ıh k. l . d yeri mevkiinde doğusu köle-o um a ur ma ıne erın en 
10 adedi Aydında tamir edil- menci Hüseyin batısı Ahmed 
mek ve tamir edildikten son- kızı Fatma kuzeyi panlı oğlu 
ra mahallerine gönderilmek Hüseyin güneyi hacı Mehmed 
şartiyle ve 27 /10/938 tarihli oğ. mestan ile çevrile 9 dönüm 
Perşembe günü saat 15 te tarla esasen kölemenci oğlu 
Vilayet Daimi encümeninde Mehmedin malı iken 35 sene 
ihale edilmek üzere 15 gün evvel ölmesile oğlu hüseyin 
müddetle açık eksiltmeye çı- ve kızı Fatmaya kaldığı bun-
karılmıştır. larda 30 sene evvel araların-

Tamir için muhammen be- da yaptıkları paylaşmada bu 
del 400 liradır. Muvakkat tarla fatmaya kaldığı köy 
teminat akçesi 30 liradır. kurulundan verilen ilmühaber-
Fazla malümat almak iste- den anlaşılmakla sicilleri ü-
yenlerin encümen kalemine zerind yapılan araştırma son-
müracaatları. casında bu tarlanın kaydı ol-

(872) 15 19 22 26 madığından gazete ile ilan 
.. 

Söıü geçen üç parça tar-
lada aynı bir hak iddiya e
denler varsa ellerindeki resmi 
vesikalariyle birlikte yerinde 
bulunacak memura yahutta 
951 fiş sayısiyle müracaat ey-
lemeleri i'lan olunur. 898 

lmtlyaz .abibl •e Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Meadre• 

Ba11ld1Vı ver : 
C. H. P. Baııamevi 

tarihinde itibaren 12 inci günü 
mahalline keşif memurtı gön
derilecektir. 

Söıü geçen yerde aynı bir 
hak ve tasarruf iddia
sında buluanlar varsa ellerin
deki resmi belgelerile birlite 
yerinde bulunacak memura 
yahutta 949 fiş sayısı ile ta
pu sicil muhafızhğına müraca-
atları ilan olunur. 891 
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J DOKTOR 

t MÜNİF İ. ERMAN 
' Nll!!:ML&:KICT' HAST'ANIESI 

Dotum, Kadın bastalılda.rı mitebuaıa 
n Operatörü 

Hutalannı ber rün Park kartıaında Bay Huaa Kimi-
lin erinde kabul eder. S'2 

Muayene aaatlerl : aabah 7 - 8 
Ôfleden .onra 3 den itibare• ~ , ........................ . 

Demir iş atölyesi : 
~!ı • ~~ Yeni açılan ve sanatokulu me- ! 
• • • • 

zunları tarafından idare edilen • • 
DEMİR iŞ A TÔL YESlnde • • Her nevi Demir iti, Galvanizli, Demir ve Kur- t 

şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen (+ 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç "• 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. t. 

• Adres: Bezirgin karıısında Mehmet Uygur t a ve Osman Alpsoy - (t] 

~~·••••*•*•*•*•*•*•*•*••••..,••••*•" a.119 ...... ~!il ~---ıııw.ı---~..__ ..... _ .............. - • - ................. eri' ........... .... 

~············ ............ , 
Biçki ve dikiş yurdu 1 

Süreyya Diker kayda başladı 

En son Pariı metoduyla ve en kolay usullerle 
bildmum biçki ve dikit dersleri gösterir k&ltür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözöniine almarak 
geri bırakılmamaaı için yurt direktörii bildmum 
masrafı &zerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıtbr. 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktör6nden alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ....... 

J 

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumqlarmdan bilftmum memureJlle ea iyi, 

en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlanmıza bu fırsab kaçınaamalanm 

hassaten tavaiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraycb11 

Demiryola caddaiade. Aydın 

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

i FAHREDDİN SÜGÜR i • • • • 
: Birinci Sm.ıf Dahili Çocuk Hutalıldan Müt•h•••.. : : : 
: Paria Tıp Fakülteai Haataaeleriadea lhti.aalı ı 

ı Muayyenabaneai.A.ydında Gul Bulnnacla Bafah«>sl• düldıAaınıa ı 

: üaeriade her pn aabahclaa alqama kadar Hanalariaı kabal eder ı 
...................... e••••••••••••e .................. ı 

Aydın hi Tarihi 
Usun bir tetebbuua mahaulü, tarihi yeni manuile aalamaaıa auy. 

metli bir örneti olan AYDIN TARIHlnl Aydında Belediye ~ 
Silerıaaa Gezer, lstanbulda Remzi kiitüphaaeaiadea tedarik ecleltlllr
siaiı:. 

Aydının bütün tarihi malüGa&bndaa bqka cofl'afi tabil maJ._._ 
lanı da ba kitaptan Öfreneceluıinis. 

Yuaalar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Ayduıhmn bu earden bir tane edimnesillİ taniye ederi&. 

Fiah 250 kuruştur. 

AYDIN 
e 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
qazetesidir. 
,,,- lıanlannızı ( AYDIN ) a vennız . 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

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


