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Parti kongreleri ....... _ 
Devam etmekte bulunan 

parti .cak kongrelerine, ocak-
. la.rda yazılı bütün üyelerin 
iştirak ettirilmesi için ilbay 
ve ilyönkarul başkanlığın
dan parti teşkilatma yazılan 

tamım suretini aynen neşre
diyoruz: 

3/10/938 
Bu yılki parti ocak kongre

leri 25 Eylul 938 güntinden 
itibaren başlamış bUlunuyor. 
Tüzilğün 55 inci maddesi, par
ti üyelerinin kayıth bulundnk
larıocak kongrelerinde eksik
s.İ2! bulunmalanna amirdir. Bu 
hususta partimiz genel sekre· 
terliğinin verdiği ehemmiyet 
·ocaklara kadar göndrilen ta-
minılerinde tebarüz ettirilmiş
tir. 

Kuvvet ve enerjisini halk
tan alan ve halka dayanan 
Kemalist rejimi, kanun yap
ma, seçimlerde namzetleri a
yırma ve her hususta, ocak 
kongreJerinde tesbit olunan 
halk dilek ve ibtiyaçlariyle, 
üyelerinin tam bir serbesti 
ile seçtikleri yönkurullarını 

hakim kılmıştır. Bu itibarla 
ocak kongrelerinin gelişi gü
zel bir formalite olarak değil 
halk arzu ve dileklerini ta
mamen karşılıyacak bütünlük 
ve toplulukla yapılması la
zıımdır. 

Şimdiden bana müracaat 
eden bazı partililer, kongre 
.günleri ve toplantılardan ma
himattar edilmediklerini şika
yet etmişlerdir. Nizamname
miz kongre gün vesaatlerinin 
·r:aktinden evvel bütün üye
lers bildirilmesiiıi amir oldu
ğu gibi, geçen sene bu mak-' .. satta kµllanılmak üzere, fazla 
miktarda davetiye kftğıtları 1 

ba~tırılark bütün ilçe ye ka-
munlara gönderilmiştir. 1 

Köy ocak kongrelerinde 1 

topluluk temin ve bütün üye- j 
lere tebliğ işi kolay ve kabil ı 

ise de kamun, ilçe ve il mer- ı 
kezlerindeki ocaklarda üyele
re ayrı 'ayrı tebliğat yapmak i 
lazımdır. Bu hususun tama- ı 

'm,en yapılıp yapılmadığı tara- l 
f ımdan ve ilyönkurul arka- l 
daşlarım tarafından yerlerin- 1 

den tetkik ve teftiş oluna- 1 

caktır. 

Konğrelerde bulunacak yük- 1 

sek kademeye mensup arka- l 
1 

Aydın belediye seçimi dün bitti 
-

Aydın·Jılar reylerini tam bir ittifakla partimiz 
namzetlerine verdiler --------

Dünkü sayımızda yazdığı- bir rey verilmediği tesbit edi· 
mız gibi Aydın belediye se- . lerek mazbatasl yapılmıştır. 
çimi dün saat 12 de bitmiş- Halkımızın Belediye seçi· 
tir. mi münasebetile de En Bü-

lntibabın son günü olmak yüğmiiz Atatürke- ve omm 
münasebetiyle dün de bir çok 
seçici müracaat ederek rer 

lerini kullaum1Şlar ve tanı 
saat 12 de seçime scbı ve
rilmiştir. 

devrimci partisine karşı duy

duğu minnet ve şükran hisle

rile sarsılmaz bağlılığını her 

vakıt olduğu gibi bir kere 

daha ispat ve izhar etmiştir. 

Halkevinde: 
Halkevi sosyal yardım şu

besi komite heyeti dün halkc
vinde kızılay ve çocuk esir
geme kurumları başkanlan 
kfiltür direktör ve ispektetle
rı ve ilk okul başöğretmeu
leriyle müştereken toplaDIDJf· 
yoksul okul talebelerine yar
dım işleri üzrinda kver al
mışlardır. 

C. H. P. Ocak 
Kongreleri 

İntihap encümeni dün öğ· 
leden sonra belediye daire
sinde Belediye reisinin baş
kanlığında toplanarak tasni
fe başlamış ve gece yarısına 
doğru tasnifi bitirmiştir. 

AYDIN: Beklenen bu müsbct 

Merkez ilçesine bağlı tah
tacıköy ocak kongresi cliİı 
ya pılinq ve ocak yönkutulo
na Kizım Özen, Mehmed Ak
man ve İbrahim Serin seçil
mişlerdir. 

Tasnif neticesi seçime iş
tirak eden bütün seçicilerin 
reylerini tamamen parti nam
zedlerine verdiği, parti nam
zedleri haricinde kimseye tek 

neticeden duyduğumuz sevinç 
ve şükranı sayın Aydınlılara 

arzederken, yeni meclisin yük
lendiği .şerefli vatifesinde re-

jimin feyz ve nimetleri için
de hal kın refah ve saadetini 
ve şehrin ilerlemesini temin 
edecek verimli başarılar elde 
etmesini diler. 

Bozdoğan, Çine, Karacasu ve Atça 
belediye seçimleri bitti 

Partimiz namzedleri ittifakla seçildiler 

Bozdoğan, Çine ve Karacasu kazalarile Atça 
nahiyesi Belediyesi seçimleri bitmiş, partimiz 
namzedleri ittifakla seçilmjşlerdir. 

Btmlardan Kazım Özen o

cak baıkanı olmuştur. 
Merkez ilçesiDe bağlı Do

malan ocak koagresi dün 
yapılmış ve ocak yönkurulu
na Süleyman Sak, Mestan 
Yıldız ve Bayram Ali Ak.
kaya seçilmişlerdir. 

Bunlardan Süleyman Sak o
cak başkanı olmuıtur. 

Pamuk • 
pıyasası 

Akala pamuk mahsulünün 
dün Aydın istasyonuna teslim 
14 kuruşa ve tarlada teslim 
13 otuz paraya satıldığı ha
ber verilmiştir. 

Başvekilimiz B. Celal Bayar Alman iktisat 
nazırı şerefine bir ziyafet verdi 

Ziyafetten sonra bir gezintiye çıkan Bayan Funkun arabası devrildi 
Ankara 8 ( A. A. ) - Bu 

gün Alman İktisad Nazırı 
M. Fuok ve refakatındaki 
zevat şerefioe Başvekil B. 
Celal Bayar ve refikaları ta
rafından Marmara köşkünde 
verilen ziyafette Alman mi· 

daşlarım kongreye başlanma
dan önce tebliğ şekil ve va
sıtalarıoı tetkik ve bütün ü
yelere konğre gün, saat ve 
yerinin duyurulduğunu tesbit 
ettikten sonra konğreye baş
lamalıdırlar. 

Bu yolda ~ıınan ve alma
cak olan tedbirlerin en son 
bir hafta içinde bildirilmesini 
rica eder, başarılar dileyerek 
arkaşlarımın gözlerinden öpe-
rım. 

İlbay ve 

C.H.P. İlyönkurul Başkanı 
Ö. Günday 

safilrlerle dahiliye vekiJi 
cumhuriyet halkpartisi genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya, 

Günün sesleri: 

hariciye vekili doktor Rüştü 
Aras, milli müdafaa vekili 

( Oevamı 2inci sahifede 1 

"r· ı ıp,, er 
....... 

A llah selamet versin. Bu 
sütunlarda bir " Güncü ,, 
kardeş vardı. Muhayyelesi-

ni zorlar; her gün karşımıza 
alay alay, çeşit çeşit, boyboy 
tipler çıkarırdı. Ve o, buda 
bu tipleri ona buna benzet-

miye çalışJr, onun bunun gün- · 
lük ve hususi liayatlarile bu 
yazılar arasında münasebet 
bulmıya uğraşır, nihayet bi
risinin üzerinde karar kılar
lardı. 
Aydında ve günün modası 

haline epeyce devam eden 
bu tipler ve benzetişler , çok 
şükür, tarihe karıştı. 

O zaman, " Güncü " nün 
yerinde ben olsaydım, hiçte 

" tip ,, yaratmıya lüzum gör
mezdim. Saatlerce muhayye-

lemi zorlamaya hacet kalma
dan, balonvari geçinenlerin 

her hangi birisinin 24 saatlik 
hayatını, üç kalem darbeslie 

kağıda resmeder, ortaya bir 
" tip ,, çıkarırdım. 

Çünkü, etrafımızda çizgiye 
1 gelen ve kaprislerile bu ze-

min üzerinde mevzu olmıya 
hak kazanmış olan okadar 
mahalli adam var ki .. 

TANRIERI 
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C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 1 ~~~~~l~•~m!.aç~!~!~,l~~!~:: 

Ocağı Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

Cumhuriyet 11/10/938 
Kurtuluş 12/10/938 
Güzelhisar 13/10/938 

Salı 20 Kanberin kahvesinde 
Çarşamba 20 Kozdibinde kahvede 
Perşembe 20 T abaklıda kahvede 

Cuma 14110/938 Cuma 20 Ocak mahfelinde 
Orta 15110/938 Cumartesi 20 Orta M. mektebinde 
Hasan E. semtl6/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17 /10/938 Pazartesi 20 Dükkanönü kahvede 
Köprülü 18/10/938 Sah 20 Parti kurağında 
Mesudiye 19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

Meşrutiyet 

kahvesinde 
20/10/938 Perşembe 20 Meşrutiyet mahalle 

kahvesinde 

Sultanhisar -
Parti Ocak Kongreleri 

başladı 
Sultanhisar ( Hususi ) -

25/9/938 tarihinde Salvatlı 
parti ocak k;ongresi Sultanhi
sar parti başkanı Hakkı Sü
merle idare .heyetinden Cevad 
Dürüğün hıızurile toplanmış 
ye yapılan seçimde eski ocak 
heyeti tekrar seçilmiştir. 

26/9/938 tarihinde Eskihi
sar parti ocak kongresi 
başkan Hakkı Sümer huzurile 
yapdmış asıl üyeliklere Mus
tafa Türksoy, Ali Riza, Gü
zel Mehmed Yıldız seçilmiş

lerdir. 
2819/938 tarihindede Ka

vaklı köyü parti ocak kongre
sini, Hakkı Sümer, Şevki Ön
der, Kazım Tarhan huzurla
rile yapılmış, ocak heyetine 
Mehmed Yılmaz oğlu, Meh
med Altın Işık, Hamid Erye
ğit seçilmişlerdir. 

30/9/938 tarihinde Kabaca 
köy ocak kongresi Hakkı 
Sümer, Şevki Önder buzurile 
yapılmış ocak heyetine Mus
tafa Özkan, Nuri Öztürk, 
lbahim Söylemez seçilmişler
dir. 

5/10/938 tarihinde de Mal
gac Hacı Emir parti ocak 
kongresi başkanı Hakkı Sü
mer, Şevki Önder huzurlarile 
toplanmış ve yapılan seçimde 
ocak heyetine Mehmed Ön 
can. Mebmed Sandoğan, Eş
ref Erdemir seçilmişlerdir. 

Başvekilimizin 
ziyafeti 

Battarafı 1 inci .alılfede 

Kizım Özalp, Nafiavekili B. 
Ali Çetin Kaya, iktisat vekili 
B. Şakir Kesebir, İnhisarlar 
vekili B. Rana Tarhan, Ziraat 
vekili B. Faik Kurt oğlu 

ile refikalan hazır bulun
muşlardır. 

Pek samimi bir hava içe
risinde geçmiş olan ziyafeti 
müteakip bayanlarla birlikte 

Rüştiye mezunları 
Yar öğretme_n 
olabilecekler 

Maarif vekaleti Bulgaristan 
ve Romanyadaki Törk ~tiye
lerinden mezun olanlarıo orta 

mektep mezunu sayılmalarını 
bazı şartiarla kabul etmiştir. 1 

Vekiletin bu kararına gö
re Bulgaristan ve Ro.manya
daki Türk rüştiyelerinden me· 
zun olduktan sonra bu mek

teplerde bir müddet öğret· 

menlik yapmış 

Türkiyeye gelmiş 
olanlardan 

bulunanlar 
tarih, coğrafya ve yurtbil
gisi derslerinden imtihana ta-
bi tutulacaklardır. 

İmtihanda muvaffak olan
lar orta mektep mezunu ad 

edileceklerdir. Ve bunlar talip 

oldukları takdirde yaröğret

men olarak ilk okullarda ça
lışabıleceklerdir. 

• -···-ilk tren 
Erzincana geldi 

Erzincan 8 (A. A.) - Er
zincanm hasretle beklediği 
tren dün büyük tezahüratla 
Erzincan istasyonuna gelmiş
tir. 

çiftlikte bir gezintiye çıkan 

Bayan Funkun arabasının dev

rilmesile sol kolu incinmiş ve 
nümune hastanesinde lazım 

gelen ihtimam ve tedavisi 
yapıldıktan sonra bayan Funk 
otele dönmüştür. Çok neşeli 

ve samimi geçen bu ziyafeti 
müteakip vukua gelen bu 

müessif kaza sebebile Başvekil 
Bay Celil Bayar ve ziya
fette h'\zır bulunan vekiller 
ve refikalan ve Berlin büyük 
elçimiz hastaneye gelerek ek-

selans Funk ve Alman büyük 
elçisine teessürlerini bildirmişler 

ve hastanın ahvali hakkında 
emniyet babş maliimatı ala
rak avdet etmişlerpir. 

denberi b~im dünyanın kar- daha çabuk müteessir olurlar. 
şısına gelen güneş lekesinin Bunun tarihte - acıklı ol-
geçip gittiğine dair astonom- masaydı, güzel diyecektim -
lardan henüz bir haber çık- bir de büyük misali vardır. 
madı isede bir taraftan B. Eski Rusyada alkol inhisarı 
Hitlerin öfkesini geçirerek işi müteahhidi olan bir zengin 
tatlılığa bağlamıya razı ol~a- bir gece bedavadan bir iç-
sı, bir taraftan da İspanya- ki ziyafeti verir. İçkiye 
daki ve Çindeki muharebe- düşkün olanlar, gökten inma., 
lerden gelen haberlerin tav- gibi, bu nimetten pay almak 
saması o büyük güneş leke- üzere koşarlar. F akakat ara-
sinin artık geçmiş olacağını larından bin beş yüz tan esi 
zannettiriyor. Onun için bu o sarhoşlar bayramı gecesinin 
önümüzdeki kış mevsiminde sabahı sokaklarda donmuş 
de soğukların pek zorlu o)- bulunur· 
mıyacağı- umulabilir.I Pek zorlu soğuklarda biraz 

Bununla beraber, kış mev- alkol almak, Mesela bir ka-
k deh konyak içmek, insanı ısı-simi arşımızda güneş lekesi 

b 1 tır ve soğuğa muka veniet, 
u unmadığı yıllarda da soğuk ettirir, diye sanılır. Halbuki 

mevsimidir. Soğuk zorlu ol- geçen yıl meraklı bir kimya-
masa bile devamlı olunca in- cıoın yaptığı tecrübelerin ne- · . 
sanın sağlığına dokunabilir. ticesine güre alkolün vücut 
Onun için - sonbahar henüz içerisinde metabolizması pek 
bitmemiş olsa da ve önümüz- yavaştır. Mideye giren alkol 
de daha past.ırma . yazı bu- nesiçler ara$mda yanarak ka-
lunsa da - soğukların tesiri lori hasıl edinceye kadar dört 
şimdiden düşünmek pek erken beş saat geçer. Demek ki a1-
sayılmaz. kolün insanı ısıtır diye sanıl7 

Vakıa, soğuklann yaklaş- ması - mideyi yakmasına ha-
ması bir bakımdan hoşa da karak - bir lrnruntudan baş-
gider : Sıcak mev.simde her ka bir şey değildir. Bir ka.-
biri bir tarafa hava tebdiline deh konyak yerine iki barça 
gitmiş olan dostlar yerlerine şeker yemek iasanı elbette 
dönerler. Eğlenceli toplantılar daha gerçekten ısıtır. 
yeniden kurulur. Dağ yamaç- Alkol gibi, Keyif veren 
!arından yahut deniz kenar- şeylerin hepsi, afyon, esrar, 
!arından, kimisinin de yaban- kokain, eroin, tütün bile in-
cı yurtlardan, getirdikleri ha- sanın soğuğa karşı mukave-
tıralardao tatlı bahisler açılır. metini azaltarak çok üşüme-

Buna karşılık, soğukların sine sebeb olurlar. 
insana haylıca zarar verdiği . Bunlardan sonra insanı çok 
de unutulmaz. Soğuğun zarar- üşüten sebepler zayıflık ve 
larını sırasiyle hatırlatmıya hastalıklardır, hem de şişma-
çalışacağım, tabii okurken nın vücudunun sathı daha 
sizi soğuktan dondurmamak geniş olduğundan çok sıcak-· 
içio, elimden geldiği kadar lık kaybeder. Göğüs hastala-
ısıtarak. Fakat siz gene bu ğına tutnlmuş olanlar, damar-
yazılara, belki tıraş dersiniz. mın içindeki kanları iyi işle-
Hakkıoızı da inkar ed~mem. miyenler - tabii ateşli has· 
Ancak, traşsıkıntıb olmakla taların hepsi- çok üşürler. 
beraber lüzumlu bir şeydir. Rüzgirlı günlerde imanın 
Sağlık bilgisi de tıraş gibi daha şok üşüdüğünü de bilir-
sıkıntılı olsa da gene lüzum- siniz, çünkü soğuk ne kada'l' 
ludnr. Zaten sırayla demek çok olsa insanın kendisi bir 
mutlaka biç aralıksız demek sıcaklık ocağı \ olduğundan 

etrafında az çok sıcak bir 
değildır. Soğuk üzerine yazı- hava tabakuı hasıl olur. Ha
lann arasına başka yemekler va sakin olunca bu bava ta-
karışınca her gün tıraştan bakası bozulmaz, fakat rüz
daha az sıkıntılı olur amma, gar olunca o hava tabakasını 
siz öteki yazılan da soğuk götürür. Sakin bir havada 
buluyorsanız ona bir şey di- insan sıfırın altında on sekiz 
yemem. derecede üşiimediği halde, 

Buğün, soğuia karşı muka- rüzgarlı bir günde sıhrın al-
vemetimizi azaltan, başka tında alb derecede titremiye 
tedbirle bizi daha ziyade başlar. 
üşüten sebepleri söylemek Rutubet budun aksinedir, 
istiyorum. insan rutubetli günlerde so-

Bu sebeplerin en başında guğa daha iyi dayanır, çünkü 
içki bulunur. Bunu söylemek rutubette Tücudan terlemesi 
de şüphesiz, bir ukalalık sa- azalır. Gemiciler kış mevsi-
yılır. Fakat hekimlekte uka- minde bulutlu günlerden ziya-
1.ilık çok defa bir vazifedir. de, parlak güneşli günlerden 
Devamlı alkol kullananlar çekinirler. 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 5 Mediha Tin .............................................. 
Koşarcasına yürüyorum. Ha

va çok güzel böyle yürümek 
uzaklara pervanesinin erişe

mediği diyarlara gitmek isti
yorum. Eve geldim. Kapıyı 
açarken sert ayak seslerinin 
geçişini duyuy~rdum. 

Nihayet imtihan günleride 
geldi. Bu gün ilk imtihanıma 
giriyorum. Koca mektep biri
birine giriyor. Herkesin yüzü 
san, titremeler belli oluyor. 
Herkez kulağını kapıya ver
miş zil.in sesini. bekliyor. Bek
leınek her şeyden fazla · insanı 
üzüyor. Bu ilk imtihanım çok 
iyi geçti. Allahı~a. hepsinin
de böyle geçmesi için yalva
rıyorum. 

Artik onlarada alıştım. Ne 
olsa insanın kalbini imtihan 
lafı titretiyor. 

22/16/93 
Bu glfo son imt~aniıuada 

girdim ·o. d~ öb~rkiler gibi 
çok güzel geçti. 
Notlarımın kırılmadığına emi
nim. Yarın karnelerimizi ve
recekler. .,. .. " 

Salon davetlililerle ağzına 

kadar dolu, herkesin yüzü 
gene sarı. Kızların kimi pis
küvi ve limonata veriyor. 
İşte bu davetliler arasında 
benim genç tayyarecimde var. 

o bugün bambaşka bir asw 
ker yüzü biraz solgun dalgalı 
saçları yüzüne bir hususiyet 
vermiş. Onu görünce biraz 
şaşırdım. Heycanımı belli et
memek için salondan çıkbm. 
Karneler diye salondan sesler 
yükseldi. Koca salon bir anda 
biribirine karıştı. Müdirem 
uzun bir söylevden sonra 
karneleri okumaya başladı. 

521 Serpil birinci kimseyi 
görmiyorum. Kendim de bir 
adım atacak bil bulamıyo
rum. Salonda uğultalar baş· 
ladı. Tebrikler yükseldi. Kar
nemi aldım. Müdüremin elini 
öptüm dışarıya nasıl çıktığı
mı bilemiyorum. 

Kızlar etrafımı sardı. Bu 
kalabalık beni büsbütün şaşı
rtıyor. Ne yapacağımı Kesti
remiyorum. Salondan ayni 
uğultular yükseliyor. Nereye 
gideceğimi, ne için gideceği· 
mi bilmeden görüyorum. 

Bahçenin güneşli hava·sı 
yüzümü okşayınca Biraz açı· 
lır gibi oldum. Geniş çam 
ağacının altına oturdum. Bir 
tuhaflık hissediyorum kendim
de. Kalkıp anneme koşmak 
ona artık çamaşırdan kızaran 
ellerinin hic acı çekmiyece
ğini söylemek istiyorum. 

Fakat hangi his bilmiyo
rum beni buraya bağlıyor. 

İçerde her şey bitmiş cazın 
sesi yükseliyor. Çiftlerin a
ğır, ağır döndüklerini görü
yorum. Bunların içlerine . ar
kadaşlarımda karışmış. işte. 
ben onlardan gene ayrıyım. 
İstemiyerek göılerimden a
kanları mendilime silerken 
arkamdan serpil diye müdü
remin sesi yükseldi. Ona bu 

halimi göstermemeye çalışırken 
bir el başımı kaldırdı. Bir 
anda göz, göze geldik. O bir

. den Şaşırdı. Yaşların bu me
sud ve şen günde gözlerimi 
neden ıslattığını sordu. 

Bunların saadet, sevinç yaş 
· lan olduğunu seylerken ba
şım göğsüme düşmüş Tuta
mıyorum hıçkırıklarımı. O an
da yaşil dalgalı gözleri görür 
gibi oldum. Bu halimi o damf 
görmüştü. Vaziyetimden bir 
şeyler mi öğrenmişti ? 

Ne yapayım, nereye gide
yim bilmiyorum. 

Müdirem sana yeğenımı 

takdim edeyim diye döndü. 
Şaşırmıştım. En sevdiğim bir 
insanın yeğeni olduğuna. 

Sert sesi kulaklarımda Gök
han diye titredi. 

Serpil diyecek kudreti bu-
lamıyorum dudaklarımda. 
Müdürem vaziyetimi an· 
lamış olacak ki ona ism1mı 
benen evvel söyledi. Beni bu 
sıkıntıdad kurtaran kadının 
dizine yatmak ağlamak, uzun, 
uzun ağlamak istiyorum. Mü
direnin bir telişh vaziyetle 
yanımızdan ayrıldı. İkimiz de 
şaşkıolığımızı biri birimize 
belli etmemeğe çalışıyoruz. 
Konuşacak kelime bulamıyo
ruz sanki. sazın sesi kulak
larımı çınlatıyor. Mesut in~an
ların şen kahkahalarını sü
rüklüyor. Sert ses gene tit
redi. Bayan Serpil benimle 

dans etmek ister misiniz. 
Dans bilmiyorum demek onun 
bilmediği yerlere kadar gitmek 
istegini duyuyorum içimde 

fakat gidemiyorum, kaçamı
yorum. Salona yürüyoruz. 
Bu şen, mesut çiftlerin ara
sınna yavaş yavaş dönüyo
rum. O hep bana güzelliğimi 
okuyor. Bualann berkez için 
söylenen lakırdılar olduğun 
biliyorum. Fakat onun bana 
hakiki şeylerini söylemesini 
istiyorum. Bu kadar saadet
tende korkuyorum. Sebebini 
bilmediğim bir titreme tüyle
rimi ürpertiyor. 

Akşam oluyordu davetliler 
yavaş yavaş salonu terkedi-

Kızılay Kurumundan: 
Şehrimize İzmir enternasyonal fuvarımn en cazip 

eğlencesinden birini teşkil eden ( ÖLÜM ÇENBERİ ) 
kahramanı B. Ahmed Gökalp gelm:ş ve ( Beycamii ) 
avlusunda numaralarına başlamıştır. 

Bulgaristan türklerioden olan bu cesur gencin mo
tosiklet üzerindeki heyecan veren, tüyler ürperten 
numaralarını görmek hem kurumumuza bir yardım 
hem de heyecanlı dakikalar yaşamak için biricik ve· 
siledir. Sayın Aydınlılara tavsiye ederiz. Duhuliye 
10 kuruş gibi küçük bir değer taşımaktadır. 862 

ilin 
Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

1 - Kira müddetleri bit
miş olan Aydın merkez kaza
sı dahilinde incir bahçesi, bağ 
ve tarlaların üçer senelik 
icarları. 

2 - Aydında demirciler 
çarşısında mülga mevlevi tek
kesi vakfından iki arsa ile 
Orta mahallede Hanaylı oğlu 
vakfından bir arsa üzerindeki 
barakanın Mayıs 938 sonuna 
kadar icarları. 

3 - Köşk nahiyesinin Cu
ma yeni .lcöyünde Ahadlar 
köyü oda vakfından 25 ağaç 
kestanenin 938 yılı mahsulü 
açık artirmaya . 

4 - Köşk nahiye merke
zindeki camiin 49 lira 35 ku
ruş keşif bedeli boya ve ba
danası açık eksiltmeye ko
nuldu. 

Germencik, Koçarlı, Kara· 
pınar nahiyeleriyle köylerin
deki akaratın ihaleleri 17/10/ 
938 Pazartesi, Aydın merke
ziyle köyleri ve Umurlut 

Köşk ve Dalama nahiyeleriy
le köylerindeki akaratın ve 

kestane mahsulünün ihalesi 
dahi 18/10/938 Salı günü 
saat 10 da Aydın vakıflar 

idaresinde yapılacak bunlar

dan talip çıkmıyanlarla veri
lecek bedel layık had görül· 

miyecek olanların ikinci arı
tırması 21110/938 Cuma gü· 
nü saat 10 da icra edilecek 
ve yine ihale edilmiyenler 

olursa o tarihten itibaren 
pazarlığa bırakılacaktır. 

Cami boya ve badana iha
lesi 21110/938 Cuma günü 
saat 10 da Aydın vaıflar ida-

yorlar. Bende müdiremin elini 
öptüm, hocalarım, · arkadaş· 
larıma veda edip çıktım. Kal
bime tayyarecinin deniz göz· 
Ieri hakim. Koşarcasına yü· 
rüyorum. Annem evde yoktu. 
Yatağıma uzandım. Artık 
yaşlarımı saklıyacak kimseyi 
göremiyorum etrafımda,onları 
akıtabilrim rahatça. 

- Devamı Yar -

ilin 
Ayduı tapu sicil 
Muhal ızlığından . 

Gölçük köyünün beyler a-· 

lanı meviinde doğusu devriş 

oğlu Mehmet" veresesi ve 

Mehmet Ali bahçesi batısı 

yol kuzeyi Yusuf oğlu Sedık 
güneyi . dere ~l~ çevrili 8 'dö
nüm tarla esasen donsuz 

mehmet oğlu Yusufuo babası 

Mebmetten intikalen senetsiz 

olarak· tasarrufunda iken 35 

sene evvel vefatiyle evlatla

rı Ahmet Sadık ve Salih ve 
Mehmet ve · F atm~ ~e Hatice 

ve Cemile ve Emineye kalıp 

bunlardan 30 sene evvel ara

larında yaptıkları gayri res

mi taksimde bu taşıtsız bun

lardan mezbure Haticeye ay

rılarak köy kurulundan geti

rilen ilmühaber mucibi yeni

den tescili istenilmektedir. 

Sözü geçen tarlanın tapu 

kaydı .olmadığından gazete 

ile ilan tarihinden itibaren 

11 incİ günü tasarruf vaziye

ti yerinde tahkik olunacağın

dan bu yerle alakası olanlar 

varsa 926 fiş sayısiyle yerin

de bulunacak memura müra-
caatları 861 

f ... - Abone şeraiti ·-: 
: Yıllığı her yer için 6 lira. ~ : • Alb aylığı 3 liradır. i 
~ idare yeri: Aydında C. H. i 
: p B . • : . uımevı. : 
~ gazeteye ait yazılar için ~ 
i yazı itleri müdürlütüne, ilb- i 
; lar için idare müdürlütine ! 
: - d'I lid' • : muracaat e ı me IJ'. : 
: ................................................ . 

lmtlyaa aahtbl H Umum1 NOfrlyat 
Mlldllrü ı Etem Me11dre. 

Ba .. ldıvı Yer ı 

c. H. P. BaauneYi 

resinde yapılacaktır. Tafsilat

lı ilinları daire duvarına asıl

dı taliplerle fazla malümat 

almak istiyenlerin % 7 buçuk 

teminatlariyle Aydın vakıflar 

idaresine müracaatlan. 

(854) 6 9 12 

\ 
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MÜNİF İ. ERMAN 
MEIVILEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadı~ hastalıkları mütehassıs 
ve Operatörü s 

fP Hastaları nı her gün Park karşısında Bay Hasan Ki.mi-

1
• 

~ lin erinde kabul eder. 592 t Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
... Ötleden sonra 3 den itibaren ~ 

•AWWl~·~ ... 66~W• 

~l!!;llil!:'fl!;ıU~l~lfll;llf!J~~ıu~ıııı,e:ıııı::ııııı.;.ııın~ıı~ıı~ııı~ıı~ır~ılll'+'''ı~ın~qpı+qp~l!Jll.;'it;ij 
lr"ı.ıtUlıniıllıı.dlllıb~lıullllliaillllhnllllıu1dll1ı4lfll1 . ..ı!nıoıiı1flı111tlllıooıltflı11ıllfl1ı~llhıuıllllı,riıf~ı..ı11llı,.ılUıı.ıılUlı111Ullı.•l:01111ıll~~ 

(3 Demir iş atölyesi 'j 
~ . ~ t!i Y enı açılan ve sanatokulu me- i!1 
Ji zunları tarafından idare edilen r:ı 
cı DEMİR İŞ A TÖL YESİnde f3 
F.- ~-
l~ ~~ 
F+.~ Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur· rt~ 
~.~ şun borulu su tesisata ucuz, sağlam ve tamamen ~.~ 
hi fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç ~.~ 
[+' sahiplerinin atölyemize müracaatları. f+J 
f!i Adres: Bezirgan ka~ısında Mehmet Uygur =~ 
[+~ ve Osman Alpsoy f;i 
r:~ll!!!."11. ~IJl!:'~il'!'~t\l!!:llllf!!'~!llllf'l!llll'!-"'IJIUllllJJ""l!ll'"'llll!!!lnf'''tıUı<••l~•qqııc•ı~ 849 llf"llflll'!!llJll.Jı'lJ:!\1 ~ ... ~ıı~ııttı.ı~ı~ın:.:'ını:.:'ıı1t::'ılhttilh::'ıııı~tftl~lfl~ll.:ı;.Jr~dl~dli:t.1111-:.'ı1 ıı.~11-:.'ıııı.~ı ~ 
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Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda yaşladı 

ı En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
I> bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür • 
~ direktölüğiiuden tasdikli diploma verilir mezun olan 41 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak ı 
~ geri bıra"kılmamas1 için yurt direktörü bilumum 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- -t leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- ı 
• zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 
~ · 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~ 

ra~:~4'lulı6Qı661aıııdllb ... 1.6ıılllll1iımı.1art1r666ta.t 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

--·--
yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı , 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

....................................................... • • ! DOKTOR i 

i FAHREDDİN SÜGÔR ~ 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastabkları Miitalıauısı ! • • 
: Paria Tıp Fakiilte&i Hastanelerinden İhtU&alı ! • • 
: MuayyenehanesiAydında Gui Bulvarında Bafalıoglu dUk.kai:uJHıa : 
• • • 
: üzerinde her gün sababdan akf&ma kadar Hastalarim kaltul Mu :• ........................................................ 

Aydın hi Tarihi 
Uzuu bir tctehbuun mah•ulii, tarihi yeni manaaile anlamanın kır · 

metli bir örneği olan AYDIN T ARIHJai Aydı ada Bdediye kuf.1ı91atb 
Siileyman Ge~er. İstanbulda Remzi kütüphanuinden teclarik edehifft . 
ıiniz . 

1 

Aydının bütün tarihi mahl'IDatındao başka coğrafi tabii mailim•· 
hnı da bu kitaptan ötrenecekziniı.. 

Yazanlar. ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederı & 

Fiatı 250 kurufbır . 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a vennız. 

Basımevimizde 
. ".·:.,. ' '' . ~ . ~ . 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

' 
Evrak kayt 

•• 
Olüm Doğum 

•, 

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


