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937 - 938 Voleybol ve futbol likleri Fransız Başvekili 
Çekoslovak se/irini 
kabul etti ----~----------------Dün büyük merasim ve tezahüratla oaşladı ------------- Paris 14 - Başvekil yanın
da hariciye nazırı olduğu hal
de Çekosla vak sefirini kabul 
ederek uzun müddet görüş

müştür. ( a.a. ) 

Karapınar - Söke 1 - 1 berabere kaldılar 
Mendresspor Çineyi 'l - O yendi 

Aydın; dün yine sayılı bir 
spor günü yaşadı. 

Bu senenin fotlol ve voley
bol liklerinin başlaması müna 
seltetile Aydın spor sahasında 
büyük merasim ve tezahürat 
yapıldı. Saat on ikiden itiba
ren halk akın, akın sahaya 
gitmeğe başlamıştı. 

Saat 13 te bu merasime 
katılmak için bugün maçları 
olmadığı halde sümer sporlu
ların büyük kafilesi ço~ mun· 
tazam bir yürüyüşle spor sa
hasına geldi. Bunları Çine, 
Karapınar, Aydın ve Mendres 
takımları takip etti. 

Saat 13 buçukta İlbay ve 
spor bölge.si başkanı Ôı:demir 
Gnday raf akatlarında Sümer 
basma fabrikası müdür ve er
ka m olduğu halde sahaya 
gelmiş bulunuyordu. 

Tören komiserinin kuman
dasile sabada yer almış bütUn 
sporcular ve halk istikllll mar
şmıın saygile dinldedi ve bir 
sporcu gencin şeref direğine 
çektiği bayrağimızı göğüsleri 

·kabararak selimladı. Bunu 
müteakıp takımlar hurfu heca 
sırasile bir geçit resmi yap
tılar. 

Aydin spor takımı büyük 
bir misafirİ>erverlikle kendi 
yerını misafir kardaşlanna 
terketmiş olduğu için en haf
ta Ginenia gürbaz gençlerinin 
geçişini seyrettik. 

Bunlan Karapmann çalış· 
kan sporcuları takip etti. 

Mendres spor geçit resmine 
biri erkek diğeri genç kızlar
dan mürekkep iki voteybol ve 
bir futbol takımile katılmıştı. 

Süm;r spor ise çok yeni bir 
teşekkül olmusına rağmen 

başta fabrika dirktörünün ve 
diğer erkanla idarecilerinin 
spora verdikleri büyük ehem
miyeti tebarüz ettiren bir 
tarzda geçtiler. 

Güreşcileri, kadın erkek 
voleybolcuları, atletleri, futbol
cuları, bisikletcileri ve sıhhi 

teşkilatlarile muazzam göğüs 
kabartıcı ve göğüs yaşartıcı 

bir kafile halinde geçtiler. 
( Devamı 2inci aahıfede 

Amerikada Deniz 
manevraları 

Vaşington 14 - Amerika 
deniz manevraları başlamıştır. 
Manevralara 100 den fazla 
gemi ve 500 tayyare iştirak 
etmiştir. 

Manevralar Nisan iptidasına 
kadar devam edecek taarruz 
ve müdafaa hareketleri yapı-
lacaktır. ( a.a. ) 

Büyük Millet Meclisinde 
Bazı kanun layihaları müzakere ve kabul edildi 

Ankara 14 - Kamutayın 
Bugünkü toplanmasında aske
ri ve milki tekaüt kanununun 
48 inci maddesinin değiştiril· 
mesi, mUze ve saraylardan 
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zakere ve kabul edilmiştir. 
Orta okul öğretmeni yetiş

, tirmek üzere Gazi terbiye 
enstitüsflnde okuyan öğret-

alınacak duhuliye ücretinin 
tenzili, Türk parası koruma 
kanununun daha üç sene müd
detle uzatılması. hariçten ge
lecek buharlı ve motörlü ge
milerle dahilde yapılacak ben
zerlerinin gümrük resmi hak
kındaki kanun liyihalan mü-

menlere kurs devam ettiği 

müddetçe maaş verilmesi hak
kında Ziya Gevherin teklifi 
bir ı:;ok müzakere ve münaka
şadan sonra maarif vekilinin 
huzurile müzakere edilmesi· 
ne karar verilmiştir. Meclis 
Çarşanba günü toplanacak-
tır. (a. a.] 

Orta Avrupada 
-------------------~-Viyana Bayram Yapıyor, Yahudiler Siyasi 

Teşekküllerden Uzaklaştırıldı -----------Viyana 14 - Hitler hudut- ı 
ta bir müddet durduktan sonra 
Viyanaya doğru hareket et
miştir. Viyana şehri bayram 
yapmaktadır. Bütün halk ga
malı haçlı bazubendler tak
mıştır. Bankalardan fazla pa
ra çekilmesi menedilmiştir. 

mıştır. Halkın ve biitün ame-
lenin istikbal merasimine işti· 
rak etmesi için fabrika ve 

müessesatta mesainin tatil e
dilmesi bildirilmiştir. [a. a.] 

( Deva11n 3ncii sahifede ) 

Hayattan •uler: 

H alkevinde : 
Halkevi yönetim kurulu dün 

Halkevi başkanı Neşet Akko
run başkanlığı altında haftalık 
toplantısını yapmıştır. --·--Cuma ocağııtda 
ikinci toplantı 

Partimiz Cuma mahallesi 
' ocak yön kurulu evvelki ak
şam ocak kurağında ikinci bir 
toplantı tertip etmiştir. Bu 
toplanbda İlyön kurulu üyele
rile ilçeyön kurulu başkan ve 

üyeleri ve ocağa yazılı üyeler 
bulunmuşlardır. 

Halkevi dil, tarih edebiyat 
şubesi başkanı Bay Etem 
Mendres, şubenin çalışma 
proğramma tevfikan bu top
lantıda ( Parti ve milliyet ) 
mevzuu hakkında ders ver· 
miftir. 

. ,,.l.,C•• · . 

Et /iatları 
Ucuzladı 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
reisi Nafiz Karabudağın baf
kanlığı albnda toplanmıştır. 

Bu toplanbda Belediye te•
bih ve yasaklarına aykın ha· 
reket ettikleri görülerek hak
larında zabıt varakası tutulan 
bazı esnaf ile vizesiz otomobil 
kullanan ve haddinden fazla 
yolca alan bir kaç şoför be
şer lira para cezasile cezalan
dırmışlardır. 

Ayni zamanda Encümen 
kaıap dükkinlannda sablaıa 
et Fiatlarını da tetkik ederek 
koyun ve kuzu eti fiahnı 40, 
sığır eti fiabnı da 25 kuruşa 
indirmiştır. Encümenin tesbit 
etttiği bu yeni fiat tarifesi bu 
günden itibaren tatbik edile
cektir. 

Hal.kevi kö~i: 

Yahudi unsurların siyasi te
şekküllerden uzaklaştırılması 
yüzünden bir çok memurlar 
yerlerinden ayrılmışlar ve ya
hudi hakimler azledilmişlerdir. 
Avustuya protestan klisesi bir 
kararname ile Alman klisesi 
ile birleşmiştir. 

Kasap mısın be mübarek I 

1 - Bugün saat 17 de 
dtl, tarih ve ~iyat komi
tesi toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de Fransız
ca dil dersi vardır. 

3 - Saat 20 de balkevi 
lcu.rağında güreş dersleri 
•ardır. 

4 - Yaran saat 17 de 
köycülük şubesi umumi 
heyet toplanbsı Yardır. 

[ a. a.] 
Sofya 14 - Avusturya el

çisi bütün muamelatı Alman 
elçisine tevdi etmiştir. (a.a.) 

Viyana 14 - Hitler bugün 
Viyanaya gelecektir. Mutantan 
bir istikbal proğramı hazırlan· 

9
Mart tarihli Cumhuriyet ga
zetesinde enfes bir teşbih 
gördüm.. Şaheser bir şey .. 

En kuvvetli bir edip te, güzel 
bir kadm dudağını ancak böy
le tarif, tavsıf ediyor. 

isterseniz beraber okuyalım: 
[ . . . iri kanatları hafifçe 

açılıp kapanan muntazam bir 
yüzü ve bıçakla kesilmiş taze, 
kanlı bir et parçası gibi iştah 
verici, kiiçük ve kıpkırmızı 

dudakları vardı .. J 
Ne buyurulur bu teşbihe .• 

Bıçakla kesilmi~ . taze, kanlı 
bir et parçası gıbı dudak .. 

Be mubarek kasap mısınki, 
kandan, taze etten iştahın 

açılıyor ve güzel bir kadın 

dudağını kanlı ete benzetiyor
sun! .. 

Gazete sütununu bırak, mez
bahaya git a birader t.. ~ 

GÔNCO 
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Şehir röpor!ajları 

Balo ve lik maçlaı-ı 

Lik maçlarına başlama ve
silesile Aydın spor kulübünü, 
Halkevi sosyal yardam şubesile 
birlikte bir balo tertip etti. 
teşebbüs, karar, tertip ve 
faaliyete geçme ve · nihayet 
balonun verilmesi bir hafta 
gibi kısa bir zamana sıkıştı

rılmasına rağmen, iyi bir eser 
yaratıldı. Baloya iştirak eden
lerin hepsi de bu balonun bu 
yılki baloların hepsinden daha 
iyi idare olunduğunu, daha iyi 
ve çok eğlenildiğini, bilhassa 
büfe ve servisin intizamında 

müttefiktirler. Bu itibarla ter
tip ve idare heyetini takdir 
ve tebrik etmeği borç saya
rız. 

Evvelki gün, tafsilatı diğer 
sütunlarımızda . görülecek lik 
maçları başlama töreni oldu. 
Sahanıp genişliği, halkın ve 
gnçlerimizin gösterdikleri ala· 
kayı layikile göstermedi fakat . 
kişe hesabı umulandan çok 
fazla spor severin buluuğunu 
belli etti. 

Tren, kamyon ve hususi 
otomobiller]e İlin her köşesin
den gelen seyirci ve merak
lılar, ilimizde beklenen spor 
sevgi ve hareketinin uyandı

ğını, spor kalkınma davasının 
yaratıldığım belirtiyordu. 

Se1ıhadft'? yer alan kulüpler, 
her bakımdan uınduğumu2i_dan 
üstün bir durumda idiler. 

O. Becerik 
Geçit resminde Söke, Çine, 

Karapınar takımları arasında 
yeni elemanlar görerek se
vindik. 

937 şampiyonumuz Mendres 
spor, Kız voleybol takımları 
geçerek sevincimizi artırdı. 

Basketbol, Voleybol, futbol, 
güreş, bisiklet takımları ve 
zengin kadrosile geçen sümer 
spor göğsümüzü kabarttı. 

Geçen yıl onbirinci oyuncu
yu bulamayan Aydın takımı, 
diğer takımla geçerek guru· 
rumuzu yükselt ti. 

İlbay, parti ve spor başka
nı saha komiseri ve voleybol 
ajanile ve futbol ajanının el

lerini sıkarak tebrik ederken, 
alam dolduran bütün halkın 

şükran ve sevinç hislerine 
tercüman oluyordu .. 

Buna rağmen hemen ilave 
edeyinıki, umduğumuz ve bek
lediğimiz bu kadar değildir, 

geçit resmine katılacak genç
lerin sahadan taştığını, se

yircilerin alanı tamamen dol
durduğu günü göstermeği bek
liyoruz.. Cumhuriyet hükume
tinin spora ve gençliğe verdi
ği önem ve esirgemediği mad
cii ve manevi ya!dım, türk 
milletinin hergün . artan ilgisi 
bugünün uzak olmadığım müj
deliyor. Türk genci kahveye 
değil kulübe .. 

937-938 Voleybol ve futbol likleri 
- Baş:arafı 1 inci Sayfada. 

Bunların arkasından Söke 
spsrlular geçti. Aydm bölge
siıiiiı ilk şampiyonunun iki se· 
nelik bir durgllııluk devresin
den sonra· yeni ·elemanlarla 
Aydın sporunda kıymetli. ye
rini tekrar aldığını görmekle 
çok sevindik.; 

Ve nihayet Aydın ·sporlıla- · 
nn birinci· ve ikinci takımla

rının çok muntazam ve canb 
geçişlerini iftiharla seyrettik. 

Halk kendi sinesinden do
ğan bu kuvvetli gençliği coş
kun tezahüratla çılgınca al
kışlıyordu. 

Vilayetimize geldiği gün
denberi gençliğe ve spora 
karşı gösterdiği büyük alaka 
ve yardımlarla dün pek canlı 
misalini gördüğümüz varlığın 

vücut bulmasını temin etmiş 

o~an sayın ilbayımız ve parti 
başkanımız şurada saygile 
anmak bir vicdan ve şükran 

bôrcudur. 
Bu geçit resminden sonra 

likin birinci maçını oynaya
cak olan Söke takımı ve onu 
tal<ibende Karapınar takımla
rı sahaya çıkarak halkı se
lamladılar. 

Hakem ; Sümer spordan 
Erem. 

İlk dakikalarda Karapınar
lıların sahada kolay bir haki
miyet kurduklarını gördük. 

Karapınar takımıncla geçen 
senelere nazaran bariz farklar 

vardı. Takım biribirile daha 
anlaşmış. Baş pasları çok hoş 
yaluız hücum hattmm hem 
sağı hem solu aksıyor ve bu 
yüzden birçok fırsatlar hedro
luyor. 

Karapınarın Halidi orta 
hafta yine kaya gibi.. Bugün 
çok gözel bir oyun çıkarıyor. 

Ya hakki semeresini ver
mekte geçikmedi ve Halit Sö
kenin sağ bekinin kestiği hal
de uzaklaştıramadığı topu 

şahsi bir sürüşle ve iki 
müdafiin arasından geçirerek 
son bir şutle SCıke kalesinin 
ağların:- gönderdi 

Karaıpnarın sayısı Sökeyi 
canlandırdı. Mukabil akınlar 
başladı ve oyun daha heye
biı duruma girdi. 

Halid eğer şahsiliğe kapıl

mamış v.e topu ayağında çok 
tutm::ı.mış . nlsaydi, takım bn 
devrede bir iki sayı daha çı-

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Süğür 

/ -27-

Bu za~anda çocuk muaye
ne edildikte; görülen idrardaki 
gayrı tabiilikten dolayı çocu
ğa böbrek tedavisi tatbik 
edilir. Esas hastalık bağırsak
ta iken bu tedavi edilmeden 
yapılan tali tedavinin hiç bir 
kıymeti yoktur. Bu meyanda 
çocuğun elleri ve ayakları 

şişer. Aile efradı daha ziyade 
telaşa düşer. İdrar muayene
leri yaptırılır. Belki bir şey 
görülmiyebi)ir. Bazan kum ve 
sair höceyrat görüldiiğü za
man müzmin bir böbrek has-

talığı zan edilir. Hakikatte 
bir börek hastalığı vardır. 
Fakat amil müzmin sui ha
zıml<tdır. Sui hazımların ihmal 
edilmesi bu neticeleri doğurur. 
Bittabi ölüm:i de teshil etmiş 
olur. 

Müzmin sui hazımlar bilhas
sa alta aya kadar küçük ço
cuklar üzerinde akciğerlerde 
şiddetli ihtilatlar yapar. Ço- ı 
cukta görülen ufak öksürükler 
ve nezleler hemt!n hiç eksik 
olmayan hallerdir. Bu sırf 

bünyenin beslenememesi ve 
harici tesire karşı da mukave
metin noksanlığından doğar. 
Bilhassa k:ış mevsimlerinde bu 
gibi çocukların vefatı çocuk 

karabilrdi. Söke de bütün ı 
gayretine rağmen bir iş yapa
madı ve devre 1-0 Karapma
rın lehine bitti. 

İkinci devrede Sökeiilerin 
daha canlı ve daha enerjik 
bir oyun çıkardıklarını gör
dük. Fakat burada da sol iç 
oynayan Fahri çok tutuktu. 
Devre ortalarına doğru Söke
lilerin sıkı bir akınlarını gör
dük ve Süke orta muhacımın
dan aldığı derin bir pasla 
bekleri aşan Fahri kalecile 
karşı karşıya kaldı. 

Fahri de bu vaziyete inan
mıyan mütereddit bir hali var
dı. Karapınaıın kaleciside bü
yük bir gaflet göstererek has
mının tereddüdünden istifade 
etmeğe teşebbüs etmedi ve 
Fahrinin hafif bir vuruşile to
pu Karapınar ağlarına takıl
mış gördük. 

Bundan sonra oyun iki ta
rafın mütevazin akınlarile 1-1 
beraber bitti. 

Karapınar takımı Sökeye 
nazaren daha anlaşmış bir 
takım manzarası gösteriyordu. 

puntası denilen Bronko nömo
ni den olur. Çünkü henüz 
tam teşekkal edememiş olan 
ciğerler zafiyet dolayısile 

mikroba karşı mukavemetin 
azlığından çabuk mütessir olur 

lar. mevzii başlıyan en ufak 
bir bronşit derhal münteşir 

Bronb.o pnömoniye tebeddül 
istidadını gösterir. Akibette 

oeı 90 tehlikelidir. Bu gibi 
zayıf çocukları kışın tesiratı 

havaiyeden iyi muhafaza ede
cek yünlü mensucatla ve şid-

detli hava ceryanlarından mu
hafaza etmelidir. en ufak bir 

gayrı tabiilik halinde de 
doktora müracaatı ihmal et~ 
memelidir. 

Sui hazımların asap üzerin
de de ihtilatları vardır. Baş· 

lıca ihtilatı menenjitlerdir. 
Çok kansız ve zayıf olan bu 

çocuklar en ufak bir mikrop 
sadmesile menenjite yakala
nırlar. Bazan kazip menenjit
ler yapar. Hakiki menenjiti 
taklid ederler. Yapılan mu~
yenelerle menenjit bulunmaz. 
Çocuğun hazım noktası araŞ

tırılınca menenjitin menbaı 
meydana çıkarılır. 

• Devamı var -

navan o idi. 
1 

Günün ikinci maçını geçen 
senenin bölge ı:;ampiyonu Men
deressporla Çine oynadılar. . 

Çinenin bu sena sahaya 
çıkardığı takım cok genç ve 

1 ' ' 
tecrübesiz elemanlaljdan müte-
şekkil olmasına rağmen Men
deres gibi kuvvetli bir rakip. 
karşısında oyunun başından 

sonuna kadar panil~ yapma
dan oynadı. 

Çinenin gençleri' hiç eğzer
siz yapmamışlar kaliba.. Bu 
hal daha ilk dakikadan iÜb~
ren kendini kösterdi. 'Topa 
katiyen hakim olamıyorladır. 
Bugün ağırlık müdafaa hatb
na yüklenmiş idi. Oda canla 
başla çalıştı. Vazifesini yaptı. 

Birinci devre üç sıfır Çine 
aleyhine bitti. İkini devrede 
Menderesliler dört sayı daha 
yaparak oyunu 7 - O galip bi
tirdiler. 

Voleybol maçları: 
Pazar sabahı voleybol maç

ları · da oynandı . . Karapınar 
voleybol liklerine girm\yece
girmiyecegmı bildirdiğinden 

birinci maç yapılamamış, Men
aeres ile Çinenin karşılaşlna-

Sökenin merkez muhcim• 
sinirlenmezse fena değil. İle
risi için ümit vericidir. Sol 
açık şinası Söke takımının en 
iyi oyuncusu olmak istidadını 
gösteriyor. Kaleci Fadıl dün 
Sökeyi muhakkak bir mağlu
biyetten kurtardi. En ıyı oy-

l 
larında da Men~eresspor Çi
neyi 15 -5 ve 15-7 yenmiştir. 

j P HM 

1 

lıntiyaı. sahibi ve Um~ıni Nqriyat , 
Mürlürü : Etl'm Mendres 

ij4ı;1 ldıol• "er : 
C . H. P. Basımevi 
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Küçük hikayeler : . 

Günahsızım Ben 
Yazan: ŞEK./B TANRIER/ 

( DlinkU sayıdan devam ) r 

Molla Mehmedi, bu, gün geçtikçe 
beni an1ayan ve bana tatlı dili ve 
güler yüı.ü ile yakınlık gösteren 
köyür biricik bakkalını sevmeye 
başladım .. 93 Muharebesine işiirak 
etmiş, gün ve umur görmüş bu 
ihtiyar adama, son zaman1arda 
bütün bütün bağlanıyorum .. 

Birden, nasıl oldu.. Cılız dallı 
hayıtların arasında, kımıldıyan 

bir şey göP<lüm. Ona doğru yü
rüdüm, fenerimin ziyasında onun 
korkudan, sovuktan gerilmiş çeh
resini buldum. Bu, narin yapılı 
baygın gczlü bir köy kızıydı,. 

Bütün bütün korktu, bütün bütün 

Kış adamakıllı bastırıyor ve köy 
daima bulutlu yağmur]u semasiyle, 
.hayata ve masum kahkahalara 
doymayan ruhumda, yeniden fır
tına1ar uyandırmaya başlıyor .. 
İmdadıma, Molla Mehmet ye

tişti.. Uundan sonra her Cuma ava 
gideceğiz.Sırta çıkamamaktan mü
tevellid derin acılarımı, tatlı hül
yasıyle avutan bu av vadi, bir haf
ta rüyama girdi ve nihayet ilk 
ava çıktık .. Molla Mehmet, bana 
iğreti bir tüfek bulmuştu.. Sa
bahın alaca karanlığında yola 
düzüldük .. Dag, dere, tepe, soğuk 
ve ayaz .. Fakat kalbim genç ve 
gönlüm şen .. 

Senelerce karanlık ve sıcak 

odalarda kalmış, uyuşmu~ ve hir
_den bire hayata ve hürriyete ka
vuşmuş bir şimal adamı gibi, 
kendimi kaptım koyuverdim dağ
ların sinesine .. 

Molla Mehmet, eski ve kurt bir 
avcı. . 

- Hadi, gari, bu sefe .. seri ata
caksın, dedi.. tüfengimi doldur
dum ve nişan alır' gibi Japtım . 
Fakat teti~i çekerk~n gÖ:zleri'mi 
kapadım. Tüfengin nişan istika
metini biraz değiştirdim. Tabii 
vuramadım .. Molla Meh'Tlü Ziyan 
yok, dedi, alışırsın .. İçimden ce
vap verdim "alışamayacağım Mo
Ua Mehmet, hiç alışmıyacağım,, ... 
Akşam oldu, dönüyoruz. Gün ne 
çabuk bitti ve akşam ne çabuk 
geldi .. Daha kestirme bir yoldan 
iniyoruz.. Tepelerden atlayarak, 
yarlardan sıçırıyarak, gittikçe ar
tan karanlığın, farkedilmez göl
gesi içinde, birbirimizi bile gör
meden yürüyoruz .. Ben bazen ya
V.tfh yorum. Molla Mehmed, ayak 
seslerinin geri kaldığını anlıyor: 

- Hadi galan oğlum, böyle 
g-idersek gece yarı!lmda bile va
ramayız, diyor .. Mektebin bir kö
şesinde, geldiğim gündenberi bir 
<lefa olsun bir kadın elinin ince 
ihtimamile düzelmemiş olan katı, 
bekarlığın bütün hoyrat rengi 
•inmiş yatağımı düşündükçe, bu 
•vdeti biraz daha uzatmak isti
yorum, fakat Molla Mehmet yü
'rÜyordu ve ben, bir daha beni 
getirmez korkusuyla takip edi
yordum onu .. 

Hava gittikçe soğuyor.. Müthiş 
bir rüzgir başladı ve az zamanda 
Öyle şiddetlendi ki .. 

Saat on ikide güçlükle köye 
gelmiştik .. Molla Mehmed, köyün 
~n kenarındaki evine girdi. Ben 
ta, öbör uca gidecektim .. 

Rüzgar kudurmuştu. Sim siyah 
bir ses•izlik içinde vüzubsuz bir 
külçe gibi, içine çekilmiş, büzül
müş hissini veren zavallı köy, 
altüst oluyordu' .. 

Köyü l çukurlu, lianbur sokak
larında düşmemek için arasıra 
d<!ktrik federini sıkıyor, yolumu 
~ydınlatma ya çalışıyordu rrı. 

sindi ve eteğiyle yüzünü kapamaya 
uğraştı .. Kolundan tuttum, kaldırdım 

ve kim o]duğunu, gecenin bu sa
atinde burada ne yaptığını sor
dum. İşte o zaman, onun sesini 
dydum. Bu, derin karanlığın için
de köyün büyük uykusundan in
ce bir ruya taşar gibi dükülen 
se~, ürkek dökük, bir tan bur te
linin ihtizazını andıracak kadar 
ruha yakındı.. Ne kadar bitkin, 
kendinden geçmiş, mavolmuş bir 
hali vardı .. Onu söylettim .. Kırık, 
yayvan . ve y il zlek bir ifade kısır
lığı tçinde anlattı: · babası anası 
yokmuş, teyzesi nin yanındaymış. 
Karııoğlanların Ahmedle sevişi

yormuş, gelecek yıl Ahmed as
kere gidecek, döniince evlenecek
lermiş .. Bu gece de, Ahmedi, ara
sıra olduğu gibi samanlığa almış, 
nasıl olmtışsa bunu teyzt- sezmiş .. 
Onları samanlıkta bastırmış .. Ah
med kaçmış, teyzesi (namusum 
bir paralık oldu ) diye basmış 1 

1 

çığ]ığı, atmış lcn:ı dışarı kendisi 
de vakayı haber vermek üzere muh

tara gitmiş .. Şiındi, neredeyse muh-
ta , ık.öı heyeti gdecek, kendisini 
yakalayaca1clar ve .. ve. 've öt~sini 
dö:,fin~miyordn artık... Muhfarın 

kaı·.şı:nnda g<!çireceği anıo bütün 
heyecanı, şimdi gözlerinde top
lan ;m~, tiıtirtitiriyordu. İztiı ap
tan, acıdan, naçar;ıktan mütevd
licl perişanlıkla kendisini çalıların 
arasındil gizlemeye çalışıyordu. 

Biran için düşündüm ve sonra: 
- Yürü ... Dedim. Yürüdü .. O

nun mektebe getirdim, odama 
çıkardım . Ve - sen burada yat, 
dedim.. Döndüm.. Tam odadan 
çıkarken, içimde gençliğin Çam
lıbel rüzgarlarına benzeyen hakim 
sesini duydum, başımı çevirerek 
bir defa baktım, sonra yürüdüm, 
odadan çıktım ... ... 

Ah, ertesi gün ... Bütün köy ye
rinden oynadı, bütün köy birbi
rine girdi ve bütün köylü ayağa 
kalktı .. Bütün şüpheler ve itham- , 
lar benim üzerimde toplandı .. Sa
manlıkta basılan ben, kaı kaçı

ran ben, aylardır kızla müna
sebette bulunan ben dim.. Muh
tarın: 

- Çekirge bir atlar, iki atlar, 
sonra işte böyle... Diye, içeri 
kaçmış küçük gözlerini bizaz 
daha küçü1terek, bir parmak al
nını biraz daha kısaltarak, mu
zaffer, muzaffer hain hain bakışı 
karşısında her şeyi kabul ettim .. 
Ve önümde, peştemalile o, arkada 
bavulile ben, tuttuk istasyonun 
yolunu ... 

* Vilayette de herkes inandı bu-
na .. Nikahımız kıyılırken, yalnız 

ak saçlı maarif başkatibi, tuhaf 
tuhaf yüzüme bakıvor ve: 

- Bunda bir jş var amma an
lıyamadık.. Diyordu ... 

( Bitti ) 

Pariste yeni 
Nazırlar devralıyor 

Paris 15 - Bu sabah maliye 
nezaretinde yeni nazıra devir 
muamelesi yapılmış ve yüsek 
memurlar nazıra takdim edil
miştir. 

Hariciye nezaretinde işlerin 
devr ve teslimi esnasında ye
ni nazır B. Delbostan kendi
sine yardım etmesini rica et-

• l. [ ] mış.ır. a. a. --Japonlar Çinin 
zirai inki.'Ja/1111 
düşiinüyorlar 

Tokyo 14 - Şimali ve mer
kezi Çinin zirai inkişafını te
min İçin teşkil edilecek kurr.

pa nyanm nizamnamesi kabine- ' 
ce tasvip edilmiş ve diyet 1 

meclisine tevdi edilmiştir. 

Kumpanyanın sermayesi 350 
milyon yendir. Bu paranın ya
rısını devlet verecektir. 

-···--Orta A vrupada 
(Baştarafı lnci sahifede) 

Londra 15 - Mancister Gar
diyan gazetesi Avusturya me
selesinden bahsederek ezcümle 
diyor ki sulhu korumak ıçm 
yalnız silahlanmak kafi değil
dir. Zira herkes silablanmak
tadır. Hükumet yeni tecavüz
lerin önüne geçmesi için kafi 
tedbirler aramalıdır. Bunun en 
başında kollektif emniyet te
sisi gelir. 

Viyana 14 - Avusturya 
reisi cumhuru dün istifa et
miş ve ana yJ.sa mucibince 
başvek;l Sayis Etkovart aynı 

zamanda rdsi cumhurluk vazi
fesini almıştır. 

Avusturyanın ylman devle
tinin bir parçası olduğu ve 
Avusturyanın Alman devletine 
tekrar ilhakı hususunda on 
Nisan<la bir blehisit yapılacağı 
ve reyler neticesinin kağıtla

rın ekseriyetile taayyün ede
ceği hakkmda bir kannn neş
redilmiştir. 

Alman orduları Avustuaya
yı istila ederken Alman askeri 
tayyareleri filo halinde dün 
Çekoslovak toprakları üzerin
de Bohemyanın şimalinde uçuş
lar yapmışlardır. 

Çekoslovakya Berlinde pro
testoda bulunmuş, Alman ha
va nazırı Gürning Çekoslovak 
elçisine uçuşun emir hilafına 

YÜZ 3 

· ilan· 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Kurtuluş ma
hallesinde 289 ada 4 parsel 
No. lu 195 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılacektır . 

2 - Muhamme;ı kıymeti 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
için 31131938 perşembe günü 
saat 15 de Belediye daimi en
cümenine müracaatlan ilan 
olunur. [387] 15 18 23 29 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Karac:ısulu Ali oğlu destici 
hafı.l Memhedin babasından 
irsen intikal ede gelmek su
retile eskidenberi uhdesinde 
olduğu tepecik köyü ihtiyar 
heyetinden tasdikan verilen 
ilmühaberle bildirilen ve orta 
mahallede gölhisarh deveci 
Durmıışa borcundan dolayı 
icra dairesince verilen salahi
yet müzekkeresi mucibince 
tescili istenilen tepecik köyü
nün güllüce mevkiinde doğusu. 
yol batısı nalbant Kadir oğlu. 

Mehmed tarlası kuzeyi kanlı 
kavak yolu güneyi kasap Ali 
Riza tarlası ile çevrili tarlanın 
tapu sicilinde kaydı bulunma
dığmdan tasarruf ve iktisap 
sebepleri hakkında inceleme· 
yapılmak üzere gazete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra ye
rine memur gönderilecektir. 

Sözü ge-çen bu taşıtsız ·üze
rinde her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunarın· ellerinde 
ki muteber belgelerile birlikte 
yerinde bulunacak memura 
yahutta bu müddet içinde ta
pu sicil muhafızlığına 5L2 fiş 
sayısile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. [385) -
yapıldığı askeri ve siyasi hiçbir · 
hedefi olmadığını söylemiştir. 
İngilterede Almanya aleyhine 
nümayişler yapılmaktadır. 

fa. a.J 
Berlin 14 - Hitle-r Von-Pa

peene yaptığı büyük hizmet 
ve yardımdan dolayı altın 

madalya vermiştir. 
· [a. a.] 

Aydın Daimi En.cümeninden: 
21131938 günü saat 15 de Aydın daimi encümeni odasında 

iki bin lira keşif bedelli kuyucak köyünde yapılacak ilk okul 
inşaatı açık ek:oiltıne suretile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj resim vesair evrak Aydın nafıa 
müdürlüğünden parasız alınab:lir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 

İsteklilerin teminat mektuplarile ehliyeti fenniye ve ticaret 
odası vesikasını 21131938 pazartesi günü saat 15 e kadar vi
layet daimi encümenine vermeleri lazımdır. [360) 5 11 15 1?1 

• 
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Nazilli icra 
Memurluğundan 

381146 
Gayri menkul malların açık 

arbrma ilim 
Açık artırma ile paraya 

çavrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Nazilli arpa pazarında 

köşedekil 7 M.M2 Dükkan arsası 
Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı No: 
Tapunun mayıs 340, ta ve 
38 No: sunda yemini H. Şeh. 
o. Mustafa, arkası vakıf fırın, 
yesarı, cephesi yol. 

Takdir olunan kızmet Sekiz 
yüz liradır. 

Artırmanın yapıldığı yer,gün 
saat: Nazilli icra dairesi 

Birinci 18141938 sa. 10-12 
ikinci 2151938 sa. 10-12 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 8/4/938 tarihinden 
itibaren 36 I 146 numara ile 
Nazilli icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktar. 

handa yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
farlnameye ve 381146 dosya No. 
siyle memoriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu~ 
karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
dij'er alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki baklannı hususile faiz ve 
masrafa dair olan tddiala.rını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müabiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça sabf bedelinin 
paylatmasından hariç kahrlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iftirik edenler artırma tartname
slni okumuf malumab almış ve 
'banlan tamamen kabul etmio ad 
'Ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul ilç defa batınldık· 
tan ıonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 75 tini bul
maz veya aabş isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunlann o gay
ri menkul ile temin edilmit ala-
caklannın mecmuundan fazlaya 
'Çlkmaua en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere arbrma 
onbq gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
.artırmada, bedeli sabş isteyenin 
.alacağ1na rucbanı olan diğer ala
eaklılaran o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fa.daya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde .edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karan bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he· 
men on beş gün müddetle artır-
ma ya çıkanlap en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 

AYDIN SAYI : İ9İ 

Nazilli icra 
dairesinden: 

D. N. 38/145 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu : Boyacı kahvesi civa
rında bir kule, mutbah, 15 
incir, 250 asma 10 portakal 
fidanı mevcuttur. 

Gayri menkulün bulunduğu ' 
mevki, sokağı, numarası: Ta~ 
punu eyliıl 1340 T. ve 42 N: 
sonda kayıtlı şark ve şimalı 
yol, garben aşık Z. H. Mustafa 
cenuben demir yolu ile sınırlı 
3800 M. ipotekli bahçe ve 
kulesi. 

Takdir olunan kıymet: 1690 
lira kıymeti muhammeneli. 

Arbrmanm yapılacağı yer 
gün saat: Nazilli icra daire-

sinde. 
Birinci 18141938 saat 10-12 
İkinci : 2151938 saat 10-12 
İşbu gayri menkulün artırma 

4artnamesi 8/4/938 tarihinden iti
baren 38/145 numara ile Nazilli 
icra dairesinin muayyen numara
sında berkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı o~a~lardan 
fazla malumat almak ıstıyenler 
işbu şartname ve dosya numara
sile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu-
karıda yazılı kıymetine % 7 ,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bank.anm teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklalarla 
diter ali.kadarlaran ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki baklarmı hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialar1Dı 
işbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak· 
}arı tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylatmasındao 

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırma

ya ittirak edenler artırma tart

namesini okumuş ve lüzumlu 
maliimab almış ve bunları tama

men kabul etmİf ad ve itibar 

olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmif beşini bul
maz veya satı, istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılar bu· 
lunup da bedel bunların o gayri 

menkul ile temin edilmiş alacak

larının mecmuundan fazlaya çık

mazsa en çok artıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on beş 

gün daha temdit ve on beşinci 

günü ayni saatte yapılacak artır· 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızm memuriyetimizce ah
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

17 M. M.2 arsa Yukarda gös
terilen 18/4/938- 2/5/938 tarihinde 
Nazilli icra memurluğu odas1nda 
işbu ilin ve göterilen arbrma 
şartnamesi dairesinde sablacağı 

ilin olunur. (383) 
Satış 2280 No.lu kanuna göredir 
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f Fuat Bayrakdar ~. 
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r!J üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ti 
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f"t1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f.1 
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~ Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 4 
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~ Sabahları 8 kadar 41 1 Akşamlan 3 - 8 368 1 
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mada bedeli satış istiyenin ala- ihale edilir. İki ihale arasındaki 
cağına ruchan ı olan diğer alacak- fark ve geçen günler için % 5dcn 
lıların o gayri menkul ile temin hesap olunacak faiz ve diğer za· 
edilmiş alacakları mecmaundan rar ayrıca hükme hacet kalmak
fazlaya çıkmak şartile en çok sııın memariyetimizce alıcıdan 
artırana ihale edilir. Böyle bir tahsil olunur. M. (133) 
bedel elde edilmezse ihale yapı- Bahçe ve kulesi yukarda gösterile11 
la~az ve satış talebi düşer. 18/4/936 ve 2/5/938 tarihinde Na-

6 - Gayri menkul kendisine zilli icra memurluğu odasında iş-
ihale olunan kimse derhal veya bu ilan ve gösterilen artırma şart-
verilen mühlet içinde parayı ver- namesi dairesinde satılacağı ilin 
mezse ihale kararı fesholunarak olunur. (382] 
kendisinden evvel en yüksek tek· Birinci: 18/4/938 pazartesi saat 
lifte bulunan kimse arzetmit ol· 10 dan 12 ye kadar 
duğu bedelle almağa razı olursa ikinci: 2/5/938 puartesl saat 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 10 dan 12 ye kadar 
hemen on beş gün müddetle ar· Sabş 2280 nomarah kanuna 
tırmaya çıkarılıp en çok arbrana göre yapılacaktır. 


