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Biş Daktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

ilin 
S6ke Malmüdürlü
ğ#nden 

Hazinefe ait Kababayit dal
:yanile Eski mendres ağzı, Öz
başı mendres ağzı, Batnas 
mendrae ağzı dalyanlannın 

ve Yoran, Akbük deniz açık

lannın Balık avlamak bakkile 
% 12 say:diye resimleri ve 
Serçin - Sakız burunu dalya-
nile Kemer çiftiliği azmakla
nnın % 12 saydiye resimleri 
1 Mart 938 tarihinden itiba
ren 28 şubat 941 tarihine ka-

V. Kültür 
dar üç sene müddetle iltiza

ma verilmek üzere 17 ikinci 
kanun 938 pazartesi gününden 
başlıyarak 7 şubat938 pazartesi 
saat dörtte ihaleleri yapılmak 
üzere yirmi bir gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmışlardır. 

Talip olanların % 7,5 muvak
kat teminatlarile Söke Mal
müdürlüğüne muracaatları. ilin 
olunur. (295) 21,26,28,6 

imtiyaz. sahibi ve Umumi Ne,riyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Baıuldıiı yer : 

C.. H. P. Bas1mevl 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy· 

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısmda 
Süleyman Gez.er, İatanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

.siniz. 

Aydının bütün tarihi maliimatmdan başka coğrafi tabii maluma

tını da bu kitaptan öğ'renecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz.. 

Fiab 250 kuruştur. 

C. H. P. 
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Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-1111111[1~-· ··----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Sansı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Pata 

Su taşmalarına 
karşı tedbirler 
Bayındırhk Bakanlığı, mem

leketi muhtelif iş mmtakalan
na bölen su bölgeleri üzerinde 
ani blfmalar dolayııile zarar
lar doğuran seyliblann önüne 
geçilmek özere, tetkikler yap
brmaktadır. Kamutayın son 
devresinde kabul_ edilmiş olan 
ve timdiye kadar bet milyon 
liraya yakın bir kısmı sarfedil
aıiş olan 36 milyon lirlık tahsi
sattan harcanmasına lüzqm gö
rülen kısmı; bilhassa bu gibi 
tedbirlere sarfedilecektir. 

Mühim bir knmı ekilmiş bu
lunan •e yurdun en verimli par
çalarıoı ihtiva eden Ceyhan, 
Seyhan, küçük ve büyük men
deres, Gediz kıyılarında taşan 
sular zaman zaman :ıarar verdi
ğinden en ön planda bu kıyıla
rın ıslahı için etüdler yapılmak
tadır. Geçen seneki Seyhan 
taşmasiyle bu sene Menderes 
ve Gidi:ı taşmaları bilhassa hu 
mıntakalardaki mesainin ne 
kadar zaruri olduğunu isbat 

·etmektedir. 
Bayındırlık Bakanlığı; mın

takaların hazırlamış oldukları 
iş planlarını ve projelerini 
tetkik etmekte ve bunlarm 
hir an evvel ve mümkün olan 
süratle takbiki için direktifler 
vermektedir. 

Telgraf ve Radyo 
lngiltere hava teslihatını arttırıyor 
Otomobil fabrikaları tayyare yapacak surette 

tadil ettiriliyor 
Londra 7 (Radyo] - -İngilte- tanzim edilmiştir. Asker pilot-

renin hava teslihatı lıakkmda lar lü:ıum hasıl olduğu zaman 
ki rakamlar gün geçtikçe yük- tayyare zabiti olacak darece-
11elmektedir. de antrenman yapacaklardır. 

Resmi bir menbadan öğrc- Otomobil fabrikalarında ica-
nildiğine göre antrenman ya- hında süratle tayyare fabri-
pan pilotlann adedi aekiz bine kası haline girmek için tadi-
yaklaşmaktadır. lit yapılmaktadır. 

Hava filosu muharebede dü- Bütiln otomobil fabrikaları 
şecek tayyarelerin yerine he- bu tadilitla senede yirmi bin 
men yenisi geçebilecek surette tayyare imal edebileceklerdir. 

Çin gümrükleri 
Etrafında bir 
konuşma 

Tokyo 7 [Radyo] - İngiliz 
sefiri Hariciye nazır muavini 
ile Çin gümrükleri meselesi 
hakkında uzun müzakere ve 
münakaşalarda bulunmuştur. 

Yugoslav ayan 
intihabatı yapıldı 

Belgırad 7 [ Radyo ] -
Ayan meclis intihabı dün ya
pılmış ve hükumet büyük ek
seriyet kazanmıştır. 

İntihap edilen yirmi üç 
azadan on yedisi Milan Sito
yadnoviç partisine mensuptur. 

IE::::::::: 

Musolininin oğlu 
Franko kuvvetlerin
de çalışıyormuş 

Roma 7 l Radyo ] - Bir 
İtalyan gazetesi Musolininin 
oğlunun General Frankonun 

hava kuvvetlerinde hizmet 

ettiğini ilk defa olarak itiraf 
etmiştir. 

Umumi Meclis 
Üçüncü Toplanhsını 

Dün Yaph 
Vilayet umumi meclisi dün 

Asbaşkan Etem Mendresin 
başkanlığında topfondı. 

Gösteril ve spor şu
beleri umumi heyet

leri toplandı 
Halkevi gösterit ve spor 

ıubeleri umumi heyetleri dün 
akıam Halkevi salonunda top-
landılar. Toplanblarda bbay 
ve parti baıkanımız UJID 

Ôzdemir Gündayla HaJkeYi 

baıkanı Neıet ve başkan •e
kili Etem Mendrea. de balun .. 
dular. 

Gösterit komitesinin çalış

maları umumi heyetin takdi· 
rile karıılandı. 

Spor ıube•İ umumi heye
tinde, sporun yükselme ve 

ilerlemesi bilhassa • tletik 
sporlann yürütiilmesi üzerin
de çok samimi söz ve fikirler 

beyan edildi. 
lıbayımız spor konuşmala

rından çok müteşekkir Ye 

memnun kaldılarını bildirdiler. 
Dünkü spor toplanbsı Aydının 
iki kıymetli sporcuya kavuş-

< Denmı Sncü aahıfede 

Kulüp istasyonerleri 
tehlikeyi atlattılar 

Moskova 7 [ Radyo ] -
Panina'dan şu telgraf alrn
mışbr. 6 Şubatta saat 16 da 
buz parçaları tekrar kayna
mıştır. istasyon kızaklarla nak
ledilecek bir hale getirilmiştir. 

• il!= --

Aydın - lzmir muhtelitleri maçı 
Eski zabıt okunarak kabul 

ve gelen kağıtlar encümenlere 
havale olundu. 

mak üzere yüz bin liralık is
tikraz yapılması hakkında ev
velce kabul olunan kanun mu
cibince istikrazm yapılması 

kabul edildi . 
İzmir - 6, Aydın - 1 

Geçen sayılarımızda-yapıla
(!ağını yazdığımız İzmir - Ay
chn bölge muhtelitlerinin ara
sındaki futbol maçı 6 Şubat 
Pazar günü İzmirin Alsancak 
stadında oynandı ve Aydm 
xnuhteliti yaptığı bir sayıya 
karoı alb sayı ile yenildi. 

Maçın tafsilatına geçmeden 
evvel takımların bu oyunda 
nasıl oynadıkları üzerinde 
biraz duralım. 

izmir takımı; İzmirin ve 
Türkiycnin tanınmış futbol 
aslarına da safları arasında 
Yer •vermiş olduğu ve Aydın 
kalesine altı gol atmış olma
sına rağmen çok fevkalade 
bir oyun çıkarmış değildir. 
Aydın takımı ikinci devre

de birdenbire çıkan sert bir 
tii.ııara karşı oynadığı ve al
tı gol yediği halde panige 

uğramamış mümkün olduğu 

kadar çalışmıştır. 
Bu satırları okuyanlardan 

bir kısmının bıyık altından 
gülerek; 

- Canım hesap meydan
da, bunlar işin tevil tarafıdır. 

Dediklerini şimdiden görüyo
rum. 

Fakat; orada bulunsalar ve 
Aydın çocuklarının nasıl, hiç 
beklenmeyen fena şartlara ve 
kötü tal(a karşı yılmadan mü
cadele ettiklerini görselerdi; 
böyle bir şey söylemiyecekle
rine de eminim. 

Bunu Maçı alaka ile seyre
den İzmirlilerde takdir ettiler 
ve bu takdirlerini de fa.kımı-
mızı her fırsatta alkışlamakla 
izhar ettiler. Şimdi maça ge
çiyorum. 
Aydın takımı: Fikret - Zihni 

( Devamı 3ndi sahifede ) 

Meclis dünkü toplantısında , 
Aydın - Çine yolunu yaptır-

Halkevi başkanlığından : 
Sosyal yardım şubemizle Halk dershaneleri 

ve kurslar şubemizin yeni komite heyetlerini seç
. mek üzere umumi heyetleri bu gün saat 19.30 da 
toplanacaktır. Yazılı arkadaşlarımızın teşrifleri 
rica olunur. 

Hayattan •e•ler: 
~w """""""~ 

Bıçak kemiğe dayandı! .. 
-~<>--

B ıç. ak kemiğe dayandı, di
ye bir söz vardır. Taham
mülün son merhalesine 

gelenlerin ve artık sabretmiye 
imkan bulamıyanların hakkını 
teslim etmek için söylenen bu 
sö:ıün, hayatta, bir çok tatbik 
mahalli bulunabilir. Mesela, 
Çinliler; farzı mahal, büyük 
ve fevkalade bir hamle gös
tererek, Japonlan toprakla· 

• 

rından atsa, derhal: 
- E... Bıçak kemiğe da

yandıydı! . , Deriz .. 
Yahut, meçhul tahtelbahir

ler tarafından, birbiri arkası 
sıra ticaret gemileri batınlan 
İngilizler, meşhur ve son za
manlarda meskenetle ifade 
edilen soğuk kanlılıklarını bı
rakıp, birden mukabeleye kal .. 

- De•aJıu 3"cü ac.yfada 
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Amir ve memurlar hakkında 

dahiliyenin mühim bir tamimi 
A 

Amirliğin birinci vasfı 
madunu yetiştirmektir 

Dahili)' e Vekaletinden vila
yetlerle umumi müfettişliklere 
ve merkez dairelerine aşağı
daki tamim gönderilmiştir: 

Bazı vilayetlerden gelen 
yazılarda : kaymakam, emni
yet müdürü ve amirleri ile 
komiser ve nahiye müdürle
rinin ve hatta müntehap be
lediye reislerinin ve idare 
teşkilatına mensup sair me
murların tembellikleri, iktidar
sızlıkları, antipati uyandırdık
ları bildirilerek veya maddi 
deliller gösterilmeyerek hissi 
sebeplerle yerlerinin değişti
rilmesine lüzum gösterilmekte 
olduğunu görüyorum. 

Amirliğin birinci vasfı, ma
dünun bütün kabiliyetlerinden 
istifade etmek, noksanlarım 

ikmal ederek onu yetiştirmek 
ve memleket için faydalı bir 
unsur haline getirmektedir. 

Her memurun bazı noksan 
tarafları olabilir. Bu noksan
ları izale etmek, onu ıyı me
mur vasıfları ile teçhiz eyle
mek İcab ederken onu mev
cut noksanile diğer bir yere 
atmak, hem yurdun bir evla
dını körletmek ve hem de bu 
noksanı yurdun diğer bir kö
şesine nakletmek olur. Bu, 
hatayı tashih değil, zararı 

teşmildir. Bizim ana vasfımız 

yurdun ter ferdinden mutlaka 
istifadedir. 

Bundan· maada baz1 amirler 
şefkat veya diğer insani his
ler sebebile bu gibi memur
lar hakkında sicil istenildiği 
zaman iyi sicil vermekten de 
çekinmiyorlar. 

Aydının tefrika•ı:154 ------ -~ 

Eğer bir memur memleke
tin bir köşesinde zararlı ise 
bu zarar yerinde tüketilmeli, 
diğer bir ködeye nakledilme
mektedir. 

Orduda tatbik edilen siste-
min muvaffakiyetli neticeler 
verdiği görülmektedir. Subay
lar tayin olunurken komutan
lara sorulmaz ve komutanlar
da gelen subay• şu veya bu 
noksandan dolayı tebdil etti
rilmek talebinde bulunmaz. 
Onun noksanlarını izale· eder, 
onu yetiştirir, yurt ve meslek 
için. yararlı eleman haline ge
tirir. Eğer buna imkan bulun
mazsa sicilli yapılarak hakkın
da muamele tatbik edilir. 

En sıkı inzibat, en çetin 
çalışma ve en çok feragat 
ve fedakarlık isteyen asker
likte bile amirlerin sicillerinde 
madun yetiştirmek madun kul
lanmak ve maduna sicil ver
mek gibi notlar kullanılır. 

Vakıa idare memurlarının 
yetiştirilmesinde cümhnriyetin 
başladığı metodlu tedrist ta
lim ve terbiye, stajt kurs 
usulleri henüz bütün memurin 
şebekesi fertlerini ihata ede-

cek bir şümul iktisap edeme
mişse de az çok, bilhassa 
idar amirleri en küçüğünden 
en büyüğüne kadar aynı ilim 

seviyesinde oldukları, meziyet 
ve noksanlarda müşterek va
sıfları haiz bulunduklerı naza-
rı itibara alınırsa idarede d<t! 
aynı sistemin teessüsünü yurt 
ıçın faydalı bir hareket ola-

-Devamı 3 ocü sayfada -

• 
Baht işi 

Roman 

Bak sana yalvarıyorum. Ağ
lama 1 göz yaşların beni çok 
111üteellim ediyor. Söz veriyo
rum. Bu yeisten sıyrılacağım. 

Kurtulacağım. Senin ve kızım 
için yaşayacağım. Sizi güldür
mek için çalışacağım. Belki 
hirgün bende güleceğim. 

Haydi sus arhkta beni ço
cuğumun yanına götür. 

Annemin odasına girdik. 
Kızımın beşiği üzerine eğil

dim. 
Masum gözlerile yüzüme 

haktı. Bana ; odanın bir kö
şesinden şimdi Zeynep bize 
bakıyor gibi geldi. 

Gayri ihtiyari biraz daha 
eğildim ve hayata atıldığı ilk 

Yazan: V. H. 

günlerde anasız kalmak gibi 
büyük bir felakete uğrayan 
kızımın penbe yanaklarını öp
tüm. Gözlerimden yaşlar akı
yordu. Ben aylardanberi ağ
lamamışt ağlayamamış Macid; 
ağlıyordum. 

Göz yaşları ; yürek acılarını 
teskin eden en iyi ilaçtır. Bu
nu tecrübelerimle biliyorum 
ben .. 

- Anne ; dedim. Kızımın 
adı nedir? .. 

O güne kadar bunu düşün
memiş, düşünmeğe vakıt ve 
imkan bulamamışbm. 

- Ben onu Zeynep! diye 
seviyorum oğlum. Sen ne is
tersen onu koy! 

Vilayet Hususi idaresinin 
bir yıllık çalışması 

------------------------5 - diğinden 8911 gayri melhuz 
936 Yılı bütçesi üzerinde masraflar tertibinden 70 lira 

yapılan münakaleler: 211 tahsil müfettişleri harci-
Kısmı idari beşinci faslın ... 

3 rahı tertibine. üncü kırtasiye ve matbu 
evrak ile 4 üncü posta ve 1702 Numaralı kanun mu-
telgraf ücreti namiyle ayrılan cibinde ilk öğretim ispekter-
tahsisatın müraselat ve mu- ler!nden . Necip Gözenin İsa-
haberatm çokluğu dolayı- mettin Özenerio l Eylfıl 936 
siyle kafi gelmediğinden 9511 tarihinden itibaren aylıkİarma 
ihtiyat tahsisabndan 300 lira-

zammedildiği anlaşıldığından 
sı 513 kırtasiye ve evrakı 
matbua, 1951ira 60 kuruş pos- ve bu zam dolayısiyle ınaaş 
ta ve telgraf t ilk okulların faslının kifayet etmiyeteği 
adi tamirab için 936 kültür anlaşıldığından ilk ~öğretm~~ 
kısmıoın 23/l tertibinde kabul maaş tasarruf';Jndan 207 .lira-
edilen 300 lira ile mevcut nm ilavesi. 
okulların tamirleri yapılmış ve 936 y l · .. 

ı ı ış programına go ... 
tamire muhtaç mektep kal- re bedeni mükellef ameleaen 
madığı için fevkalade bütçe-

yolda çalışarak müli:ellefiyet- · 
ye esaslı tamirat namiyle 811 

lerini ifa· ederi · 3863 ameleni~'. 
fasla konulan 1000 liranın · · 

tutan 23178 liraya baliğ ol
yıne fevkalade bütçenin 711 

muştur. Halbuki bedeni mü
mektep inşaatına. 

.. kellef adedi 4500, mukabil 
Oğretmenler'e ait mesken 

tutarı da 27000 lira olduğuna bedeli borcunun ödenmesi için 
göre çahşmıyan 637 bedeni bütçenin 42 inci faslında bir 
mükellef tutarı 3722 liranın miktar tahsisat kabul edilmiş 
411 nakdi kısmına. 

ve bakiyesinin o seneki ta-
Filen hizmeti 30 seneyi doldur

sarruftan kapatılması umumi 
mak suretile tekaüde sevkedilen 

meclis kararı icabından bu- · 
11 encümen başkatibi Mustafa 

!unmuş olmasına binaen 936 
Güvene tekaüt kanununun 

mali senesi ibtidasından bi-
58 inci maddesine göre maa

rinci teşrin 936 sonuna kadar 
şmm bir senelik tutarı olan 

öğretmeni bulunmıyan mek-
1512 liranın ikramiye olarak 

teplere ait maaş tasarrufiyle 
verilebilmesi için kısmı idari 

askere giden ve subay olduk-
2 inci hususi muhasebe mü

larından dolayı aylıkları veril-
dürü ve. memurları maaşatı miyenlerden tasarruf edilen 

6395 liranın 42 inci öğretmen- tasarrufundan 1683sayıla kanu-
ler mesken bedeline. nun 58 inci maddesi mucibin-

Tahsil müfettişleri için ay- verilmesi icap eden ikramiye 
rılan harcirah tahsisab teftiş yeniden çalışan 512 namiyle 
ve mürakabenin devamlı git- faslı tertine. 
mesi doalyısiyle kifayet etme-

İki hınçkırık arasında söy
ledim . 

- Pek güzel anne; bende 
onu Zeynep diye seveceğim. 

Artık ikimizinde gönülleri
mizi birleştiren bir kutup 
vardı. 

Küçük Zeynep ! 
Ona bakıyor, kaybettiğimi

zin hayalini canlandınyorduk. 
Gamlı gönülleri teselli için 

en iyi vasıta yadı mazidir. 
Günler ve böylece bir koca 

yaz geçti. · • 
Bu zamanımı boşta geçir

medim. Yavaş yavaş içimde; 
acıların, felaketlerin uyuştur
duğu köy sevgisi canlanı
yordu. 

Artık ben ona bir simat 
bir hüviyet çizmiş bulunyor
dum. Bu köy aşkı benim için 

gün geçtikçe kafamın içinde 
canlanan bir gaye oluyordu. 
Düşünüyordum. 

- Sonu yarın -

Beni İstanbula bağlayan 
neyim vardı? 

Bir küçük Zeynebim değil 
mi ? 

O büyük annesinin ellerin
de pek güzel bakılıyordu. Be
nim ona yapbğım neydiki ? .. 
Kuru bir nüvaziş ve hazan 
göz yaşlarımla penbe yanak
larını ıslatmak değil mi ? .. 

Halbuki yurt ve millet için 
daha yapılması lazımgelen ne 
işler vardı ? 

Yurduma en ıyı hizmet 
edebileceğim yer ; şüphesiz ki 
türk köyü idi. Köye her şe
kilde gide bilirdim. Lakin 
istiyordum ki ben köye ; res ... 
mi bir hüviyetle gideyim Ye 
o resmi hüviyetin verecegi 
kudretle daha emin ve mut
mein adımlarla yürüyebileyim. 

Onun için bir köy muallimi 
olmak istedim. 

(Deva"Dı yannl 
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Aydın - 'zmir 
muhtelitleri maçı 

(Battarafı lncl .ahlfede) 

Rağıp - Cihad, Macid, Hüsnü
Karaduman, Şevki, Celal. Sa
di, Turgut 

İzmir takım•: Nejad- Hakkı 
Şeref - Adil, Nurullah, İrfan, 
Hikmet, Namık, Fuad, Ömer, 
Hamdi. · 

Görülüyt>r ki İzmir hücum 
hattında bir Said eksik ve 
fakat onun ye.rini de F enerbah
çeden geİen Namık dolduriyor. 

Oyuna Aydınlıların vuruşile 
b~landı. 

Hafif ve ortadan esen bir 
rüzgar var. 

Oyun mütevazin gibi. 'fal
mz Aydı'nlıların sahayı yadır- · 
gadıkları ' ve anlaşamadıkları 

görüniyor. Ortadan ve sold~µ. 
inkişaf ~~en bir iki akınlarını 
İZmirin eski futbolcuları bege
ni yorlar. 

Lakin İzmir kalesi önüne 
kadar gelen hu akınlardan ne
tice alınamıyor. İzmir fol"lan 
çok mükemmel anlaşıyorlar. 

Ve uzun paslarla Aydın ka
lesini tehdid ediyorlar. 

Yine böyle bir akın esna
sında sağ içten gelen ani bir 
şüt ile İzmirliler birinci sayı
larını yaptılar, 

Bir müddet sonrada ikinci 
sayJlarını yapmakla beraber 
sahanın tamamile hakimi de
ğildiler. 

Kırk dördüncü dakikada sol 
açık Turgudun tehlikeli bir 
akınını görüyoruz. Hafı ve be
ki atlattı kaleya doğru sokul
du ve sol bir vuruşle topu 
kaleye doğru gönderdi. 

Top kale direklerini ve ka
leciyi yalayarak geçiyor. Şev-
kı çevirdi ve çok iyi yer almış 
olan Celal topu ağlara taktı. 

Devre böylece 2-1 vaziyette 
bitti. 

ikinci devrede hiç lüzumu 
olınadığı halde takımda en 
iyi oynayan Ragıbın Kadri 

ile değiştirildiğini gördük. 
Yiue en iyi oynamış olan Hüs
llihıün ayağı ağrıdı "'e yerme 
S'lngur geçti. 

Aydınlıları İzmir kalesi ö
lliinde görüyoruz. İzmir kalesi 

tealikeler atlatıyor. Akınları 
fa•ul ile kese biliyorlar. 

. Yine böyle bir vaziyette 
bırde pen altı yaptılar, Lakin 
llaaalesef Şevki· takımı 2-2 
b ' erabere koyarak maneviya-
tını yükseltecek penaltıyı 
a\tuta attı. 

b Gittikç.e sertleşen ve bütün 
•Zile Aydın kalesinin içine 

d ~ ' 
ogru esen rüzgarında yardı

tn'l . 
lıc:.~ e ~~ir .muhacımları Aydın 
) lesını sık sık ziyarete baş
Lachlar ve~üçüncii, dördüncü, 
Qe • • 

Şıncı ve altıncı gollerinide 
attılar. 

AYDIN 

Amirliğin l!irinci 
vasfı madunu 
yetiştirmektir 

(Battaraf 2nci sahifede) 

rak kabul etmek zaruridir. 
Dahiliyede bu esas sekiz 

seneden beri tatbik edilmek
tedir. Bu usul, hem memurun 
hassasiyetini ve hem de hal
kın menfaatını vikaye edecek 
esastır. 

Sicil vukuatının zamanında 
teshit edilmesi, kidem cetvel
lerinin her sene neşir ve ta
mim edilmesi ve memurların 
yalnız kıdem ve ehliyet nazarı 
itibara alınarak senede yalnız 
bir günde, cumhuriyet hayra· 
mında terfi ettirilmeleri o 
salim usulün tatbikini temin 
·için kabul edilmiş başlıca esas
lardır. · 

Her zaman olduğu gibi bun
dan sonrada bu sicillerde işe 
yaramazlığı sarahaten tesbit 
edilmeyen bir memur değişti
rilıniyecektir. İşe yaramazlığı 
tesbit olunan memur, İkinci 
bir sicil almak üzere diğer 
bir amir maiyetine verilecek
tir. İkinçi sicil de aynı şekilde 
ehliyetsizliğini tesbit ederse 
kanun hükümlarine tevfikan 
mecburi teküde sevkolunacak
tır. 

Bu esasın bütün idare amir
ler ince göz önünde tutulması 

zaruridir. Ancak, bazı memur

ların yalnız şahsına teallak 
etmek üzre sıhhi mazeret nak-

li İcab ettirirse bu mazeretin 
de t am teşekküllü bir sıhhat 
heyeti raporu ile tevsiki nakli 
için esas olarak tatbik edile
caktir. 

Bu esas mugayir olarak ya

pılacak taleplerin vekaletçe 
cevapsız bırakılacağı tabiidir. 

Bu esasları bütün arkadaşla

rıma bir hatıra olarak bildir
mek isterim . 

Vilayetlere, umumi müfet
tişliklere ve merkez daireleri
ne yazılmıştır. 

Dahilive Vekili 
Ş, Kaya 

Ulustan 

Oynuu seyreden İzmirlilerin 
ve hatta oyundaki İzmirli fut
bolculardan bir çoğununda 

itiraf ettikleri gibi bu sayıla
rın bir kaç tanesi ofsayttan 
olmuştur. 

Aydın takımı vazifesini bi
hakkın yapmıştır. 

Bilhassa kaleci Fikret, mü
dafi Ragıp ve haf Hüsnü en 
iyi oynayanlardan idiler. Ço
cukların hepside çok çalıştılar. 

Bu mağlubiyete rağmen 

İzmir bölgesile yapılan temas
lar; futbolcularımızın teknik 
bilgilerini arttırmak bakımın
dan çok faydalı ve sık sık 
tekrarı lazımgelen bir şeydir. 

· Bıçak kemiğe 
dayandı/ •.. 

- sa,· arafı 1 inci Sayfada-

kışsa: 
- Öyle, hakkı var.. Bıçak 

kemiğe dayandı, diye bu mu
kabeleyi doğru buluruz .. 

Fakat aşkta, sevgide bıça

ğın kemiğe dayanmasını an
lamam .. 

Elbet okumuşsunuzdur. İs
tanbulda bir adam, sevgilisile 
pür hayat ve pür neşe bir gece 
geçirdikten sonra, sabaha 
doğru, yataktan kalkıyor, ge
ceki mesut hayatın pırıltılı 

rüyasile, gözleri süzgün ve 
dudakları mütebessim, mışıl 
mışıl uyuyan sevgilisinin üze
rine atılıyor ve tam on ye-

rinden yaralıyor.. Ertesi gün 

yakalana.n bu sevda ve bıçak 

kahramanile, meraklı bir ga

zeteci bir mülakat yapıyor: 

( - Ne yapalım bayım, di-
\ yor.. Bıçak kemiğe dayandı .. 

Benden başka bir çok kimse 

ile münasebette bulunuyordu .. 

O kadar söyledim, yalvardım, 

dinlemedi.. Ben de onu temiz

lemek istedim .. ) 

Sevginin bıçakla, kurşunla, 
kanla, yara ile ne münasebeti 

var .. ( Bıçak kemiğe dayandı) 
tabirinin; aşk gibi, sevgi gibi 
ince işte hiç yeri olur mu? 

Olsa olsa, aşkta bu tabir, 
şöyle ifade edilir: 

- Sevgim, son haddine 
geldi.. Nerdeyse çıldıracağım!.. 

GÜNCÜ 

Kurban derilerinizi 
Türk hava kurumuna . . 

verınız 

-"""" --
Kurban derilerinizi Türk 

hava kurumuna vermekle 
milli bir davanın tahakku
kuna yardım edeceğinizi 
unutmayın. 

Gösteril ve spor şu
beleri umumi hey
etleri toplandı 
tuğunu öğrenmemizi mucip 

oldu. Bu arkadaşlaın birisi 

güreşci Zeki diğeri de boksör 

Mustafa Ataktır. 

Bu Arkaşların bilgi ve hiz
metlerinden Aydın sporu tabia-

tile faydalanacak ve arkadaş

larımız da Üzerlerine düşeni 

yapmaktan çekinmiyeceklerdir. 

Gösterit komitesine; Fikret 

Başaran, Veysel Kültür, Mu
harrem Ural, 

Spor komitesine de: Ramiha 
Erbey , Rıfat Emnağalar , 
Halil Öğe, Mustafa Atak, ve 
Emin Erbey seçildiler. 

arkadaşlarımıza verimli ça
lışmalar dileriz. 

YOZ 3 

' Aydın sulh hukuk 
hakimliği gayri 
Menkul satış 
Memurluğundan 

9371289 
Gayrı menkul malın .açık 

artırma ilanı 

Ta!afları: Aydının tabaklı 

mahallesinden mehmet kızı ve 
ve kahveci Ali karısı Sıdıka. 
ve ayni mahalleden mehmet 
oğlu Şükrü ve Ali kızı Emir 
ve Ali oğlu Selim. 

Satılan gayri menkul: taksi
mi kabil olmadığından bilmü
zayede satılara~ şuyuun iza;
lesine Aydın sulh kukuk mah-

kemesince karar verilen Ay
dının dikilitaş mevkiinde ve 

tapunun sahife 256 pafta lpar 
. sel 34de kayıtlı 1 hektar 9403 
metre murabbaı olup tapuca 
bağ ve dört zeytin ağacı ve 
halen incir bahçesidır. 

Hududu Şarkan tahtacı K. 
den kakam Ali ve hammal 
Hasan şimalen giritli Ali ve 
Alinin bahçe irimi ve kulaksız _ 

oğlu Mustafa bahçesi garben 
yol cenuben domalandan Hasan 
ile çevrilidir. 

Kıymet: Bu yerin tamamına 
400 lira kıymat takdir edilmiş
tir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün : Aydın icra dairesinde 
bu gayrı menkulun satışı için 
tayin edilen satış memuru ta-

rafından 15131938 tarihinde 
salı günü saat 15 de yapıla

caktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 37 /280 sayıla Aydın icra 

dairesinin muayyen sayısında her 

kesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 

malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 37 /289 dosya No. 

siyle memuriyetimiıe muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu

karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe

tinde pey akçesi veya miHi bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak

kı sahiplerinin gayri menkul üze 

riodeki haklarını hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müsbiteleriyle 

birlikte bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde arbrmaya 
iştirak edenler artırma şartname-

sini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu-

( Lütfen çeviriniz ) 

.. 


