
l 

r 

iKiNCi YIL 
No: 559 
SALI 

20 
Haziran 1939 

idare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
BasımeYI 

Sayı11 : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para 

Mısır Hariciye Nazırı 
Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa 
Yalovada Cumhurreisimiz İsmet İnönü tarafından kabul 

edildikten sonra Pendik yoliyle An~araya gittiler 
lstanbol 18 - Mısır hariciye 

nazırı ve maiyeti erkanı bu gUn 
•aat 8.30 da vapurla tophane 
rıh tim dan Y alovaya bereket et
nıiıler ve heybeli ada önlerinden 
geçerken Yavuz zırhhıı tara· 
fnıdan slAmlanmış ve aaat 11 de 
Yalovaya muvasalat etmiıler
dir. Muhterem misafir Yalova 
iıkeleıinde hariciye vekili Şflk
rQ Saraç oğlo, Yalova kayma
lcın:u ve jandarma kumandanı 
tarafından karşılanmıt Ye bir 
jandarma milfrezesi ıelim res
Dıini ifa etmiştir. 

Miıafırlerimiz kendilerine tah
ıia edilen huıusi otomobillerle 
kaplıcaya gitmişlerdir. a.a. 

Yalova 19 - Reisi cumhur 
lsnıet lnaan dün saat t 1,45 te 
Mııır hariciye nazırı AbdOlfet• 
tab Y abya paıa ile maiyeti er
lcioını riyaset cumhur kCSıkün-
.a. L-L .. ı "'"--'"''-· .. ıı • • 

Kabul merasimini reisi cam 
burun bir ziyefeti takip etmiı 
ve ziyafat ıaat on beşe kadar 
devam etmiıtir. 

Ziyafetten sonra abdnlfettah 
Y •lıya pata ve hariciye vekili
~iz Şilkril Saraçoğlu Termal 
oteline giderek bir müdet isti· 
rabat etmişlerdir. 

Muhterem misafir maiyetin
deki zevat ile ıaat 15,30 da 
kaplıcadan otomobillerle Y alo-

va iskelesine gelmiıler ve va
purla Pendiğe geçmişlerdir. 

Pendik 19 - Mısır hariciye 
nuırı Abdülfettah Y abya paşa 
hariciye vekilimiz Şükril Saraç 
oğlu ve maiyetlerile beraber 
17,40 ta buraya mu\asalat et
miıler ve caddeyi dolduraa kal
balık bir halk kntlesiıınin ha
raretli alkışları arasından ge· 
çerek Ankaraya hareket etmiş
lerdir. 

Ankara 19 - Mısır hariciye 
nazırı Abdülfettah Yahya paşa 
ve hariciye vekilimiz Şükrü Sa
raç oğlu busuıi trenle bu sabah 
ıaat 8,30 ta ıehrimize gelmit
lerdir. Ve M.sır - Tnrk bayrak
larile süslenmiş olan istasyonda 
hariciye vekileti umumi kitibi 
Numan Menemenci oğlu, Anka
ra valisi Nevzat Tandoğo, An- ı 
kar mevki komutanı general .. . ··-· ._ 

Jeti protokol dairesi, birinci dai
re reisi, merkez komutanı ve 
emniyet direktörü tarafından 
karşılanmişlardır. 

lran, Afgan, Irak büyük el
çileride muhterem misafirimizi 
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karşılıyanlar arasında bulunu
yordu. Abdülfettah Yahya paşa 
ve tUkrll saraç oğlu kendilerini , 
karıılayan zevatla selimlrtmış 
ve gar salonunda başta muzika 
oldağu halde bir askeri kıta 

1 
selim resmini ifa etmiştir. Mü
zika Mı~ır - Türk milli marşla
larını çalmış ihtiram kıtasını 
teftiı etmişlerdir. Muhterem 
misafirimiz garın iç ve dışını 

dolduran binlerce ' halkın alkıı
ları arasında otomobiilerle ken· 
dilerine hususi daireler tabsiı 
edilmiş olan Ankar«'palasa git-
mitlerdir. a.a. 

Ankara 19 - Bu sabah şeh · 
rimize gelen Mısır haiciye na
zırı ekselans Abdülfettah Y ah
ya paşa öğleden evel başvekil 
doktor Refik Saydamı ve bn
yilk millet meclicıi reisi Abdül· 
halik Rendayı ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler iade edil mi ,ur. 

Muhterem misafirimiz öğle 
yemeğini Mısır ıefnrethıiDesinde 
hususi olarak yemiştir. 

Mısır hariciye nazın eksela~s 
Abdülfettah yahya ı;u....ut --...t .. ..., ""'- .. ..__ ........ .._ ............ ..-... ........ . 
Ebedi Şef Atatürkün etooğraf
ya müzesindeki muvakkat kab
rini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuştur. 

Bu tazim ziyareti esnasında 
bir polis ve askeri inzibat müf
rezesi rasimei selamı ifa etmiş
tir. Ekselans Abdülfettah Yahya 
paşa saat 16,30 ta refakatinde
ki zevat ile beraber ismet loö· 
nü kız enstitüıünil gezmiılerdir. 

a.a 

lürk kuşu Gafen ko lngiliz 
Filosu bu gün şeh- Bükreş~önüyor 1Müstemlek3t nazırı 
rimizden geçerek Atitıa 19 - Romanya bari- Pariste 

ciye naıırı bay Gafenko !bu 

Çivrile gitti sabah İstanbul yolula Roman· Pariı 19 -=1agiliz müstem-
yaya döntaek üzere Atinadan 

••• ayrılmıştır. a a lekat nazırı Makdonald saat 
İzmir 19 -- lımirde bulun· ~ 10,35 efe Cenevreden tayyare 

IJıakta olan Tnrkkuşu filosu bu A}m d ile Parise gelmittir. 
iün ıaat 8,10 da Gaziemir tay anya a Nazır, Fransız. İngiliz mesai 
Yare meydanından Çivrile git· Polanyahlar kendilerine birliği hakkında Fransız müs
llıek üzere buradan ayrılmışbr. yapılan tazyi\cin kaldı- temlekit nazırile görüşmüştür. 

Alanda vali namına emniyet rılmasın\ İstediler -~ 
llıildOrO, müstahkem mevki ko· Varıuva 19 -Al~•nyada ya- Tekirdagv }ı Hüseyin 
llıutanı namına emir ıubayı, tıyao Polonyahlat b~rliği Alman 
8 dahiliye nazırına bır muhtara Bulgarı ye ndı· elediye reiıi muavini hava tavdi etmiştir. 
kurumu baıkanı ve ilyelerile Bu muhtarada, Almanyada Tekirdağı 19 - Halkevimiz 
llıatbuat ve ajanı mümessilleri yaııyan Polony•lılarıı vnıiyeti- tarafından bat pehlivanımız 
tarafından i'Üzel yolculuklar te- nin yanipen vabimeştiği ve Tekirdağlı Hüseyin adına stad· 

d genç Leh neıli llzariıde Yapı· yom sahasında tertip edilen IJıeıınisile ugurlanmıılar ır. k d · 
lan ve gitti ça ~rınl411 taıyi· pehlivan güreıleri Trakyaoın 

Filo kumandanı Oıman Bay- kin kaldırılması isten!Q~tedir. her köıcsinden gelen binlerce 
kal ve Sabiha Gökçen çok al- Bu muhtarayı tefaiı ed~n yurtdaıımızın iştirakile yapıl-
Çaktan uçmak ıuretile uğurla· Leh gazeteleri bu 11ıuMaran1~ 

biç bir semareıi gör~la:ıi1eceği, mııtır. 
Yıcıları sellmlamışlardır. ui, bu tazyikin Poloııy1d,ki Al· Güreıte 20 pehlivan gOreı · 

Filo saat 10,33 de Çivrile mantara mukabeleibil..,isU yap- .mittir. Baş pehlivanım1z Tekir 
hınıit va ıaat 15,45 efe Konya· makla kalacağını yatuılct•dır· dağla Hüseyin Bulgar pehlivanı 
Y_. .. areket etcııiıtir. a a har. a. •· Kıroyu 20 dakikada yenmittir. 

Hatay hududunun 
kaldırılması 

Kardeş Hatayde emsalsiz sevinç teza
hürlerine vesile oldu 

Antakya 18 - Ana vatan 
hududunda tahdidatın ilgası 
hakkındaki kanun layihasının 
Bilyilk Mıllat Meclisince kabulü 
ve Hatay anlaşmasının parafe 
ediJmesı haberi batayda çılgın .. 
ca sevinç yaratmııt.r. 

Dün gtceleyin yıldırım sfira• 

tün tehirler baıtao baıa donan· 
maya baılamıı halk ıenlikler 

yaparak ebedi tefin aziz hatı
rasın1 anmışlar ve milli ıefe 
ve kahram orduya ve onun ku
mandanlarına minnet ve ıük
ranlarını izhar etmlılerdır. 

tiyle yapılan haber ilzerine bn · a.a. 
------~~ ....... ~~~~-~~~~~~~!!!!!!!!!!!!'!o'-------

İn giliz takımı An. 
karada yenildi 

F enerbahçe kulübü trahndan 
31 inci yıldönümü münasebetiy· 
le davet edilen logiliz amatör 
tekımı son ve üçüncü maçını 
pazar günli Ankarada 19 mayıs 
stadyomnnda Ankara şampiyo· 
nu takımı ile oynamııtır. 

Dernirspor takımı pazar gU
nO çok gilzel bir oyunla lngiliz 
takımını 2-0 yenmeğe muvaf· 
fak olmuştur. 

~ 

F tbol 
Hakem namzetle
rinin imtihanları 

Bölgemizde evvelce açılmış 
olan futbol hakemi kursuna de· 
vam ederek kursu bitirmiş olan 
hakem namzetlerinin imtihanla · 
rı dün }'apıl~ıştır. 

Bu imtihana sekiz namzet iı· 
tirak etmiş olup kendilerine fe · 
derasyondan gönderilen sualler 
--zarf orada heyet huzurunda 
açılmak suretiyle- yazdırılmış 
ve verdikleri cevaplar yine im· 
tihan yerinde zarfa konularak 
mllhilrlenmiştir. 

Namzetlerin cevapları böljle 
baıkanhğı tarafından geoel di· 
rektörlüğe gönderilecek ve ora
da tetkik ~dilecektir. 

Dört şehir atletizm 
müsabakaları 

Isparta, Denizli, Muğla vill
yetleriyle viliyatimiz atlatleri 
arasında yapılması atletizm fe
derasyonu tarfından kararlaştı
rımış olan atletik müsabakaları 
haziranın 25 inci pazar günü 
Aydın nbaaında başlıyacaktır. 

Bu müsabakalar için icap e· 
den hazırlıkların yapılmasına 
batlanmııtır. -·-

Batan Fransız 
Denizaltı gemisinin mii
retteba tını kurtarmak 

mümkün olamadı 
Pariı 19 - Funiks mDratte· 

batını kurtarmak için h iç Umit 
kaim ~mıt olmakla beraber ihti
yaten 2 krovaıör 2 torpito ve 
2 tabliaiye ıemiıi kaza mahal 
liude dolatmaktadır. a,a. 

Yeni Muğla valisi 
geldi 

Yeni Muğla valisi B. lbrahim 
Akıncı evelki gün İzmir Deniz· 

li poıtasile gemişler ve istas
yonda valimiz 8. 11bri Çıtak 
tarafından karşılanmışlardır. 

Aydında bir m6ddet istira
hatten sonra 8. fbrabim Akın· 

cı Muğlaya hareket etmitler 
valimizde Çineye kadar bera
ber gitmişlerdir. 

Valimiı: Çinede hlik<imet ve ______ _ 
L - t - J: •.• ~ - ı.. &.1 •t __ ._._ _ L . . I .. ··-

lar, Çioeye sıli sık gelecekleri-
ni vadederek geç vakit Aydına 
d6nmüılerdir. 

• 1 • 

Cuma ocağında 
konferans 

Evvelki gün akşam cuma ma
hallesi parti oc:ık kurağında 

belediye reisimiz Bay Etem 
Me:ndres tarafından (Belediye-

cilik) Hakkknda bir konferans 
verilmiştir. 

Bay Etem Mendrea konferan· 
sından soua, şehrin imir bari· 

tası üzerinde ocakhları tenvir 
etmiıtir. 

Konferanıta valimiz ve par
ti başkanımız ıayın Sabri Çıtak 

da bulunmuılar, konferansdan 

ıonn halkla memleket işl eri 
hakkında konuşmuşlardır. 

Bu gece iki kişi 
idam edildi 

Muğlanın katranci köyünden 

bir köylüyü parasına tamaan 

öldürmekten suçlu Çinenio 

Kabataı ltöyUndeo Ali Afşin 
ile karısı Gülüzarı taammüden 

öldllrmekteo suçlu yine Çinenin 

Alihan köyünden Hasan Çay 

haklarında ağır ceza mahkeme
miz tarafından verilip keıbika

tiyet eden idam bükümleri bu 
gece mahkumların aaılD.taları 

ıuretiyle infaz ve adalet bOkmO 
yerine gtirilmiftir. 
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/l içinden rop~rta/lar: 

Soğan 

O. Becerik 

Acı soğan deyip geçemeyiz. 
Türk matbahının en lezzetli ye· 
mc~lerinde onun yeri vardır. 
Taze soğansız marul salatasında 
lcr:zet olmıyacağı gibi, bu mev· 
simde her sofranm ıüıü olan 
domates salatası da ıoğansız 
olmaz. 

Son yılların vitamin nazari
yesinin domatese verdirdiği mev· 
ki ve ehemmiyet walümdur. 
Bizim bölgemizde yazla gelip 
kara kışa kadar devam eden 
tomates, garağılarla beraber or· 
tadan çekilince, yaza kadar o· 
nun temin ettiği vitamini por
takalda arıyorduk. 

Fakat Ulus'un 11hht sütun· 
lar muharriri sayın doktor 
geçen luı yazdığı bir yazı da, 
lcış mevsiminde domatesin te
min ettiği vitaminin çiy soğanla 
alınabileceğini bildirdi. 

Soğanın ııbhat ve saglık ilze· 
rinde olan tesiri eski türklerce 
de malümdu. 

" Soğanı parçalar, bezdirme· 
me katık ederim. ,, Sözü ata
larımızdan beri türk köylüsünün 
ağzından eksik olmaz. 

Soğan hakkında Aydında 
meıhur olan bir fıkrayı buraya 
alacağım. 

Aydının, Aydsn oğullarının 

idaresinde yaşadığı devirlerde 
Topyatağındaki sarayından Men· 
dereı ovasını seyreden bir bey, 
ovada bir çobanın her gün da
ğarcığından çıkardığı bir soğanı 
yumruğile ezüp ekmeğine katık 
ettiğini görürmüş.. l'ur ııuıat 

aldlğı -gıda. ile bu zindelikioi 
nasıl muhafaza ettiğini merak 
eden bey çobanı huzuruna çağır
mış, keyfiyeti çobandan sormuş. 
Çoban iki kap istemiş birisine 
bir soğanla ekmek koymnş, di· 
ğerine muhtelif yemekler koy
durarak kapaklartnı kapamış. 
Ertesi gün ıoğan ve ekmek ol
duğu gibi durdutu halde, bir 
arada toplanan muhtelif yemek
lerin bozulup kokduğu görülmOş. 
Bey de endan ıonra yalnız so
ğan ekmtkle vakit 2cçirmif ... 

Sırf ıoğanla yaşamanın insana 
muhtaç olduğu kaloriyi temin 
etmesi mumkiin olmamakla be
raber, soğı-nın faideli bir yiye· 

cek olduğu bugünkü vitamin 
nazariyecilerinden evvel türkler
ce malum olduğunu bu hikAye 
anlatmıyor mu ? 
Soğan deyip g eçmiyelim, so

ğanın yiyenlere verdiği lezzet 
ve vitamin kadar onu ekenlere 
de servet temin ettiğini, düş· 
manın yaktığı Karacabey kazası 
halkının, kasabalarını soğan ge· 
lirile yeniden kurduklarını hu 
•ütunlarda geçenlerde izah et
miştim. 

Meğer soğan için Bursa Ka
racabeyine kadar gitmeğe lüzum 
yokmuş. Harabelerile meşhur 
Karacasuyun Geyre köyünden 10 
kilometre ilerisinde Baba d ığ 
eteğinde Çakır tepelerine 
yaslanan zUmrllt gibi yeşil
likf ere kömfilmliş 500 nüfuslu 
Seki köyü de ıoğan ve ıoğan 
cılığile meşhur bir yermiş. 

Otomobilimiz Sekiye yalda
'ırken Karacasu parti ba,kanı 

Kag Sallılı ı _..,. ..... 

YILANCIK 
Bu hastalığa nasıl tutuluruz, 

Yılancığı nasıl tedavi edebiliriz? 
Köylerimizde yılancık dendiği 

z~man çok defa yüzün 
şişmesi ve cerahatlenmeci zan· 
nedilir. Halbuki yılancık, vücu · 
dun her hangi bir yerinde bir 
ııyrık ve yahut yara 1 bulunupta 
mikrobun oraya yerleşmesi ile 
meydana gelebilen bir hastalık· ı 
t ı r. 

Yılancık mikroplu bir hasta
lıktır. Mikrobuoa "istreptokok,, 
derler. Diğer mikroplar gibi 
mikroskop 1500-2000 defa bil· 
yültmek suretile g&rülebilir. 
Yoksa her kes gözil ile mikro
bu göremez. 

Bir insan burnundan bir kıl 

çektiği zaman kıl n dibinde kil· 
çOcilk bir yara meydana gelir. 
Esaıen burnun içi mikrop yu· 
vuası olduğundan orada hazır 
bulunan istreptokok kılın dibin · 
den açılan küç1cük delildtn 
kana kanıarak yılancık yapa· 
bilir. Yüzde da ha çok g6rülme
si traı doiayısiyle sık sık yüzde 
ı .yrık ve çizgi olmas• ve yahut 
burundan kıl fkoparılrnaaından · 
dır. 

Yılancık eskiden zannedildiği 
gibi muska ile ve eski bir kun· 
dura ıörmekle geçecek bir bas 
talık değildir. Eğer vaktinde 
tedavi edilmezse mikropların 
çıkardığı zehirler insanı öldü· 
rebilir. 

Mikrobun deri sıyrığ1ndan 
airtfiltt,.n •ftn•• uen .. ttı nialilt• 
ten tf aha m0tıi1'Jmİ rı1cardıvı 
toK9JDlerın (zebırl~rin) kana ka-
rışmasından tehlike meydana 
gelir. 

Yılancık nasıl başlar 

ve yarası olanda hastalık yap· 
maaı iktiza etmez. Vücudun 
mukavemeti az ve yahut yor-
gun düşerek mikroba karşı ge
lemediği zamanda meydarıa 
çıkabilir. 

Bazan pis bir pire Ye •yahut 
tahta kurusu ısırmasiyle vücu • 
da giren yılancık mikrobu has
talığı meydana çıkarabilir. Ke· 
za insan kaşındı~ı zaman tır· 
naklan arasındaki mikrap açı· 
lan sıyrık vasıtasiyle vllc\ıda 
srirerek yılancık yapması mfim 
kOndilr. · 

Gebe kadınlar doğurdukları 
zaman doğum yeri ve kullam • 
lan bezler temiz olmadı~ı tak
dirde mikrop ıirerek yılancığın 
bir eşi olan lobusalık hummuı 
yılancı~ meydana getirebilir. 

Yüzde başlıyan vılancık ba· 
zan boyun ve gırtlak vasıtasiy-
le kUçük dili şisirerek n~fes 
alamaz ve hasta ölebilir, Bun
dan maada yılaoc1k diger bir 
cok hastalıklara yol açar. Akci
ğerlerde bronknpnomi. bl>brek 
hastalığ•, beyin zarında menejit 
ve kanı ufun~tlendirip zehirle· 
me gibi ihtilatlar yapar. 

Yılacnlın ledaoisi 
Vaktinde teşhiı ve tedbir •· 

lınırsa mümkündilr. Eskisi gibi 
vılancılc hocalara okutmak pis 
kundura sürmekle geçecek bir 
kastalık değildir. Başlıca teda· 
visi mikrabun aşısını tatbik ve 
ıırınga 

1
etmf'klrv" ~nlctn•nn ilii
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Vakit geçirmeden doktora 
müracaat edilirse kurtulmak 
mümkündOr. 

Köy Hekimi 
~~::: ~ 

Hapishane 
Yukarıda söylendiği gibi a

çık bir yaradan giren mikrop 
evveli o çevreyi kızartır, ıiıi
rir ve deriyi parlak gösterir, 
yahut içi su dolu kabarcıklar 
meydana gelir. Yavaş yav?Ş 
cerahatlanır. Bazan deri çatlar 
ve içinden ıu veya cerahat 
akar. Mikrobun zehiri kana ka
rışmasından kan zehirlenir. Kı· 
rıklık, baş ağrası, bel ağrnı, 
titreme baş giSsterir. Vaktinde 
tedavi edilmezse vücut zayıf 

Okuma kursu imtihanları 

~ve mikrobun zebirine karıı mu
kavemeti az ise öldürebilir. 

Yılancık mikrobu her r. sıyrık 

B. Ali Riza Fitil : 
- Bu köy soğaocıdır. Sana 

güzel bir mevzu çıkıyor dtmişti. 
Yol arkadaşımın bu ikazı üze

rine köye girer girmez soğan 
hakkında malumat toplamağa 
başladım. 

Seki köylülerinin h~psi soğan 
eker. Ev başına yapılan soğan 
ekimi 1 - 5 dönüm arasındadır. 
Koyün yıllık soğan ihtibıali en 
aşağı 50 bin kilodur. Baharm 
kurak geçtiği müsait yıllarda 
100 - 150 bin kiloya kadar is 
tibsal olurmuş. 

Eğer bahar mevsiminde hava
lar yağııla giderıe soğanlar san 
bulur, tarlada çürür gidermiş. 

Sekide iki cins ıoğan yetişi
yor. Karcı ve kızıl ıoğan. Kar-
cı cins kaba ve tatlı olur 
bu cins soğan çiy yemek ıçın 
araıiırmıı.. Kızıl soğa!l .. ıert ve 1 

acı olur. Lezzet verdiğinden 
yemeklerde bu ıoğanı kullan-

Halkevi kur!llar şubesi tara· 
fmclan hapishanede açılan be· 
şancı okuma kursu A ve B kurs-
larında derslere son verilmiş 
evvelki gün ilk okul müfettiş
leriyle kurslar ıubesi komite 
heyeti hapishaneye giderek ta-
lebelerin imtihanlarını yapmışlar· 
dır. 

Kazananlara önOmüzdeki pazar 
günü merasimle belgeleri dağı
tılacaktır. 

mak )Azımmış. Birinci cinsin ta· 
nesi iri, ikincisinin ufak. 
Soğanın iki cins yetişmesi su

dan ileri gelirmiş. Baba dağından 
gelen sert ıu acı S'>ğanı, ova
dan akan kaba su da kaba ve 
tatla soğanın yetişmesini temin 
ederlermiş . 

Bir dönümden 1000 den 2500 
klloya kadar soğan alan Seki-
liler, ıoğanlaranı Karacabeyliler 
gibi fstanbul piyasasına arz ede· 
mediklerioden ikiden beş kuru· 
şa kadar Tava., Karacasu ve 
Nazilli pazarlarında satıyorlar 
soğanı bekletenlerin kış orta~ 
sında 10 kuruşa kadar müşteri 
buldukları da vaki olurmuş. 

Selcililerden soğan hakkında 
ald ğım malümat burada bitti. 
Bundan sonra ıoğan alırken, 
satıcının rad gele teraziyi soğan 
çuvalına daldarmasıoa müsaade 
C~f!lCZ, ihtiyacı~ıza göre . kaba, 
sert, tatlı acı cinslerini seçdi
rerek alırsıaız sanırım . 

Bügük Hik8ga • 
Hayatın intikamı 

Yazan: Naim Özel 

-2-
- 3 ncü kısım -

Akşam beyoğlunun en kala· 
balık zamanı.. Yağmur hafif 
hafif dökülüycr. Ses ve gürültü 
arasında birbirini takip eden 
otolar tokathyanın önünde arka 
arkaya duruyorlar. Şık tuvalet· 
lerinin içinde birer ince fidan 
gibi duran bayanlar baylar ne· 
ıenin çılgınlığı içinde ağır ağır 

tokatlıyana giriyorlar. Tokatlı
yanın iç salonlanndan dışarı 

dökülen saksifon ıesi yağmurlu 
beyoğlunun gUrültDlü semasına 

sanki hareket veriyor gibi, her 
kes yürüyfişllnü onun tenposuna 
uydurmuş. S•lon çiftlerle dolu. 
Caz bOtün coşkunluğu ile de· 
vam ediyor. Birdenbire bir al
kış tufanı içinde saksifonun 
ince sesi boğulayor. 

- Gelin geliyor. Güvey cid
den güzel adammış. 

Hakikaten gelin ve güvey 
geliyordu. Güvey Behçet Tuna 
ve nikahlısı Nermin kolkolasalo
nu dolduran misafirler ara!una 
girdiler. Nermin endamlı vücu· 
dunu örten beyaz tuvaleti için · 
de pek zarif pek güzeldi. Ko
yu kestane gözlerinin bakışında 
saadetin sonsuz ışıkları parlı· 
yordu O. misafirlerinin ellerini 
incecik kahkahalarile sıkarken 
Behçet Tuna dalgın bakışlaranı 
salonun bol ışıklarile canlandır· 
mağa uğraşarak misafirlerin 
•1&•~- .......... ..tn..telrJ ... ,..,,.ı. ll""llft 

mütevazi bir gOlüşle mukabele 
ediyordu. Onu üç sene evvel 
modada bahar akşamının son 
ışıkları sularda kararırken evi
nin loş pençere1inde dalgın 
bakışlan ıslak olarak bırakmış· 
tım. O günden soura Behçet 
Tunayı bu ak,am ışık, kabkaba 
neşe, saadet dolu ıalonda ni
kahlısı Nermiole görüyordum. 
Solgun yüzü dalgın :bakışları 
kırık kalbi sanki bu akşam ıtık 
larla, cazın etrafa yaydığı neşe 
ile biraz süsleniyor gibiydi. Ge 
ce yarısına kadar bütün taşkın · 
lığı ile devam eden cylenti pek 
neşeli geçmi~ti. Gece yarısından 
sonra salon tenhalaşaıağfl baı

ladı. Cazın sesi boğuldu. Yor· 
gunluk ve içkinin tesiri herkesi 

bir kıyıya çekti. Behçet Tuna· 
nın kemanını bilen ooun daha 
eseri olup yalnıı kendi için, ke 
der ve iztiraplarıuı ifade ede
bilmek içio sarfettiği •anatı tak 
dir edenler 01Jdan bu akşam 
bir parçayı çalrııasııu is ~ ediler. 

O bu istek l<arıısında biran 
bakıtlar1J1ı kaybetti solgun yü· 
züoü süsle11ıeğe Uğraş11n neşe 
dudaldar lııda Aondu, Ve sonra 
kemaıunı eJiı1e aldı artık {koca 
salouda bel kes susmuş her 
şey hareke:siz kalmıştı. Yalnız · 
Bebçet r.1nanın kemanından 
çıkan ,,sler karanlığa düşen 
icar tan-leri gibi ruhlara dökü· 
lüyordr Güzel bir parçayı sa
kin ,akin çaldı. Arkasından 
Bc:tovenia çok güzel bir şarkısı 
nı ve dala sonra ilk eseri olan 
annesini• ölümü için beıtelediği · 
parÇlyl çal02ağa baıladı. SAion. 
da derıı bir sukut. Ayakta 
Behçet Tunayı dioliyen onun 

kernaıundan çıkardığı ıeslerl 
dinliyen misafirlerin nefesleri 
bile k~silmiş gibiydi. 

Salonun kapılarına dolan ka· 
labalik her kelimesinde keder ve 

iztirabınferyatları dolu olan bu şarkı 
yı dinlerlerken Behcet Tuanıo göı

leriode biriken yaşlar yanakla
rına doğru akıyordu. Mıvi ıılak 
gözleri gene bir hayale saplan· 
lanmış gibiydi. Sesler yavı ya
vaş salonun boşluklarında sona 
erdi. 

Herkes hüzün içine bu şarkı· 
nın tesiri altında kalmıştı. Beh· 
çet Tuna elinde kemani nemli 
bakışları uzakta olduğu yerde 
duruyordu. Caz tekrar baıla
mıştı. Güzel bir vals çiftleri · 
bütün bıziyle döndürüyordu. 

Behçet Tuna dönen çiftlerin a
rasına Numinle beraber karıtdı. 
Ac ·larıoı ~ keder ve iztıraplarını 
valsın çılgınlığı içinde ı ılonuo 
boşluklarına uçurmak iıtiyordu 
ıanki. 

ıt 

fstanbu ldan yedi sene evvel 
ayrılıp Anadoluya gitmiıtim .. 

Artık yedi sene gibi uzun ve 
üzilcü memurluk h"yata beni 

oldukça yormuş ihtiyarlatmıştı· 

Son memuriyetim olan Kar• 

müdd~iumumiliğinden tekailt O" 

lup lstanbula döadüğüm zamaD 

o gün ba\fa oldukça bozuktu-· 
K6orllve cıkınca volculuğuD 
verdiği yorgunluğu gidermek 
için T akıim lokantalarmdan bi-

rinde oturup hem yemek yemek 
hem de bir kaç kadeh atııtır-

mak isliyordum. Ziilen akıam o· 
luyordu. 

Havada yağmurlu iç sıkıcı 
idi. Taksim lakanta ve biraha· 

nesine girdiğim zaman yağmur 
daha fazla yağınağa baılamıştı. 

Köşe masalardan birine otur
dum. Ağır ağır hem içiyor heoı 

de yorgunluğumu gideriyordum. 
Nasıl oldu bilmem masam1n bir 
kaç masa ötesinde hiç durma .. 

dan kadehini boş .. ltan Behçet 

Tuoaya gözlerim takıldı. Onu 
yedi senedir görmemiştim. Beh-

çet Tuoa b:raz daha ihtiyarla
mış zayıf yüzlü biraz daha sol-

muş durgun bakışlı mavi göz
leri perdeleşmiş gibi doouklaş-

mışdı. Üstünde eski bir pardesil 
vardı. Hiç durmadan kadehini 

birbiri arkasına boşaltıyor ıoo
ra sigarasından derin bir ·nefes 

çekiyordu. Onu şimdiye kadar 
ne sigara ne de rakı içtiğini 

görmemiıtim . Behçet Tunaoıd 
bütün meşgaleıi yalnız kemanı 

idi. O içici ilzerine şöyle bir 
felsefe yürütürdü. 

- İçki sanatı 6ldllrür. O yal
nız fena şeylerin rnhlar üzerin-

de doğmasına ve onu bilmeden 
tatbik etmesine hizmet eder. Si-

ğara bile benim hülyalarımı bo .. 
zuyor. Derdi. Bunu bildiğim içi o 

böyle kırk yıllık tiryaki gibi hiç 

durmadan rakı içmesine hayret 
diyorum. Kalktım yanıtla kittinı· 

- Sonu var -
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VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yasan: }amesi Vlgcli//e Headlam 

Terce111e eden : M. Nedim Maren 

- 47-
Bana karıı ingiliz ıcfiri 

"hayir majestd kraliçenin hu• 
•aıi sevgileri ingiltereyc ıeref 
•e menfaat getireceğine kani 
olduğu hiç bir şey üzerinde 
müessir olama:r:" diye cevap 
Verdi. Biımarckı tesiri altında 
bulunduran bu idi. O kralını 
terbiye etmeğe çalı11yordu. Bir 
çok 11eneler kendisini bq vazife 
ye bağlamıştır. 

Hnknmdarlann vazifeleri hak 
lcındıki da,nncelerini Manteuf· 
fele yazdığı bir mektuptan 'an· 
hyoruz. "Yalnız Hırıstiyanlıktır 
ki Prensleri olmıları lazım gel· 
diği fekle sokar ve çoğunu 
keddilerhıe a1lahm vermi' ol· 
duğu mevkide ıadece bir zevk 
ve mesuliyetsizlik bayatı temin 
edecek vasıtalan aramağa sevk 
eden bir bayat telikkiıinden 
kurtarır." 

Noktai n•zannı kabul ettir
IDek için Biımarckın kral ve 
Gerlacb &zerinde yaphğı bGtlln 
teıebbllıler ıuya d&ıtil. Bunun 
YeiAne neticesi fU o1du ki bun
dan bayle eıki dostlan kendi•i· 
ile yan g3zle bakm•ğa batla· 
dılar. Onun yeni fikirleri fDp· 
heyle kartılanıyordu. Artık sa· 
raydaki mevkiinden emin değildi, 
Tok ı6ilülüiil kendisine liusdmet 
celbetmiıti. Son mektaplannı 
okuduktan sonra Gerlach ken· 
diıine ,öyle cevap vermitti· 
.. lzahatınız bana sadece birbiri· 
IDizden çok ayrı olduğumuzu 
r&ıteriyor. ,, Bu ıuretle aşağı 
JUlrarı yf'di senedir devam eden · 
muhabtreleri durdu. ı 
Biımark gittikçe yalnız kal· i 

makta olduğun hissetti. Valttiy· ı 
le hem ıiyaıet hayatında ve 
hem de ıabıen yakın doıtlerı 
olan ve Berline her gelitinde ' 
kendisini karşılayan kimselerio 
ıimdi onun uzakta kalmasını iı· 
tediklerine kanaat getirdi. 

Gerlacba yazmıı olduğu ıon 

mektuplanndan birinde " Ben 
bir gözdeydim, şimdi vaziyet 
tamamen değişti. Majeste beni 
daha seyrek görmek istiyor.Sa· 
raya mensup bayanlar eskisinden 
daha az hararetle elimi sıkı

yoı lar. Benim feydah bir insan 
olduğum dOşilnccsi kaybolmuş. 

Yalnız nazır ( Manteffel ) bana 
kartı eıkisinden daha 11cak ve 
daha ıamimi davranıyor, diyor
du. Bunda bir miktar mobaliğa 
vardı fakat ıOplıe yoktu ki gOn· 
den gilne artacak olan bir kır· 
gınhk batlamıştı. Artık Biımark 
Kareuz Zeitung partisinin bir 
izaıı değildi. Prusya kilktime
tinde bir detiıiklik olmak üze· 
reydi. Rollerini ifa etmiş olan 
eski ıimalar gtçip gidecek ve 
yeni bir devir batlıyacaktı. 
St. PETERSBURG ve PARIS 

1856 . 1862 
1857 son bahnnda Pruıya 

lnralmın sıhaati bo:r:uldu. Devlet 
itlerini idare edemiyordu. Eyini 
ayında hllk(imeti idare etmek 
&zere biraderini m&nıeHil ola· 
rak tayine mecbur kaldı. ilk 
rlladen itibaren kendiılnin iyi
leımeıi hakkında bir thımit 

yoktu. Vilayet vazifesi Oç defa 
yenilendi ve uzun bir müddet 
ıonr a, mOteaklp ıenentn teşrı· 

nievveliade kıra), kardetini kı· 
ral naibi olarak tayin eden bir 
emirname imzaladı. 1858 senesi 
ilk baharında pren"in bir kabi· 
ne teşkili için Bismarckı ziya· 
ret etmeyi dilşUndüğü söyle
niyor. mamafi b&yle bir teklif 
yapılmamıştır. Mantuffelin isti
fasını ietemek, Naip prensin 
ilk faaliyetlerinden biri oldu, 
ve kendi ailesinden katolik 
Branıın raisi olan prenı Ho· 
benzollerni başv"kil intihap 
ederek mutedil leberallerden 
nıtirekkep bir kabine teıkil et· 
ti. 

- Sonu var -

RADYO 
SALI 20/6/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUliU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1S19S 

kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca 
12.30 Program. 

12.35 Türk müziği. 
1 - Fer ahfaza peşrevi. 
2 - Dede • Sultaniyegih i

ldnci beıte • Canll dilimiz lutfu. 
3 - Lem'i - Sultani yegih 

l•rlcı • Andıkça geçen günleri. 
4 - Refık Talat Sultaniye· 

~lh farkı · Dtııtn g6a6l timdi 
1Jir Nenes gDle. 

S - Yesari Aıım Sultaniye
r&h ıarkı - Biz heybelide her 
ıece mehtaba. 

6 - Cemıl bey - Ferahfeza 

saz ıemaiıi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Milzik (Operetler - Pi.) 
13.45 14 Konuıma ( Kadın 

ıaati • Ev hayatına dair) 
19.00 Program. 
19.05 Milzik ( Bir uvertllr -

Pi.) 
19.15 Tllrk mftziği ( Karıtık 

program ). 
19.45 TOrk milziği ( saz tair

lerinden örnekler ) 
20.00 Memleket aaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli pliklar • R· 
20.20 Türk mOziği ( klllik 

program. 
ldade eden : Meıuf Cemil. 
Ankara Radyoıu küme heyeti 
1 - Cemil beyin :.. muhayyer 

peırevi. 
2 - Hafız Post· muhayyer 

AYDIN 

YUGOSLAVYA 
ve Romanya 

Yugoslavyanın kırallık naibi 
Prens Pol buglln ( 10 baziran ) 
biç şOpbeıiz gllzel hatıralarla, 
fakat kati mahiyette siyaıi ne· 
ticelere varmı, e-örünmiyerek ıe· 
yahatinden Belgrade d&nftyor. 

Alman kOlciımeti de Berlin 
balkı da kendisine ve perenıe1 
Olgaya çok iyi ka1>ul g3ıterdi
ler. Bu misafirler, son zaman· 
larda Almanyayı ziyarete gelen 
devlet reislerine ik~metsrlb ha· 
line lconulmut olan Ş1os Bel9Dde 
otordukları gi~i Mare,al Cö· 
rinein maliklnesinde de izaz 
edildiler. Bu arada bir çok ge
çit reıimleri, bava gösterileri 
ve S!'erek B Hitler, gerek Fon 
Rihbbentropun konuşmalar ya· 
pıldı. 

Şereflerine verilen resmi zi· 
yafette B. Hitlerin ağz1ndın 
ç1kan bir ctimlede iki memleket 
arasındaki müşterek hududun 
son bldiseler dolavısiyle. e'ıcdt 
bir şekil aldığı sönlendi. Buna 
karsılık naip prens de davet 
sahipl~rine memleketinin, Rayh 
ile iyi komtuluk mü.,aıebetleri· 
ni idame etmek busuıunda kuv· 
vetli bir arzu bc•lediği kanaati· 
ni veren sözler söyledi ve "Yo· 
sroalavya i1e Alınanya ara11nda 
daha iyi inkişaflar tesisine im· 
kin bulunduğun görmekteyiz ., 
dedi. 

Fakat bu " iyi inkiıafl.:ır" ın 
ne olduğunu ıauhat1e meydana 
çıkmamaı1, Yugoslavyanın ne 
mihvere, ne de Anti • Komintern 
pakta girmemesi ve hali Mıl-
letler Cemiyetinden ayrılmamıı 
olması Berlinde ufak bir bo,. 
nutsuzluk uyandırmaktan geri 
k~lmamışhr. Prens Pol samimi 
olarak Bolşevizmden nefret eden 
bir adam olm ıkla maruftur. 

Fakat o, biiküm~ti, Sovyet 
bOkiimetini şimdiye kadar ta· 
nınmamış olduğu ciheti~, ıimdi 

Anti-Komintern pakta girmenin 
lilzumıuz ve abes olduğunu dü 
tilnmı olacaktır. 

Her halde mihver devletle· 
riyle bir ittifak akdetmek de 
Yugoslav milletince hiç de iyi 
karıılanacak bir bidise olmıya· 
caktır. 

Bir taraftan Avusturyanın 
Almanlar, bir taraftan da Ar
navutluğun ltalyaolar tarafın· 
dan iıgal edilmesi, bu iki kuv· 
Yetin arasında bitaraflığın mu
hafazası, öte taraftan da Bal· 

birinci beste - Vakti supholdu. 
3 - Sadullah ağa • ağır ıe

mai - Hali seychi nazik terin· 
dedir. 

4 Arif bey - Muhayyer ıarkı 
- Humarı yok bozulmaz meclisi. 

5 - Şevki bey • muhayyer 
tarkı · Ol gonca diben bir gllli 
handan. 

6 - Şevki bey • Keman tak· 
ıimi . 

7 - Arif beyin - muhayyer 
tarkı • Meyhane tarapgihı mey. 

8 - Rahmi bey muhayyer 
t•rkı • Serapa hilsnil ansın. 

9 - Rahmi bey • muhayyer 
Yürük ıemai • Bir elif çekti 
yine. 

1 O - Rahmi beyin • Saz ae
maiıi. 

21.00 Konuıma. 

kan antantına sadakat IOzumu 
ıon zamanlarda Yugoılavyanın 
ılyaıt vaziyetini ziyadesiyle 
naziklettirmit bulunuyordu. 

BByOk Britanya ile T&rkiye 
arasında Balkan ant~nhna do
kunmıyacak bir surette saldır· 
ganlığa karşı bir anla,ma ya· 
pılmaı•, Yugoslavya ile bir İı· 
tifare yapılmaksızın vuku bul
duğundan dolayı Belırradda bir 
parça tesir yapmı, ise de bu
nun Balkan antantının kuvveti· 
ne bir zarar ve halel getirme· 
diği tr3rOlm6ştftr. 

Yugoslavya ile Roınanyanın 
mOnasebetleri iıe her zaman· 
kinden daha iyidir. Bu iki 
memleket arasındaki ittifak, 
bunların dıt siya•etlerinin te
melini tetkil etmekte berdevam
dır. 

B. Gafenko, parlimentoda 
a8ylediği bir nutukta "dostumuz 
Yugoslavya görftılerinde, duru
munda ve siyasi hareketlerinde 
bizimle müşterektir. ,. Dedi. 
Her iki memleket de var kuv
vetleriyl toprak b&tünlüklerini 
iıtiklillerinini müdafaa et· 
miye azmetmişlerdir. Hiç birisi, 
enternasyonal sahada bir ba,ka 
muba11m grupa , mensup olmak 
iıtemiyorlar. 

Fakat bu arzu ve çekinme, 
Romanyayı ( Gafenkonun aut· 
kuncf a söylediği gibi ) iıtiklili· 
ni h hdit eden her hangi bir 
tecavüze karşı İngiltere ve 
Fransa tarafından verilen te
minatı minnetle kabul etmek-
ten alıkoymamııtır. 

Romanya hüktimeti gayet iyi 
anlamııtır ki İngiliz· Fransa te· 
mioatı, milli bllrriyetleria ve 
beynelmilel sulhun idame ve 
muhafazasından baıka hiç bir 
gaye ve makıat giltmemektedir . 

Taymis 
-~-

istifa eden Na/ la 
memurlarının vaziyeti 

Nafia Vekileti, devlet daire
leri, belediy~ler, huıuıi idare-
ler ve sermayesinin yarıdan 
fazlası devlde ait mlle11eıeler 
ve miirakabesi bu dairelere ait 
olan yerlerde çalııan yüksek 
mllbendia, yiikıek mimar' mn
bendis ve mimar, baı fen me· 
muru ve fen memurlarının iıtifa 
ettikleri takdirde bu yerler de 
iki sene it almıyacaklarına dair 
bir kanun projeıi hazırlamıştır. 

21.15 Milzik ( Radyo orkes· 
traıı - Şef: Hasan Ferid Alnar). 

1 - Garl Maria von Weber
Freiıchiltz operaıındaa uvertllr. 

2 - F elix Mandel11on - Bart 
boldy: Yaz gecesi mllziği. 

a) Urertllr. 
b) intermezzo. 
c) Noctarno. 
ç) Scherzo. 
d) 011ğiin martı. 
3 - Rechard W agner • Tan· 

nbauser operasından uvertOr. 
22.15 Konuşma. 
22.30 MOzik (Neşeli mllzik Pt.) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

zira.t, e•ham tabvilit kambiyo· 
nukut boruaı fiyat ). 

23.20 Mnzik (Cazband • Pi.) 
23.55 24 Yarınki program. 

Almanya 
Çekistanı ilhak mı 

edecek? .... 
Bohemya ve Moravya protek

toraaında almanların vaziyeti 
hiçte kolay g6rlinmemektedir. 

Çek milletinin bir gece için
de bapıedilmeıini snsiz bir te• 
vekknlle karplamıı olma11ndan 
hayrete dilşenler olmuştur. Fa
kat bayle dütiinmck eylülden· 
beri bu milletin nasıl bir mane
vi bezginlik iç.inde bulunduğu· 
nu unutm:ık dP.mek olur. Hem 
Bobemya üz~rindeki kuvet dar· 
besi yıldırım ıüratiyle vukua 
gelmişti. 

Hatta Almanyanın büyük 
ıabsiyetleri araıında bile bun· 
dan habersiz olanlar vardı. Me
seli. Mareıal göring ıııgibi. Her 
halde Mare,al göring Berlinde
ki Çekoılavak elçiıine Alman· 
yanın çek oıitletinin istildilioe 
dokuomıyacağına dair ilç defa 
askeri ,erefi üzerine söz ver· 
m'ı olduğu için böyle dü,üae
biliri:r:. 

lıkteşriodenberi bu bedbaht 
milletin alman tabiiyeti altına 
kouulmuı en tiddetli ,ekilde 
her gün bir parça daha kuvet
lenmektedir. Fakat bo tibi kıl· 
ma balkın ekseriyetinin derin 
mukavemetile karşılıımaktadır. 
Çeklerle alınanları birlikte ya· 
ıatmak h:ç bir zaman kolay ol· 
mamışb"; uırlardanberi bu ha· 
kikat malumdur. Bu itibarla 
çekleri alman protektorasına 
tibi kılmak bu tibarla ancak çek 
milletini mahpus tutma~ta muw· 

kün olur. 
Batna kumanda manivelalara· 

nın bulunduğu yerler de nazi 
unsurları yerli memurların yeri· 
ni almaktadır. iktisadi ıahada 
alman menfaatleri çek menfa
atlerini metodik ıurette kov· 
maktadır. Bu umumi bir bal 
almııtır. Casuıluk en geniı öl
çüde yapılma 1< tadır. Herkes 
kendini gastaponun nezareti al· 
tanda hissetmektedir ve diltiin· 
dilğünil ıöyliyenlere bunun neye 
mal olduğuna anlatacak temer· 
kliz kampları vardır. Buna rağ
men hadiseler birbirini kovalı· 
yor. Kladno hadiseleri aylar· 
danberi hemen hergiln vukua 
gelen hidiıelerden ne daha va
himdir, ne de daha minidir. 

Bununla beraber, protektora 
maka mi an bu bldiıeden istifa· 
de ederek halkı 6rfi idarenin 
tiddetli tedbirleri altına koy· 
muşlardır. Bu tedip tedbirleri· 

nin gelişi güzel alıomıı olma· 
dıklarını dlitünmekle bata et· 
miyoruz. Bu tedbirler her bal· 
de yeni bir hadiseyi hazırla· 
maktadırlar : Bohemya, Morav
ya protektorasının kaldırılarak 
buraıının doğrudan doğruya Al
maayaya ilhakı, Alman makam
larının şikayet ettikleri ıuyikast 
ler vaziyetteki bu yeni d~ği
ıikliğe veıile hizmeti a-&recek
lerdir. Yakın giiolerde " Orta 
Avrupa da aıayif ve milıaleme· 
tin menfaatine olarak " kaydiy· 
le Pragtaki ı&zde blikametia ve 
B. Von Neuratbın ı6zde orotek· 
torluğunun tarihe karıımıı ol-

( LUtfea çevlrlnla ) 
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duğunu öğrenecejiz. 
· Diğer taraftan, bu tedbirler· 
den eve) Slovakyanın akibeti
nia yeniden değiştirilmesi de 
hayret uyandırmıyacakatır. Bu 
Devletde tarihe karışacak, Al· 
manya ile Macaristan arasında 
taksim edilecektir. Ve tabii 
Almanyanın bu suretle muha· 
birlere vereceği hediyenin mu
kabili Macaristanln tamamen Al
manyanıa tabiiyeti altına gir
mesi olacaktır. 

Oo milyon avuıturyah ve 
yedi milyon çek alman zincirle· 
ri altına konalıdanberi Almanya 
büyük bir . günahkar olmuştur. 
Avrupa keza. 

lıan 
Aydın Tapu Sicil 

Muhafızlığından : 
Germencik nahiyesinin Kara

ağaçlı rköyün6n Çakal deresi 
mevkiinde tarafları doğ•ısu Mil· 
min oilu Bekir ve Şakir oğlu 
YusufL ve Kadir oğlu Malik bah
çeleri batısı ve güneyi Hatipoğ-
lu vereselcri bahçeleri kuzeyi 
Mustafa kızı Emine bahçesi ile 
çevrili 3 hektar 2165 M2 mik
tarındaki evvelce tarla timdi 
kısmen incir bahçesi Mehmet 
oğlu Abmedin ecdadından ta
sarrufunda iken 336 senesinde 
ölümiyle veraseti oğlu Muataf a 
Yıldınm ve Nuri Yıldırıma in· 
tikal ettiği köyünden getirdiği 
tasdikli ilmOhaber mündercca-

ATD1" - - fi3fip G e 

ŞOFÖR 
EhJiyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Baıımevi 

'iiiilliltillllr.i!:! Adlıı :lfı •ıGı-.... ll!IL"!~ 

tından anlaşılmıştır. Senetsiz I : 
bı sarrufatına kıyasen köyde ve ı G 
gazete ile ilan tarihinden iliba-

6Ay 
Vade ile elbise 

ren 15 gün sonra mahalline ci
heti tasarrufunun tahkiki için 
memur yollanacaktır. Bu yerle 
alakalı olanlar varsa o gün ye· 
rinde bulunacak memura elin
deki belgelerile veyahut 1330 
fit ile muhafızlığımıza müraca· 
atı bildirilir. 52 
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:Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz J Tcrzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- 1 

CI salsi.z kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- • 
e mıza elbise yapılmaktadır. 
« En mutena biçki dikişle ve en ö.zenişli provalarla müş-
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
umarım. 

• ••• 
K'ldın ve erkek terzihanesi 

Muzaffer Eraydın 
Demiryolu caddesi: Aydın D 

•••••mı•••• • • •:mm• 

Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bür9sunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahi/ e en igi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazır_landığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

........................................ 

' 1 : ' 
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Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene l'IDI 

Pazartesi 

Sak 

Çarpmba 

" 

Pe11embe 

" 

Cuma 

Saat 

s - 4 

4 - s 

2-3 
3 - 4 

4 - 5 

S-6 

4 - s 

Doktor arkadatımısıD adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatalıkları mutabaan11) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

caaz haatahkları mutaba11111) 

Doktor Muhsin 
<it haatabkları mutahaa111) 

Doktor ŞeTket Kırbq 
<lataDl haatahklar mutabaN1u) 

Doktor Milnif Erman 
(Kadın hastalıkları mutaha .. 111) 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgu 
.. 3 - 4 Doktor Halli Glıaydıa 

~~?P..:.-m~ease22sasa.:?11m• 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açdm11. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorl'lfımız tarafından her 
türlü erkek kl\dın ameliyatları ve.. rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip cdilmektetir. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları 

hazırlanmışbr 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Aydın Tapu Sicil 
mnhaf ızlığından : 

Karapınar nahiyesinin kızılca 
köy karyesinde karayer mev· 
kiinde hudutları doğusu Doç 
Osman batısı yol kuzeyi küçük 
Ali güneyi yol ile çnvrili 5514 
M2 miktarındaki tarla Lapa 
Mehmed oğlu pabuççu Hüseyin 
onbaşının topal Süleyman oğlu 
Mchmedten satın almak ıuretilc 
30 senedenberi nizasız ve fası
lasız tasarrufunda iken mumai· 
leyhin938 yılında ölmesile ve-
raseti karısı Şefika ile evlatla
rı Mebmcd ve Mustafa ve Tev
fiğe kaldığı ve ba~kac~ varisi 
olo:ıadığı köyünden getirdiği 
tastikli ilmühaber mündericahn
dan anlaşılmıştır. 

Senetsiz tasarrufat ahkamına 
tevfikan köyde ve gazete ile 
ilin tarihinden 20 gün sonra 
mahalline taaarruf cihetinin 
ta bkiki için memur yollanacak-

Aydın Belediye 
reisliğinden ; 

1 - 500 adet 57, 150 adet 
79 ve 25 adet 200 vatlık am
pul satın alınacaktır. 

2 - Mecmuunun muhammen 
kıymeti 429 buçuk liradır. 

3 - Ampuller Osram, Tungs
ram, Filips marka olacaktır. 

4 - Şartnameyi okumak is· 
tiyenlerin her gtin yazı itleri 
müdürlüğüne, açık eksiltmeye 
iştirak etmek istiyenlerin 32 
lira 22 kuruş muvakkat temi· 
nat makbuzlariyle birlikte 
26/6/939 Pazartesi günü ıaat 
11 de belediye daimi cncüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

(18) 10 15 20 25 

tır. Bu yerde bir ilgisi olanlar 
varsa o gün yerinde bulunacak 
olan memura ve yahut 1329 
n, sayıaiyle müracaatı bildirilir . 

( 53) 


