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Yıl dönümü 
Münasebetile! 

"Halkevleri; inkıliplarımmn 
öyle eıaiz bir sineıidir ki 

' ona dayanan başlar, irfon yo· 
lunda bir itila kanadına maz
har olur" 

Enver Demiray 

Kültürel mesnedier üzerine 
ku~ulan Halkevleri, Türk içti
maı hayatının içtimai ve ahlaki 
~re?siplerini kucaklıyan hamleci 
ve ılerletici müeyyideler manzu· 
mesidir. 

Devletler siyasi varlıklarını 
tehdid eden' tehlikeleri bertaraf 
etmekle beraber, içtimaı bayat .. 
tarının bugünkü ve yarınki bü
tünlüği\nü tam bir düzen ve 
ahenk içinde temin çarelerini 
de bir esasa bağlamak lüzum 
ve mecburiyetindedirler. 

Toplulukları, ablAk kayıtları 
çevresinde yetişmeyen veya ye
tiştirilmi yen milletler, yaratıcı 
bir kül olamaktan çok, bozucu 
ve dağıtıcı bir cüz olmak isti· 
dını gösterirler ve bu istidad 
zaman geçtikçe sık sık ıubur 
eden yer sarsıntıları halinde o 
cemiyetin içtimai, dolayısiyle 
siyasi bünyesini tehdid eder,durur. 

Tarih şabittir ki, içtimai hayatı 
nazım prensiplerle tcnmiye edil
meyen sayısı belirsiz bir çok 
topluluklar, siyasi varlıklarının 
kuvvet've kutretine binaen kendi 
çukurlarına gene kendiliklerin· 
den yuvarlanıp gitmişler ve ni
hayet tarihte lekeli bir ıahifa 
bıraka bilmişlerdir. 

Siyasi teşebbüslerle kurtulan 
bir. vatan veya bir toprak, içti
~aı kalkınmalarla gölgelcşti
rılm~k za.ruretinde oldukça, kol
lektıf bır zihniyete ve bu zih
niyetin daima dinamik faaliye· 
tine de muhtaç sayılır .. 

Milletlerde içtimi bunye bir 
kuvvei anilmerkeziye ile takviye 
edilmedikçe ve bu bünye içtimai 
teşekküllerle nesiçlenmedikçe o 
millet için devlet denilen siyasi 
varlığın koruyuculuğu kabul e
cdilecek bir iddia olamaz. 

1932 de 14 olarak açılan 
balkevlerimizin 1938de 209 za ve 
1939 da 367 ye varışı, milli 
ve içtimai bünyenin, yıldan 

yıla daha kuvvetli, yıldan yıla 
daha müdafaacı ve koruyucu j 
olduğuna bariz bir delil sayıl- 1 

maktadır. 

Halkevleri, basit manasiyle; 
yurttaşlara umumi kültür yolun
da bir rehberdir. Fakat bu ba
sit mananın karşısında halkevle
rinin öyle şamil bir manası da
ha vardır ki, bu mana: 

Yurttaşların; (siyasi), (içtimai) 
ve (iktisadi) sahalarda yekdi
ğerinin farksız kıymetlerle te
cebhüz ve tezeyyün etmesini 
esas ittihaz etmektedir. 

Devamı 3 Unc.1 sıılılfcdc 

Mebus seçiminde 
Parti namına namzetlik istiyenlere 

Parti Gene! Sekreterliğinin bir tebliği 
C.H. Partisi Genel sekreterli· 

ğinden tebliğ edilmiştir. 

Ankara 17 ( A. A. ) -
Mebus seçiminde parti namına 

namzet gösterilmek üzere mü
racaat edeceklerin hangi intihap 
dairesinden namzet gösterilmek 
istediklerini ve ayrıca hangi in· 

- ~• • 

tihap dairelerinde intihap kabili
yetleri bulunduğunu talepnam~leri· 
ne sarahat an yazmaları ve şimdiye 
kadar. m~racaat edipte, bu huıus 
ları bıldırmemiş olanların genel 
sekreterliğe yeniden göndere
cekleri bir mektupla bildirmele
ri rica olunur. 

lngilterenin Ankara Büyük eliçisi 
Atatürkün tabutu önünde 

hürmetle eğildi 
Ankara (A.A.) - Roma Büyük elçiliğine tayin edilm\ş olan 

İngilterenin Ankara Büyük elçisi bugün Etnoğrafya müzesine git
miş ve Atatürkün tabutu önünde eğilerek Büyük Şefe karşı ıon 
rasimei hatırasını ifa etmiştir, 

- ~ - ·~- • ~==:-;~;-:;:=-F-~~----

Hatay Millet Meclisi 
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarını 

Hatay kanunu olarak kabul etti 
---------------------Antakya 17 - Hatay Millet 

Meclisinde fevkalide heyecanlı 
bir celse aktedilmiştir. Ruzna
medc Türkiye cumhnriyeti ka
nunlarının Hatay kanunlan ola· 
rak kabulüne dair bir madde 
vardı. 

Adliye encümenince kabul 
e?ilüp heyet umumiyeyc sevke
dılen kanun layihasında esbabı 
mecibe olarak bu kanunun t•· 
yanı şükran ahkamı ihtiva et· 
mesine binaen ana vatanda ca
ri. kan~nların mevkii meriyete 
gırmesı ve bunun Hatay için 
mucibi şükran olacağı bildirili
yordu. Bu münasebetle söz alan 
adliya encümeni reisi Hamdi 
Selçuk Karababa, mıazbata mu
harriri Bekir Sıdkı Kont ve 
diğer arkadaşları ana vatana 
sarsılmaz bağlılıklarını bildire-
rek ana vatandan ayrı bir ka-

nun kabul edilmiyecğini teba
rüz ettirmişler, co,kun ve sürek, 
li alkıtlarla karşılanmıılardır. 

Bundan sopra kanun ıalonu 
ıa11an alkış tufanı araıında 

mnttefikan kabul edilmiştir. Ka· 
bul edilen kanun metni şudur. 

1 - Türkiye cumhuriyeti ka· 
nunlar• Hatay kanunu olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - Bu kanunların meriyele 
vaz'ı tarihleri mahalli icaplara 
uygun olmayanların tamamen 
veya kısmen tatbik edilip edil
mesine icra meclisi selibiyet
tardır. 

3 - Meriyete giren her ka
dun ona müteallik kanun ve 
ahkimı ilga eder. 

Bundan sonra başvekil Ab
dülmelik Türkmen kürsiye ge
lerek bir nutuk söylemiş ve 

Vilayet Umumi Meclisi 
B. Neşet Akkor'un reisliğinde toplandı 

Vilayet Umumi meclisi dün 
öğleden ıonra ikinci reis avu· 
kat B. Neşet Akkor'un reisliği 
altında toplanmışhr. 

Meclis, gelen evrakı okuyarak 
ait oldukJarı encümenlere hava
le etmiş ve 24 şubat 939 cuma 
günü toplanmak üzere dağıl-

mıştır. 

Umumi heyet toplantısından 
st>nra ihtisas encümenleri ile vi
layetin beş sen~lik mesai prog
ramını tanzime memur komiı· 
yon toplanarak havale olunan 
evrakı tetkikle meşgul olmuş· 
lardır. 

Süryede kabine buhranı 
Şamda büyük_b_ir_nu_··mayiş . yapıl.dı 

B l. 17 - Alman istihbarat bürosunun Beruttan bildirdiğine 
er ıo, . · K b. · 

göre Sürye dahiliye nazırı Cabiri istifasını vermıştır. a ınenın 

de istifa edeceği şayidir. 
Bu hususta bir teblig neşredilecektir. 

b · l t 19 yaralı vardır. Dün Şamda büyük ir !1ü_mayış yapı mış ır. 
Polis 30 kişiyi tevkif etmıştır. 

• 
Azana ile F ranko arasında bir 

anlaşma yapılacak · 
p · 17 - Paristeki Cumhuriyetçi ispanya .:Oahfellerinde Aza· 

oan~rı:,tideki şerait dairesinde general Franko ile bir anlaşma 
yapması ihtimali olduğu söylenmektedir. 

1 - Ecnebi kıtaların geri alınması: . . . 
2 - Mukabelei bilmiıil tedbirler ıttıhaz edılmemeıı. 
3 - ispanya toprakları hakkında bir karar verilirken her tür~ 

lü ecnebi tabrikitından sakınılması. 8
·
8

• 

Bir harp vukuunda Halkev~.~~sil kolu _ ... -
lrlanda fngiltere ile Halk ve köylü gecesi 

beraber yaşatacak 
Diiblin 17 (A. A.) - Teırii Haber aldığtmıza göre Halk· 

evi tamsil kolu 21 ıubat salı 
gecesi saat 20 de (Şeriatçası) 
ismindeki piyesi tekrar ederek 
bir halk ve köylü gecesi yaşa
tacaktır. 

meclisi huzurunda milli müda
faa bütçesi müzakere edilirken 
bükü.met reisi Dadler muhtar 
lrlanda bükiimeti, büyün Britan· 

ya hükumetinin her hangi bir 
harbe iştiraki takdirinde bitaraf 
kalmıyacaiını söylemiştir. 

-~= --

-~~ 

Bir haftada yaka· 
lanan kaçakçılar 

şiddetle alkışlanmıştır. r-===-------·• ~~~~==~~~~ Franko hükumetini 
Jap __ nlar tanıyacak mı? 

Ankara 17 (A.A.) - Geçen 
bir hafta Sürye hududunda 49 
kaçakçı, 850 kilo gümrük •e 
inhisar kaçağı, 79 türk lirası, 
iki silah, 12 mermi,, 12 kaçakçı 
hayvanı, 103 kesım hayvanı, 
İstanbulda; 21 kaçakçı, 125 ki
lo inhisar kaçağı, 80 gram 
uyuşturucu madde ele geçiril
miştir. 

Tashih 
~ünkü .asyımızdaki ( red

dedılen bır takrir ) başlıklı 
baş yazımızın 3 üncü sahifeye 
geçen kısmının birinci beş 
satırının sonuna 7 inci parağ
raftaki 11 böyle olmasa bile 
bu .~akam mevcut idise niçin 
getırılen kömürün ihracında 
şimdiye kadar bu makamdan 
istifade edilmedi ? ,, cümlesi 
eklenmek ve mezktir cümlede 
geçen makam kelimesi yerine 
" k ma as ., ve yine ayni cüm-
ledeki " makamdan ,, kelime
si yerine " makastan keli-

" me leri girecektir. Ve yine 
aynı yazıdan bazı pariğraflar 
arasında 11 takdim ,, 11 tehir ,, 
olmuştur. Tashih eder üzür 
dileriz. 

1 
Londra 17 (A.A.) - Harici-

N antoyU İşga ye nazırı lord Halifaks muha-
ettiler fazakirlar mahfilinde Franko 

hükümetinin tanınması hakkın-
Honkong 17 (A.A.) - Japon da bir nutuk irat etmiıtir. 

kıtaatı Konlu adındaki İngiliz 
nüfuı mıntakasında bulunan Lord Halifaks nutkunun niha-
Nantoyu işgal etmiıtir. yetinde Franko hükumetinin 

-~·- resmi surette tanımasından ıon-çe m berJa y n ra iki taraf arasında bir anlaş-
ma yapılması için bütün nüfuzu· 

Akşam yemeğini Alman nu istimal edeceğini söylemiştir. 
sefarethanesinde yedi 

Yunan Kralı 
Atina 17 (A.A.) - Kral Jorj 

ve baıvekil general Metaksaı 
dün sabah selaniğe varmışlardır. 
Selinik baştan başa donanmıf 
ve kral istaıyonda balkın coş· 
kon alkışlarile karşılanmıştır· 
Saat 11 de kral yeni iirıiversite 
binasının temel ta~mı koymuı
tur. 

Londra 17 - İngiliz Bapc
kili Çemberlayn dün akşam ye
meğini Alman sefarethanesinde 
Alman ve İtalyan st:firlerile be
raber yemiştir. yemekte Fran
ko hükümetinin tanıoması me
selesinin kon,ışulduğu söylen-

Halkevlerinin 7 inci yıl dönümü münasebe
tile halkımızın radyo neşriyatından istifade et
meleri için saat 12,30 ta şehre elektrik cere
yanı verilecektir. 

mektedir. 



I 

Viliyet U. Me lisi de 
Okunan daimi encümen raporu 

-3-
5000, 78/6 ncı maddesinden 3000 
78/11 inci maddesinden 3000 
76/1 inci maddesinden 3000 
fevkalade bütçenin 1/1 ci 
maddeıinden 3460 4/1 ci mad· 
deıinden 2000 liraki ceman 
25460 liranın tenzilile bundan 
3609 liraıının maliye vekaletinin 
20.5.938 tarihli ve 52185/8,8137 
ıayılı yazısiyle vaki teklifi 
llzerine 2562 fsayılı kanun
la tevzi edilen muallim 
mektepleri inşaat kar~ılığı bor· 
cu olarak 86/l inci geçmiş se
neler borcu maddesine müteba· 
ki 21851 liranın da 8011 inci 
ihtiyat tahsisatı maddesine ilA
veıine ve 7112 inci madde ad\· 
nın ( nehir vasıtaları tamir ve 
İDfa masrafı) ıuretinde değişti· 
rilmesine, 

13 - Bütçenin yuka~ıdaki 
eaaılar dairesinde tashih edil
dikten ıonra tatbik edilmesine. 

14 - Umum varidatı 914402 
lira, adi masrafları 740162 lira 
ve fevkalade masrafları 174340 
lira olarak tesbit olunan bütçe· 
nin tadilen tasdik edildiği anla
şılmış bu bütçe üzerinde faali
yete geçilmiştir. Bu kararname 
ile ihtiyat tahsisatına alınan tah
sisatlar encümence yapılan di
ğer bir mazbata ile ihtiyaç gö· 
rlllen diğer fasıllara nakledilip 
yflkıek taıdika iktiran ettiği gi
bi 37 yılından devredilen 38500 
lira nakit de muhtelif fasıllara 
ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş
tir. 

Hasust muhasebe idari iş
leri: 

Hususi muhasebenin bütfin 
muamelatı hüsnü suretle tedvir 
edilmiş ve tahsilatımız geçen yıl 
kanunuevvel sonu itibariyle olan 
tahsilattan 30 bin kilsür lirayı 
tecavüz etmiştir. 
Nafıa iıleri: 
Yol işlerine fazla ehemmiyet 

verilerek bütçe dahilinde icab· 
den yollar ve köprüler emanet 
veya eksiltme suretiyle ve mü
teahhitle yaptırılmıştır. 

Kültür işleri: 
Kültüitin umumi ihtiyaçları 

aağlandığı gibi öğretmenlerin 1 

alacakları olan mesken bedelle-

AYDIN'ın Tefrikası: 3 

ri tamamen tediye edilmiştir. 
Hususi muhasebe bütçesiyle 123 
bin lira para sarfiyle vücude 
getirilen ve halen orta okulun 
tahtı işgalinde olan mektep bi· 
nası daha bakımlı bir vnziyete 
getirilebilmesini teminen kijltür 
bakanlığına değersiz bir kıymet· 
le satılmıştır. 

Sıhhat işleri : 
Hastahanenin bütün ihtiyaçla· 

rı bütçe dahilinde temin edil
miştir. Ve Nazilli için seyyar 
tazyikli bir etüv mübayaa edil· 
miştir. 

Ziraat fJe baytar işleri : 
Ziraat ve baytar dairelerinin 

bütçeleri dahilinde bütün ihti
yacatı sağlanmıştır. Ve baytari 
hastalıklarla mücadele edilerek 
muvaffakiyctler elde edilmiştir. 

Ziraat eski fidanlığında ye· 
tiştirilen fidanlar da halka ucuz 
fiyatla tevzi edilmiştir. 

Encümen kanuni mütalesasın· 
da burada son verirken bu va-
zifeleri başarmak f1rsa t ve im· 
kanı hazırlayan ve her sahada 
müsmir faaliyetlerini gördüğü· 

müz ilbayımıza candan minnet 
ve şükranlarımızı sunmağı bir 
ödev addedek sözümüze son ve
rir muvaffakiyetlerinizi dileriz. 

tı H~;:::L~Rİ 1 tı 1 

Hakaret 
Aydında şoför muavinliği ya

pan Dinarlı Mustafa oğlu Hasan 
Çetine hakaret eden Ahmedoğ
lu Ali Başol yakalanmıştır. 

§ Gümrük önü bekçisi Ab
dullahı vazifesi başında döv
mekten suçlu Musa oğlu Nuri 
Erdemir adliyeye verilmiştir. 

§ Yapılan umumi silah araş· 
tırmasında Kadir oğlu Halil fb
rabim Dağla, Ahmet oğlu Ali 

Başolun Üzerlerinde birer mem
nu bıçak çıktığından bıçakları 

alınmış ve kendileri adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

YAZAN: • • 

• 1 Bakır Madalyon • 

ilk anlarda korktu. Bir az daha 
büzüldü. Sırtını duvara dayadı. 
Gözlerimdeki manayı anlamış 
olmalı ki yüzündeki korku dal
i••ı geçti. Soluk dudakları kı· 
mıldadı ve: , 

- Yaralandın Ahmet diye 
mırıldandı. 

Cevap vermedim. Y aklaıbm. 
Sağ kolumla vücudunu kement
ledim. Sol kolumla kabarık ıaç
larını yakaladım. Çıldırdığım 
gözlerini bir az daha ıyı ve 
yakından görmek için başını 
arkaya doğru çektim. O an 
için onun gözlerinde başka bir 
ııık, başka bir mani vardı. 

- Şükran öedim. Bu dakika-

Büyük Hikaye -

dan itibaren insanlığımı, adımı, 
işimi her şeyimi kaybettim. Bir 
katilim artık. Fakat gözlerinde
ki mana aldatmıyorsa eğer bun
lara tekabül eden başka bir 
varlık kazandım. 

Seni kazandım Şükran!.., 
Omuzuma bir el dokundu. 

Döndüm. İki bekçi ve bir polis 
vardı. Poliain eli hala omuzum· 
da idi: 

- Kanun namına!... 
Bu sözden itibaren başlıyacak 

olan yeni hayatımın panoroması 
bir anda gözlerimden geçti. 
Çenemden hala ince kan şerit
leri sızıyordu. Polisin son söz
lerini zorla anhyabildim : 

-+--

Umum müdürlüğünce 
istenilen cetvel -.. 

Vakıflar umum müdürlüğünce 
zirai istatistik ve haritaların 

tanzimi için viliyetimizde vakıf· 
lara ait bulunan zeytinlik, mey-
velik, orman, maden ve memba 
suları ile yine vakıflarımıza ait 
araziyi gösterir bir cetvel iste
nilmektedir. 

Cetvel hazırlanmağa başlan· 
mıştır. 

İzmirden domuz 
isteniyor 

Sehrimizde vurulup ta itlaf 
edilen doilluzları, İzmirde bulu-
nan ve harice sevkiyatla uğra

şan bazı kasaplar istemektedir. 
Domuzların dişi veya erkek 
oluşuna göre kitosuunu 3 4 kuruş
tan alınacağı bildirilmektedir. 

Vilayetimiz dahilinde bu işle 

uğraşanlar vctf'riner dairesine 
müracaat ederek ruhsat istemişler-

dir. 1 
Veteriner dairesi bu iş üze· 

rinde azami teyakkuzla hare· 
ket etmekte sıhhi vaziyetin 
ihlalina meydan vermemek üze· 
re kendilerine müsaade etmek· 
tedir. 

ihraç edil~ek ölü domuzla
rın sevkiyalı 1,5 ay devam ede
cek ve ihracından evvel barsak 
ve ciğerleri alınacaktır. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz tarafından 7 eylül 
okulunda açılacağı ve 15 şubat 
939 tarihinden itibaren dersle· 
re başlanacağı ilan olunan biç 
okuma yazma bilmiyen kadın 

ve erkek yurtdaşlar için açıla
cak okuma kurslarının kayıt 

müddeti bir hafta daha uzatıl
mıştır. 

lıteklilerin adlarını halkevi 
bürosuna yazdırmaları ilan olu· 
nur. 

- Fakat diyordu sen yaralı-
sın ... 

Bir omuz silkmesiyle ancak 
cevap yerebildim. Gözlerim ka -
kararıyor. Şakaklarım zonklu
yordu. Bir an evvel oradan çık
mak, acıdan yıkıldığımı ona 
göstermemek istiyordum, Mırı} .. 
dandım: · 

- Gidelim ağabey!, .. 
İki bekçi kollarımdan tuttu. 

Solcağa çıktık. On metre zorla 
yürüyebildim, Dizlerimde kuvet· 
li bir titreme 'ardı: 

- Kesildim ağabey. diyebil
diğimi hatırlıyorum. 

• 
Ayıldığım zaman kendimi bir 

hastahane karyolasında buldum. 
Yatakların arasında bir hemşi
re dolaşıyordu: 

- Su ! diye inledim. Geldi. 
Elini hiç çekinmeden, iğrenme· 
den, bir katil başı olduğunu 
düşünmeden alnıma koydu. Kir-

Muğla defterdarı 1 

geliyor 
Haber aldığımıza göre muğla 

defterdarlığına tayin edilen Ma-
liye vckalt=ti tahsilat müdür 
muavini B. inayet Budayıcı ye
ni vazifesi için Ankaradan ha
reket etmiştir. 

B. inayet Budayıcı'nın bu ak
şam şehrimize geleceği umul
maktadır. 

-··~ ..... -
Hasta bir Domuz 

yakalandı 
Arkavlı~ köylüleri köyleri ci

varında şap hastalığından müte
vellit ayakları fevkalade şişmiş 
olduğundan kaçnmıyan bir do
muz yakalayarak imha etmiş

lerdir. 
Bu hadise şap hastalığını do

muzların çok yakın yerlere ka
dar taşıdıklarını göstermektedir. 
Köylüler hadiseyi veteriner dai
remize bildirmişlerdir. 

Mahkemelerde : 

20 güne mahkum 
Hususi muhasebe müdürü 

Tevfik Yiğitin 13 yaşındaki 
oğlu Akşit Yiğiti döven arabacı 
Halil Arsuo, cürüm meşbutda 
yapılan duruşmasında 20 gün 
hapse mahkum olmuş ise de 
cürmü sabıkı olmadığından teci
line karar verilmiştir. 

Vakıflara ait 

Üç aylık rapor hazılanıyor -·-İier üç ayda bir Vakıflar U
mum müdürlüğüne gönderilmesi 
lazım gelen üç ayhk çalışma 

raporu şehrimiz vakıflat müdür
lüğünce hazırlanmaktadır. 

Rapor vakıflar idaresinin üç 
aylık mesaisini, yapılan ve ba
şarılan işleri maddelerile göste· 
recektedir. 

Hafriyat evi tamir 
ediliyor 

Hafriyat neticesinde çıkan 

eserlerin muhafazası ve •hafri
yata nazaret edilmesi için ev· 
velce yaptırılmış olan Söke-Ak· 
köy hafriyat evinin tamire muh
taç olduğu bildirilmiş ve maarif 
vekaleti vastasiyle Nafia ve
kaletinden tamir masrafı için 
300 lira istenmiştir. 

Maarif vekaletinden şehrimiz 

Maarif müdürlüğüne gelen bir 
tebliğde hafriyata acilen baş· 

!anılması yazılmaktadır. 

Nazilli hükumet 
Konağı ihale edildi 

Yeni inşa edilecek olan Na· 
zilli hükumet konağı İzmirde 
müteahhit mimar Fuat Tanlaya 
ihale edilmiştir. 

Aydın Vilayetinden : 
İntihabı mebusan kanunu hükümlerine tevfikan heyeti 

teftişiyelerce tanzim olunup vilayete gönderilen mazbataların 
heyeti teftişiye reis ve azası ile vilayet idare heyeti reis ve 
azaları hazır oldukları halde 15/2/939 taribinde yapılan vila
yet idare heyeti içtimaında tetkiki neticesinde vilayetin 
mecmuu nüfusunun ( 258.319 ) kişiden ibaret olduğu görül
mekle 2598 say1lı kanun hükümlerine tevfikan vilayetten 
yedi mebus çıkarılması icap edeceği tayin ve tesbit olun
muştur. Keyfiyet intihabı mebusan kanununun 16 ncı mad· 
desi hül<il!nleriue tevfikan ilan olunur. 
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li ve lekeli alnımda parmakla
rını çekinmeden dolaştıracak 
kadar iyi kalpli insanlar bulun
duğunu düşündüm. Gözlerim ya· 
şardı. O başımdan elini çekme
den mırıldandı. 

- Geçmiş olsun delikanli. 
Atlattın artık. Fakat çok kor· 
kuttun bizi. Tam bir haftadır 
k~ndini bilmeden yatıyordun. 
Mütemadiyen sayıkladın. Hep 
ayni kadın ismi .. Onu bu kadar 
çokmu seviyordun delikanlı? .. 
Cevap vermedim. Gözlerimden 
mütemadiyen yaşlar boşanıyor
du. O şefkati bildiği kadar iz
tiraba hürmet etmek ioaanlığı
nı da müdrikti. Sessizce koğu· 
şun aralık duran kapısından sü-
züldü. Y arınımın bütün iztirap
ları daha o günden itibaren 
gözlerimden boşandı. Billurlaşan 
göz yaşlarımın arkasından ikin
ci bir cihanı, ömrumun yeni 
başlıyan ikinci ıafhasmı ~örü-

yordum. Bu sahneyi tam mana· 
siyle anlatabilecek bir tek ke· 
lime bulabildim ağabey : 

- Sefalet!. .. 

• 
- Nasılsın delikanlı?.. Biraz 

iyileştin mi? .. 
Polis karyolama yaklaştı. Ba -

şımla evet işareti yaptım. O 
devam etti : 

- Soracağım şeylere ceyap 
verebilecekmisin?.. Ve başladı 
bir sürü şeyler sormağa. iBaba
nın adı, nerelisin, kaç yaşında
sın... Neler söyledim ne cevap
lar verdim, bilmiyorum. Yalnız 
başım bir daha fazla yanıyordu. 
Bir .zaman sonra karşımdaki po
lis memuru dönmeğe başladı 
ve ben bu namütenahi dönilŞ 
karşlSlnda kendimden geçtim. 

* Aloımda ince yumuşak par· 
makların dolaştığmı hissediyor 
fakat bir türlü gözlerimi aça· 
mıyordum. 

- Sonu garın -

.. 

.. 
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J Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

r Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için· ~ 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ~ 

_ titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. '# 
1098 -
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! Doktor Şevket Kırbaş !} 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !J 
• entani hastalıklar mütehassısı ~ • • • • • • • • • 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü k«lrşısındaki tapucu 
Silleymanın hanesine naklettim . 

haıtalanm her gün saat yediden l'lekize kadar ve 
6ğleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
torakıi ile hastaları tedavi eder. (971) 

Ziraat Vekaleti İncir istasyonu 
Müdürlüğünden 

Erbeylide incir ıslah istasyonunda yapılacak 3800 lira keşif 
bedelli Arte.ziyen açma işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu iıe ait şartnameler incir ıılah istasyonu müdürlüğünde 
g6rülebilir. 

Ekıiltme 6/3/939 Pazartesi günü saat 11 de Aydın hükumet 
konağında Nafıa müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

MuYakkat teminat miktarı 285 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminatları, Ticaret odası vesikaları ve 
bu işin eksiltmesine girebileceklerine dair ihaleden 8 gün evel 

1 Aydın vilayetinden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte yuka
rıda yazıla gün ve saatte Aydın Nafıa m ·· dürlüğünde hazır bu-
lunmalan ilin olunur. (1118) 15 18 22 28 

ilin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 
Açık eksiltmeye konulan 4165 

lira 64 kuruş lkeşif bedelli Ay
dın. Çine yolunun 20 + 222.80 -
20+465 de imla ve şose inşası 
20+ 332 deki böcek deresi üze· 
rindeki 8.00 metrelik betooarma 
tahliyeli köprü inşaatı açık ek
siltmeye 'konulmuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazartesi 
ıOnü saat 15 te vilayet daimi 
enciimeninde yapılacaktır. 

Bu iıe ait keşif, metraj, şart
name ve resimler nafıa mlldür-
lfiğ6nde görlilebilir. 

Muvakkat teminat 312 lira 
42 kurUftur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iı için alacaklan ehliyet ve
sikası için ihaleden 8 gün ev
vel vilayete müracaat etmiş 
olmalan ve muvakkat teminat-
le.n ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve 
aaatta vilayet daimi encümenine 
ıelmeleri ilin olunur. 

9 14 18 23 1106 

1- Abone şeraiti ··~·····ı _ 
1 Yıllıtı her yer için 6 lira. f 
f Alb aylıj'ı 3 liradır. ! 
f idare yeri: Aydında C. H. i 
1 P. Basımevi. i 
1 ıazeteye alt yazılar için i 
f yuı itleri müdürlütüne, ilin- : 
İ lar için idare müdürlüj'üne f 
J 'D'l1racaat edilmelidir. f ................................................. 

ilin 
Aydın vilayet Daimi 

encümeninden 
1 - Aydın aygır deposu 

hayvanlarına yedirilmek üzere 

1640 kilo üzüm alınacaktır. 

2 - Üzümün siyah olması, 
bulunmadığı takdirde çekirdek· 
siz üzüm olacaktır. 

3 - 1640 kilo üzümden 450 
kilosu Nazilliye 450 kilosu Sö· 
keye ve 740 kilosuda Aydın 

aygır deposuna teslim edilecek
tir. 

4 - ihaleye taalluk eden bil· 
umum masraflar müşteriye ait· 

tir. Eksiltmesine talip olanların 
6/3/939 tarihli pazartesi % 7,5 

muvakkat teminat mektuplarile 

vil.iyet encümenine fazla malu· 

mat almak isteyenlerin her gün 

vilayet encümen kalemine ve 

veteriner müdürlüklerine müra

caatları. 

1140 18, 20, 25, 27 

imtiyaz aahibi ve Umumi Ncırlyat 
• 

Müdürü : Etem Mendrea ... 
Basıldığı yer 

C H P Ba1ııncvl 

AYDIN SAYI ı 4S6 

MEHMET GÜRE 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi M 3212 

. 
Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 

(rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 
yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çe~itleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alitı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
limbalari envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19rl9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresi satış tll 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

s 

vra 
• 

'lııJ ogu 
defterleri hazı lanmıştı . Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlan1 cilt, Buna karşı ık fiyatlar rekabet 

kah l etmez derecede ucuzdur 

.. 

... 


