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icra Vekilleri 
Toplandı 

Ankara 15 [A. A.] İcra 
Vekilleri heyeti dün Başvekil 
Celal Ba yarın reisliğinde top 
lanarak muhtelif işler etrafın
da görüşmeler yapmış ve bu 
işlere dair kararlar vermietir. 
Bu toplantıda Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çak 
nıakta hazır bunlunmuştur. 

--·-Halkevinde : 

idare heyeti toplandl 
Halkevi idare heyeti dün 

akşam Halkevi Başkanı avu 
kat B. Neşet Akkorun reisligi 
altında haftalık toplanbsını yap 
mışbr. ...... 
Bir düzeltme 
münesbetile 

Gazetemizin geçen günkü 
nüshasında Belediyeler banka 
sına beş sene zarfında Bele
diyelerimizin sermaye olarak 
ödedikleri para mikdarını kay
derken Çine Belediyesinin 
3862 lira 33 kuruş sermayesi 
yazılmamış ve Bozdoğan Be
lediyesinin sermayesi de 3993 
lira 29 kuruş iken yanlışlıkla 
2363 lira 29 kuruş olarak 
gösterilmiştir. 

Bu yanlışı burada düzeltir
ken bize aşağıdaki mektubu 
göndermek suretile ikaz eden 
Bozdoğan Belediyesi yczı ve 
hesap işleri müdürü Bay Hil
mi Karamendrese teşekkür 
ederiz . 

"8 Birinci kanun 937 tarih 
Ye 111 sayılı gazetenizin ikinci 
sahifesinin ikinci sütununda : 

"Belediyeler Bankasının ser 
ınayesi,, başlıklı yazısında Boz 
doğan belediyesinin belediye 
ler bankasına 30/Mayıs/937 
tarihine kadar ödediği beledi 
yeler bankası bissesi olarak 
2663 lira kaydedilmiştir. 

Halbuki 30 / Mayıs ı 937 
tarihine kadar Bozdoğan be 
lediyesi, belediyeler bankası 
hissesi olarak 3993 lira 29 
kuruş para ödediği belediye
miz kayddile sabit ve beledi 
yeler dergisinin 26-27 sayılı 
nushasının 39 ncu sahifesinde 
ki erkam da bu kaydımızı te 
yid eylemekte olunduğunu 
Ye vilayet Belediyeleri itiba 
rile de 73596 lira ıs kuruş 
olmayıp 77458 lira 57 kuruş 
olarak ödenmiş bulunduğunu 
sayğılarımla bildirir düzeltil 
nıesini yalvarırım. ,, 

Telgraf ve Radyo 
İngiliz ve Amerika hükumetleri 

Japonyaya bir nota verdiler ---lngilterenin notası Japon taarruzu ve 
Londra 15 [ Radyo ] - Sala Fransız matbuatı 

hiyetdar mehafilden Bildiril 
diğine göre; kabinenin bu sa 
bahki toplantısmdu Tokyoya 
gönderilecek notanın metni 
tetkik edilmiştir. 

Notanın metni japon hükü 
metinin eline geçtikten sonra 
neşredilecektir. 

İngiltere uzak şerktaki fi 
losunu takviyeye lüzum gör 
memektedir. 

/ngiliz ve Amerikan 
gemilerine Japon
lar kasten taarruz 
etmişler 
Şanghay [ Radyo ] - Roy

ter ajansı muhabiri bildiriyor. 
Japon tayyareleri tarafından 

batırılan Amerikan gemilerin
den kurtulan bir zat; japon 
tayyarelerinin bn taarruzda ga-
yet alçaktan uçtnklarını ve 
binaenaleyh gemilerden ken
dilerine gösterilen işaretle
ri anlamamış olmalarının im
kanstz bulunduğunu söylemiş
tir. 

<> 

Harp Çinin cenubu
na sirayet edecek 

Şanghay 15 ( Radyo ) - Ce
nubi çinin yakında Çin Japon 
muhasematına sahne olacağı 
zannedilmektedir. 

Pirs 15 [Radyo J - Fran
sız gazeteleri Çin sularında 
bulunan İngiliz . ve Amedikan 
harp gemilarine karşı Japon
ların yaptıkları taarruzları 

mevzubabs ederek neşriyat 
yapmaktadırlar. 

La republique gazetesi di
yorki; Japon tayyarecileri İn
giliz ve Amerikan bayrakla
rının pekala seçmişlerdir, 

Tokyo; beyaılarm o hava
liyi terketmelerini arzu et
mektedir. 

--+- -

Japonya tazminat 
verecek 

Vaşinğton ıs [ Radyo ] 
Tokyodan bildirildiğine göre 
Amerika notası üzerine Japon 
hariciye nazırı amerikanın 
Tokyo sefirini ziyaret ederek 
hadisei müessife dolayısile 
teessürlerini beyan ettikten 
sonra havanın gayri müsait 
olmasından gemilerdeki işaret
lerin tayyarelerden fark edile
medii"ini, mamafih Japon hü· 
kfımetinin istenilen tazminatı 
tediyeye amade bulunduğu
nu ve bedema bu gibi yan
lışlıklara meydan verilmemesi 
için şiddetli emirler verildiğini 
söylemiştir. 

Hayattan sesler: 

Bir kadın ölü 
bulunmuş 
Köşk [ Husesi] - Kamunu

muza bağlı Akça köyünden 
Kiriş oğlu Mehmet karısı 
Ayşe, bayram dolayısile Gök-
kiriş köyüne gideceğim diye 
köyden çıkmış ı2 gündenberi 
köye gelmiyen Ayşeyi Gökki
rişde aramışlar köye gelme
diğini anlamışlar bunun üze- . 
rine etrafı aramaya başlamış
lar. Ararlarken Akça köy
den Ali oğlu Mustafa nam 
kimse Akça köyün şimalinde 
Kavaklı dere mevkiinde ölü 
olark bolmuştur. Vaka köy 
ihtiyar heyeti vasıtasil nahiye 
müdürlüğüne ve Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine haber ve
rilmiştir. 

Leh kadınları asker 
olacak 

Varşova 15 (Radyo] - Me
busan meclisinin kabul ettiği 
bir kanuna göre Polonyada 
ı9 yaşından 45 yaşına kadar . 
kadınlar yardımcı asker ola
caklar ve bu askerler vata-
nın muhtac olduğu zamanlar
da vatan müdafaasına çağ
rılaceklardır. 

Bay Delbos Buda -
peşteye geçti 

Bodapeşte ıs [Radyo] 
Prağa gitmekte olan Fransa 
hariciye nazırı B. Delbos saat 
altı kırkbeşte Bodapeşteye 
gelmiş istasyonda hariciye ne
zareti umumi katibi tarafın

dan karşılanmıştır. B. Delbos 
bir çeyrek saat) kadar muma
ileyhle görüşmüş ve saat ye
diyi iki geçe haraket etmiştir. 

Yeni Habeş Valisi 
\ yola çıktı Bando 
1 Napoli 15 [ Radyo ] - Bu 

sabah saat onda Habeşistanın 
yeni umumi valisi Zara kra
vezorile Masuvaya hareket 
etmiştir. 

Birezilyanın yeni 
deniz altı gemileri 

Roma 15 [ Radyo ] Birezil
ya hükumeti namına İtalyan 
tezgahlarında yapılan üç de
niz altı gemisi bugün yola 
çıkmıştır.' 

Denizaltı gemileri Cezayir 
limanına uğradıktan sonra 
doğruca Birezilyaya gidecek
lerdir. 

A
ydın Halkevinin kuvvetle 
ve muvaffakiyetle başar
dığı işlerden biri de "Ban-

do,, dur .. senelerdir, bin dür-
lü müşkülat, bin dürlü mah
rumiyetlere rağmen, büyük 
bir ihtimamla yaşatılan •e 
seneden seneye biraz daha 
tekemmül eden bu bando ile, 
biz, bütün Aydınlılar, göğsü

müz kabararak iftihar eder, 
onun, belki biraz eksik, belki 
biraz falsolu, fakak muhakkak 
ki büyük bir ferağat ve derin 
bir gönül bağlılığile, her tö
rende ve her toplantıda yüli
seltiği kalınlı inceli sesini, 

en mükemmel bir bandodan 
daha çok hazla, sevgi ve if
tiharla dinler, mütahassis olu
ruz .. 

Cümhuriyet bayramları gibi, 
memleketin en yüksek milli 
varlıgının bir ifadesi olan bü
yük günde ve diğer milli ve 
mahalli günlerde yüzümüzü 
ağartan odur. Geçit resminin 
önüne geçen veya arasına 

karışan bu bir avuç memle
ket çocugunun kalbinde yal
nız ve sırf sanat aşkı ve 
memleket sevğisi vardır .. onun 
kimisi boyacı, kimisi bakkal 

• Devamı 3ncü sayfada-
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Çiftçilerimize müjde ---Vilayetimizin her yerinde bundan 
sonra yalnız akala pamuk 

tohumu ekilecek 
Öğrendiğimize göre 938 

yılından itibaren vilayetimizde 
akala cinsinden gayri açık 

kozalı pamuk ekilmesi 2903 
numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan Ziraat Vekaletince 
yasak edilmiştir. 
Açık kozalı Hind, ekispres 

vesair cins pamuk tohumları 

bu kanun mucibince pamuk 
ekimi mevsiminden önce mut
laka vilayet dışına çıkarılmış 

ojacaktır. 

Akala cinsile birlikte yerli , 
kapalı kozaların ekimi de 1 

ser best bırakılmıştır. Fakat 
fiatının yüksekliği ve hem de 
verim kabiliyeti itibarile, çift
çimizin bundan sonra akala
dan gayrı pamuk cinsine 
rağbet edeceği şüphelidir. 

1 

ve karacasu ilçeleri çiftçileri
ne dağıtılmışti. Bunlardan 
alınacak tohum bütün ilin 
ihtiyacını temin edeceği an
laşıldığından bu yıl ilimize 
ve Ege mınta kasının diğer 
vila yetlerinede gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bu nesile ile kendisile konu
şan arkadaşımıza tanınmış 
bir çiftçimiz dün şu beyanat
ta bulunmuştur. 

- Akala cinsi de en çok 
beş yılda dejenere olarak 

evsafını kaybedeceğinden, bu 
tohumların da her beş yılda 

bir defa istasyonca değişti

rilmesi lazımdır. 

Bu husus istasyon için 
fazla masraf ve külfeti mu
cip olabilir. Bunun için her il-

çede istasyonun daimi nezaret 
ve murakabesi altında muay
yen bir sahada yetiştirilecek 
: ohumlarda maksada kifayet 
eder kanaatindeyim. 

Şu noktayı heman kayde· 
delim ki, Akala cinsi pamuk
ların gerek ekimi ve gerekse 
çapa ve toplama işleri, hususi 
şart ve usullçre tabidir. Bu 
bakımdan çiftcimize ziraat 
daire ve islah istasyonunun 
rehberlik yapacakları ve da
ımı kontrolda bulunacakları 
tabiidir. 

!=-====---~===~-=-
•··••···· Abone şeraiti ........ .. · 

O . Becerik 

Vekalet, vilayetin bütün 
pamuk mıntakası tohum ihti
yacını tesbit ettirerek vaktin
den önce cins pamuk tohu
mu dağıttıracaktır. 

Yıllardır çiftçinin istediği 
bu karara saik olan sepep, 
beş yıldır faaliyette bulunan 
Nazilli pamuk İslah istasyo
nunun ürettiği çekirdekler 
gaçen yıl Nazilli, Bozdoğan 

Aydının tefrika&ı: 109 

: 
i Yıllığı her yer için 6 lira. :' 
• Altı aylığı 3 liradır. İ 

İdare yeri: Aydında C. H. ~ 
~ P. Bası mevi. : 
: gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
~ lar için idare müdürlüğüne l 
~ müracaat edilmelidir. l ................................................. 

lmtiyaz sahibi ve Umu mi Neşriyat 

Müdür ü : Et em Mendreıı 

Basıld ı ğı ) er : 

C. H . P. Basımevl 

• 
Baht işi 

Roman 

Kalbinle, vücudunla, hisle· 
rinle, bütün mevcudiyetinle 
benimsin. Yahut bunu ben 
böyle zannediyorum. Çünki 
böyle olmasım istiyorum. 

Yüzü yeniden sarardı. Birşey 
söylemek istedi. 

- Hayır, sus. Birşey söyleme. 
Diyerek susturdum ve aynı 
ağır ahenkle devam ettim. 

- Dinle yalnız dinle. Tali se
ni benim, benide senin önüne 
attı. 

Sen kırılmış kalbin ve be
kareti ruhunla beni nasıl 

sevdinse hen de hayatta ilk 
kadını, eş kadını sen de tanı · 
yarak seni öyle sevdim. 

Yazan: V. H. 
Sen mazin hakkında ben

den birşey saklamadın. Bende 
sana olduğum gibi göründüm. 
Eminim ki bizi biribirimize 
bu kadar kuvvetle bağlayan; 
kalplerimll:deki · sevgiden zi
yade biribirimizden saklaya
cak bir şeyimiz olmamasıdır. 

Bu güne, hatti bu akşama 
kadar senia benden saklı bir 
şeyin olabileceği aklıma bile 
gelmiyordu. 

Kadın bir muammadır, di
yenlere bu iddianın aksini 
ispat için Zeynebi gösterebi
lirim, Diye kaç defalar dü
şünmüştüm. Lakin bu akşam 
ve şimdi bu inanışımın zayıf
ladığını hissediyorum. 

ANADOLU EDEBİY A Ti - -13 ncü asır --
Tefrika No. 3 Yazan : l. Gün 

S elçuk/arda ilm i ve Edebi inkişaf' 
Bu asırda Konyada Evha

düddini Kirmani yi, Tokatta 
Lemeat sahibi F ahrüddini İraki 
yı, Sivasta Şeh Necmüddin 
Daye görmekteyiz. Mamafi 
bütün bu en maruflarını say
dığımız sofiler arasında yalnız 
bu asrın değil bütün tasav
vufun en büyük bir sıması 

olan Muhiddini Arabi yi bil
hassa anmamız lazımdır. 

Aslen Endülüsün Mersiyye 
şehrinden yetişen (H. 560) ve 
bir aralık Konyaya gelip 
Sadrettini Konyevi nin annesi
ni alarak onu yetiştiren Ha
desi ve işraki bir zevkt en, 
bir şuhut ve daha açıkçası 

bir tahakkuktan ibaret oldu
ğu için katiyen bir felsefe 
olark kabul edemiyeceğimiz 

vahdetivücudu çok derin, çok 
geniş bilgisile mümkün olduğu 
kadar sistematik bir hale 
getiren ve bu • hadesin ilmini 
ve nazariyelerini kuran, asrın 
mütedavil ulfımile telif ve 
nihayet bir az da felsefe ile 
karıştıran Muhiddini Arabi, 

vahdetivücudu şeriatla izah 

eden Gazalinın hizmetini ik
mal ve itmam ediyordu. 

Muhiddin, " Şeyhiekber ,, adı

nı bihakkın almıştır. Anadolu

da yetiştirdiği Sadrüddini ko

nyevi, hem kendisinin bir 

tarihi hem de vahdetivücudun 

çok alim bir naşiriydi . Nusey

rüddini tusi bile onun büyük 

şöhretini duymuştu. 

Çok genış ilim ve irfanile 

Ben bir Anadolu çocuğu. 

yum ve biz anadollular her 
şeyimizde açık ve samimi 
adamlarız. Onun için bu ak· 
tam korktum ve şimdide kor
kuyorum Zeynep. 

Bütün benliğimi ve gencli
ğimin tatlı hulyalarını bağla
dığım bu aşkın böyle esrar 
bulutlarile gölgelenmesinden 
korkuyorum. 

Zeynebin göz pınarlarında 

biriken yaşlar; sessiz bir ka
yııla yanaklarından sü:ıülme
ğe başlamışlardı. 

O ağlıyordu, onun ağladı
ğını görmekle kalbimin par
çalandığını duyuyorum. Fakat 
onun benden gizli bir şeyi 
olabileceği fikride dimağımı 

adeta oyuyordu. Merak ve 
gurur· merhamete galebe etti. 
Onu muhakkak söyletmeğe 
azmetmiştim , devam ettim. 

~ kimseye boyuneğmiyen bu bü-
yük alim ve müctehit, Sad-

l 
rüddine yazdığı mektuplarda 
fevkalade hürmetkar bir lisan 
kullanıyordu. Bu asırdan iti-

baren ğelen sofilerin hemen 
hepsi hicretin 638 yılında 

Şam da ecelHe ölen [1 J Muhid
dinin tesiri altındadır. Şu 

varki Muhiddinin çok derin 
ve çok genış, hudutsuz ilmi
ni avamın anlıyamıyacağı pek 

tabiidir. Zaten onu bir kısım 

ı müteşerria ve hatta havas 
1 bile layıkile anlıyamamıştır. 

1 
Bir çok kimseler ona hazeti 

şeyh ve şeyhiekber derlerken 
yalnız şöhretine hür met edi· 

yorlar, bir çok alimler de 

şeriata aykırı görünün sözle
rını anhyamıyarak " Şeyhiek-

fer 11 ve " Mümitüddin ,, adım 
veriyorlardı. Bu iki zat cere
yan son zamana kadar sürdü. 

1 Kanuni Süleyman devrinde 
" İbnikemal ,, , " Muhiddinin,, 

1 muradını anlamadan onu de
lalete isnat edenlerin haksız 

olduklarına ve bunları tedip 
etmenin padişaha vacip oldu
ğuna,, dair bir fetva vermek 
mecburiyetide kalmıştı. 

- Devamı var -

[1] Onun öldürüldüğü hakkındaki 

rivayet yalandır. Güya "sizin tap

tığınız benim ayağımın altındadır,, 

diye ayağını yere vurmuş. Fetva 

alınarak katledilmiş . So nradan 

ayağını teptiği yeri kazmışlar, bir 

çömlek altın çıkmış bu suretle 
ne dediği anlaşılmış ! 

- Bak susuyorsun Zeynep. 
Diyeceksin ki bunun sana biç 
bir taalluku yok, sadece bana 
ait bir şeydir. 

Hakikaten böylede olsa; 
seni tazip eden mesele haki-· 
ka ten yalm.z sena mütaallıkta 
olsa onu bilmek isterim. Çün
ki sen yalm.z benimsin ve işte 
bunn içindir ki sana ait olan 
her şeyi bilmekte benim hak
kımdır. 

Bunu söyleyeceksin Zeynep, 
söyleyeceksin. 

Yoksa ben bu gece büyük 
bir inkisari hayal ile bu ev
den çıkıp gideceğim. 

Onun ellerini sıkıyor, sar
sıyordwn. 

Gözlerini kapadı ve sonra 
ani bir kararla : 

- Peki macid, dedi. Söyli· 
yeyim- Bunu .zaten söyliye
cektim. 

(Deva-.ı ı Y""'O l 
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Yenipazar 
C. H. P. Kongresi 

Yeni pazar (Hususi) - Yeni
pazar C. H. P. Kamun kon
greei 9;121937 perşembe günü 
Riza Tekelinin başkanlığında 
parti binasıada toplanmıştır, 

Eski heyetin mesai raporu 
ve hesapları aynen kabul ve 
tasvip edildikten sonra köy 
ocak kongrelerinden glen di-
lekler okunmuş ve bunu mü
teakip yön kurulun 2300 lira 
dan ibaret olan yeni sene büt
çesi kabul edilmiştir. Açık 
rey ile yapılan seçimde yeni 
yön kurula Hasan çiftçi, Piza 
Tekeli, Mehmed T erzioglu, 
Fehmi İçel ipkaen, Nuri Ak
çay, yeniden ve ittifakla se
çilmişlerdir. 

Ahmed T erzioğlu, Mustafa 
Meyancı, Faik Savranoğlu, 

Ahmed Hancı, Nunri Terzi 
oğlu, Bunların yedekleridir. 

Delegeliklere Riza Tekeli 
ile Hulusi Açan, Mehmed Ter 
zioğlu, Hayrullah Karasu asil, 
Hasan Çiftçi, Ahmed Dalyan, 
Nuri Terzioğlu, Hüseyin Ço
ban yedek seçilmişlerdir . 

Şurasını da kaydedelim ki; 
Kongrede okunan bütün köy 
dileklerinde, evvelki kongre
lerde tesbit edilen ve köylü
nün umumi ihtiyacının bir ifa
desi olan dileklerinin sırasm
da ve vaktında yerine getiril
miş olmasından dolayı Cum
huriyet hükumetine karşı şük
ran ve memnuniyet gösteril-
mekte büyük kurtarıcımız Ata 
hirke uzun ömürler ve başa
rıfar temenni edilmektedir. 

Kongrede Nahiye müdürü
müzde hazır bulunmuş ve köy
lülerin dileklerini alaka ile 
dinlemişlerdir. 

Bilhassa Yenipazar ilk oku
lunun bu günkü talebe mev
cuduna kafi gelmediği ve he
nuz tahsil çağında olup da 
mektebe kayıdlı bulunmıyan 

pek çok çocuk var iken ders 
hanelerin darlığı yüzünden 
mektebe devam edenlerin bi
le dershanelere sıra sığdırıla
tnadığından ayakta kaldıkları 
ve geçen seneden beri keşif
leri yaptırılmış olan iki ders
hanenin hemen tamir ve tev
sii ile bu ihtiyacın temini di
lekler arasında bulunmaktadır. 

İlan 
Matbaamızın mu -

hasebeciliği münhal -
dir. Usulü mahasebe
ye aşina olmak şar -
tile talip olanlann 
Basımevi müdürlü -
ğüne acilen müra -
caatları. ......... ~~~~~· 

AYDIN 

Bando 
(Baştaraf lnci sahifede) 

çırağı, kimisi odacıdır. Fakat 
temiz, gözel, yeknasak elbise
lerini geydikleri ve ellerine 
parlak, madeni çalgılarını al
dıkları zaman, onlar. halkvei
nin ve aydının, üzerinde tit
rediği bir varlık olur. 

Bu mütevazı müessese. ken
eli temiz bağrından bir de 
" Caz ,, çıkarmıştır.. Balolar
da, meslek ve aile toplantıla
tılarınde. halkevlerinin temiz 
sakfi altında yapılan döğün
lerde, Aydının büyük ihtiya
cına, kendi mütevazı mevcu
diyetinden beklenmiyen büyük 
bir kudretle cevap veren bu 
caz, bizim için yüksek muhit
lerden angaje edilecek en 
muvaffak takımlardan daha 
kıymetli, çünki, aydınının en 
gayri müsait şartlar içinde 
meydana getirdiği en güzel 
bir eserdir. 

Onu beğenmemek, küçük 
görmek değil, onun ihtiyaçla
rini, eksiklerini tamamlamak, 
bir kelime ile ona yar olmak, 
aydında oturanların vazifesi
dir .. 
Hoş .. hissedenler, bilen ve 

görenler, emeğin ve eserin 
kadrini takdir edenler, şüp
hesiz ki, onu beğenmemek ve 
beğenmediği için " yeni bir 
caz siparişi ,,nde bulunmak 
hahsızlığını yapmazlar. 

Biz her yerde, bayamlarda, 
balolarda, toplantılarda ken
di bandomuzun ve cazımızın 

sesini duymak, ona ayak uy
durmak istiyoruz!.. 

GÜNCÜ 

I i r fanda i ta /yaya bir 
E lçi gönderiyor 

Doblen 15 [ Radyo J Dün 
İrlanda parlamentosu yetmiş 
iki reyle İtalya kırallığı ve 
Habeşistan imparatorluğu nez
dine bir elçi göndermeğe ka
rar vermiştir. 

Bir kaç mebı1stan mürrakep 
bir gurup bunun!İtalyanın Ha
beşistanı ilhakını tanımak de
mek olacağım söylemişler ise-
de B. Davalera İtalya ile olan 
samimi münasebatımız dola
yısile İtalya hükumeti nezdin
de bir elçimizin bulunmasını 
arzn ediyoruz demiştir, -···-Pariste yeni bir si
lah deposu bulundu 

Paris 15 [Radyo ) - Zabı
ta bu sabah S, A. R. gara
jrnda araştırmalar yapmıştır. 

Bu araştırma neticesinde son 
taklip hadisesinden beri tesa
düf edilmemiş mühim bir mü
himmat deposu keşfedilmiştir. 

Garajda altı mitralyoz ile 
sekiz muharebe tüfengi ve 
çuk miktarda mühimmat bu
lunmuştur. 

Garaj sahibi firar etmiştir. 

Japon sefiri Parise 
gitt 

Roma 15 [Ra dyo] - Japon
yanın Fransa sefiri Baron 
Ekora Parise hareket etmiş
tir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Cenaze otomobili yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle yeni 
bir kamyonet şasesi satın alı

nacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 1300 
liradır. 

2 Bu işe aid şartname 
örneği yazı işleri müdürlüğün

den parasız tedarik edilir. 
3 İhale 311/938 pazartesi 

günü saat on beşte Belediye 
dairesinde daimi encümen ta
rafında u yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çesi 97.50 liradır. 

İstekliler 2490 numaralı ka
nunun 32 inci maddesi muci
bince hazırlayacakları teklif 
mektuplarını muvakkat temi
nat vesikalarile birlikte ihale
den bir saat önceye kadar 
daimi encuümene tevdi eder-
ler. (232) 15 21 26 31 

• Karacasu icra 
daire.'Jinden 

D. No 9371390 
Alacaklı: Yeniceden bakkal 

Ahmed Turan 

Borçlu : 'yaylalı mahallesin
den Kanbak Ali oğlu Hüseyin 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulun ne 
olduğu: Tabakhane deresinde 
sağı eskici haci Ali Önü ve 
solu ve arkası yol ve koca 
kulak haci Ali bahçesi ile sı
nırlı (4) hissede 1 sehim iki 
odalı ve ıçinde üç deposu ve 
üzerinde bin kiremitli tabak
hane 

Takdir olunan kıymet: Bir 
hissasi elli beş liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: Karocasu icra dairesinde 

8 ikincikanun 938tarihinde Cuma

rtesi günü saat lOda yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır-

ma şartnamesi 8/12/937 tari-
hinden itibaren sayıla Aydın icra 

dairesinin muayyen sayısında her 

kesin görebilmesi için açıkbr. 

handa yazılı olanlardan fula 

malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 9371390 dosya No. 

siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için yu

karda yazılı kıymetin % 7 .5 nisbe

tinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
~ğer alakadarların ve irtifak hak

kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarıDJ 

YÜZ 3 

işbu ilan t arihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle • 
birlikte bild irmeler i icap eder . 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
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

hammea kıymetin °0 75 şini bul

maz veya satış isteyenin alacağı

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay

ri menkul ile temin edilmiş ala

caklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah

büdü baki kalmak üzere artırma 

on beş gün daha temdid ve on be

şinci gününe tesadüf eden 

25/1/938 tarihinde alı günü 

saat onda yapılacak olan 

artırmada, bedeli satış isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala

caklıların o gayri menkulle temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya

pılmaz ve satış talebi düşer . 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı 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

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimiıce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Tabakhanenin yukarda gös

terilen 8/1/938 tarihinde Karacas.ı 

icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve göterilen artırma şart 

namesi dairesinde satılacağı ilan 

olunur. (2 ~3) 

ilin 
Aydın C. Müddei
umumiliğinden 

1 - Aydın cezaevinin ikinci 
altı aylık ekmeğinin yapılan mü 
nakasa neticesinden talip çıkma 
dığından 201121937 tarihinden 
Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı 
olan ve muhammen bedeli 4620 
liradan içaret bulunan beheri960 
gıram 56000 adet tayin ekmeği 
açık eksiltme usulile yeniden 
münakasaya konulmuştur. Mu
vakkat teminat 350 liradır. 

2 - İsteklilerin 201121937 
Pazartesi günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liğinde müte-
şekkil komisyona müracaatleri 
ilan olunur. (219) 3, 8, 11, 15 
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·Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 
3780 lira 99 kuruş keşif bedelli 
Karacasu kazasında yapıhcak 
beş sınıflı ilk okul zemin kat 
kısmına.ait inşaat açık.eksiltme 

usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartname, kaşif metraj, re
sim ve sair evarak parasız ola
rak nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muvakkat teminat 283 lira 
58 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup· 
larile, ehliyeti Fenniye ve 
ve ticaret odası vesikalarım 
3111938 pazartesi günü saat 
15 şe kadar vilayet daimi en
cümenine vermeleri lazımdır. 

(234) 16 20 26 2 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 

4305 lira 33 kuruş keşif bedelli 
Nazilli kazasında yapılacak 5 
sınıflı ilk okul binasının zemin 
kat kısmına ait inşşaat açık 
eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şarttname, keşif, metraj, 

resim ve sair evrak parasız 
olarak Nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 322 lira 
95 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 3111938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır. 

(235) 16 20 26 2 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 te 
Aydın daimi encümeni oda
sında 4071 lira .,.46 kuruş ke
şif bedelli Çine kazasinda ya 
pılacak 5 sınıflı ilk okul ya
pısma aid inşaat açık eksilt
me usulile eksiltme konulmuş 
tur. 
Şartname, keşif, metraj, re

sim ve sair evrak parasız ola 
rak nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminatğe 305 lira 
40 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını3 ll/938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır. 

(236) 16 20 26 2 
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&i Her aradığınızı §~ 
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t!i Kazım Aydınel t!1 
e~ Q~ 

~ ffi [+1 Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz ft~ 

~ T t•1 Halk ve Okul t•1 
=·~ =+~ ~~ ~~ [+1 Kitaplarında mühim iskonto yapılır ~•.J 
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[tl Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir i+~ 
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....................................................... • • i DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf D-ahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisash • • • 
: Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : i üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 
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ı•~ OPERA TÖR r•= ~~ ~1 
~ ~ 
r.ı D N .Ek r•J l•l r. un r an r•l 
i+] Birinci sınıf mütehassıs (t] 
~ m f•] Paris tıp fakültesi hastanele~inden mezun !+J 
C+l Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde {t] 
[•j her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. K+J 
[+1 130 f+] 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşasında 
Süleyman Sezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından batka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
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t•J Taze ve ucuz ilaçlan ,.l 
t!] Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları &~ 
[•1 Yalnız ft] 
~ ~ 

f:~ Emniyet Eczanesinde t!~ 
~ ro [+:J Bulursunuz [+J 
f::j ~-·= istasyon caddesi : Madran palas karşısı ~· 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( A YD iN ) a veriniz. 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

l Dr. HASAN TAHSİN SOYLU j 
i= Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 4 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ ~ = Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ l bin"\sında kabul eder. (111) ~ 

İlııııllllııılıııllllııı~ıılııılllııı ılıılıılıııllliııılıııllllıııılll!ııı1111ııııılmıııılll!ıııı!Dııııılll!ııılııılll!ıııılll!ıııılll!ııııllliıııılıdlllll 

pıııııııı11ıınıııutııcmı11'1llJD[ill11111lil,lllllllytlllJllllll1lrıllıllU!lllim11ll'1llll1lll,lllll!ll!lllı,llıfli'I~ 

t Foto Abbas T oğu 1 
t Fotoğrafcılık ve Ievazimatı ~ 
t- Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kinaları çok şık korni.şler, albümler, rontken filim- 4i 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- @ 
I' mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak t 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. i 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında A 
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