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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Hatay Seçimi için Hazırlanan 

Talimatname 
Hükumetimiz Bu işteki Tek t;raflı Usulü 

Protesto etti 

Ankara 16 [ A. A.] - A
nadolu ajansının haber aldı
ğına göre Hataya Milletler 
cemiyeti tarafından gönderi
len komisyonun seçim için 
hazırladığı talimatnamenin 

Fransa ile daimi temas ve 
müşavere halinde bulunularak 
hazırlanmış olmasına mukabil 
ayni derecede alakadar ikin 
ci devlet olan türkiyeye gay-

ri resmi ve malumat husulü 
zımnında bildirilmesini hiçbir 
veçhile kabili tecviz görmeyen 

cümhuiyet hükumeti milletler 
cemiyeti umumi katipligine ; 
Takip edilen bu usule kar 

şı protesto etmiş ve talimat 
name üzerinde kuyudu ihtira

ziye serdeylediğini bildiren 

bir telgraf göndermişti. 

Uzak Şarkta Harp ---Nankinde sükun avdet etti 
----------------------Bir Hava Harbında Yedi Çin Tayyeresi Düştü 

Tokyo, 16 [Radyo] - Resmi 
Japon tebliğidir: 

Nankinde tathir ameliyesi 
hitam bulmuş, normal hayat 
avdet etmiştir. 

Japon tayyareleri. Çinlilerin 
Nang San tayyare meydanını 
bombardıman ederek on sekiz 

Çin tayyaresini tahrip etmiş

lerdir. 

On kadar Çin tayyaresi 

Japon tayyarelerine taarruz 
1 etmişlerse de yapılan hava 

harbında yedi Çin tayyaresi 
düşmüştür. .. 

ita/yanın 936 - 93 'i ı Fransız 
Mali plii.nçosu Düyunu umumiyesi 

Roma 16 [Radyo) - Dün t r 
Minali sarayında toplanan ba- ar ıyo 
kanlar heyeti 1936-1937 mali Paris 16 [Radyo] - Mec-
senesi plançosunu tastik et- lisi mebusanda mebus Lora 
rniştir. Fransa harp cephesi hükfıme-

Bütçe bir milyar iki yüz tinin elinde Fransız düyunu 
seksen dokuz milyon liret 
fazlalık göstermiştir. 

İtalyan matbuatı bundan 
bahsederlerken "Musolini İtal
Yayı silahlanma yarışının ve 
inıpratorluk meselesinin mas
raflarına rağmen dahilde çok 
kuvvetli olduğunu söylemiştir. 
Bu fazlalık İtalyan maliyesi 
hakkında kasden yanlış ha~ 
herler işaa edenlere güzel 
bir ders olmuştur.,, Demektir. 

B. Delbos 
prağ 16 [ A.A.) - Seyahati 

ne devam etmekte olau Fran 
sa hariciye nazırı B. Delbos 

·dün Prağa gelmiştir. 

umumiyesini delicesine arttı

ğını kaydetmiş ve bu artışın 

500 milyar frangı bulduğunu 

söylemiştir. - -
Cenubi Avı·upa 
Demir yolları 
tarifesi 
Budapeşte 16 [ Radyo ) 

ticaret vekaletinde toplanan 

İtalya, Avusturya, Çekoslo
vakya, Romanya ve Yugoslav

ya memleketleri demiryolları

nın tarifesini tesbit etmiş

lerdir. 

Atatürk teşekkür 
ediyor 

J Partide: 

ilyön kurul toplandı 
Ankara, 16 [A.A.] - Riya

seti Cumhur umumi katipli
ğinden: 

Sekizinci artırma veyerli malı 
haftası münasebetiyle yurdun 
her tarafından Atatürke va
tandaşlarm samimi duyguları
nı Ekonomi alanındaki uya
nıklığını ve ilerleme severli
ğini gösteren bir çok telgraf
lar gelmektedir. 

Bundan çok mütehassis olan 
Atatürk teşekkürlerinin Ana
dolu ajansı vasıtasile iletilme
sini emir buyurmuşlardır. 

-·-
Fransız askeri 
Heyeti Ankarada 

Ankara 16 [ A. A. J - Mil
letler Cemiyeti konseyinin 
Hataya mütaallık olarak itti
haz etmiş olduğu karar ica
batından olarak Türkiye ile 
Fransa arasında münakit mua
hedenin uçuocü maddesile 
büyük erkamharbiyeler ara
sında derpiş edilmiş olan te
masta bulunmak üzere Suriye
deki Fransız kıtaları umum 
kumandanı general Huntzige
rin başkanlığındaki Fransız 

askeri heyeti bu sabah şeh
rimize gelmiş ve istasyonda 
merasimle karşılanmıştır. 

Müzakereler yarın başlıya

caktır. 
~ 

Uzak şarktaki 
Amerikan filosu 
Vaşington 16 [ A. A. ] 

Amerika harbiye nezareti bir 
tebliğinde uzak şark suların
da halen kırk Amerikan harp 
gemisi bulunduğunu bildirmiş 

Amerikan hariciye nazırı da 
uzak şarkta bir deniz nüma
yiş yapılmıyacağını söylemiştir. 

Hayattan 11e11ler: 

--+--
Parti İlyön kurulu dün lıbay 

ve Parti Başkanımız B. Ôzde
mir Gündayın Başkanlığı al-
tında haftalık toplantısını yap
mıştır. 

Bu toplantı da Belediye re
isi B. Nafiz Karabudağın reis
liği altında lıyön kurul üyele
rinden B. Etem Menclres, Avu 
kat B. Neşet Akkor, B. Halim 

Aysın, ve Bayan Ruhiye Telli 
oğlu ile Hava kurumu Başkam 

Ahmed Emin Arkayin ve Milli 
Aydın Bankası direktörü B. 

Akilden mürekkep bir abide
ler kurma komisyonu teşkil 
edilmiştir. 

...~ 

l!Jlay_!tte 

Daimi encümen 
toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni dün 
öğleden sonra İlbay Özdemir 
Gündayın Başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

-::<:ıt::-

Belediyede : 

Daimi encümen 
Toplandı 
~-

Belediye Daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye re
isi B. Nafiz Karabudağın re
isliği altında toplanmış ve 
ha vale olunan evrakı tetkik 
ederek karara bağlamıştır. 

B. Metaksas ne diyor 
Atina, 16 [Radyo) - Ziraat 

teknik konferansında Başba

kan B. Metaksas Parlamento 
ile idare olunan rejimin Yu
nanistanda tamamen battıkını 

söylemiştir. 

Neş'e 

Bir Adam tanırım; her şeye, 
ama her şeye karşı manah 

ve manasız, gülmeyi itiyad 
edinmiştir. 

Lüzumlu ve lüzumsuz, bir 
çok hadiselerde onun kahka
halarla güldüğüne şahid oldum 
ve asabileştim. 

Benim bu asabiyetime kar
şı da bir kahkaha savurunca, 
kendisini hırpalamak ihtiyacını 

duydum. ve epeyce hırpala
dım.. müteessir oldu .. 

Sonra, uzun uzun düşün
düm .. Bu adam, kahkahalarmı 
karşısındakiyle alay etmek, 
ona tecavüzde bulunmak veya 
tezyif etmek için mi atıyor .. 

Hayır .. 
O, sırf kendi gönlünü eğ

lendirmek, hoş bir vakıt ge
( Devamı 2incl aahifede ) 
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Yedi Eyliil okulu 
Dün gece bir müsamere 

verdi 
Yedi Eyliıl İlk okulunun hi

maye heyeti dün gece talebe 
velilerini toplayarak yıllık 
kongresini yaptı. 

Kongrede eski himaye he
yetinin bir yıllık çalışma ra
poru okundu. Yeni heyetin 
seçimine geçilerek yeni heye
te İlbay Özdemir Günday, 
Bayan suat akil, Bayan ayşe 

Çiftci, Mukantara İris, Avu
kat Süleyman Eraydın, Dok
tor Fuad Bayraktar, İnhisar 
baş müdürü Kadri ve Raif 
Feyzi Aydoğdu seçildiler. 

Yedi Eylfıl okulu bu toplan
tı münas~betile birde talebe 
müsamere hazırlamıştı. 

Talebe muhtelif numaraları 
çok muvaffakiyetle başardılar. 
Bjrde küçük temsil yaptılar 

ve çok alkışlandılar. Okulun 
öğretmenlerini ve küçük yav
ruları candan tebrik ederiz. 

Sömikok Fiatları 
Memleket dahilinde Sömikok 

sarfiyatının günden güne ço-

ğaldığını nazarı dikkate alan 

İktisat Vekaleti vilayetlere 

yaptığı bir tamimle sömikok 
fiatlarının mahalli belediyele

rince tayin ve kontrol edil
mesini emretmiştir. 

Vekaletin bu emirlerini na
zarı dikkata alan şehrimiz 

belediyesi Zongnldak ve İzmir 
fiatlarını tetkik etmiş ve Ay~ 

dında bir ton sömikokun top
tan 32,5 ve perakende 35 

liraya satılabileceğine karar . 
vermiştir. İktisat Vekaletinin 
tespit ettiği fiata göre Zon
guldakta vapur teslimi bir ton 
sömikok 17,25 liradır. İzmirde 
Alsancak vagon teslimi ise 

Ay!fının tefrikası: 11 1 

AYDIN SAYI: 118 

Neş'e: 
(Baştaraf inci sahifede) ı 

çirmek niyetindedir. O halde, 
neden ona, bu kahkahaları 
çok görüyorum ... 

Neş'e hayatın sıhhat rapo
rudur, derler .. Neş'~li adama, 
hiç korkmadan sıhhatlı adam 
demek kabildir .. 

Yemek, içmek, iyi ve temiz 
giyinmek, muntazam bir hayat 
geçirmek, nasıl insan ömrünü 
mes'ud ederse; Neş'e de hayata 
renk, huzur, istirahat, uzun 
yaşama temin eden bir amildir. 

Daima gülen, hayatı ve ha
disatı olduğu gibi kabul eden, 
en ehemmiyetsiz, en nazarı 

dikkatı celbetmeyen, küçücük 
vesilelerden kahkaha ve neşe 
yaratan adam, kendisinin ol
duğu kadar etrafında olanla
rın da sıhhat ve saadet dok
torudur .. 

Böyle adamlar,. en büyük 
felaketlere karşı bile; serin 
kanlılık ve deryadil bir ruh ha
leti ile mukabele etmesini bilirler. 

O halde, bu adama kızmaya 
ve bilhassa onu kızdırmaya 
hiç hakkım yok.. 

Onun kahkalarından ve 
neşelerinden nasibedar ola
mıyorsam kabahat onun mu, 
Yoksa, gülmeyi bilmeyen ve 
gülene gülme ile mukabele et
mesini beceremeyen bendemi?. 

GÜNCÜ 

23,25 liradır. İzmirden Aydına 
kadar ton başına takriben 
2 lira 25 kuruş nakliye mas-

rafı verildiği ve buna yüzde 
on nisbetinde bir fire far
kınında ilave edilmesi, icap et
tiğine göre bir ton sömi kok 
kömürünün Aydına ancak 30 
liraya mal olduğu anlaşılmıştır. 
----~~----------------~ ! tıııtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 1 

Müdiirü : Etem Mendres 1 
1 

1 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Basunevi 

• 

• 

ANADOLU EDEBIY A Ti 
• - 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 4 Yazan : i. Gün - • 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Gariptir ki Vahidüddinin şey- , 

hülislarnı Mustafa Sabri bile 
bugün tetkiki tamamile ilim 
sahasına geçen nazariyelerini 
birer dalalet alameti olarak 
görüp " İslamdan müctehitle
rin kiymeti ,, adh kitabında 
Şeyhiekbere dil uzatmıştı. 

Hülasa Muhiddin, Ancak hiç 
olmazsa bilgide kendisine bir 
parçacık olsun yaklaşan bir 
alimler zümresine hitap edi
yordu. 

Halk arasına yayılan bilgisi 
değil, ancak şöhreti idi. Bina
enaleyh büyük şöhretini vah
detivücude yıkılmaz mesnet 
olarak veren Muhiddinin, bu 
m'!sleki halk arasında yay
dığı iddia edilmez. 

Mevlana Celalettini 

Mevlana Celalüddinin annesi 
cihetinden Havarzim şahlar 

sülalesine sıhriyet peyda etmiş 
olan Muhammet Bahaüddin 
veledin Belihte yüyuk bir 
rakibi vardı: İmam Fahrüddi
ni Razi hem meslek ve hem 
de nüfuzu dolayısile Muham
met Bahaüddini çekemiyen 
Fahrüddin, onu gözden düşur
mek için vesile aramakta idi. 

Bu sıralarda Muhammet 
Bahaüddin, verdiği fetvalara 
" Sultanülülema,, lakabını at
mağa başlamıştı (1 ]. Bu, na
zarı dikkati celp etmiş ve bir 
gün Muhammet cl<utbüttin 
Harzemşah, F ahrüdclini Razi 
nin de bulundnğu bir mecliste 
meseleyi açmıştı. F ahriiddin 
bundan cesaret alarak "Ya
kında saltanat iddiasından da 

Rumi korkulur " demiş ve padişa-
Yer yer açılan Darülmesne- ha ne yapılmak lazım geldi-

viler de mesnevısı asırlarca gını sorması üzerine " bir 
okunan mevlana Muhammet Cuma günü vazederken Belih 
Celalettini Rum!, Belhlidir. kalesinin anahtarlarını yollar, 
Babası snltanülülema Muham- bize artık iş kalmad!. Anah-

met Behaüddini velet, onun 
babası da Hiiseynül Hatibiy
yül Bekri dit·. 

SUL T ANÜLÜLEMA MU
HAMMET BAHAETTİNİ VE-
LET : Ananaya göre Ebube. 
kirissıddik sülalesindendir. 604 
hicride Belhde dünyaya gel
miştir. Babası Gultanülülema 

Muhammet Bahaüddin velet, 
Belhin en tanınmış alim ve 
sofilerinden olup 618 de Mo
gollar tarafından şehit edilen 
Necmüddini Kübranın balife
lerindendi. Aynı zamanda 

vet ile İstanbulda alıkoyduğu-

' tarları da alıp şehri idare 
etsinler, dersiniz. Belki bu 
telmih ile mütenebbih olur 
"diyor. Fahrüddininin dediği 

gibi yapılıyor. 

[1] Sipehsalar ve eflaki ye gö
re bir akşam 40 alim ayrı ayrı 

Hazreti Peygamberi görmüşler, 

Hz. Peygamber " Muhammet Ba
haüddin sultanülülemadır. ,, De
miştir. Bunun üzerine hepsi de 
Rüyayı nakl için Muhammet 
Bahaüddine gitmişler, Muhammet 
Bahaüd din onlara gördükleri rü
yayı onlar nakletmeden anlatmı ş 

ve o g ünden sonra fet valara bu 
lakabı yazmağa başlamıştır. 

Baht işi 
/ nu, bunu hükumet duyarsa 

neticenin fena olacağını söy
lüyorlar. Hatta Leyla zabite 

ları ve bir kaçar tanede aşık

ları var. Bu aşık tutmak ade
ta bir moda oldu şimdi. 

Ablamda dahil olduğu hal
de hepsi kıskanıyorlar. Benim 
asüde ve sessiz hayatım on
lara batıyor. Onlara karşı 
lakayt kalışım onları çıldır
tıyor. 

Roman 
- Bugün hastaneye uğradım. 

Doktoru gördüm. Senin sıh
batın hakkında malômat ver
dim. Zaten sokağa da sırf 
bunun için çıkmışbm. 

Doktor sıhhi vaziyetinin 
düzeldiğine memnun oldu. 

İki gün sonra bizzat gelip 
görecegmı söyledi. Dönüşte 
hastane kapısında Naimeye 
t~sadüf ettim. Sen bu kadım 
tanımazsın. Buda öteki bil
diklerin gibidir, Yalnız bu ; 
fazla boşbuğazdır. Binaenaleyh 
onlardan daha az tehükelidir. 
Beni görünce yanıma geldi ve 
;Jk sözü ; 

- Ne o senin kumruyu haı>

tarıeyemi kaldırdılar ? Demek 

Yazan: V. H. 
oldu. 
~nim kumru demekle seni 

kastediyordu. kısaca. 
- Hayir. dedim. Bu kadın 

bildiklerini söylemek ihtiyacile 
yanıyordu. 

- Öyle ise ne işin var bu
rada ? Dedi. Sonra bir sır 

tevdi eder gibi. 
- Kardaşım seni çok sev

diğim için saklayamıyacağım. 

Aakadaş dediklerin kuyunu 
kazıyorlar. Seni niçin çeke
mediklerini bilemiyorum. Fa
kat hakkında olmadık dedi 
kodular yapıyorlar. Bir genç 
zabiti evine kapadığını, has
talığı olmadığı halde sapa 
sağlam delikanlıyı para kuv-

I 

acımasam hükumete haber 
verecegım diyor. 

Hem böyle arkandan dedi 
kodu yaparlar, hem de yine 
evinden çıkmazlar. 

Ablandan da yüz buluyor
larda onun için bu kadar ile· 
ri gidiyorlar. 

Bu akşam yine size gelecek
ler. Benide çağırdtler, baka
lım vakbm olursa geleceğim. 

dedi. 

Hiçbir şey söylemedim. Fa
kat eve gelinceye kadar ara
bada hep bunları düsündüm 
ve biraz da ağladım. 

Macid beni niçin çekeme
diklerini biliyorum. Onlara 
uymuyorum. uyamıyorum. Bun
ların ekserisinin birer koca-

, 

Bu sözler beni düşündürdü. 
kendi kendime düşünmek bu
na bir çare bulmak ihtiyacını 
duyuyordum, onun için: 

- Zeynep, dedim. Haydi 
biraz aşağıya onların yamna 
in. Biraz yalnız kalmak. dü
şünmek istiyorum. 

Kat'i bir tavırla; 
- İnemem Macid. dedi. 

Çünki onlan görür görmez . 
çok sinirleneceğim ve acı söy
liyeceğim. Ben bir kenara çe
kilirim. Sesimi çıkarmam. Sen 
istediğin kadar düşüs 1 

Df.vaııu yarı• 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasında8-14/12/937 tarihleri içinde satıl
mış olan t icarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 
5 0625 6 1875 
3 875 4 

Buğday 9639 
Arpa· 295 
Bakla 441 
Kum darı 35 
Nohut 1328 
Burçak 74 
Pamuk 762 
Pamuk çekirdeği 505 
Muhtelif palamut 2359 
Tatlı badem içi 1164 
İncir 919 

BUGDAY; 
Son hafta içinde dahilden 

İzmir piyasasına fazla miktar
da mal gelmemiş ve bu iti
barla fiatlarda tereffü meyil
leri görülmüş ise de stok 
malların piyasaya arzı karşı

sında bu terakki meyli tama
miyle inkişaf etmiyerek fi. 
atlar aşağı yukarı geçen 
haftaki seviyesinde kalmış 
ise de hafta sonlarında piya
sa kuvvetli görülmüştür. 

Mevrudat bu hafta ihtiya
cını karşılıyacak kadar az 
olduğu takdirde fiatlarda az 
çok bir terakki görülmesi 
ihtimali kuvvetli olarak görül
mektedir. 

ARPA: 

Çuval 

" 
" 4 25 4 25 
" 4 50 4 50 
" 5 00 5 25 
" 4 50 4 625 

Balya 27 00 35 00 
Kilo 2 40 2 40 

Kental 300 520 
Kilo 88 00 93 00 

Çuval 3 25 4 625 
başlamış ise de kuvvetli mua
melelere cesaret edilmemek
ten vaziyet inkişaf etmemiştir. 

Halen ihracat için mal 
mübayaa edilmekte olmakla 
beraber kanunusani teslim 
kaydilen evelce yapılmış alivre 
muamelelere müteallik teah
hüdatm ifası için epeyce mü
bayaalar olacağına mebni 
fiatların önümüzdeki hafta 
içinde biraz tereffü eylemesi 
ihtimali oldukça kuvvetli ola
rak görülmektedir. 
İNCİR: 
Son kafta içinde borsada 

gündelik itibarile muamele 
görmüş olan incirin miktar 
ve fiatları şu suretle toplan
mıştır. 

Satış tarihi Miktarı F:at 
İncir hurda 

çuval yekun az çok 

Arpa ihracat işlerinde son 
günlerde fazla hararet görül
memekte olduğundan piyasa 
biraz gavşer gibi olmuştur. 

İşler azalmış ve fiatlarda 
tedrici bir sukut eseri görül
nıeğe başlamıştır. Vaziyatin 
önümüzdeki hafta içinde te
vazzuh edeceği söylenmekte
dir. 

1 81121931 10 00 10 9.50 9.SO' 
1 91121937 00 345 345 3.25 3.25 I 
/ 131121937 15 000 15 7.65 6.75 

1
131121937 25 524 549 4.375 12.0 

Y ekiin 50 869 919 

BAKLA: 
Bakla ihracatile meşgul ti

care thaneler bu hafta içinde 
piyasada geçen ve daha ev
velki haftalarda gösterdikleri 
faali yeti göstermemişlerdir. 
Bunun için şimdilik yeni işler 
gelmediği anlatılmakta ise de 
stokların haylı azalmış bulun
tnası hesabile fiatların bugün
kü seviyesini kuvvetle muha
faza edecegi kanaati vardır. 

KUMDARI: 
Piyasada fazla miktarda 

nıal mevcudu olmamakla be
raber bu madde üzerine de 
kuvvetli işler yoktur. Talep 
azdır. 

PAMUK: 
Pamuk piyasasının son za

nıanlarda her gfin gösterdiği 
teııezzüller dolayısı ile Ana
dolu dahilindeki tüccar lzmi· 
re son günlerde mal sevk 
thneğe başladıklarından pi
Yasada geçen ha~aya nisbet
le bir salah havası esmesine 
Saik olmuş ve hafta satışla
rına nisbetle hafta sonunda 
fiatlarda bir dereceye kadar 
Yiikaelme meyilleri görülmeğe 

1 İşbu haftalık satış yekunu 
ile beraber mevsim başından 
işbu neşriyatımız tarihine ka
dar Borsada 116, 116 çuval 
incir satıldığı anlaşılmıştır. 

--- -- ---
Aydın tapu sicil 
Muhafız lığından 

Koçarlının cincin köy ahali
sinden kahya oğullarından ölü 
Osman oğlu yusufun 60 sene 
denberi elinde olduğu ve bu 
suretle namına tescili bildiri
len karapınarın küçük kürtler 
köyünde köy civarı mevkiinde 
şarkan palabıyık veresesi gar
ben bacak Süleyman oğlu 
Mehmed şimalen gemici mes
tan cenuben Mehmed kızı 
Huriye tarlaları ile çevrili tarla 
ve yine ayni mevkide şarkan 
köy meraeı garben mehmet 
kızı huriye tarlası şimalen yol 
cenuben gemici oğlu mestan 
tarlası ile çevrili tarla 
ve yine kadıbeylik mevkiinde 
şarkan Hüseyin oğlu Ahmed 
çavuş garben çerkez Ömer 
tarlalan Şimalen köy mer'ası 
cenuben ayrancı oğlu Salih 
vereseleri tarlası ile çevrili 
tarlanın tapu sicillinde kayd
ları bulunmadığından senetsiz 

-==--:.-~---======-~~==---=========================-

Aydın sulh hukuk mah
kemesi şatın memur
lugundan: 
Aydının Zafer ma hallesin

den Alioğlu Raşit ve Hasan 
Efendi mahallesinden Ali kızı 
Naciye Gür ile Hasan Efendi 
mahallesinde mukim Mehmed 
kızı Zehra yorgancı ile evlat
ları İhsan ve kadriye ve İrfan 
aralarında şayian tasarruf 
edilen Aydının Hasanefendi 
mahallesinde kain 18191937 
tarihli Aydın tapusunda ka. 
yıtlı şarkan Es'ad, garben yol 
şimalen yol, cenuben Hulusi 
ile çevrili bir bodrum katı 
üzerine inşa edilip üç oda bir 
mutbahtan ibaret bir bap 
hanenin tamamı 700 lira kıy
metli olup hissedarlar arasın
da gayri kabili taksim oldu
ğundan açık arttırma ile sa· 
tılarak bedelinin hissedarlar 
arasında taksimine Aydın 

sulh hukuk mahkemesince ka · 
rar verilmiş olmakla işbu ha
ne 16112137 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle açık art
tırmaya çıkarılmıştır. Üstünde 
bırakılma muamelesi 18111938 
tarihine tesadüf eden Salı 
günü saat 15 te Aydın İcra 
dairesi odasında bu iş için 
tayin edilen satış memuru 
tarafından yapılacaktır.Birinci 
arttırmada gayri menkul tak
dir olunan kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bqlmak şartile 
en çok arttırana ihale olunur. 
Aksi halde satış on beş gün 
dahao uzatılarak on beşinci 
gününe tesadüf eden 2121938 
tarihinde Çarşamba günü ayni 
saatta yine satış mem~rluğun

da yapılır. Ve bu arttırmada 
gayri menkul en çok arttıra
na ihale edilir. Sabş peşin 

para iledir. Yüzde 2,Sdellali
ye ve tapu ferağ harcı müş
teriye aittir. Satılan malın be
deli derhal veya bir sebeple 
mühlet içerisinde verilmezse 
ihale kararı fesholunur. Ve 
gayri menkul kendisinden ev
vel teklifte bulunan kimseye 
oda razi olmaz veya bulun
mazsa yeniden on beş günlük 
artırmaya konulur. Her iki 
ihale aralarındaki fark ve yü
de beşden hesap olunacak 
faizler ayrıca hükme hacet 
olmaksızın evvelki müşteriden 
doğrudan doğruya tahsil olu
nur. Şartname ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 

tasarruftan tescili için gazete 
ile ilin edildikten 11 gün sonra 
yerinde keşif memuru gönde
rilecektir. Bu tarlalar üzerinde 
ayni bir hak iddiasında bulu
anlar varsa ellerindeki mute
ber belgelerile birlikte yerin· 
de bulunacak keşif memuruna 
yahutta Aydın tapu sicil 
muhafızlığına 481 fiş sayısiyle 
müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. (239] 

Aydın İcra 
Dairesinden 

Emir e ayşe veresesine aid 
Emlak ve Eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği' Ay
dının Ramazan paşa mahalle
sinde Mimar Sinan sokakda 
ve Nazilli köprüsü başında 

tapunun 441 kütük 21 pafta 
75 ada 19 parselinde kayıtlı 
514 M. M. zemin üzerinde üst 
katda dört oda bir sofadan 
ibaret ve alt katta caddeye 
nazır bir kahvehane ve arka
da dört odası ve bir ahırı 
mevcud Han ve müştemilatı 
kıymeti muhammenesi 2000 
lira olan gayri menkulün 

Mülkiyeti açık artırma su
retile ve 844 numaralı Emlak 
ve Eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 18111938 
sah günü saat 15 de yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satılığa 
konuldu. Artırma Aydın İcra 
memurluğu odasında yapıla
caktır. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeJi her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya mli
sadif olması itibarile kıymeti
ne bakılmıyarak en çok artı
ranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası ka
nunu hükümlerine göre yapı 

lacağından ikinci artırma yok
tur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde ıki bu-

1 çuk dellaliye masrafı alınır. 
İşbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında Aydın icrasına 
müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkçr pay
laşmadan hariç kalırlar . 16112 
937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
3411131 T. dosya numarasile 
Aydın icra memurluğuna mü
racaatları ilan olunur. [238) 

için açıktır. İşbu gayri men
kul üzerinden her ne suretle 
olursa olsun bir hak ve ilişiği 
bulunanların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin ilan tarihinden iti
baren 20 gün içinde ellerin
deki resmi vesika ile birlikte 
satış memurluğuna müracaat
ları lazımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicilince malum ol
madığından bedelinin paylaş
masından hariç kalacaklardır. 
Gayri menkulü almağa istek
li bulunanların satış günü 
muayyen saatte satış memur
luğunda hazır bulunmaları ve 
belediye dellalına 9371981 esas 
N. sile müracaatları ilan olu-
nur. ( 240) 
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İlan 
Aydın icra 
dairesinden 
Aydın Hasan KamilinEmlik 

ve Eytam Bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabil Banka
ya ipotek eylediği Aydın park 
sineması karşısında evvelce 
osnamlı bankası binası olup 
halen alt kısmı kahvehane ve 
üst kısmı spor kulübünün o
turduğu alt katında geniş bir 

hol ve birbirine geçme iki 
odası ve bir halası ve üst 
katmda beş oda ve mutbah 
ve balkon ve taraçası bulunan 
225 No. lu adanın pafta 48 ve 
2 parselinde kayıth 192 M.M. 
zemin üzerinde 5500 lira kıy-
meti muhammeneli binasmın 

Mülkiyeti açık artırma sure
tile ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu muci 
hince bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 18111938 salı 

günü saat 15 te yapılmak 

üzere 30 gün müddetle satılı
ğa konuldu. Artırma Aydın 
hükumet binasmda icra me-

memurluğu odasında yapıla
caktır. 

Bu artırma neticesinde sa
tış bedeli tahmin olunan kıy
metin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Satış peşin para· 
ile olup müşteriden yalnız 

yüzde iki buçuk dellaliye mas
rafı alınır. İşbu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekilde 
hak telebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vesaik ile bir
likte yirmi gün zarfında Ay
dın icrasına müracaatları la 
zımdır. 

Aksi halde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 16112/ 
937 tarihinden itibaren şart
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 
934153 T. dosya numarasile 
Aydın icra memurluğuna mü
racaatları ilin olunur. 

(237) 

r-······ Abone şeraiti ........ : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
i Altı ayhğı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. f 
: p B . . : . asımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
~ müracaat edilmelidir. f . . . ..................................................... . 

l'B;"'"•ıt••"1111ıı•~q11J'!ll1ll"!'ııu""111P"••ıt"''~iı;qıı;_~ıı;ı11•;.ıu'!;!,111ı;.ıııı~wr;111ı;ı111~111;.ııı•;.ıııı;.ıu~:ı!;'ll~ı~1 
J:~ U.~ııJl.e'ıt11ııı4:'ıılı~J11ıe.llı~lllı~lıi!.İllı~,,~ııınıdllı .. ıilllıuıJlbıuılllıı .. ılllııuıJlhııdllhıılılllıinallııuıllıı.;';ıdllwdlllııoıllbı11dlllı41dllllıfı.'f; 

ı:~ Her aradığınızı &~ 
M W 
i•l Ka"' zım Aydınel ~·J oo · oo 
[+] Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz t•J 
~ ~ 

Rl Halk ve Okul r!i y ~ 
[.~ Kitaplarında mühim iskonto yapılır P+1 
~ M 
?+i Okul Talebe t•l m ro 
p,-.- -.;ı 
e.•~ Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir ~~ 
ro ~ 
f+"l Hükümet bulva .. ı numara 2/30 Aydın 117 ~t] 
~- rı 
ı =·"~llJl"•qı~·~Hl''."11~:.ııJllf"'llll ... llll'"'llP''ltllll'"'lllW"qil""'IUl•"lllll''·•ıı~· ... ,ııw"lıll'"'llll"''qıll"lllfl•"lllP''~laı 

~11~~~1~1ı::'o~~~~ı~db~ı~llbı~~l:.llb~~ıJJı~bı~I~ 

....................................................... 
f DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı • • • 
: Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : • • ::::::::::::::::::.::::::::::::.::::::::::::.::::ı::::::nz::ı:::::::::::::::::~.::::::::::m:::::::r.::::: .. • 
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Sümerbank yerli mallar terzihanesi 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sez.er, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malümatından başka coğrafi tabii maluma
iını da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 

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. 

1 

,... ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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