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Telgraf ve Radyo 
lstanbul rasathanesi 
şiddetli bir zelzele 
kaydetti 

İstanbul 17 [ Radyo ] - 16 
Birinci kanun 1937 Perşenbe 
günü saat 19,37 de İstanbul 
rasathanesi sismoğrafi şiddetli 
bir zelzele kaydetmiştir. Bu 
zelzele merkezinin İstanbul
dan 5020 kilometre uzakta 
olduğu tahmin edilmiştir. 

Macaristan Milli 
müdafaa nazırının 
seyahatı 

Roma 17 ( Radyo] - Dün 
öğleden sonra Macaristan 
milli müdafaa nazırı berabe
rinde hava müsteşarı ve ma
iveti olduğu halde Liberyayı 
ziyaret etmiş ve kendisine 
askeri merasim yapılmıştır. 
Askeri hava canbazlıkları 
talimlerinde hazır bulunmuş

lardır. 

.1.iOOO Çinli esir 
Olmuş 

Tokyo, 17 [Radyo] Nan-
kinin Güney batısında Japon
lar 18,34 ve 88 nci çin fırka
larına mensup 15000 Çinliyi 
esir almışlardır. 

- .; - -

Japon gemileri 
Mühim hazırlıklarda 

Şanghay, [Radyo) - Kanton 
şehrine karşı Japonların ha
zırlıkları devam ediyor. Japon 

.harp sefineleri Hon Kong açık 
lannda bulunuyor . 

~~ 

Bir limanı daha 
lş11al ettiler 
Şanghay 17 (Radyo( - Ja

pon gemileri Honkongun cenu
bunda Hokala limanına piya
de topçu askerleri çıkarmış-
tır. 1 

./spanga kızillarının 
bir mağlubiyeti daha 

·Salamanka ~7 (Radyo] -

Nasyonalist umumi kararga

hından bildirildiğine göre 
nasyonalistler kızılların bir 

hÜcumunu püskürtmüşlerdir. 
Kızıllar mühim zayiat vermiş
lerdir. 

Roma da finansal 
Durum 

Roma 17 (Radyo) - Ayan 
Meclisinin dünkü celsesinde 
ltalyanın finansal durumu mü
zakere edildi. Finans bakam, 
İtalyan maliyesinin sağlamlı
ğından bir defa daha bahse
derek demiştir ki: 

- Fevkalade masrafların 

nasıl karşılandığı malamdur. 
936 danberi altın ihtiyatı azal
mıştır. Bazı ecnebi gazeteler, 
İtalyan evrakı nakdiyesinin 
damgalanacağı, liretin kıyme
tinin tenezzül edeceğini yaz· 
maktadırlar .. 

T ekziplerimize rağmen, bu 
neşriyat devam ediyor.. Hal
buki o zamandanberi liret 
18,2 den aşağı düşmemiştir. 

- oe:>';--

Veliaht, bir işçi gibi 
çalışacak 

Bükreş 16 [Radyo] - Kral 
Karolun arzusu veçhile Veli 
aht Mişel, işçilerle tamasta 
bulunmak maksadile alelade 
bir işçi gibi muhteliş fabrika
larda çalışacaktır: 

~~ 

lrlanda ile ltalya 
Arasındaki siyasi 
münasbetler 

Londra 17 (Radyo] İrlanda 
Serbest hükumeti İtalya kralı 
ve Habeşistan İmparatoru nez
dine bir fevkalade murahhas 
göndereceği kral Jorja res
men bildirmiştir. 

Londra, 17 [Radyo] Serbest 
İrlanda hükumetinin İtalya 
kralı ve Habeşistan impartoru 

nezndine siyasi birmümessil gön 

dermesi İngiliz siyasi mehafi· 

Ünde hayretle karşılanmıştır. 
İrlanda hükumetinin bu hare-

keti Hebeşistan istilasının liu
kukan tanındığını tazammun 

ettiği kanaatında bulunmağla 

beraber serbest İrlanda hü

kumeti reisi B. Davelera bu 

tayinin Habeşistan istilasmıo 

tanınması mahiyetinde olma

dığını söylemiştir. 

Bununla beraber İngilizler 
Romada bir İrlanda sefirinin 

bulunmasını muvafık bulma

maktadırlar. 

C.'H. P. 
Karapınar kamun 

kongresi 
Karapınar [Hususi] - Ka

munumuz parti kongresi bu
gün (dün) C. H. P. Aydın 
merkez ilçeyön kurulu başka-

m Dr.Nafiz Yazgamn başkanh
ğında toplandı. Kongrede ka
munbayımızda hazır bulundu. 

23 Köy ve mahalle ocağının 
bütün delegeleri gelmişlerdi. 
Kamunyön kurulunun çalışma 
raporu kabul hesap ve büt
çeleri tetkik ve tasdik olu
narak dilekler uzun uzadıya 
konuşuldu. 

Dilekler ve teklifler üzerin
de bilhasa köylü yurtdaşlarıo 
vukuflu mütalaaları ve ser
best konuşmaları çok dikkati 
calipti.. 

Bunu, partimizin köylüleri 
yükseltmek ona inkilap sevgisi 
ve siyasi benliğini kazandır· 
mak yolundaki en mütebariz 
bir muvaffakiyeti sayarız. 

Yeni kamun yön kurula fab
rikacı Mehmet, İbrahim Kah
ya, Hüseyin Kocabıyık, Meh· 
met Zeki, Mehmet Çelik se
çildiler. -·-

Yılbaşı Balosu 
Her sene Yılbaşmda Kızıl

ay kurumu tarafından muvaf
fak bir balo verildiği ve bu 
balonun güzel bir raibel bul
duğu malümdur. 

Bu Yılbaşında verilecek 
olan balonun hasılatı hem Kı
zılay kurumu, hem de Halkevi 
içtimai muavenet şul;>esine 
aittir. 

Balonun, diğer yıllara naza· 
ran daha iyi olması için icap 
eden tertibat alınmıştır. 

Bu iki müesseseye yardım 
etmek ve ayni zamanöa güzel 
bir gece geçirmek isteyenlere 
bu baloyu tavsiye ederiz. 

Hayattan 11eısler: 

Yalanla Doğru 
arasındaki mesafe : 
Yarım milimetre : 

Radyonuzun başına geçip 
bir istasyon buluyorsunuz : 
Burası muayyen bir politika 
hadisesinin fiç, dört dille iza
hını yapmaktadır. 

Döğmeyi yarım millmetre 
kadar çevirmek, demin dinle
diğiniz sözün tam zıdlarını 
yine bir kaç dille dinleye bil
meniz için kifi geliyor. 

ispanyaya gönüllü gönde
renler, Çinde istila ve müda
faa ordularından yana olan-

lar, küremizi çepeçevre kap
lıyan esir tabakası içinde ve 

kısa elektrik dalgalannın ara

sında durup dinlenmeden çar
pışıyoalar. 

Herkes hakkın kendi tara
fında oldujıınu söyleyerek. 
hakkın elektriki kılıcını, ken-

disinden başka türlü düşünen 
ve inananların kafasına havale 
etmek arzusundadır. 

Bu tarafta öte tarafta ya
rının tarihine kendi kaynak
larından çıkan malzemeyi 
vermek istiyor. 

Tarih, bu tarafı dinlerse 

öte tarafı; öte tarafı dinlerse 
bu tarafı: gücendirecek. 

sürat arttıkça dünyanın kü
çüldüğü doğrudur. Fakat yine 

sınırlar birbirinden uzaktadır. 
diyebiliriz.Yalnız yalanla doğ

ru, hak ile haksızlık, hata ile 
isabet. hiç bir devirde birbi

rine yarım milimetre mesafede 
bulunmamıştır. Radyo, septik 

olanlara hak mı veriyor ? 
Belki de televizyon ilerlediği 

zaman birbirine düşman 

iki ideoloji bayrağını aynı 

seren üzerinde dalgalanıyor, 

göreceğiz t - T. İ, 

Dipsiz felaket 

P eyami Safa, Halit Ziya
nın kıymetli oğlu Veda
dın genç yaşında ölmesi 

üzerine, Cumhuriyet gazete-
sinde " Üç oğul ,, başlıklı bir 
yazı yazdı. Hakikaten çok gü
zel bir tahlil ve çok hassas 
bir ruh ifadesi olan bu yazıyı, 
ben de, herkes gibi, seve seve 
ve derin bir hayranlıkla oku
dum.. Namık Kemalin Cez-

misi, Recai zade Mahmut Ek· 
remin Nejadı ve Halit Ziya
nın V edadı için yaıılan bu 
yazı duyularak ve üç büyük 
mateme, mükedder bir mer
siye olarak yazılmıştı .. 

Fakat Peyami Safa, yazı
sına bir yenilik ve bir diskrip-

• siyon vermek hevesinden kur
tulamamış, yep yeni ve oriji

( Devamı 2inci sahifede ) 
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Orta mekteplerde l 
Bu yıl 95000 talebe var 

Haber aldığımıza göre kül
tür bakanlığı orta tedrisat 
mekteplerindeki direktör ve 
yardirektörlere aid kadrolarda 
değişiklik yapmağa karar ver 
miştir. 

Bakanlık bu hususun temini 
için 3093 sayılı kanuna bağlı 
cedvelde tadilat yapmaktadır. 
Hazırlanan projenin mucib se
bepler layihasında Bekanlık bu 
değişikliği şöyle izah etmekte
dir. 

1936 - 1937 ders yılında or
ta tedrisat mekteblerindeki 
talebe sayısı 75000 ni bulmuş • 

ve yeniden 12 mektep ve 208 
şühe açılmıştır. 937 - 938 se

nesinde ise talebe sayısı95000 
ni geçmiş ve yeniden 17 mek
tep 307 şübe açılmıştır. Cifte 

tedrisat yapıldığı halde her 
sene bir mikdar artan talebe 

sayısının önümüzdeki ders yı
lında daha fazla artacağı göz 

onue alınmış ve direktörler 
ik yar direktörler sayısının 

artırılması zarureti hasıl ol
muştur. 

Proje ile kadroya yeniden 
39 direktörlük ilavesi ile di

rektörler sayısı 200 ze, 52 
yar direkoör ilavesile yar di-

rektörler sayısının 400 ze çı

karılması istenilmektedir. 

YURTDAŞ: 

Babalar her doğan çocu
ğa bir kumbara ve her 
kumbaraya her gün biraz 
para, çünkü kumbara en 
emin sigorta. 
Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü ' Etem Mendres 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevi 

~ı!!!!! _tefrikası: 112 

Devlet Demiryolla
rına alınacah san'at 
mektebi mezunları 

Ankarada çJkan Ulus arkada
şımız yrzıyor : 

Devlet demiryolları idaresi, 
sana't mekteplerinin Torna, 
tesviye, demir ve kazancı kı
sımlarından mezun 30 - 40 ve 
elektrik kısmından çıkmış 15 
kadar usta alacak, torna ve 
tesviyeden mezun olanları 

lokomotiflerde ve Eskişehir 
atelyesinde ve elektrik kıs
mından mezun olanlarıda yol
cu vagonlarında elektrik ten
viratı işlerinde altı ay kadar 
sitaja tabi tutacaktır. 

Sözlü imtihanlar her işletme 
müfettişliğinde ve idarenin 
münasip gördüğü müdürlük
lerde yapılmaktadır. Sözlü im
tihanlardan sonra yazılı imti
hanlar ayni ' yerlerde umumi 
müdülük tarafından tahriren 
bildirilecek sorgulardan ola
caktır. 

Yalnız imtihanlar her yer
de ayni zamanda yapılacaktır. 

Dipsiz f elfıket 
(Baştaraf lnci sahifede) 

nal bir tasvir yapmak kaygu
suna düşmüş ve güzelim ya
zıyı "Dipsiz felaket,, kelime
lerile bağlamış .. 

Dipsiz felaket .. 
Bu tabirin soğukluğu, bü

tün o şaheser zaııyı berbat 
etmiş .. 

Felaketin derini, sonsuzu, 
büyüğü olur amma, dipsizi de 
olduğunu hiç işitmemiştim .. 

Dipsizlik, diplilik maddi 
şeyler için kullanılır.. ( Dipsiz 
kile, boş anbar gibi .. ) Fakat 
manevi bir mefhum olan fe
laket için dipsizlik, nasıl bir 
mikyas olabilir .. 
Düşündüm, düşündüm.. Ben 

anlamadım.. Anlıyan varsa 
buyursun!.. 

GÜNCÜ 

Baht İşi 
Roman 

Odanın içinde geziyorum. 
Kafamın içi karma karışık .•. 
Hiçbir şeyden çekinmiyorum. 

Yalnu benim yüzümden Zey

nebe her hangi bir fenalık 
gelmesi ihtimalinden korku
yorum. 

Zaten İstanbulda <;\aha ne

kadar kalacağımı bilmiyorum. 

içimde bu bizim sakin aşkı
mıza çamur sıçratan kadınla-

ra karşı teskin edilmez bir 
gayz köpürüyor, karanını ver
dim. 

- Haydi Zeynep kalk, di
yorum, aşağı ineceğiz. 

Zeynep hayret ve korku 
ile yüzüme bakb. 

Yazan: V. H. 
- Aşağide ne yapacağız 

Macid ? Dedi. Haydi soyunda 
yat arbk. 

- Uykum yok, dedim. Ca
nımda sıkılıyor. Onların ara
sında belki biraz eğlenirim. 
Haydi kalk. .. 

Çok ciddi idim. Gayri ihti
yari yerinden kalkan Zeynep: 

- Y alvarınm sana canım, 

diyordu. Bu mülevves mahluk
lara uyma ! onlann ellerinden 
her fenalık gelir. Tanıclıklan 
pek çoktur. 

Bileğinden tuttum ve adeta 
sörükler gibi çekerek götür .. 
dum. 

Merdivenleri hızh hızh indik. 
Salondan çılgın kahkahalar, 

J ANADOLU EDEBİY A Ti 
lı--= -13 ncü asır -

Tefrika No. 5 Yazan : İ. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Fakat çok gücenen sulta- Larendede yedi sene otur-

nülülema, padişahın adamına duğu mazbuttur. Buna naza-
" Bizim, saltanatla işimiz yok, ran bu seyahatı da bir yıl 

rahat etsinler, biz gideriz n sayarsak Belihten 615 hicride 
diyerek vazında bulunanlara çıktığı ve Mevlananm 14 de-
( yarın göç var. Dervişlere ğil 11 yaşında bulunduğu 
iradeti olanlar hazır olsun!) anlaşılır. Ve bu suretle 
diyor. Hakikaten ertesi yukarıdaki tahminimizin doğ-
Cumartesi gunu büyük ruluğu meydana çıkar. 
bir kalabalıkla Belihten çıkı- Evlenme çağına gelen Mev-
yor. Bunu duyan padişah lana Celalüddin, Larende de 
bizzat geri dönmesini rica Lala Seyfüddini Sermekandi-
için gidiyorsa da Bahaüddin nin kızı Gevher hatunu aldı. 
(Biz, çıktığımız yere bir daha O vakit 18 yaşında idi. (622) 
dönmeyiz. Bizim ayağımızın Bir yıl sonra Sultan Alaüddin 
çıkbğı yere düşman ayağı Keykubadın bir kaç daveti 
girer! ) diyor. Sipehsalar ve üzerfoe kafile Konyaya hare-
eflaki havarizmin mahvine ket etti. Bizzat padişah ta-
bunu manevi sebep olarak rafından karşılanan Sultanül-

gösterirler. Hicrette mevlana- ülema Muhammet Bahaüddin 
nın 14 yaşmda olduğu söy- velet [1] saraya davet ediidiği 
lendiğine nazaren Bahaüddin halde ( ülemanın yeri medre-
veledin Belihden çıkışı 618 sedir ) diyerek bir medreseye 
dir, Mogolların istilası da bu kondu. 623 Halka vazü nasi-
sene olmuştur. Bu tarihin hatla ömür geçirdi. 
birçok sene evvel olması - Devamı ' '<tr -

ihtimali daha kuvvetli olsa (IJ Bahaüddini veledin kondu-
gerek. ğu medreset Emir Bedrüddinin 

Muhammet Bahaüddin ve- medresesidir. Yolda gelirken, şe

let, Belibten Nişabura gitmiş

ti; orada F eridüddini Attar 
ile görüşmüşler ve Feridüddin, 

Mevlanaya esrarnamesinden 
bir nüsha da hediye etmişti. 

Nişaburdan Bağdata, Mekke
ye, Şama oradan da Malatya 

ve Erzincana gelip Erzincan 
Akşehrinde Melik F ahrüddi
nin zevcesi tarafından yaptı

rılan Hankahta bir müddet 
oturmuş, nihayet Larendeye 
gelmişti. 

gürültüler , konuşmalar geli
yordu. Merdivenin alt başın
da Zeynebin annesini gördüm. 
bizmetciye bir şeyler söylü
yordu, bizi görünce ; 

- Nereye çocuklar, dedi. 
Ben de sizin yanınıza geliyor
dum. Onların arasında canım 
sıkıldı. 

Bizimde yukarıda canımız 
sıkıldı. Uykumuzda yok. Biraz 
oturmak için aşağıya iniyoruz, 
dedim. 

Teçriibeli kadın halimizden 
aramızda fevkalade bir şey 
geçtiğini anlamış olacak ki ! 

- Oğlum çok iyi amma 
içeride biç tanımadığın ha
nımlarda var, dedi. Belki sa
na çıkmak istemezler. Beni 
dinlerseniz girmemeniz daha 
iyi olur. 

- Bu sözler karşısında dur
mak mecburiyetinde kaldım. 
sonra o vakta kadar sıkı sıkı 

hir haricinde Selçuk Sultanının 

' bahçesi yanından geçiyor ve 
( buradan evladımın kokusu geli

yor) diyor. Bunun üzerine balaha
ra bu bahçe Selçuk Sultanı tara· 

fından kendisine verilmiş ve ve
fatında oraya gömülmüştür. Mev-

liinanın vefatından sonra Sultan 
Velet, sık sık oraya gider ve 

üzerine merkat yapılan türbede 
Sema medisleri yapardı. Sultan 

Veledin oğlu Ulu Arif Çelebit 
orada oturmağa başlamış ve bu 

suret le şimdi müze binası olan 
tekke t eessiis etmiştir. 

tuttuğum Zeynebin bileğini 

bırakarak geri döndüm. 
Zeyneple annesi beni takip 

ettiler, Onlarla ne konuştuğumu 
bilmiyorum. Bütün asabım 

gergindi. 

Gece yatakta mütemadiyen 
düşündüm. hiç kimseye bir şey 
yapmadığım halde bu mütevazı 
halim bile alemi tahrik edi
yordu. Bizden ne istiyorlardı? 

Zihnim okadar kanşıkdıki 
bir dürlü dilfüncelerimi SJPala
yamıyordum. 

Nihayet yavaş yavaş sükU
net buldum. arbk slimeti. fi
kirle düıiine biliyordum. Ley
lilann, Kamranların bizimle 
neye bu kadar meşgul olduk
lanna bir türlü akıl irdireme
melde beraber bu evdeki va
ziyetiminde gayri tabiiliğini 
takdir ediyorum. Bilhassa bir
söz beni çok sidirlendiriyor. 

(Deva-nı. yer,.nl 
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İsmi ve soyadı Lira K. Köyü 
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185 
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57 
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419 

83 Pehlivan ali oğlu Naipli 
mehmet 

97 Hacı kerim oğlu Karaağaçlı 
mehmet 

87 Reisköyden deli ha- Reisköy 
lil o. mehmet aga 

96 Reisköyden meh- Reisköy 
met o. molJa Ah-
met 

42 Dedeköyden hacı Koçarlı 
ahmet o. şevki 

56 Molla Abdurrah- Baltaköy 
man oğlu osman 

94 Umurludan musullu Umurlu 
ahmet o. şakir 

29 Kuyucaklı ahmet Teke 

95 Aydında celep ha- Aydın 
fız. salim 

62 Atça nahiye mü- Atça 
dürü mehmet 

25 Dedeköydan bekir Tekeli 
pala oğlu pala 

91 Bezaz hacı şerif Naipli 

66 Kaynak mahalle- Aydın 
muğlalı süleyman 

00 Kahya o . İbrahim Karapınar 

55 Sabık belediye R. Köşk 
Hava k. reisi A. 
Emin B. 

32 Avukat cemal ve Çifte musluk 
rnah. bulusi Aydm terziler 

40 Arnavut o. mehmet Ortaklar 

57 Aydın aaylavı top· 
o. Nuri 

10 Doktor M. Hulüsi 

15 AJ.im oğlu mustafa 
hissesi 

22 Arnavut o. meh
met o. ismail 

29 Hacı mebmet oğlu 
mebmet 

55 Hasan kimil 

Germencik 

Ayd1D cumhu. 

Köşk 

Reşadiye 

Karaata\1ı 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 D. 

Tarla 60 D. 

İncir bahçesi 6 D. 

İncir bahç~si 3 D. 

Tarla 85 D. 

Tarla 60 D. 

Dükkan bab 1 

Tarla 90 D. 

Tarla 50 D. 

Zeytinlik 170 ağaç 

Yağhane depo 

İncir bahçesi 15 D. 
Zeytin A. 12 

Tarla 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağaç zeytin 
İndr bahçesi 32• 

İncir bahçesi 

İncir bahçesi 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 D. 

incir bahçesi 60 D. 

10 ağaç zeytinlik 
incir bahçesi 14 D. 

Tarla 20 D . . 

İncir bah~e. 160 D. 
Bat 6S D. 
Zeytinlik SO D, 

YÜZ 3 

Hudut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garben 
mera, şimalen yol, cenubcn yoJ 
Şarkan yol, garben emir vere

sesi tarlası, şimalen koca ali tar
lası, cenuben mendres 

Sarkan gagalı oğlu hulfısi bah
çesi, garben yörük ali bahçesi, 
şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif vakfı, garben 

ah met ef. basan bahçesi, şimalen 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çak-
mak hatice bahçesi • 
Şarkan hacı kadı oğlu hacı ha

fız süleyman, garben mendres, 
cenuben, şimalen hacı ahmet mah
dumları 

Şarkan çakır ahmet boyderesi, 
garben mendres, şimalen behçet 
ef. veresesi, cenuben banayet 

Şarkan, garben, şimalen, cenu· 
ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 

Sarkan kilar yanko fidanlığı 
ve isterlive bahçesi, g.uben can
ciyan, tepe yolu, şimalen, cenu
ben yol 
Şarkan bahçıvan ali, garben 

yol, şimalen böcekli molla haJil, 
cenuben hafız kadir 
Şarkan ali han oğlu ahmet ça. 

garben koca musa ve yol, şima
len yol ve tepe, cenuben ahmet 
ça. ve yol 
Arkası yol, cephesi ahmet ke

hi n o. ibrahim niyazi 
Sarkan sahibi mülk bahçesi ve 

söke şosa yolu, garben balatçık
tan iki develi b. şimalen sahibi 
mülk c. gümüş yolu 
Şarkan mişon sokak, garben 

yol, şinıalen nalbant kadir, cenu
ben koçar o. bayum 
Şarkan yalkı dere çayı, garben 

ve şimalen arzular yolu, cen:ıben 
hacı aliden müstera arzularlı abdi 
o. bahçesi 
Şarkan degirmenci oğlu dimitri 

bahçesi, garben dalama caddesi, 
şimalen kocaklı bahçesi, cen uben 
çiftlik bahçesi 
Şarkan canbaz zade hediye ha· 

mm bağı, ğarben yol 
Tarkan şose yol, garbe n sahibi 

mülk b. şimalen tahtacı pasa b. 
cenaben arık 
Şarkan ırıklı bahçesi, garben 

çay, şimalen tarik, cenuben seb
ze bahçesi 
Şarkan yol, garben hafız ali 

hoca koca kulak o. osman İbra
him ağa bahçesi 
Şarkan yol, garben yol, şimaJen 

demiryolu, cenuben yol 
Şarkan çirkinceli istinami o. 

incir bahçesi, garben şota yol 
cerdenJi bahçesi, cenuben yol 
Şarkan hatip o. tarlası, ra.rben 

mendres, fİmlllen arif, cenuben 
bo1:gulı vereaesi 
Şarkan çoban otlu fidanlıtı YC 

derek zade otlağı, garben yörük 
hacıyogi bahçeai karaka.t nalbant 
bahçeai, fi malen hacı ali ef. ve 
gece giden bahçeei, cenulten çif
tarlaaı 

Milli emlik aatış taksit borçlanndan dolayı yukarda 

hudut ve evsafı aairesi yazılı gayn menklun Mülkiyeti 261111937 
tarihinden 171121937 tarihine kadar 21 gün müddetle müzaye

deye konulmuştur. Talip olanlann hiıalannda yazılı % 7,5 te-

minat akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatlan 
ve mezkür günde idare heybetinde satılacak müzayedeye iştirak 
etmeleri ilan olunur. (212) 
Gazete ve Delliliye ücreti mali alana aittir. 26,30,8, 

• 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 120 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Park etrafına yapıla

cak beton bordur ve kapı ba
baları eksiltme müddeti lOgün 
uzatılmıştır. 

2 - Bedeli kaşfi 514liradir. 
3 - İsteklilerin şartname 

ve keşifnameyi görmek üzere 

Yazı işleri müdürlüğüne ve 
eksiltmeye iştirak için 3855 
kuruşluk muvakkat teminat
lariyle 271121937 pazartesi 
günü saati onbeşte Belediye 
daimi encümenine müracaatla
rı ilan olunur . 

Aydın tapu sicil 
Muhafız lığndan 

T. sani 1332 defterinin 20121 
numarasında bayraktar Ahmed 

ağa zade Ahmed oğlu Musta
fa namına kayıtlı naipli köyü-

nün terkezlik mevkiinde ta· 
rafları Mehmed çavuş ve haci 

Hasan zevcesi fatma ve Hü
seyin ve tarikiam ile çevrili 

10 dönüm mıkdarındaki incir 
bahçesini bu kerre Mustafa 

veresesinden ' kızı Naciye ile 
oğlu Rüştü mahkemeden al
dıkları ilam mucibi namlarına 
ifraz suretile taksimen tesci
lini istemişlerdir. 

Bu yerin hududlarında de
ğişiklik ve mikdarlarında da 
kaydına nazaeen fazlalık ol
duğu için işbu fazlalığın hu-

dud değişikliği için gazete 
ile ilan tarihinden itibaren 11 
gün sonra mahallinde tetkikat 
yapmak üzere memur gönde-

rileceğinden bu bahçe ile hu
dud münazaası olan ve bah
çada ayni hak iddiasında bu
lunanlar varsa muteber vesa
ikle bu müddet içinde tapu 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

3111938 günü saat 15 de Ay
dın daimi encümeni odasında 
3780 lira 99 kuruş keşif bedelli 

Karacasu kazasında yapılacak 
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. 

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
pısına 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 11/938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme
nıne vermeleri lazımdır. 

sicil muhafıziığına veya keşif 
gunu mahallindeki memura 
484 fiş sayısile müracaatları 

ilin olunur. 
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f!~ Her aradığınızı (!) 
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r.~ Kazım A d 1 ~1 l•l Y ıne ttl 
i+1 ~·1 j,.~ Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursunuz ~.~ 
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f.~ Halk Okul r+~ s,g ve =-~ 
~.~ ··-~ ~ ~J et': =+~ 
~~ ~J 
it'"' Kitaplarında mühim iskonto yapılır ftl 
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1 Okul Talebe r-•1 
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{tJ Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir ,.~ w ~ 
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• • : DOKTOR : 
• • 
J FAHREDDİN SÜGÜR i 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
ı •• Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisasla 

! Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : i ünrinde her gün sabah<ian akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
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Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Se:ıer, İstanbuJda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma
hnı da bu kitaptan öğrenecekzinb:. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
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!•l Taze ve ucuz ilaçlan [•] 
f!] Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları (!) 
~ v~~ N 
~ ~ ,.l E · tE . d [•J 
i•~ mnıye czanesın e [•l 
~ ~ [+J Bulursunuz L•l 
[+~ lstaayon caddeai : Madran palas karfUl :1· 
r1l,,.,.11~11nıı••ı1ıtıı••ı11111"'idll'''ilP''''llP''"llll•'''lllll'''lfflP11q111••tlJlllRllHll1•ı11111uı1111ıu~IP''''llll'"'~ll"''llll'"~ll"''QHt"trıt1ı.,Qlllt"•i111!:~I 
~eını~dlı!:İlh~Rı~ilb~llı~ıllıı~~ftl~illı~~l~U~Uı~lb~U~IJ!"ıııı~J~~lıeııı.~~~ ~ 

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 gürıdelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 
~ 4 =- Dr. HASAN TAHSİN SOYLU ~ r · B_-
lS""" Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk '=3 

~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ ~ 
= Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane = 
ı bin'\sında kabul eder. (111) J 
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S Foto Abbas T oğu ~ 
g F otoğrafcılık ve levazimatı t 
io Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- i 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim"- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- 41 
il mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırm.a~ j 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
( 140 Aydon hükümet bulvarı vakıflar idaresi albuda J 
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