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Telgraf ve Radyo 

Hatay seçimine dair 
Komisyonun raporunu hariciye 

vekilimiz tetkik etti 
~~~~~~-----------

0 a imi mürahhasımız Cenevreye gidecektir 

Filistinde şekavet 
Kudüs 18 ( Radyo ) - Tul

kerim havalisinde otuz kadar 
haydudun dolaştığını haber 
alan hükumet bunları, yakala
mak için askeri kıtaların yar
dımile vasi mikyasta bir ta
rama hareketi yapmıştır. 

Yapılan müsademede üç 
arap ölmüş bir İngiliz neferi 
hafifçe yaralanmıştır. 

Hayfa ve Kudüşte bombalar 
atılmış maddi hasarat kayde
dimiştir. 

Belgratta 
seyrüsefer 
Komitesi toplanıyor 

Roma 18 ( Radyo ) - İtal
ya Yugoslavya seyrüsefer ko
mitesi 12111938 de Belgratta 
toplanacaktır. 

Ankara 18 { A. A. ) -
Hariciye vekilimiz Bay dok 
tor Rüşdü Arasla hariciye 
umumi katibi Numan Me
nemencioğlu ve milletler 
cemiyetinde daimi murah
hasımız dün Hatay intiha 
batı hakkında milletler ce 
miyeti tarafından Hataya 
gönderilen komisyonun ha 
zırladığı rapor etrafında 
görüşmüşlerdir. 

Hükümetimizin bu husus 
taki noktainazarı hakkmda 
talimat alan daimi murah 
hasımız konseyin toplantı 

~ Yeni Bir Hava 
seferi 

sında bulunmak üzer'~ Pa 
zart esi gunu Cenevreye 
gidecelttir. 

Ankaradaki müzakere
ler devam ediyor 

Ankara 18 [Radyo] Şeh-
rimizde bulunan Fransız as
keri heyeti ile müzakereler 
bugün de devam etmiştir. 

Misafirler öğle yemeğini An- ı 
karapalasta yemişlerdir. -·-Danimarka İtalya 
Ticaret muahedesi 
imzalandı 

Roma 18 [Radyo] - Hari~ 
ciye nazırı kont Ciyano ile 
Danimarkanın Roma sefiri B. 
Kröze arasında bir ticaret 
anlaşması imzalanmıştır. 

İspanyada kızıllar 
Mağlup oluyor 

Salamanka, 18 [Radyo] -
Royas mıntakasıııda geçen 
hafta başlıyan Kızılların taar 
ruzu tam bir mağlubiyet şek 
lini almaktadır. .. 
İtalyanın iplik 
Kumaş ihracatı 

Roma 18 [Radyo] - İtalyan 
fabrikalarının 1~37 senesinin on 
ayı zarfında faşisan ve suni 
ipekliklerle yapdıkları kumaş 
ların ihracatı kırk milyon yet 
miş yedi bin kilodur. 

-
İngilterede Jzaııat 
Pahalılığı ile 
Mücadele 

Roma 18 ( Radyo ) 4/11938 
tarihinden itibaren Dlasorya 
şirketi; Roma, Atina, Rodos 
arasında kara tayyarelerile 
bir ha va seferi tesis edecek
tir. 

Kı·al Joı·j Atinaya 
döndü 

Belgrat 18 [' Radyo] - İki 
gündenberi Kral naibi Perens 
Polun misafiri olan Eelen 
Kralı Samajeste Jorj dün 
akşam Atinaya hareket et
miştir. 

Evlenme 
Bay Rifat kerestecinin ktz 

kardeşi Bayan Mihriban ile 
inhisarlar baş müdürlüğü sicil 
şefi B. Derviş Tınazm evlen
me cemiyetleri di.h akşam 
halkevinde kalab· l !-.. oir da
vetli kitlesi huzın iL '' pılmıştır. 

Yeni evlilere s ~~· · t"i!...:: dileriz. 

Hayattan sesler: 

Aydın Spor takımı 
Muğlaya gitti 
Muğla sporcularının geçen 

ay içinde şehrimize yapbkları 
ziyareti iade ve orade bir 
futbol maçı yapmak üzere 
Aydın spor takımının Muğlaya 
gideceğini yazmıştık. 

Geçen hafta yapılması dü
şünülen bu ziyaret bu haftaya 
tehir edilmiş ve gençlerimiz 
dün saat on beşte otübüslerle 
Aydından hareket etmişlerdir. 

Sporcularımıza kalabalık bir 
de seyirci kafilesi refakat et
mektedir. 

Aydınlı gençlere iyi yolcu
luklar ve başarılar dileriz. 

Maçın tafsilatını gelecek 
sayımızda vereceğiz. 
~ 

Öğretmenlerin 
Mesken bedeli 

İlk okul öğretmenlerinin 
mesken bedelinden olan ala-

caklarının üçte birisi geçen 
sene verilmişti .. 

İkinci üçte birinin de bu 
sene verilmesi için icap eden 
münakale vilayet daimi en

cümeninin dünkü toplanbsın
da yapılmıştır. 

Bu suretle, mesken bede
linin üçte ikisi verilmiş oluyor. 

Geri kalan üçte bir alacak 
için de gelecek sene, yine 
böyle bir münakale veilmesi 
takarrür etmiştir. 

Doğum 
Aydın Orta okulu yar di

rektörü ve beden eğitimi öğ
retmeni Bay Nesimi Gürsoyun 

evvelki gece bir oğlu dünyaya 
gelmiştir. 

Küçüğe uzun ve saadetli 
ömürler dilerken ana ve ba
basını tebrik ederiz. Kartaca limanıllda 

Alahsur harp 
Gemileri 

Sansebestiyano, 18 [Radvo] 
Dün Kızılların on bir harp se 
finesi Kartaca limanından 

çıkıp Nasyonalistlerin abluka 
smı yarmağa taşebbüs etmiş 

lerse de muhasır kuvvetlerin 
müessir ateşi üzerine limanla 
rına dönmek mecburiyetinde 

Londra 18 [Radyo] - Ha 
yat bahalılığına karşı Liberal 
partisi büyük bir tazahürat 
hazırlamaktadır. 

Affını mı, affetmeni mi?. 

kalmışlardır. . 
Akşam 'üzeri bir Nasyona 

list muhribi Alikano limanını 

seksen dakika bombardıman 

etmiştir. 

Trablusgarpta 
Altıncı Vereııı 

kongresi 
Trablusgarp 18 (Radyo) -

Valii umumi General Bulbo 
verern hastalığına k~rşı altın· 
cı kongreyi açmıştır. 

Kongraya bine yakın muta 
hassıs iştirak etmiştir. 

D ün, bir tanıdık; benim 
husus1 bir mektubumda 
kullandığım " Affınızı ri

ca ederim,, cümlesini ele ala-
rak dedi ki: 

Sen, onun bunun yazıla
rındaki düşüklükleri, hataları 
bulup çıkarıyorsun.. Ya, sen .. 
Sen de filana yazdığın bir 
mektupta "Affını rica ederim,. 
demişsin .. Bu "senin affetmek-

liğini rica ederim ,, manasına 
gelir .. Halbuki, mektubundan 
anladığıma göre, sen, sana 
havale olunan bir işi yapa
madığın için affedilmekliğini 
istiyorsun .. Bu kadar basit bir 
ifadede, bu kadar büyük bir 
hata yapmaklığm, sonra da, 
tanınmış muharrirlerin yazıla
rile alay etmekliğin, bilmem 

.Devamı 3 ncü sayfada -
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i l içinden röportajlar : 

Köşkte gördüklerim ve duyduklarım . 1 ANADOLU EDEBİY A Ti 
O. Becerik 1 1 - 13 ncü asır _______ , 

Bu günlerde köşk kamununa 1 Bunu yapan köşklülerin, temiz l - -
gidenler, köyün umumi çehre. suya kavuşacakları, iyi bir 1 Tefrika No. 6 Yazan i. Gün 
sinde beliren bir değişiklik hükumet konağı kuracakları 
görürler .. Bütün duvarlar taş, gün, uzak değil çok yakındır. 
tuğla, kerpiç yapı... Hepsi Bunu sezen ve iman eden 
renklerini değiştirmiş beyaza köşklüler dün Parti kongre· 
bürünmüş.. ve bürünmekte... !erinde; köşkün İlçe merkezi 
Köşk ilk okulunun çevirme yapılmasını istediler:. 

duvarları yapılmak üzere te- Merkezdeki bu faaliyetin 26 
melleri kazılmış. parça köyde daha çok hızlan-
Köşkün tarihi camisinin et- dığını da Kamunbayın köy 

rafı duvarla ve süslü parmak- muhtarlarile olan şu muhave-
lıklarla çevriliyor, camiie biti- relerinden anlıyoruz. 
şik mezarlık kaldırılıyor, camii Bir muhtar soruyor: 
örten kurumuş ağaçlar, lüzum- - Bay müdür yolumuzu be. 
suz duvarlar yok ediliyor, bir ğendin mi ? 
umran ve güzelleştirme faa- Hayır, Her yıl yenilene-
liyeti durmadan, hızını artıra- cek yol istemiyorum, esaslı 
rak yürüyor. yol yapalım, gelecek yıllar 

Kalkan mezar taşları yerle- ·yapacak işlerimiz çok.. 
rinden, bir ananın yavrusuna çok doğru Bay müdür .. 
ihtimam ettiği, sanki incine- düzeldelim . 
cekmiş gibi ihtimamla çıkarı- Bir muhtar da söyliyor. 
lıyor, dikkatle taşınıyor, mu- - Bay müdür biz yolumuzu 
hafaza altına alınıyor. üç köy birleşerek köşkten ko-

Türk tarihine karşı bu say- çağa kadar yapacağız ... 
gı ve şuurlu hizmet, bir hükfı- Çok muvafık olur .. He-
met reisinin vazife ve disipline men başhyalım. 
olan bağlılığının ve muvaffa- Şu konuşma bize şunu anla-
kiyet amillerinin en büyük tır; !<öylü yolunu angarya 
remzi olarak kabul edilmelidir. olarak yapmıyor, lüzumunu bi-

Ben Osman Kozanın Akköy lerek, eehmmiyetini takdir ede-
kamunundaki başarılarını, köşk rek işe sarılıyor, ihtiyacını 

Selçuk/arda İlmi ve Edebi iııkişaf 
Muhammet Bahaüddin 628 1 hayrete düşürecek kadar cez-

de vefat etti. Babasının mü- belidir. üçüncü devre Şemsi a-
ritleri Mevlana Celalüddine rayıp Konyaya döndükten 
tabi oldular. "Maarifname ,, sonra başlayıp vefatına ka-
adlı mensur makalatı vardır. dardır. Bu devrede tamamile 
Mevlana Muhammet Cnlalüd- durulmuştur. Mesneviyi yaz-
dini Rumi tasavvuf yolunda dığı, birçok talipleri irsat 
iki büvük ustatdan feyiz aldı. ettiği, hülasa " Mevlana,, ol-
Birisi babası diğeri de baba- duğu devre, asıl bu devredir. 
sının halifelerinden Seyyid Şemsüddini Tebrizinin ter-
Burhanüddin Muhakkıkı Ter- cümei halini layikile bilmiyo-
mızı dir. anane, bn iki zatı ruz. Kaynaklar. onun baba 
Melananın "Süluk Şeyhi,, ola- Kemali Cündi müritlerinden 
rak kaydediyor. Seyyid Bür- olduğunu söyliyorlar. Mevla-
hadüddin Sulnülülemanın ve- na da şiirlerinin çoğunu na-
fatından sonra lKayseriye çe- mına yazdığı bu zatın terci.i -
kilmişti. Fakat bir yıl sonra meihalinden bahsetmez. Mes-
gördüğü bir rüya üzerine nevi de onun bahsinini "Hav-
Konyaya gelip Mevlanaya ficiğer., telakki ederek bah-
hürmetkar bir ustad oluyor. setıniye tahammülü olmadığı-

Mevlanamn hayatını üç de
receye ayırmak mümkündür. 

m söyler. Kendisini şevkalade 
ı gizliyen ve her gittiği yerde 

alelade bir hizmetle ( tarla 
' sulamak gibi ) meşgul olan bu 

zattan Konyada üç kişi isti
fade etmiştir: 

Birinci devre, babasının ve
fatından Şem"üddini Tebrizi-

nin Konya ya gelişine kadar sürer 1 

Mevlana, bu devrede vahdet 

esrarına vakıf, fakat şeriat 
hududunu aşmıyan temkinli 

te kısa bir zamanda yaratarak düşünerek işi esaslı tutuyor. bir sofidir . Ziyaretine gelen-

Mevlana, Sultanı Velet, Sa
lahüddin. Başka memleketler
de kimseyi yetiştirdiği belli 
değildir. Konyaya 642 hicride 
geldi. Mevlevi kaynakları, 

Burhanüddiııin onun geleceğini 
haber verdiğini ve hatta o
nun ıçın gittiğini yazarlar. 
Mevlana Şemsle görüstükten 
sonra dersi, vazı, fetva ver
meyi, hasılı suri sayılan her 
şeyi lerkediyor, gece gündüz 
beraberce sohbet ediyorlar. 
Bu sohbetlerle Mevlananın 
oğlu Sultan Veletle Salahüd
din Zerküpten başka kimse 
kabul edilemezdi. 

hızlandırdığı yükselme ve iler- Türk köylüsüne bu fikir aşı- lerle suhbet eder. Muayyen, 
leme hamlelerini, kendini halka }andığı gün, köy kalkınması yahut gayri muayyen günler-
saydırma, amirlerine sevdirme başarılmış olacaktır . de vazü nusihat eder. Müra-
sırrını köşk camisinin avlısın- Merkez ilçeyön kurul üye- caat edenlerin müşkiillerini 
daki mezar taşlarına verdiği sinden Asaf Gökbelin başkan-

halleder, alimane fetvalar ve-
ehemmiyette buldum. lığında toplanan kamun yön ı rir. İkinci devre, Şemsüddini 

Bu caminin ihata duvarları- kurul kongresinde, Kamunbayla l Tebriz'i. ile mülaki olduktan 
n~n ~aptı~ılm~sı, ~~ıl.la~dır kö~~- 26 köy delegeleri eksiksiz bu- 1 sonra başlar. 
liılerın hır dılegı ıdı . Bu gun lundular . 1 

bu dilek,, d ilek sahiplerini ha- Kongr ede dilekler konuşu-

rekete getiren tatlı bir otorite lurken dikkat ediyorum, her 
ile başarılmış bulunuyor. yıl 50 - 60 maddelik dilekler 

Bu ihata duvarları, köşkün bu yıl 4 - 5 maddede bitiyor .. 
umranına bir temel olacaktır. - Devamı 3ncü ,.sa yfada-

AJ'!ının tefrikaaı: 113 

• 
Baht işi 

Roman 
•• Eve kapablmış bir aşık,, 

gibi görülmem, hakkımda böy
le söylenmesi ve sevdiği ka
dının parası kuvvetile İstan
bulda kalabildiğim zannedil
mesi çok canımı sıkıyordu. 

Ne garip ve ne makus taliim 
var benim yarabbim ? 

Ben nekadar sükuneti sevi
yorsam muhakkak girdiğim 
muhitte etrafımda bir gürültü 
kopuyor. 

Başkalarının çocuk telakki 
edilerek ana koynunda bann
dıkları bir yaşta insan kanı 
içinde yuvarlanmış, ölümler 
atlatmış ve vücudümü iki ye
r inden deldirmiş olduğum hal· 
de bu:~:ı b.'.l~n bir harp ka· 

Yazan: V. H. 
çağı gözile bakanlar buluna
biliyor. 

Genç kalbimin bütün istidadı 
aşkile ve ruhumun bütün sa
mimiyeti ve safiyetile bir kadın 
seviyorum. Lakin aramızdaki 
rabıtayı herkesin dil uzatamı
yacağı bir meşruiyet çerçive
sine sokamıyorum. 

Düşündükçe yese ve ümit
sizliğe kapılıyorum. Nihayet 
kendi kendime bu çapraşık 
vaziyetten kurtulamıyacağımı 
anlıyorum. Birden aklıma 
Adnan ağabey geliyor. Karar 
veriyorum. Yarın ona gidece· 
ğim. Derdimi anlatacagım ve 
bir akıl danışacağım. 

İnsan bir şeye karar verir· 

Şemsin gaip oluşuna ve 
onu aramağa gidişine kadar 

I 

devam eder. bu derecede 
Mevlana, fevkalade coşkundur. 
O ruhi halata vakıf olmıyanları 

1 se büyük bir istirahati kalp 
duyuyor. 

Yatağın içinde yavaşça doğ
ruluyorum, dirseğime dayana
rak yam başımda uyuyan 
Zeynebe bakıyorum. 

Tavanda yanan güçükgece 
ampülünün zayıf ışığı albnda 
yüzü daha gölgeli ve daha 
muztarip görünüyor. 

Her halde uykusu müsterih 
değil ... 

Yüzünde izbrap ve elem 
işmizazlarının izleri beliriyor. 

Aar sıra derin, derin iç 
çekiyor ve anlaşılmaz bir ke
lime mırıldanıyor. Bu zavallı 

kadının hayatımda izbr-apla 
doldurdum ben. Ona acıyo
rum ve onu şimdi daha çok . 
sevıyorum. 

Genç kızlığının en hulyalı 
devirlerinde hayata ve haki
kate bir matuhun soğuk der-

- Devamı ,·a r • 

ağuşile atılan bu kadının ma
zii izhrap engizini düşünüyo
rum. 

Etrafında bu kadar suı mı
saller varken hayatını benim 
gibi atisi meşkfık bir adamın 

mukadderatına bağlamakta 
bir saadet duyan ve bununla 

kanaat eden şu kadın sevil
meğe ve hürmet edilmeğe 
nekadar çok layıkhr ? 

Onu mesut edebilmek ıçm 
çalışacağım. 

Vavaıça eğiliyorum, yarı 
açık dudaklarını bir pusei 

sevda ve minnetle öpüyorum.. 
Güzel kara gözlerini yarı 

açıyor. Muztarip yüzde aşkın 
mesut gölüeleri uçuşuyor. Kol

larını boyn~a doluyor ve 
başımı göğsüne çekerek tatlı 
hafif bir sesle mırıldanıyor. 

Canım Macidim benim. 
(Deva'":ll yano) 
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Kültür Başkatipliği 
Senelerdenberi kültür dikek 

törlüğü başkatipliği vazifesi
sini muvaffakiyetle yapmakta 
olan Bay Şükrü Erenin teka
ütlüğünü istediğini ve bu is
teğinin ait olduğu makamatça 
isaf edildiğini duyduk. 

C. H. P. 
Köşk kamun kongresi 

yapıldı 
Aydın M. ilçesine bağlı Köşk 

kamun kongresi dün merkez 
ilçeyön karul üyelerinden Asaf 
Gökbelin başkanlığı altında 
Köşk parti kurağında toplan-Kültür işlerinde uzun sene

ler hizmet etmiş ve saç ağart
rnış bu arkadaşın hakettiği 
istirahata çekilmeği istemesi 
Pek tabiidir. 
Arkadaşımıza saadetle dolu 

uzun istirahat yıllarını idrak 
etmesini dileriz. 

mış ve bu toplantıda kamunyön 
kurul başkan ve üyeleri ile 
Köşk kamunbayı Bay Osman 

1 
Kozan hazır bulunmuşlar 

·ve kongre konuşmalarını ala
ka ile dinlemişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Bay 
Şükrüdeıı inhilal edecek va
zifeye kjiltür sekreterlerinden 
Bay Nuri Güngör tayin edil
miştir. 

Bay şükrünün tekaüt mua
tnelesi ikmal edildikten sonra 
bu vazifeyi deruhte edecek 
olan arkadaşımız Nuri Güngö
rü tebrik eder yeni işindede 
tnuvaffakiyetler dileriz. 
~!"'"'-~--~--=--~-=========== 
Köşkte gördüklerim 
ve d11ydııhlarzm 

- Baş ar:ı.fı 2 inci Sayfada

l<öylünün istedikleri çokluk 
:Yapılmış ve yapılmaktadır. 

Bunu bilen, anlayan köylü 
en acil ihtiyaclarmı ileri sü
rüyor. 

Kamunun 26 köyünde 3 okul 
11ar bütün kamun çocuklarım , 
okutacak okul istiyorlar .. 

Tarlalarını basan, ekinlerini 
llıahveden çaylara sed istiyor-

lar .. Aydın-Nazilli yolunun kamun 
İçinden geçen kısmını yapmak ı 
İçin mükellef amelelerinin bu
rada çalıstırılmasını isteyorlar. 

Birde şikayetleri var .. Dev
let Demir yolları tren memur
ları yolculara dürüşt muamele 
etnıensinler, daha nazik dav 
ransınlar .. 

Bu mevzua gazetemiz, def
atıa temas etti.. mevcut 
trenlerin bilhassa mahalli Pa
ıar günleri yolcuları istiaba 
kafi gelmemesinden doğan 
bu çok haklı ve yerinde şika
Yetin, önünü almak için, dev
let demiryolları İdaresinin 
b-en ta~ifelerini hakiki ihtiya
ca uyduracak şekilde tanzim 
etrnesile önüne geçilebilir. 

Yeni kamun yönkurulu 
Pdehnıed Sezerin başkanlığın
da, Mahir Vural, Fuat Çimen 
Nuri köşklü ve Halit Sezer
.den teşekkül etti. Tam bir 
ıttifak ve itimatla seçilen bu 
heyet, Köşklülerin, köylerinde 
başlayan umran ve il.erleme 
bareketinde bir kitle halinde 
kaınunbayın etrafında topla
tlacaklarını ve çalışacaklarını 
beUrtmesi itibarile sevinmeğe 
değer. 
Köşk kamununu Köşk ilçesi 

Yapınak dileği , köşklülerin 
lllernleket işlerini hep birlikte 
Paylaşmaları, bir tek insan 
~ihi yürürnelerile kendiliğin
Uen husul bulacaktır. 

Kamun yönkurulunun bir 
yıllık çalışma ve hesap ra
porları okunduktan ye dilek-

ler iizerinde konuşulduktan son
ra yapılan seçim de yön ku
rula Mehmet Sezer, Mahir 
Vural, Fuat Çimen, Halit Se
zer, Nuri Köşklü seçilmişlerdir. 

Kongreden sonra Yeniyön 
kurul kendi aralarında topla
narak Mehmet Sezeri başkan 
seçmişlerdir. 

Mehmet Sezer Parti işlerini 
kavramış çalışkan bir arka
daştır. Geçen yılJarda olduğu 
gibi bu yılda kendisine ve 
arkadaşlarına başarılar dileriz. 

Affını mı, af /etmeni 
•9 mı ... 

(Baştnraf lnci sahifede) 

amma, en hafif tabir ile söy
liyeyim, tuhaflık olur .. 

Tanıdığıma - Yarınki sütu
numda cevap veririm, dedim. 
Ayrıldık.. 

İşte cevabım: 
- Dostum, burada " Affını 

rica ederim ,, demek, " Senin 
affetmeni rica ederim ,, de
mektir. Bunu şu suretle de 
yazabilirdim: " Affımı rica e
derim,,.. Bu da ayni manaya 
gelirdi.. Yani benim affedil
mekliğimi rica ederim demek 
olurdu .. 

Kısa cümle ve az kelime 
ile meramı anlatmak demek 
olan bu yazıya, hata diyebil
mek için muallim Naci dev
rinde olmak lazım gelir .. 

Bilmem, duydun mu veya 
okudun mu, onların bir (Allah) 
kelimesinin, bir " İbadet,, ke
limesinin yazılış tarzı için se
nelerce süren münakaşaları 

vardı .. Mamafih, mistik de ol
sa, senin o bahisleri kavrıya
cak kültürün yoktur. 

O devirler ise çoktan geçti. 
Bu gün, sarf ve nahiv kaide
leri bile iflas etmiş, yeni bir 
gramer tarzına başlanmıştır. 

Haberin yoksa benden duy: 
Mekteplerde bile gramer oku
talmuyor.. Çünkü, dünün sarf 
ve nahiv kaideleri, bu günkü 
halis ve ideal Türkçe için 
kifayetsiz ve sapıktır.. Türk
çenin yeni grameri yapılacak
tır .. 

Anladın mı dostum!.. 
GÖNCÜ 

1 

ilin 
Aydın As. Sa. ...41. Aydın Daimi 
komisyonundan · Encümeninden 

1 3111938 günü saat 15 te Alay erlerinin 45450 kilo A d · d 
ydm aimi encümenı o a-sığır eti kapalı zarfla müna- sında 4071 lira 46 kurus ke-

kasaya konu)muştur. İhalesi şif bedelli Çine kazasinda ya 

271111938 pazartesi günü saat pılacak 5 sınıflı ilk okul ya-

15 te Aydında alay karargahı pısına aid inşaat açık eksilt-
binasında yapılacaktır. Muvak- me usulile eksiltme konulmus 
kat teminatı ( 767 ) liradır. tur. 

Şartname, keşif, metraj, re 
sim ve sair evrak parasız ola 
rak nafıa müdürlüğünde gö
rü)ebilir. 

Şartname komisyonda görü
lebilir. Taliplerin ihaleden bir 

saat evvel teklif mektupları
nı komisyona vermeleri ilan 
olunm. (223) 

12. 15. 19. 24, 

Muvakkat teminatğe 305 lira 
40 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarmı3 /1;938 
pazartesi günü saat on beşe 

kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır. 

Agdı11 Belediye 
Reisliğinden 

1 - Ramazanpaşa mahalle

sinde 78 ada 8 ve 9 parsel uu-

marah ve 18.50 şer metre mu

rabbaı iki parça belediye malı 

arsanın mülkiyetleri açık artır
maya konmuştnr. 

2 Muhammen kıymeti metre 
murabbaı 150 kuruştur. 

3 İsteklilerin şartname-
leri görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne ve artırmaya iş

tirak için yüzde yedi buçuk 

muvakkat teminatlarile 301121 
937 perşmbe günü saat 15 de 

Belediye daimi encümenine 

müracaatları ilan olunur, 
(229) 14 19 24 29 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
6111937 Perşenbe günü saat 

15 te vilayet daimi encümeni 

odasında 6330 lira 28 kuruş 
keşif bedelli Söke - Ortaklar 

yolunun 121380 131540 arasın
da esash tamir ve menfez 

inşaatı açık eksiltme usulile 

eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname; keşif, metraj 

cetveUerile resim ve diğer 

evrak parasız nafıa müdür
lüj'ünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 399 lira
dir. 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 6111 
938 Perşenba günü saat 15 te 
vilayet daimi encümenine ver

meleri lazımdır. 
(244) 19,23,28,l 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendru 

Basıldığı Jer : 

C~ H. P. Baınmevl 

(234) 16 20 26 2 

1 • Al 

ı Aydın Daıııu 

j Enciimeninden 
J 3111938 günü saat 15 de Ay-

dın daimi encümeni odasında 
4305 lira 33 kuruş keşif bedelli 
Nazilli kazasında yapıJacak 5 
sınıflı ilk okul binasının zemin 
kat kısmına ait inşşaat açık 
eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmustur. 

Şarttname, 
resim ve sair 
olarak Nafıa 

görüle bilir. 

keşif, metraj, 
evrak parasız 

müdürlüğünde 

Muvakkat teminat 322 lira 
95 kuruştur . 

İstekJilerin 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 

ilin 
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. 

(236) 16 20 26 2 
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ilan 
Aydın İcra 
dairesinden 

2280 sayılı kanununa tabi~~r. 
Alacaklı: İzmirde Servet Oz

süner 
Borçlu; Hıdırbeylı köyünden 

Hasan oğlu koca İbrahim 
1 - Satılan gayri menkul 

Hıdırbeyli köyünde kavaklık 
mevkiinde ve tapunun teşri
nievvel 341 tarih ve 56 No. 
sunda kayıtlı tapuca 14 dönüm 
olup halen 50 dönüm ve ay
nen Metre Murabbaına çevri

lişinde tahminen 4 hektar5950 

M. M. ve içerisinde incir ağaç

ları dolu olub ayrıca 70 adet 

zeytin ağacı ve birde kerpiç

den yapılmış iki odalı üstü 

kiremitli dam ile birde fırın 
mevcud incir bahçesi. 

Takdir olunan kıymet: ta

mamına 4350 liradır. 
Hududu: Şarkan çay, ve 

Musa bahçesi gar ben ser ban 

Ahmed tarlası şimalen evelce 

molla basan ve halen hafız oğ
lu hacı Hasan cenuben yol ile 
çevrilidir. 

2 - Tapunun kanunusani 
326 tarih ve 42143 numara
sında kayıtlı Hıdırbeyli köyü-

nün kerim oğlu mevkiinde 
tapuca 6 dönüm olup aynen 

metre muaabbaına çevrilişinde 
5514 metre murabbaında ve 
içerisinde tapuca 50 ve halen 
70 adet zeytin ağacı mevcut 
zeytinlik. 

Hudud: Şarkan yol garben 

imam oğlu şimalen Ali dem oğ
lu cenuben cebel ile çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına 350 li
radır. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün ve saat Aydın icra dai-

resinde 25 kanunusani 938 ta
rihinde salı günü saat onbeşte 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır-

ma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 351122 sayıla Aydm icra 

dairesinin muayyen sayısında her 

kesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 

malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 351122 dosya No. 

siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu

karda yazılı kıymetin ~o 7 .S nisbe-

tinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak

kı sahiplerinin gayri menkul üze

rindeki haklarmı hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarmı 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı müsbiteleriyle 

birlikte bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde haklan tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin 

paylaşmasmdan 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

hamme• kıymetin °-o 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

caklarmın mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah-

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temdid ve onbe

şinci gunune tesadüf eden 

9/2/938 tarihinde Çarşamba günü 

aynı saatta 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 2280 sayılı kanuna 

tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan 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

ma ya 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 memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

İki gayri menkul yukarda gös

terilen 25/1/938 tarihinde Aydın 

icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve göterilen artırma şart 

namesi dairesinde satılacağı ilan 

olunur. (243) 
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: 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:~ .... :;::::-:;::::::::::::::ı;:::::.::::::::::::••· 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Sezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

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

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HiKMET ŞÖLENER 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevı 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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S Dr. HASAN TAHSİN SOYLU j 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, <;:ocuk ~ 
~ hastaneleri hliniklerinden me,zun ~ 
~ h l ~ = Hergün asta arını Orta mektep caddesi Eski postahane = 
~ ~ - bin'\smda kabul eder. (111~ -
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J Foto Abbas T oğu 1 
l Fotoğraf cılık ve levazimab 4 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- (}. 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- <! 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ı 
D' mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak .. i istiyenlere kolaylık gösterilir. i 
~. 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ,-.ııiİ 
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