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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASİ HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

60 ıncı yıl dönümü münasebetile 

Kızılay Telgraf ve Radyo 
~·--İnsanlı ğm bazı bazı uğradı 

ğı musibetler, darbelerine ma

ruz kaldığı felaketler olur. 1 

Büyük Şef 
1 Türkiye Suriyeyi müst~kil ve mesut 
l görmekle bahtiyar olacaktır dediler 

Bunlar; kasabaları, şehirleri 

tahrip eden; evleri yıkan; ya

kan, hanumanlar söndüren su 
baskınları, yer teprenmeleri ve 
büyük yangınlar gibi hazan 
llıevziidirler. 

! HükUmet bir resmi tebliğ neşretti. 
1 .. Ankara 23 [A. A.] - Ata- 1 Ankarada bulunduğu müd-

Bazan da harp gibi insani- 1 turk Ankar~ şehir lokanta- det zarfında Suriye başvekili 
sında davetlılerle bulunurken Cemil Mardem T·· k" b 

Yetı"n bu''tu··n b" · d unyesın e mües-
!iir olurlar. 

Afet; ister mevzii olsun 
• 1 

lster şamil olsun daima umu-
tni bir ısbrap doğurur. 

Her ısttrap bir teselliye ve 

ıshrabı tevlid eden yara da 

tedaviye muhtaçtır. 
Tabiat bir gün şuursuz öf

~esile bir nehiri şişirir, yata

~•ndan taşırır ve o güne ka-
.ı... vuuu ,..~&1dfll1Ud. vuucu• 

istifade edn insanlarına boğ
durur. Evlerini yıktırır. 

Bir yanğın; bir kasaba hal

kıı:ll çıplak, yurdsuz ve aç 

bırakır . 
Hasis menfaatlarm kamçı

ladığı gem vurulmaz ihtiraslar 

Yüzünden bazen beşeriyet bir

birinin boğazına sarılır. harp 

denilen korkunç canavar her 
Yeri kan, ateş ve ölüm çen
ber\le sarar. 

İşte tabiatın, ihtirasların 
beşeriyetin sinesinde yarattığı 
fa.cıaların acısını dindiren, ya
ta.larmı saran, açları doyuran 
açıkları barındıran, biricik 
Şefkat müessesesi bu gün ve 

bu gece kuruluşumınu altmı
Şırıcı yılını kutlulayacağımız. 
(l<.ızılay kurumu) dur. 

b d A , ur ıye aş-
un an malumattar olan hari- vekili Celal Bayar ile m"lAk' 
. kT T u a ı 

cıye ye ı ı evfik Rüştü Aras olmuş, Hariciye vekili Doktor 
ve dahiliye vekili Şiikrü Kaya, Arasla müteaddit defalar gö-
arkadaşı ile birlikte misafiri rüşmüşler ye cumhuriyet hü-
bulunan Suriye başvekili Ce- kametinin diğer ricali ilede 
mil Marderni Reisicumhura temaslarda bulunmuştur. Bu 
müsaadelerile takdim etmişler- görüşmeler esnasında iki 
dir. Atatürk Suriye başvekili memleketi alakadar eden bü-
ve seyahat arkadaşı Adil Ars- tün meseleler bahs mevzuu 
lanı nezdlerinde ahkoymuşlar- ?l~uş ve büyük bir samimiyet 
dır Cere d ·•k Al ıçınde cerev~n ... ..J~- ı • · yarı e en mu a ernP bundan sonra hasıl olan mu-
kım muhabbetle selamladıkla· tabakat dairesinde çalışılması 
rını ve Türkiyenin Suriyeyi takarrür etmiştir. 
müstakil ve mesut görmekle Halep 24 {Radyo] - Anka-
bahtiya r olacağını beyan bu- ra yolu ile Paristen gelmekte 
yurmuşlardır. olan Suriye Başvekili Cemil 

Ankara 23 [ A. A. ] - Su· Mardem buraya gelmiştir. 
riye başvekili Ankaradan Şu· Başvekil Cemil Mar dem kea 
riyeye müteveccihen hareket disile görüşen gazetecilere her 
buyurmuşlardır. Bu resmi zi- iki memleket istiklalimizi ta-
yarete ait resmi tebliğ şudur. mmağa haaırdır demiştir. 

~---------~------~~~~• Zonguldakta Kubilay Bu sene ilıı·acatımız 
ithalatımızdan 
faz tadır . 

Ankara 24 [Radyo] ~ ista-
tistik Umum müdürlüğünden: 

On bir aylık harici ticaret 
istatistiklerine göre ikinciteş
rin 1937 sonuna kadar idhala
tmız yül milyon lira ihraca
tımız 117 milyon liradır. 

Geçen senenin aynı ~yına 
naZaran ithalatta 17 mılyon 

ihtifali 
Zonguldak 24 [ Radyo ] -

Kubilayın şehit olduğu günün 
yıldönümü münasebetile halke
vinde bir toplantı yapılmıştır. 
Halkevi başkam nutkunda 
inkilap yolunda canını bağış
lıyan Kubilayın hayatından 
bahsetmiş ve ismi sayğı ile 
anılmıştır. 

Bundan sonra da halkevi 
müzik kolu tarafından bir 
konser verilmiştir. 

Hayattan se~ler: 

Atatürk anıtı için 
Ti!şkil olunan 
Komisyon toplandı 

Şehrimizde yaptırılması ta
karür eden Atatürk anıtı için 
belediye reisi Nafiz Karabu
dağın başkanlığında bir ko
misyon seçildiğini geçen gün
kü nüshamızda haber vermiş
tik. 

Parti ilyön kurul üyelerin
den B. Etem Menderes, avu
kat Neşet Akkor, Halim Ay
sın, Bayan Ruhiye Tellioğlu 
ve Milli Aydın bankası mü
dürü Bay Akilden teşekkül 
eden komisyon dün öğleden 
sonra belediyede ilk toplan
tısını yapmış ve bu hususta 
bazı kararlar almıştır. 

Ulu önderimizin hatırasını 
bütün tarih boyunca yaşata
cak olan anıt için en az vü7 
lamamen hazırlandıktan son
ra bir proje müsabakası açı
larak ve bu müsabakada bi
rinciliği kazanan sanatkar 
anılın inşasını deruhte ede-

cektir. 
- <:>: - -

Nahas paşa iyileşti 
Kabre 24 [Radyo ] - Beş

vekil Nahas paşa hastalığından 
beri ilk defa sokağa çıkarak 
Başkatip Ahmed Mahir paşayı 

ziyaret etmiştir. Nahas paşa 
bundan sonra ayan meclisine 
ziyaret etmiştir. 

Irak meclisi açıldı 
Bağdad 24 (Radyo) - Kral 

Birinci Gazi Meclisin açıhs 
nutkunda Irak ile komşu hü
kumetlerin ve İngiltere i\e 
münasebatın iyi olduğunu ve 
Suriye ile münasebatın kavile
şeceğini söylemiştir. 

--~ .. - -

Her yıkılan ev halkının ba-
Şlna çadır kuran, her titreyen 

Çlplağm sırtına bir örtü veren, 
her aç karını doyuran, her 

lira ihracatta ise 16 milyon 
fazlalık vardır. 

_---;-

Karadenizde fırtına 
hühüm sürmektedir 

Hayvan mahfeli 

kanayan yaraya bir sargı ve 

tükenmez bir şefkatle koşan, 
her derde derman olan bu 

llıüessesenin hududu yoktur. 
O bütün beşeriyet içindir. 

Ve. beşerin kurduğu en insani 

bir tek müessesedir . 
Minnet sana, şükran sana 

l<.ıı.ı la y. 

Zonguldak 24 [ Rzdyo) -
Dün akşam denize açılan 
Sadıkzade vapurlarının aki
betlerinden haber alınamamıştır 

Yolda bulunan vapurlar fır
tınanın şiddetinden Ereğli ve 
Amasra limanlarına sığınmış -
lardır. Karla beraber şiddetli 
yıldız karayel esmektedir. 

Telgraf ve Telefon hatları 
bozulmuştur. 

- -<> -

Ç 
olak celep oğlu Mustafa 
anlatıyor: 

Bir çiftim vardı. Bun-
larla, onun bunun tarlasını, 
bahçesini sürer, çoluk çocu-
ğumun nafakasını ·emin et
meye uğraşırdım.. Dünyada 
mal, mülk, bahçe, tarla, ser
vet namına yalnız bu iki hay-
vancığımız vardı ve onların 
üzerine titrerdik.. 

1 

Bu öküzler, evımızın ençok 
ihtimam g'ören, en çok takay
yüde mazhar olan, evin insan 
sakinlerinden fazla itibarda 

1 bulunan rükünleriydi. 
\ Geçen gün, yine bir bahçeyi 

sürmek için kattım bu kara 
gözlüleri önüme.. Onlar, ke
yifli keyifli gidiyorlar, ben de 
arkalarından yürüyordum .. 

-Devamı 3 ncü sa~·fada -
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Buhran ve muvazene 1 
vergileri indiriliyormu? 

ANADOLU EDEBİY A Ti - 13 ncü asır -~ --
Tefrika No. 11 Yazan . 1. Gün . Bütçe muvazenesini bozmiyacak 

derecede ve imkan nisbetinde bir 
tahfif yapılması tetkik olunuyor 

Selçuklaı·da ilmi ve Edebi inkişaf 

Hizmet erbabının maaş ve istihkakları üzerinden halen 
ödemekte oldukları buhran •ve muvazene vergilerinin çok ya
kın bir zamanda tahfif edileceğine dair bazı gazetelerde de-
vamlı neşriyata tesadüf edilmekte ve bu husuata bir takım 
tahminler yapılmaktadır. 

Büyük Şefin nutuklarındaki 
yüksek direktif dahilinde, hiz 
met erbabının ödemekte ol
dukları buhran ve muvazene 
vergileri üzerinde, büdce mu
vazenesine halel gelmiyecek 
derecede ve imkan nisbetinde 
bir tahfif yapılması için lazım 
gelen tetkikler devam etmek
tedir. 

l Orta okulun 
1 Yurt hesapları tetkik 

edilecek 

Bahis mezuu olan tahfif, Baş 
vekilin nutkunda da tesbit 1 

Orta okul yurt hesapları
nın tetkikine vilayet .daimi 
encümenince karar verildiği 

ve bu iş için hususi muhasebe 
yar direktörü Fahri ile vilayet 
encümeni başkatibi Mazhar 
Edgüer ve belediye yazı işleri 
müdürü Asaf Gökbelin me-

edildiği üzere, büdçe muva- J 

zenesi esasını bozmıyacak su-
rette senelere bağlanarak İçra 
edilecek olan mikdarını şimdi 
den rakamla söylemek kabil 
değildir. 

Hizmet erbabi maaşları ü
zerinden alınmakta olan ve 
büdçenin içinde mühim bir 
mevki tutan buhran ve muva
ıarı ve ouıııatın • ouacey~ y- '.: 

v • 

1 
a 

pacagı tesır er halen Maliye 
Vekaleti Mali Tetkik Heyeti 
tarafından hesab edilmektedir. 

. Yapılu;ıakta olan hesapların 
nıtecelerı kısa bir zamanda 
alınarak bu husus için bir ka
nun projesi hazırlanacağı ve 
Büyük Millet Meclisine sevk 
olunacağı haber alınmıştır. 

Tahfif yapılırken muvazene 
b_uhran, kazanç vergilerin~ 
a_ıd bükülerin de birleştirilme
sı düşünülmektedir. 

Ulustan 

Aydının tefrika•ı: 118 

mur edildikleri haber alınştır. .... 
Şoğuklar başladı 
İki giindenberi Aydında 

şiddetli soğuklar başlamış 

bulunmaktadır. Evvelki gün 
yağmurla beraber etraf dağ
lara kar yağmış, dün sabah-

rağmen ·sühunet d;rices~i~ 
çok düşük olduğu istidlal edi-
li~ordu. Hususi surette yap· 
tıgımız rasat neticesinde dün 
akşam saat 20 de suhunet 
derecesi tam sıftrm üstünde 
beş idi. 

Diğer taraftan Menderes 
nehri haylı kabarmış ve bazı 
mıntakaları ve yatagını tama
~~n doldurarak ovaya yayılma 
ıstıdadı göstermeğe başlamış 
isede soğukların bastırmasile 
sular tekrar çekilmiştir. 

Baht İşi 
Roman 

Yazan: V. H. 

Sultan Velet, Allaha hamd 
ve Peygambere ve evladına, 
ashabına salatü selam vere
rek mesneviyi bitiriyor. Baş
ka hiç bir delil elmasa yalnız 
bu son söylediklerimiz kifayet 
eder. Mesnvi altı cilttir ve 
yedinci cilt, Mevlanaya isnat
tan başka bir şey değildir. 
Fakat bu yedinci cildi kim 
yazdı? Lisan itibarile de Mev
lanayı hatta kötü bir surette 
taklit bile edemiyen bu mu
harririn "İdris Bitlisi,, oldu
ğunu söyliyenler vardır. Na
hifi de mesnevinin yalnız altı 
cildini nazmen tercüme ettiği 
halde "tefsiri mevakip,, sahi
bi Fer ruh İsmail bu yedinci 
cildi de nazmen tercüme ede
rek ona ilhak etmiş ve bu 
suretle yedi cilt olarak basıl
mıştır. İsmail Rusuhinin şer
hine gelince, o zamanlarda 
kadı zedelerin taassubu ve 
padişahın onlara Cteveccühü 
yüzünden istemiyerek şerh 
etmiş olsa gerektir. ısmail 

11ncmbinin hu fikv tevit eden 
yazının Hafot efendi kütüpha-

ı nesinde el yazması mecmuasında 
bulunduğunu hoca Baki, Kon
ya müzesi müdürü Bay Yusuf
tan duyduğunu söyledi, fakat 
kendisi görmemiş. 

Mesnevinin bir çok şerhleri 
vardır. Bu şerhlerin meşhur
ları İsmaili Rusuhinin tamam 
ve hatta doğrucası fazla, sarı 
Abdull~hın tamamlanmış türkçe 
şerhlerıle Yusuf dedenin arap
ça şerhidir. Zamanımızde pos-

- Peki Zeynep aynı mah- ı 
zur ve tehlike bu evde yok 
mu? 

- Hayır Macid; bu eve 
~imse el uzatamz. Olsa olsa 1 

ışte böyle kendini bilı&ez bir 
kaç muhteris kadınm dili u
zanır. 

Küçüklükten beri beni ko
valayan talisizliğin bu saade
ti şimdiye kadar elimden al
mamasına şaşıyordum. 

Pekala başka bir yerde, 
mesela benim evimde de bu 
müşterek hayatı yaşayabiliriz. 

- Ne diyorsnn Macid ? 
hangi evinden bahsediyorsun? I 

Amma senin dediğin şekil-
de her şey melhuzdur. 

ta ve telgraf nezareti ecnebi 
kalemleri şef;iğinden mütekait 
Ahmet Avni de şerh etmekte 
idi. Ya bitmiştir, yahut bitmek 
üzeredir. Mesnevinin metni 
ve şerhleri matbudur. 
DİVANI KEBİR : İsmi gibi 

hakikaten büyük olan bu di
van, Mevlaııanın asıl coşkun
luğunu, şairliğini, kudretini 
gösteren şiirleri ihtiva eder. 
Şiirde çok defa " Şems ,, ve 

hazan " Hamuş ,, , Sazan da 
"Salah, Salahiiddin, Hüaamüd
din ve Velet ,, mahlaslarını 

kullanır. " Şems ,, mahlasile 
yazdığı şiirler, divanından ay
rılarak "Şemsülhaka yik,, adile 
aynca basılmış ve bu müna
sebetle de Mevlananın bu adı 
taşıyan diğer bir divanı oldu
ğu zannı meydana gelmiştir. 

"Mevlana,, ve "Rumi,, mahlaslı 
bazı şiirleri şüphelidir. Çüokii 
bunlar eski divanlarda yoktur. 
Zamanında yazılan divan-ki 

bunu Mogollar İrana götür
müşler ve nihayet Şah İsmail 
safeviden sultanı Divani Mu-

Karahisar me~ıe""~ı·h'·a. ne-'~-'f~_. .. 
. sıne ıs-

tmsah için alınmışken tekke-
nın yandığı zaman kurtarıla
mamıştır. Fakat bu nüshadan 
yazılan, mukabele ve tashih 
edilen diğer bir nüshası • ho
c~m, ~bu nüshanın hicri sekiz 
~uz kusurda yazıldığını söy-
lıyor : Ko~yada müze kütüp· 
~anesındedır. Hindistan ve 
ıranda bir çok defalar basıl
mıştır. Nikbolsunun da divanı 
kebirden müntehabatı vardır. 

- Devamı var • 

iyi bir erkeksin Macid. Sana 
teşekkür ederim canım. 

Bu gece çok öksürdüm. Her 
halde gündüzkü üşümenin te
sırı olacak. Sabahleyin de vü
cudumda tatlı bir kınkhk 
göğsümde bir ağrı ile uyan~ 
dım. 

Onu öperek teskin etmeğe 
çalışıyorum. 

- Canım ne oluyorsun ? 
Diyorum. Niçin kendini böyle 
hırpalıyorsun ? Saadetimize 
kim gölge yapabilir 7 

- Mesela kiralayacağım 
küçük bir apartmanda,. 

1 Onun da hakkı vardı. Ben 
~ erkekliğimle tahammul ede-

r 

mediğim vaziyeti ona tekrf 

Zeynep : derece koydu ve 
hararet 37 buçuk .. 

Güzel parmağile beni teh
dit ederek· 

' 

Hınçkırarak cevap veriyor. 
- Sözlerinin gelişinden anlı

yorum ki sen buradan ayrıl
mak istiyorsun. Akşamdanbe
ri hep bu mevzu etrafında 
konuştun. 

- Peki. bu evden ayrılmak 
demek senden ayrılmak demek 
değildir ki... 

Sana bu evdeki rahatı te
min edemesem bile kimseye 
muhtaç etmeden yaşatabilirim. 

- Macid hu bir hulyadır. 
Bunun tahakkukuna imkan 
yoktur. 

Ben seninle beraber olduk
tan sonra bir çadırda bile 
mesut olurum. 

Lakin bu şeklin o kadar 
çok mahzuru ve tehlikesi 
var ki ... 

d
. ı 

e ıyordum. 

- Hakkın var Zeynep, di
yorum. Şimdilik acele bir ka
karar vermek mecburiyetinde 
degiliz. İcap ederse bir hal 
çaresi düşünürüz. 

Sen üzülme bakayım. Seni 
ağlatmamak için ben kanımın 
yarısını akıtmağa razıyım. 

Meyüs ve gamlı bir bakışla 
yuzume bakıyor. 

. - Sen çok metin ve çok 

y Beğendin mi simdi yap-
bgını ? dedi. Bugün yatakta 
hapissin. Kalkmak y k ı 
D·· k.. asa . 

un u gezmenin acısı cıka-
ca~ işte böyle.; · 

Oğleye doğru doktor geldi. 
Muayene etti. Göğsümü uzun 
uzun dinledi. 

. - Bana bak delikanlı de
dı. 

Halinde bir ciddiyet vardı. 
Eski şenliği kalmamıştı . 

J>.-vamı varıa 
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Danıızlığa elverişli 

olmıyan hayvanlar 
iğidiş edilecek 

Vilayet dahilindeki hayva
natı bakariye ve fersiye nes
linin islahı için iki koldan ih
sa ameliyesinin başlanmasına 

vilayet daimi encümenince ka
rar verilmiş ve bu iş için vi
layet jeotekni mütehassısı 
Cemil Coşar ile aygır deposu 
ve merkez baytarı Nazif Şener 
memur edilmişlerdir. 

Bunlar vilayetimizde mev
cut bütiin hayvanları muaye
ne ederek neslin ıslahı bakı· 
mından fenni evsafı haiz ol-
mıyanların husyelerini çıkar
mak suretile diğer hayvanlarla 
çiftleşmelerinin önüne geçe
ceklerdir. 

Dünkü nüshamızda encü
menin bu kararı yanlışlıkla 
sıfad ameliyesine başlanacak 

şekilinde yazılmıştır. Bu ciheti 
tashih ederiz. 

~~ 

Hayvan makteli: 
(Baştaraf lnci sahifede) 

Hayvanlar, Dedekuyusunun 
biraz ötesinde Y antop döşe
mesi denilen yere varmışlar
dı.: Ben, tabakamdan bir ci
gara sarmak, onu yakmak, 
biraz da avare ve yavaş yü
rümek yüzünden epeyce geri
de. kalmıştım .. 

Öküzlerimden birinin acı 
acı böğürmesi üzerine hızlan
dım.. Yalnız birisi görünüyor
du ve gözlerini önüne dikmiş, 
başını bacaklarının hizasına 
kadar eğmiş, bir yere, bir 
şeye bakıyor ve mütemadiyen 
bağırıyordu .. 
Koştum hayvanın yanına .. 

Bir de ne göreyim; bileziksiz, 
geniş ağızlı, kör bir kuyu ve 
benim zavallı hayvanım, ku
yunun dibinde.. Gözüyle yan 
yan bana bakıyor, benden is
timdat ediyor, sanki dile gel
miş (Beni kurtar ) diye bağı
rıyordu .. 

Deli oldum, saçlarımı yol
dum.. Çaresizlik, bir şey ya
pamamak aczile kıvrandım. 
Neden sonra aklım başıma 
gelir gibi oldu. Mahalleye 
koştum, ona buna yalvararak, 
el ayak öperek macerayı an-
lattım. İyi yürekli komşularla 
kuyunun başına geldik. 

Bu yanık ses, bu yanık akı
bet ve bir ailenin biricik ge
çim ve yaşama vasıtası olan 
bir varlığının maruz kaldığı 
büyük tehlike karşısında bü
tün komşular gayrete geldiC. 
Uğraştık, ugraştık .. Takatimiz 
bitinceye kadar, en son kuv
vetimiz tükeninceye kadar 
uğraştık.. Fakat kurtulamadı. 
Kurtaramadık zavallı hayvanı .. 

Her sene bir iki hayvanı 
kurban eden bu katıl kuyu, 
bari bundan sonra kapansa da, 
bir başka ailenin de, bizim 
gibi boynunu bükmese!.. 

GÜNCÜ 

AYDIN 

Halkevi dergisi 
için bir anket 

açtık 
Dergiye en güzel ve 
orijinal bir isim bula
na mükafat verilecek 

Halkevimiz, bir mecmua çı
karmıya karar vermiştir. 

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, evlerin ilmi, 
içtimai ve milli bünyesi üze-

rinde t~tkiklerde bulunmak 
ve mahalli etütlere kıymet 

vermek, muhitin halk yaşayış

ları, foklori ve yığınların iç
timai nizamlarını incelemek, 

Halk şiirlerini, darbı meselle
rini, hikayelerini derlemek gi
bi en mühim mevzularla uğra-

şacak olan bu mecmuanın ismi 
için bu günden itibaren bir 
"Anket,, açıyoruz. 

Bu isim için düşündi.ikleri
miz: 

Bir kelime olacak 
Muhit• tebarüz ettirecek. 
Türkçe olmağla beraber 

gayri menus bir kelime olmı
yacak.. 

Gelen cevaplar, bir heyet 
tarafından tetkik edilerek be
ğenilen ismin sahibine mecmu
anın bir yıllık abonesi hediye 
edilecektir. 

Cevaplar Aydın gazetesi 
adına gönderilmelidir. 

Cevapların nihayet ikinci 
kanunun beşinci gününe ka
dar gönderilmesi lazımdır. 

Anketimize geleıı 
cevaplar 

Halkevi tarafından çıkarıla
cak kültür mecmuası için aç· 
tığımız ankete ilk olarak be
lediye reisi Nafiz Karabudak 
cevap vermiştir. 
B. Nafiz Karabudak mecmua

ya Zeybek isminin konulma
sını tavsi;e etmekte ve bu is
min Aydında çıkarılacak bir 
kültür mecmuası için en ori
jinal bir ad olacağını ilave 
etmektedir. 

B. Veysel Kültür 
Tekrar Aydıra 

neklediyor 
Halkevi gösteril komitesi 

üyesinden arkadaşımız Diş 
doktoru B. Veysel kültürün 
Nazilli basma fabrikasındaki 
vazifesinden çekildiği ve tek
rar Aydına gelerek eskisi gi
bi şehrimizde serbest çalışa
cağını memnuniyetle haber 
aldık. 

Gerek mesleği liyakatı ve 
gerekse nezaket ve dürüstlü
ğü ile herkese kendisini sev
dirmiş olan arkadaşımıza 

hoş geldin der iyi başarılar 

dileriz. 

• Karacasu icra 
dairesinden 

Alacaklı : Karacasudan 
Mustafa mutaf ve saire 

Borçlu : Karacasudan Ne
cip Büyük boyacı 

Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu ! Han ve içindeki kah 
ve ve damı 

Gayrimenkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı nu
marası ; Çiftlik köyünde çar
şıda sağı sahibi ferağlar, solu 
arkası ye önü yol ile sınırh 
kahve ve damı havi 

Takdir olunan kıymet ; 
2233500 sehimden 2302800 
sehmi 1462 lira. M. Bedelli. 

Arttırr:rıamn yapılacağı yer, 
gün, saat : 19111938 Çarşaba 
saat 10 da 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 16/12/37 tarihinden 
itibaren580/582sayıla Karacasu icra 
dairesinin muayyen sayısında her 
ke~in görebilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 5801582 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,5 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 haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 20 
~0• içinde. ~vrakı müsbiteleriyle 
bırlıkte bıldırmeleri 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 ihal 
edilir. Ancak artırma bedeJi mu: 
hammea kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacaj'ı
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 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci gunune tesadüf eden 
3/2/938 tarihinde Perşembe günü 
aynı saatta yapılacak olan 
artırmada, bede]i satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkuJle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve satış talebi düşer. 

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-

YÜZ 3 

ilin 
Tüı·k spor kurumu 
Aydın bölgesi 

' Başkanltğıntian 
3111938 tarihine tesadüf eden 

pazartesi günü saat onaltıda 

Aydın spor bölgesi binasında 
(8552) lira (74) kuruş keşif 
bedelli Aydın spor sahasımn 
futbol alanı ile koşu pisti ve 
parmaklıklarının inşaatı açık 
eksiltme usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu inşaata ait şartname, 
keşif, metraj resim ve diğer 
evrak parasız olarak bölge 
bürosundan tedarik edililebir. 

Muvakkatteminat (641) lira 
50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup
ları ve ehliyeti fenniye vesi
kası ve ticaret odası vesika
larile 311/938 pazartesi günü 
saat onaltıya kadar Aydın spor 
bölge binasındaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(231) 15 21 25 29 

ilin 
Karapınar Belediye 
Reisliğinden 

İnhilal eden Belediyemiz 
muhasip ve veznedarlık ve-

' kaletine talip olanların evrakı 
müsbiteleri ile beraber Kara 
pınar Belediye riyasetine mü
racaatları ilan olunur. 

[249] 24,25 

ilin 
Aydın daimi 
Encümeninden 

10111938 pazartesi günü saat 
15 de Aydın daimi encümeni 
odaaında 979 20 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Nazilli yolunun 
muhtelif mahallerinde kaldırım 
inşaatı açık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve keşif evrakı 
parasız olarak nafıa müdürlü
ğünden alınabilir . 

Muvakkat teminat 73 lira 
50 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarını 10111 
938 pazartesi güaü saat 15 şe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır . 

(251) 25,28,1,5 
-= 

maya çık..ırılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 
faı-k ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Mezkur han yukarda gös
terilen 19/11938 tarihinde Karacasu 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve göterilen artırma şart 

namesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (252) 



tOZ: 4 AYDIN SAYI : 126 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiata 

Meşe kömürü 992 kental 50 kuruş 

1 Aydın vilayetinin merkez kazası dahilindeki kolan 
kaya ormanından Çlkarılmış yukarıda miktarı yazılı kömür 
41111938 günü saat 14 orman dairesinde arttırma ile yapıla-

caktır. 
2 Beher kentalinin muhammen fiatı 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 36 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavele projeleri orman dairesi yer-

lerden alınır. 
5 - Satış umumidir. [245] 21,23,28,1 

Aydın orman idaresinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen vahit fiatı 

Meşe kömürü 213 kental 50 kuruş 

1 _ Aydın vilayetinin merkez kazasl dahilindeki bulut alan 
ormanından çıkarılmış yukarıda miktarı yazılı meşe kömürü 
41111938 günü saat 15de orman idaresinde arttırma ile satışı 
yapılacaktır. 

2 Beher kentalinin mehammen fiab 50 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 11 lira 74 kuruştur. 
4 _ Şartname ve muhavele projeleri orman idareleri yer-

lerden alınır. 
5 Satış umumidir. [246] 21,23,28,1 

ilin 
Aydııı tapu sicil 
Muhafızlığından 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
6111938 Perşenbe günü saat 

15 te vilayet daimi encümeni 

odasında 5320 lira 28 kuruş 

keşif bedelli Söke - Ortaklar 

yolunun 121380 131540 arasın-

da esaslı tamir ve menfez 
inşaatı a ~ık eksiltme usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname; keşif, 

cetvellerile resim ve 

metraj 

diğer 

evrak parasız nafıa müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 399 lira
dir. 

İsteklilerin teminat mektup
larile, ehliyeti fenniye ve ti-

Aydının orta mahallesinde 
doğusu yol batısl ayan karısı 
habibe poyrazı sulu mustafa 
kıblesi iraz nine ile çevrili 
arsanın Hasan oğlu Mustafa
dan intikalen kendisine kaldı
ğını oğlu oğlu Ali ibraz etti
ği ilmühaherle bildirilmiş ve 
bu yer yola tesadüf ettiğin

den belediye meclisince mez
kur mah Jlle mukabil 5227 be
lediye h arita sayılı mahal ve
rilmiş ve kadastroça 27 pafta 
38 ada 6parsel sayıya isabet
etmi isede mülkiyetinin kime 
aid olduğunun gerek kütük 
ve gerekse tahrir varakasında ı 
göstermemişlerdir. Mustafa 
oğlu Ali ise babasından kalan 
yere mukabil Belediyece ken
dsine verildiğinden bahisle ta
sarruf hakkının tanınmasını 

istemektedir. Sözü geçen yer
de mulkiyet veya her hangi 
bir aynı hak iddiasında bulu
nanlar varsa gazete ile ilan 
tarihinden 11 güıı sonra ma
halinde tahkikat için gidecek 
memura ve yahutta o güne 
kadar tapu sicil muhafızlığına 
muteber vesaikle birlikte 487 
fiş numarasile müracaatları 

1 caret odası vesikalarını 6111 
938 Perşenba günü saat 15 te 
vilayet daimi encümenine ver
meleri lazımdır. 

ilan olunur. (250) 

r······· Abone şeraiti ..•..... i 
; Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
i Altı aylığı 3 liradır. i 

İdare yeri: Aydında C. H. ~ 
P. Basımevi. i 

• gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- E 
: lar için idare müdürlüğüne ! 
i müracaat edilmelidir. i . . .................................................... 

f mtiy.az sahibi ve Umumi Neşriyat 

Miidlbii : Etem Mendrea 

Baaıldıj'ı yer : 

- .. C. H. P. Baauııe•I 

(244) 19,23,28,l 

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 vesikalarım3 111938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme· 
nine vermeleri lazımdır. 

(234) 16 20 26 2 
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r+E OPERATÖR ~! 
~~ ~~ 

~ ~ 

f•l Dr. Nun· Erkan r•~ ~ ~ 
Ft~ Birinci sınıf mütehassıs r+~ M ~ f+l Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ft~ 
[+] Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ft~ 
[t~ her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. ~ 
f~ 130 r.1 
~= --
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i§: Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

t Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ Paris Malatiroloji mek!ebinden ve dahiliye, çocuk .. 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ ~ 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane = 
W bin \smda kabul eder. (lll ) ~ 
~ ~ 
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C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 
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!•l Taze ve ucuz ilaçları ,.l 
~·~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ~·J 
M ~ ~~ Yalnız tı~ 
~ ~ 

f!~ Emniyet Eczanesinde t!1 
~l ~l F+- Bulursunuz r•• 
i';.,g i e 
~·; lstaayo11 cadcleai : Madran palas karşı.' ı ~+) 
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AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okuna11 bir tane gündelik 
gazel esidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 
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! Foto_ Abbas ~ oğu 1 
~ F otograf cılık ve levazımatı ~ 
~ § 
~.,, Atölyeruizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~-, kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- @ 
' lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- j t mıyan amatöriere çeşitli ağrandisman yaptırmak lli 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. J 
=- 140 Aydın hükümet bulvarı vakıflar idaresi altıncia -= 
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....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • i Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

i Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
ı üzerinde her gün sababdaa akıama kadar Hutalarını kabul eder. i 
....................................................... 


