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Bir lise binası 
yaptıramazmıyız 

--·~ İki gün evvel bir kültür 
kaynağında tesadüfün yarat
tığı bir toplantıda bulundum. 
toplantı tesadüfi olduğu için 
konuşmalar da yapmacılık yok
tu. Ortaya konan mevzular 
Ye onun etrafındaki münaka
şalar hep samimi oluyordu. 

Bir kültür kaynağında ne 
konuşulur? 

Hemen hemen bütün müba
heseler Aydının kültür durumu 
\1e ihtiyacı etrefında kümele
niyor; her Başlıyan söz; bu 
sonunca varıyordu. 
Aydına bir lise lazım .. 
Etrafında ittifakla durulan 

netice işte bu; Artık el ile 
tutulabilecek derecede vuzuhla 
katileşmiş lise ihtiyacı idi. 

Her talebenin mutlaka lise 
tahsili görmesi lazım mıdır ? 
~eselesi henüz mevzu müna-
"«& t#O. "lw.-...... 

Cünkü yurdda henüz mes
lek mektepleri bütün ihtiyaç
lara cevap verebilecek dere
de çoğalmamıştır. Binaenaleyh 
l'ürk gencini hayata hazırla
Yabilcek müesseseler bu gün
kü halde liseler olabilir. Bu 
Zarureti böylece kabul ettik
tek sonre lise tahsilin her is
teyen gencin alabilecegi bir 
kolaylığa eriştirmek lüzumu da 
kendi kendine tebarüz eder. 

On yıl önce kurulan ve o 
günün ihtiyacım karşılaması 
düşünülen orta okul bu gün 
yedi yüz talebelik kocaman 
bir müessese olmuştur . 

Bu hal gösteriyor ki memle
kette bilgiye ve kültüre karşı 
büyük bir inhimak var. 

Dört yıl önce açılan Nazilli 
orta okulu da bugün taşmış 

bir kah vaziyetindedir. 
Komşu Muğla ile Milas orta 

okullarının vaziyetleri de böy
ledir. Bu gün bu dört okulun 
her sene çıkardıkları talebe 
adedi dört yüz rakamına yak
laşmıştır. Bu yıl bu mıkdarın 
dört yüzü de aşacağı en şüp
he gütürmez bir hakikattır. 

Buralardan çkanların daha 
ileri tahsil için en yakın ola
rak lzmire, denizliye, Afyona 
gitmeleri lazım gelmektedir. 

Halbuki maddi durumu bu 
fedakarlığı yapabilecek kaç 
'baba gösterilebilir. 

( Denmı 2lncl Hhifede ) 

Telgraf ve Radyo 
Batay muhribinin batırılması hak

kındaki rapor neşredildi 
--------------------~-Vaşington 25 [ Radyo ] - ı muhribini bombardmana başla-

Japonlar tarafından batırılmış ı1 dıkları bildirilmektedir. 
olan Amerikan muhribinin gar- Bu hücuma muhripten mu
gı hadisesi hakkındaki rapor ! kabele edilmesi üzerine altı 
neredilmiştir. Japon tayyaresi daha gelmiş 

Bu raporda muhrip ve ya- ve yirmi dakika otuz bomba 
nındaki ticaret gemilerinin atmak suretile gemiyi batır-
harp sahasından uzaklaşmak- mışlardır. 
ta bulundukları mahal hak- Kazazedeleri kurtarmağa 
kında sarih izahat verildikten gidenlere de tayyarelar mit-
sonra gemilerde Amerikan ralyöz ateşi açmışlardır. 
bayrağnıdan başka işaretleri Bundan sonra tayyareler 
bulnmasına rağmen saat 12,30a ticaret gemilerine hücum et-
doğru iki motörlü üç Japon mişler ve onları da batırmış-
tayyaresinin evvela Batay larclır. 

F ransada hazine açığı 40 milyardır 
Hayat pahalılığı artıyor_~--~~ 

H alkevinde : 

Köycüler şubesi 
Köşkte 

Halkevimiz Köycülük şubesi 
başkanı Ahmet Emin Arkayi-
nin başkanlığında, köycülük 
şubesi mensuplarından bir he-
yet dün Köşke giderek, Köşk 
ve Köşke bağlı köylerden 
gelen kalaballk bir halk kit
lesile konuşmalar yapmışlardır. 
Başkan Ahmet Emin Arka

yin bu vesile ile Türk bayrağı 
ve bayrağa karşı gösterilmesi 
lazımgelen saygı ve sevgı 

üzerinde bir söylev vermiştir. 
--·- -

Suriye Başvekili 
Halepte 

Halep 25 [Radyo[ - Paris
ten Ankara tarikile buraya 
gelen Suriye Başvekili B. Ce
mil Mardem; şerefine verilen 

bir ziyafette Suriyenin~F,,_cr~a=n~sa~----
urkıye ı e o an samimi mü· 

T ,.K,.ı .. !:l ?.5 Radyo] - Fransadan gelen son haberlere na-
zaran Fransanın her şehrinde ayat pa aırngı---artmakt~,...--r+-nu.ıaı.ı.ısiU<e.b,Mından bahs ederek 

her iki hükumetle teşrik-;i"""m-....:..e-- -~---.,="-
Komunistler her tarafa beyannameler atmışlardır. Hükumet 

bir çok tevkifat yapmıştır. sai arzusunda bulunduğunu 
Fransada kapanan fabrikaların sayısı artmaktadır. Fransız söylemiş ve Suriye Fransanın 

frangının kıymeti yeniden düşürülecektir. yardımına muhtactır. Bu hu-
Hazinenin açığı yirmi Milyarı bulmaktadır. Hazinin ihtiyacı susta Fransaya icabeden te-

olan Kıı-k milyar Frank borda kapadılacaktır. minatı verdim demiştir . 

Kızıtayın yıldönümü 
her Yerde ınera
simle hattuıandı 

Ankara [ A.. A.] - Bugün 
Kızılayın altmışıncı yıldönünıü 

olması münasebeti olması mü
nasebetile sulhta "e har-pte 
memlekete daima yüksek 
hizmetler yapan bu kiymetli 
kurumun yıldönünıü bıtt:ün 
yurtta olduğu gibi Ankarat\'l 
da büyük törenle kutlulandı. 

Köşk [ Hususi ] - Kızılay 
kurumunun kuruluşun~n 60 
ıncı yıldönümü dün kaınunu
muzda parlak merasimle kutlu-

Kızılayın 60 ıncı yıldönümü dün 
çok güzel kutlulandı 

Kızılayın 60 ıncı yddönümü Merasime evvela istiklal 
dün memleketimizde de çok marşile başlandı.. Doktor Ha-
güzel Bir program ve tezahü- san Tahsin Soylu güzel bir 
ratla kutlulandı. nutuk iradetti.. Orta okul 

Başta ilbay ve parti başkanı direktöri! Refik Yıldırım Tel-
Bay Salim Özdemir Günday lioğlu, coşkun bir eda ile 
olduğu halde bütün daireler Tevfik Fikretin, bundan otuz 
r-üesası, halk partisi ve halke- yıl evvel yazdığı "Hilaliahmt!r,. 
vi idare heyeti azası, bütün manzumesini okudu .. 
mektepliler ve halk, halkevi Başta 37 inci alayımızın 
meydanında toplandı.. - Devamı 3ncü sayfada-

~~=======================.::.;.""-'--~"'"---~----------
Hayattan se$ler: 

Bir tören ve bir temsil 
lanmıştır. - .-<:>--: -

Merasime okul talebeleri

nin söylediği cumhuriyet mar

şile başlandı. Bundan sonra 
talebeler Kızılay ve hedefleri 
ve gayesi etrafında söylevler 
verdiler. 

Talebelerden sonra Aydın 
Hlkevi köycülük şubesi baş

kanı Türk bayrağı hakkında 
bir söylev verdi. 

K ızı\ayın, bu şefkat mües
se~~111inin 60 ınc1 yıldönü
rnu, tlün Aydında da kut

''-'landı .. 
Savaş1a Y<l.talıların imdadı

na koşan; yatıgında, su bas
kınında felak~t:zedelere her 
kest~n evvel şefkat elini uza
tan bu k1Ynıetli müessesenin 
60 ınc, yıldei11üınünu hürmetle 
selimlat-, ona, bütün bir dünya 

ömrü temenni ederiz. 
Başta, güzide , vali olduğu 

halde Parti idare bı,yeti ü
yelerinin, gençlerin, mek
teplerin, halkın iştiraki; töre
ne büyük bir şeref vermiş, 
onun manevi varlığı üz~

rinde en müessir intibaları 

bırakm1ştır .. 
Düukü tören, muhakkak ki 

~ ı-De••!8' 3 ncii aa)l'f:ıda -
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Fırtına hafifledi 
İstanbul 25 (A,A.) Karade

nizdeki fırtına esnesmda de
niz yolları idaresine ait va
purlardan hiç birisi tehlikeye 
düşmemiştir. 

Bugün fırtına biraz hafif
lemiştir. Bundan istifade eden 
vapurlar yollarına devam et
mektedirler. 

Bükreş - Ankara 
Muhtelitleri berabere' 
kaldılar 

Ankara, 25 [ A.A. J - Bugün 
şehir stadında Bükreş ve An
kara Muhtelit futbol takım
ları arasında oynanan maçta 
her iki takımda ikişer sayı 

yapmak suretile beraber kal
mışlardır. 

- <>--. -

Japonlar 
Hankovuda almışlar 

Tokyo 25 [ Radyo ] Resmi 
tebliğdir. 

Hankov üzerine yürümekte 
olan üç Japon kolu Hankov 
şehrinin bütün kapılarını zab
tettikten sonra şehri işgal 
etmişlerdir. 

Çinliler rücat etmektedirler. 

Bir tavzih 
Kömür hakkında gazetemiz

de ve İstanbul, İzmir gazetele-
..;..,.:~ -·-L-L.;_; --1- --L-~.l.-. 

nmızın gazetelerinde yazdıkları 
yazıların bazı tüccar arkadaş
larımızın kendilerinin kasdedil 
diği zannına düştüklerini 
öğreniyoruz . 

Kastımız doğrudan doğruya 
muhtekirlere aiddir. Ticaret 
kaidelerine uyarak iş gören 
ve kömür işinde şehre hizmet 
eden tüccarlarımızla yazıları

mızın bir alaka ve ilgisi bu- 1 

lunmadığını kayda lüzum gör
dük. 

Aydının tefrikası: 119 
~ ----.- .... 

AYDIN 

Bir lise binası 
yaptıramazmıyız 

(Baştarafı lnci sahifede) 

Bu yüzden orta tahsili bi
tirmiş bir çok çocuklarımız 

SAYI: 126 
---

Tefrika No. 12 Yazan : İ. Gün 
bilmecburiye yarım tahsilli ka
lıyorlar. 

İşte konuşmalar bu mevzu 
etrafında ilerlerken bir arka. 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 

daş Ödemiş ve tirede bu 
gibi mektep işlerinin halli 
ıçın mahalli heyetler kurul
duğunu söyledi. Diğer bir ar-
kadaşta bu işin başarılabilme
si için bir ve yahut bir kaç 
zatın iyi kötü, az veya çok 
bir para tahsis etmek suretile 
i!k temel taşını atmaları la
zıgeldiğini söyledi. 

Bilmem· neden umumiyet bu 
fikrin etrafında ittifak etti ve 
bugün isminin söylenmesini 
istemeyen bir arkadaşta eğer: 

Dava hunı.ınla halledilecek 
ise ben vüsatım nisbetinde 
yüz yirmi beş lira verebilirim 
ve böyle bir heyette bir va
zifede alabilirim, dedi. 

Bu atılmış bir tohumdur. 
bu işin etrafında maddeten 

FİH MAFiH : Altı faslı. 
Arapça olan ve diğer fasılları 
İran dilile yazılmış bulunan 
bu mensur eser, 73 fasıldır. 

Ve Mevlananın söhbetlerinin 
zaptından meydana gelmiştir. 
Sipehsalada bu k itaptan bah
sedildiği ve istişhatta bulunul
duğu için zamanında zapt ve 
ihtimal zamanında, yahut he
men vefatından sonra tertip 
edildiği muhakkaktır. Bir çok 
yerleri, mesnevi ile tam bir 
tetabuk arzeder. Yukarıda adı 
geçen Ahmet Avni tarafından 
türkçeye çevrilmiştir, basılma
mıştır. 

HA YRÜLKELAM: Arapça 
ve küçük bir vasiyetnamedir. 

Mevliinanın edebi 

ve manen çalışmak isteyen Anadoluda vahdetivücudu 
Aydınlılar için bu atılmış to- Muhiddini Arabi ve onun şa-

şahsiyeti 

kumu çabuk filizlendirmek bir rihi olan Sadrüddini Kunevi-
gün meselesidir. 

den ziyade Mevlananın yay-Zonguldakta bir zengin 
memleketinde bir lise binası dığı şüphesizdir. Yukarıda da 
yapılması için otuz bin lira söylediğimiz gibi Muhiddin, 
vermişti. fevkalade derindir. Onu layi-

Acaba Aydının otuz ZeD-~ı..,'uı"'"''-;;;.__1,_..~· Lk....---"'nlamak çok güçtür. 
ni ve binlerce cocuk babası Halbuki ]\ı1 ,,._ı~ ... 

bu hayırlı ve yurda nafi iş hayatile, hem coşkun lirik 
etrafında hundan daha fazla 

şiirlerile bu inanışın şiirini 
şey veremezler mi ? meydana getirmiş ve " Şiir 

Memleket işleri için sahife- Musiki, Raks ,, gibi bediiyatın 
lerini daima açık tutan Aydın 

üç mühim unsurunu dini bir gazetesi bu iştede anlaşmak 
isteyenlere en müsait bir ko- halde cemeden mevlevilik, 
nuşma ve birleşme yeri olabilir. şiiriyetile herkesi, her duygu 

Ne bileyiın; belki bu çok sahibini cezbetmiştir. Mesnevi 
güzel işin başarılma zamanı saliklere vahdeti anlatmak 
hulfil etmiştir ve onun için için yazılan didaktik bir eser 
tesadüf o toplantıyı yarattı olduğundan Mevlana, orada 
ve benide orada bulundurdu. çok temkinlidir. Halbuki di-

V. H. vanı kebirde vecdini, coşkun-

• 

luğunu, neşesini hülasa ruhu
nu bütün üryanlığile gösterir. 
Bir rubaisinde: 
Biz, aşk kafirleriyiz müslüman 

başkadır. 
Bizden sararmış bir yüz ve kan 

oluş bir ciğer iste! 
Biz, zayıf karıncayız, Süley

man başkadır. 
İpekli kumaş satanların kü

çücük pazarı başkadır. 

Diyen mevlananın mensevide 
ilmi kadreti, halbuki divanı 
kebirde aşki haletleri görünür. 
Çok defa kafiye kaydına bile 
riayet etmiyen ve hatta hazan 
manası anlaşılmıyan sözler 
söyliyen Mevlana. Şark ede
biyatının en samimi, en coş
kun ve lirik bir aşk şairidir. 
Daha zamanında bütün bedayi 
perestleri etrafına tophyan 
Mevlana, kendisinden sonra 
kurulan mevleviJikle asırlarca 
Türk irfanına hakim olmuştur· 
Türk edebiyatında nefi, Nahi
fi, Neşati, şeyh Galip, esrar 
ve daha isimleri sayılmakla 
bitemiyecek kadar çok ve ço· 
ğu üstad şairler, ondan ilhanı 
uum~ıar, onun tükenmıyen aş" 
kaynağından içerek coşmuşlar 
ve coşturmuşlardır. Mesnevisi 
Magzı Kur'an sayılmış ve 
darülmesnevilerde okunmuş, 
okutulmuştur. Aczimden dola
yı fazla tafsil edemiyeceğiın 
bu bahsi şu sözle bitiriyoruın: 
Mevlana, Şarkın şark ve gar
bı aydmlatan ve aydınlığile 
hararetini hiç kaybetmiyen 
ve hiç gurup eylemiyen bir 
aşk ve irfan güneşidir. ' 

- Devamı var -

Baht işi 
dürlügürültüden azade, bütün 
dünyadan uzak, kendi aiemi
mizde yaşarız. Hem eminimki 
sıhhatında çabuk düzelir. 

Sevinçten gözlerim yaşardı~ 
- Peki bir şartla ; dedim. 

ruz, adalaramı, buğaz içinemi? 
- Bunuda sen intihap et, 

dedim. 
Ben haklara riayet ederim. 

Roman 
- Vücudun zayıf, ciğerde

ki yarada evvelce söylediğim 

gibi henüz tamamen iyileşme
di. Zannedersem sen kendini 

korumuyorsun. Eğer böyle ya

parsan hastaneye kaldırırım 
seni.. 

Bir suru kuvvet ilaçları 
yazdı ve gayet kuvetli yemek
ler tavsiye etti. 

Ah doktor; tehdit maka
mında söylediğin şu işi yap-

sau nekadar memnun olaca-
ğım .•. 

Akşama doğru hararetim 
arttı. Öksürükte kuvetlendi. 

Mamafih bu bir nöbetmiş çok 
s:i:-ınedi. 

Yazan: V. H. 
Geceyi nisbeten sakin ge

çirdim. Zavallı Zeynep; bu 
nöbet saatlarımda benden çok 
iztırap çekti 

Ertesi sabah; benim aça
madığıın bahse Zeynep ken
diliğinden avdet etti. 

- Macid; dedi. Bu gece 
çok düşündüm ve sana senin 
memnun olacağın bir teklif 
yapmağa karar verdim. 

- Söyle; seni dinliyorum. 
Şimdi kış; İstanbulun en 

tenha semti adalarla buğaziçi
dir. Benim Bebekle Hisar ara
sında denize yakın bir evim 
var. İstersen ya Heybeli, ya
hut Büyükadadaki otellerden 
birine gidelim. Orada her 

Orada evin erkeği ben ola
cağım. 

- Çok tuhafsın macid ; 
burada da evin biricik erkeği 
sen değil misin zaten ? .. 

- Benim izzeti nefsimi ok
şamak için böyle söylüyorsun 
Zeynep. Lakin sende biliyor
sun ki nihayet bu evde ben 
senin aşıkından başka birşey 

değilim. 

Orada böyle değil; tam 
aile reisi olacağım. Bütün ya· 
şama mesuliyetlerini ben der
uhte edeceğim. 

Gülerek yüzümü ukşadı. 
- Peki, peki senin dediğin 

olsun koca mağrur. Şimdi 

sC,yle bakayım nereye gidi~ro-

Yuvayı intihap senin hakkın
dır. 

- Peki öyle ise, dedi. Be
beğe gidiyoruz. Orası hem 
tenha, hem İstanbula yakındır. 

- Bebeğe gidiyoruz, diyor
sun amma ; bu bize külfetli 
olmayacak mı Zeynep? Dedim. 
Evi döşemek istemez mi ? 

Halbuki ada otellerinden 
birine gidersek bu külfet yok
tur. 

- Merak etme canım. Bu 
külfet bebektede yok. Ev dö
şelidir .. 

İçinde bir bekçi ile karısı 
oturuyor. Hemen taşına biliriz. 

Mamafih ben bugün gider 
hazırlabrım. Recebide beraber 
götürecegim. 

J).,.,amı ya.T'ln 
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Halkevi dergisi 
için bir anket 

açtık 
Dergiye en güzel ve 
orijinal bir isim bula
na mükafat verilecek 
Halkevinin gayelerini tabak· 

kuk ettirmek, evlerin ilmi, 
içtimai ve milli bünyesi üze
rinde tetkiklerde 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 düşündükleri-

miz: 
- Bir kelime olacak 
- MuhW 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. 

C<!vaplar Aydın gazetesi 
adına gönderilmeliClir. 

Cevapların nihayet ikinci 
kanunun beşinci gününe ka
dar gönderilmesi lazımdır . 

§ § § 

Anketimize gelen 
cevaplar 

Dün Nadir Oğur imzasile 
aldığımız bir mektupta Mec
muaya en münasip ismin 
"Yurt,, olduğunu bildiri
yordu. Mustafa Bozkurt im
zalı mektubun sahibide mec
muanın " Birlik ,, ismile çık
masını, çünkü Halkevinin 
birlik manasına geldiğini 

söylüyordu .. 
Malum olduğu veçhile 

anketimiz 5 İkinci kanuna 
kadar devam edecektir. 

1 Bir tören ve bir 
temsil 

(Baştaraf lnci sahifede) 

Aydın Kızılay şubesinin bun
dan sonraki hayatı ve muvaf
fakiyetleri için en büyük bir 
başlangıç ve amil olacaktır. 

Hazırlanan temsilin realite
ye biraz daha uygun bulun
ması ve Kızılayın saymakla, 
yazmakla, tarif ve temsil edil
mekle tükenmez, ifade edile
mez, anlatılamaz, bütün ma
nası ve bütün ehemmiyetile, 
değerile tebarüz ettirilemez 
hizmetinin, muvaffakiyetinin 
daha canlı, daha mükemmel 
ve daha ciddi bir ifadesi ol
ması lazımdı zannediyoruz .. 

Bu temsiller; tablo halinde, 
levha halinde veya mankenler 
üzerinde daha müessir, daha 
cazip olur .. 

Canlı temsiller ancak sah
neye yakışır ve en büyük sük
sesini orada yapar. 

GÜNCÜ 

Kızılayıu 60 ıncı 
yıldönümü 

- Baş:arafı 1 inci Sayfada

müzikası ve alaydan bir kıta 
olduğu halde mektepliler, 
halkevi bandosu, ilbay ve be
lediye; hükumet rüesası, halk 
istasyon köprüsünü, ~hükumet 
bulvarını takip ederek hükü
met önüne gittiler. 

Burada vilayet ve halk 
partisi namına ilbay, belediye 
adına urbay Nafiz Karabudak, 

· hava kurumu adına mürakip 

Asaf Gökbel, kızılay adına 

doktor Nafiz Yazgan ve di
ğer teşekküller ve müessese

ler namına da alakadar zevat 

Atatürk büstüne çelenkler 
koyduler. 

Hükümetten istasyon cad

desini takiben şehitler abide

sine geHndi, oradada müesse
seler adına, ayni zevat abide-

ye çelenkler koydu. Ve Cum

huriyet onuncu yıl marşı oku· 
narak merasime nihayet ve· 
rildi. 

Filisünde 1 

Gece halkevi salonunda kı
zılay tarafından bir müsame
re verildi. müsademe/er devam 

ediyor 
Kudüs 25 (Radyo] Şimali 

Filistinde Tulkerim havalisin
de Aarp çetelerile İngiliz as
kerleri arasında şiddetli bir 
müsademe vyku bulmuştur. 

Bu musademeye bir alay 
İngiliz askerile tayzarelerde 
iştirak etmiş haydutlara bom 
balar atmışlardır. Gece yarı
sına kadar devam eden mu-
sademede yüz kadar 1~eteci
nin öldüğü ve bir okadarda 
yaralı olduğu iehmin edilmek 
tedir. 

İngiliz askerleri mevzilerini 
muhafaza etmektedirler. 

Suriye Filistin hududu ka
patılmıştır. 

Müsamere çok parlak oldu. 
Salon hınçahınç denilecek de
recede dolmuş, taşmıştı. 

Bilhassa Ankara tiyatrosu 
artistleri tarafından temsil 
edilen hedef piyesi ile Kızıl
a yı temsil eden canlı tablo 
çok alkışlandı. 

r·····- Abone şeraiti ........ i 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. E . . 
i P. Basımevi. : 
~ gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne : 
i müracaat edilmelidir. j . . ..................................................... 

ilin 
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 ll/938 
pazartesi günü saat on beşe 
kadar vilayet daimi encüme
nine vermeleri lazımdır. 

(234) 16' 20 26 2 -
Aydın Daimi 
Encümeninden 

' 

İlin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Cenaze otomobili yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle yeni 

bir kamyonet şasesi satın alı

nacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 1300 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname 

örneği yazı işleri müdürlüğün

den parasız tedarik edilir. 

3 İhale 311/938. pazartesi 
günü saat on beşte Belediye 
dairesinde daimi encümen ta
rafmdau yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat ak
çesi 97.50 liradır. 

İstekliler 2490 numaralı ka

nunun 32 inci maddesi muci
bince hazırhyacakları teklif 
' 

'mektuplarım muvakkat temi-

nat vesikalarile birlikte ihale

den bir saat önceye kadar 

daimi encuüınene tevdi eder-
ler . (232) 15 21 26 31 

ilin 
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 Aydın daimi 
eksiltme usulile eksiltmeye Encümeninden 
konulmuştur. 611;938 Perşembe günü saat 

Şarttname, keşif, metraj, 15 de Aydın daimi Encümeni 
resim ve sair evrak parasız odasında 633 lira 83 kuruş 
olarak Nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. keşif bedelli Söke - Bağarası 

Muvakkat teminat 322 lira ahşap kazık üzerine yapılacak 
95 kuruştur. menfez inşaatı açık eksiltmeye 

İsteklilerin teminat mektup- konmuştur. 
larile, ehliyeti fenniye ve ti- Şartname keşif, montaj ve 
caret odası vesikalarını 3111938 planları parasız olarak nafıa 
pazartesi günü saat on beşe müdürlüğünden alınabilir. 
kadar vilayet daimi encüme-
nine vermeleri lazımdır. Muvakkat teminat mektup-

(235) 16 20 26 2 larile ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarmı 6111938 

Aydın tapu sicil günü saat 15 şe kadar Vilayet 

Mu haf iZ lığından daimi encümenine vermeleri 
Germencik nehiyesinin ba- lazımdır. (248) 

latçık köyünden somuncu oğul- 22 26 29 4 
larından İlyas oğlu Süleyman -Aydın Daimi 
mezkur köyün bozpınar mev-
kiinde 2s dönüm mikdarındaki Encümeninden 
pınarhk ve çılahkları bundan 3111938 günü saat 15 de Ay· 

dın daimi encümeni odasında 
25 sene evvel emek sarfı su· 3780 lira 99 kuruş keşif bedelli 
retile tarla haline ve içindeki Karacasu kazasında yapılacak 
deliceleride aşılamak suretile beş sınıflı ilk okul zemin kat 
zeytinlik yaptığı ve hududlarr kısmına ait inşaat açık eksiltme 
da doğusu dağ batısı dere ve usulile eksiltmeğe konulmuştur. 
yol kuzeyi haci berber güneyi Şartname, kaşif metraj, re. 
yol olan bu yerin sureti tasar- sim ve sair evarak parasız ola-
rufunun tetkik ve tahkiki için rak nafıa müdürlüğünde görü· 
gazeti ile ilan tarihinden 11 lebilir. 
gün sonra mahaline memur Muvakkat teminat 283 lira 
gidecektir. Mezkur mahalde 58 kuruştur. 
tasarruf ve yahut her hangi İsteklilerin teminat mektup· 
bir ayni hak iddiasında bulu- larile, ehliyeti Fenniye ve 

nanlar varsa yerinde bulunacak ve ticaret odası vesikalarını 
memura veya o güne ka- 3111938 pazartesi günü saat 
dar muteber vesaikle birlikte 15 şe kadar vilayet daimi en-
tapu sicil muhafızlığına mü- cümenine vermeleri lazımdır. 
racaatları ilan olunur. (254) (236) 16 20 26 2 ' 



YOZ: 4 AYDIN SAYI: 127 

Aydın Defterdarlığından: 
"el••ct•k 

takalı borçları 
Lira K. Sıra -217 20 1 

2043 20 2 

250 00 3 

174 60 4 

874 00 s 

204 05 6 

926 55 7 

71 55 8 

4500 00 9 

5833 60 10 

1604 64 11 

5050 00 12 

1797 00 13 

5085 00 14 

3264 64 15 

2643 20 16 

vurut edf'ıı 
lak•il borçları 

Lira K. 

104 44 

1159 74 

131 72 

92 85 

380 83 

132 57 

403 96 

150 50 

2553 75 

3314 57 

911 82 

~262 00 

2301 60 

2568 64 

1842 52 

124 85 

Yüzde i,5 
leınioat ak~esi 

Lira K. İsmi ve soyadı 

7 83 Pehlivan ali oğlu 
mehmet 

86 97 Hacı kerim oğlu 
mebmet 

9 87 Reisköydeo deli ha
lil o. mehmet ağa 

6 96 Reisköyden meh-
met o. molla Ah
met 

27 56 Molla Abdurrah
man oğlu osman 

9 94 Umurludan musullu 
ahmet o. şakir 

37 29 Kuyucaklı ahmet 

11 25 Dedeköydan bekir 
pala o. pala mustafa 

191 00 Kahya o. ibrahim 

248 55 Sabık belediye R. 
Hava k. reisi A. 
Emin B. 

68 32 Avukat cemal ve 
mah. hulusi 

94 65 Arnavut za mehmet 

162 57 Aydın saylavı top-
o. Nuri 

185 10 Dok tor M. Hulusi 

111 15 Alim oğlu mustafa 
hissesi 

8 29 Hact Kerim oğlu 
mehmet 

Köyü 

Naipli 

Karaağaçlı 

Reisköy 

Reisköy 

Balta köy 

Umurlu 

Teke 

Tekeli 

Karapınar 

Köşk 

Çifte musluk 
Aydın terziler 
Ortaklar 

Germencik 

Aydın cumhu. 

Köşk 

Karaağaçlı 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 D. 

Tarla 60 D. 

İncir bahçesi 6 D. 

İncir bahçesi 3 D . 

Tarla 60 D. 

Dükkan bab 1 

Tarla 90 D. 

Yağhane depo 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağaç zeytin 
İncir bahçesi 32 

İncir bahçesi 

İncir bahçesi 13 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 D. 

İncir bahçesi 60 D. 

Tarla 20 D. 

Hudut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garben 
mera, şimaJen yol, cenuben yol 
Şarkan yoJ, garben emir vere

sesi tarlası, şimalen koca ali tar
lası, cenu ben mendres 
Şarkan gagalı oğJu hulusi bah

çesi, garben yörük ali bahçesi, 
şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif vakfı, garben 

ah met ef. basan bahçesi, şimaJen 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çak
mak hatice bahçesi 
Şarkan çakır ahmet boyderesi, 

garben mendres, şimalen behçet 
ef. veresesi, cenuben bana yet 
Şarkan, garben, şimalen, cenu

ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 
Şarkan kilar yanko fidanlığı 

ve isterlive bahçesi, garben can
ciyan, tepe yolu, şimalen, cenu
ben yol 
Arkası yol, cephesi ahmet ke

hin o. ibrahim niyazi 
Şarkan yalkı dere çayı, garben 

ve şimalen arzular yolu, cenuben 
hacı aliden müstera arzularlı ahdi 
o. bahçesi 
Şarkan degirmenci oğlu dimitri 

bahçesi, garben dalama caddesi, 
şimalen kocakh bahçesi, cenuben 
çiftlik bahçesi 
Şarkan canbaz zade hediye ha

nım bağı, ğarben yol 
Şarkan şose yol, garben sahibi 

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

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

hoca koca kulak o. osman ibra
him ağa bahçesi 
Şarkan yol, garben yol, şimalen 

demiryolu, cenuben yol 
Şarkan hatip o. tarlası, garben 

mendres, şimalen arif, cenuben 
bozgazlı veresesi 

Milli emlak satış taksit borçlarından dolayı yukarda 
hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrı menklun Mülkiyeti 281121937 
salı günü saat 14de kat'i ihaleleri yapılmak üzere askıya 

alınmıştır. Talip olanların hizalarmda yazılı ~o 7,5 teminat 1 

akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatları ve 
mezkur günde idare heyhetinde yapılacak müzayedeye iştirak 

etmeleri ilan olunur. (247) 
Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 22,24,26 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydının balatçık köyünden 

atçalı Hasan oğlu İsmail mez
kur köyün yelbeleni mevkiinde 
şarkan ve garben durmuş bah 
çesi şimalen demir yolu cenu
ben molla Ömer bahçesi ve 
yine ayni mevkide şarkan at
çalı oğlu İsmail şimalen de
miryolu garben kasap Yuvako 
cenuben atçalı oğlu İsmail 
keza ayni mevkide şarkan 
hacı oğlu ahmet ba hçesi gar. 
ben şose yolu şimalen 

lıaci oğlu durmuş bahçesi cenu. 
molla Ömer bahçesi ile çevrili 
3 parça incir bahçesile iskele 
başanda t arkan kıbnslı yorgi 
şimalcn demir yolu gearben 
atçalı otlu İsmail ccnubcn ta . 

riki has ile çevrili bahçesi ki 
ceman 4 kıta gayri menkulun 
ayni yerde ve yekdiğerine 

muttasıl olduiundan bir par-
ça halınde tasarruf ettiğinden 
tevhiden senet verilmesini is
tedığinden işbu tevhit işinin 

yerinde tetkik ve tahkiki için 
gazete ile ilan tarihinin 1 lgün 
sonra memur gönderilecektir. 
Sözi geçen yerlerle bir alakası 

olanlar varsa yerinde bulunacak 

memura veyahut o güne kadar 
muteber vesaikle birlikt e ta
bu sicil muhafızlığına 389 fiş 
numara ile müracaatları bildi. 
rilir . [253] 

imtiyaz sah ibi Ye Umumi Neşriyat 

MOdlirU t Etem Me~dres 
Baaıldıit yer : 

C. H. P. Baaımevl 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir f ane gündelik 
gazetesidir. 
,.- llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 


