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SAYI 111 

. ~· .. 

Sayısı : 100 Para 

lJliilhiye ınüf ettişleri l 
Bir müddetten beri Vilaye- 1 

füniz kazalarını teftiş etmek- 1 
· Telgraf ve Radyo Halkevi idare heyeti 

Toplandı 
Halkevi idare heyeti dün 

akşam Halkevi başkam B. Ne
şet Akkorun reisliği altında 
toplanmıştır. 

tc: bulunan ınül~iye müfetti~le~ j Başı,ekilimiz Bay 
rinden B. Hayrı ve B. Hilmı j ... 

şehrimize gelmişler ve dünden ~ Çelal Bayar . 
itibaren hususi muhasebe işle- 1 lsfanbula geldı 
rini teftişe başlamışlardır. ! İstanbul, 7 (Radyo ) Baş-

ı vekil Celal Bayar dün İstan
Bazı sokakların tesviyei ! bula gelmiş ve Perapalas ote-
türabiyesi yaptırılacak 1 line inmiştir . 

Şehir haritası mucibince açıl- ! Başvekil bazı sefirleri kabul 
m1.s olan :so.kakla..rdan bazıları- 1 etmiştir. 
nın heaüz tesviyei türabiyesi 
yaptırılamamıştır. Şehrimizde 
bu gibi sokaklann sayısı pek az ı 
olmakla beraber buralarda 
ikamet eden halk gidip gel-

1 
meyi zorlaştıran bu yo~ların 

yapılmasını istemektedirler· B~ 1 

mesele, bu sene toplanan partı 
ocak kongrelerinde de bahis 
mevzuu olmuştur. 
~lediye reisimiz Nafiz Ka

ra budak refakatinde fen direk
törü olduğu halde mahalleleri 
dolaşarak henüz tesviyei tü
rabiyesı yapılmamış sokakları 
görmüş ve tesbit etmiştir. 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre; belediye bütçe
sinde bu iş için kafi tahsisat 
mevcut olmamakla beraber 

bütçe üzerinde yapılacak araş· 
tırmalar neticesinde fasıllar 

arasında münakale yapmak 
suretile tahsisatı bulunursa 

bu sokaklardan bir kısmının 

tesviyei türabiye.leri bu sene ı 
içinde ve Hazırana kadar 
yaptırılacak geri kalanlar da ı 
gelecek sene ikmal olunacaktır. 

1 

Karaga:Dostu Kı- ~ 
zılag .kurumunun 
·Bo ıncı Yıl diJnümü 

.. · .. :tes'it eluna.~ak .. 
. 1937 senesi ilk kanun ayının 

23 üncü perşenbe günü Kızıl 
.a•y kurumunun kur:uluşunun 

altmışıncı yıl· dönümüne rastla-
·· maktadır. 

Harpta, sulhta yaralılara, 

felaketzedelere, yoksullara her 
vakit" şefkat eli~i "uiadan 
karagüri 'dostu kızılayin alt
mışıncı yıl dönümü yurdun her 
köşesinde büyük tezahüratla 
kuthdanacaktır. 

Bunun için Kızılay umumi 
merkezinden bütün şubelere 
tamimler yazılmıştır. Kurumun 
Aydm şubeside bazırlıklanaa 
başlamıştır. Bu hafta içinde 
umumi bir toplantı yapılarak 

Fra11sız kabinesi 
Elizada toplandı 

Paris, 7 ( Radyo ) - Fransa 
nazırlar heyeti bu sabah Eliza 
sarayında Cumhur reisi B. 
Lebronun riyastinde toplanmış
lardır. 

Başvekil Şotan Hariciye na
zırı B. Delbos ile yaptıkları 
Londra sey.ıhati hakkında hey
ete izahat vermiştir. 

Öldiirülen adaın 
Havadisi 

Berlin 7 (Radyo) - Salahi
yetli mabfeller Alman başve
kaletine giren meçhul bir 
adamm tabanca ile öldürül
düğü hakkında ecnebi maha
filde çıkan haberleri tekzip 
etmektedir. ----
Japonlar iterilegor 
Nanlıin dumanlar 
içindedir. 

Tokyo 7 [ Radyo ] - Japon 
tebliii resmisidir : Nankinin 

şimal mınttkasında bir takım 

tiddetli muharebelerden sonra 

Japonlar 41121937 tarihinde 

Kinong şehrini filen işgal et-
. mişlerdir . 

Nankin civarındaki Çin or
dulan rücate başlamışlardır. 

Japon tayyareleri rücat halin

de 'bulunan Çin kuvetlerini 

takip ve rücati bu~balarla 
. itkcil etmektedirler. 

. Nankin şehri kesif bir du
' ma~ içindedir. 

Çin ordusu baş kumandanı 
Şankgayşek ve karısının nan
kini terkettikleri teeyyüt et
mektedir. 

tezahürat progrmınm tesbit 
olunacağım öğrendik. 

Kuruma daha çok yıllar ha
yırh i'lerinde muvaffakiyetler 
dileriz. 

Ademi müdahale 
Konıitesi toplandı 

Londra 7. ( Radyo ] - Tali 
ademi müdahale komitesi ka
ralaştırıldığı üzere Ecnebi gö
nüllülerinin geri alınması hak
kında Barslona ve Borgos hü
kumetlerinin raporlarını müza
kere için bugün saat onbir 
buçukta toplanmıştır. 

Bu toplanbda 12 birinci ka
nunda başlıyacak olan ulusal 
ekonomi haftasının kı.ıtlulama 
programı üzerinde konuşul

muştur. -·-
C.H.P. 

Londra 7 [ Radyo } - Tali 
ademi müdahale komitesinin 
bugünkü celsesi öğle vakti 
inkıtaa aığramıştır.Komite saat . 
on altı on beşte tekrar topla· 
nacaktır. 

Ocak kongreleri 
Sultanhisar, (Hususi) - 3112 

937 günü Sultanhisar kamun 
yönkurul intihabatı İlçeyön ku
rul başkam B. Saminin huzurile -···--Polonya da müstem

leke istiyor 
Paris 7 (Radyo) - Havas 

ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre Varşovadan Karakovaya 
kadar olan seyahat esnasında 
Polonya hariciye nazırı Bay 
Delbosa refakat etmiş ve 
Polonya hükumetinin müstem
lekelere ait taleplerini bildir
miştir . 

Polonyanın fazla olan nü
fusu ve iptidai maddeleri için 
deniz aşırı bir mahrece ihti
yacı vardır. 

Polonya bu ihtiyacmın na
zarı itibare alınması ve ayni 
suretle polonyahlarm müstem· 
leke için tedabir ittihazı la
zımgeldiğini söylemiştir. 

B. Delbos prensip itibarile 
Polonyanm taleplerini tasdik 
ettiğini bildirmiştir. 

Hayattan •aler: 

1 yapılmış idare heyetine Haklu 
Sümer, Şevki Önder, M. Kemal 

ı Aral, Kazım Tarhan, Cevad 
1 Dürük seçilmişlerdir. Kendile
! rine samimi-=:ıJar dileriz. 

; Germencikte şiddetli 
\ Bir dolu yağdı . 

Germencik 7 (Hususi) - iki 
günden beri devam eden şid
detli bir yağmur bugün (dütı} 
birdenbire müdhiş bir fırtına 
ile karışık doluya tahavvül et
miştir. Bu hal beş dakika ka
dar devam etmiş ve halkı çok 
korkutmuştur. 

Nahiyemizde çoktan beri 
böyle bir fırtınaya ve doluya 
tesadüf edilmemiştir. 

Dereler tamamen taşmıt ve 
her taraf su içinde kalmışbr. 

İnsan ve hayvanca zayıat 
yoktur. 

Yaman adamlar 

B azıiarı; 'nezaket kaidesini, 
muaşeret usulünü ne gü
zel becerirler. 

Her hayra~ çlikkat . ede
rim .. Bunlar, hürmet ettikleri 
ve hatırlı olduğuna kani bu· 
lundukları kimselerin birer 
birer evlerini dolaşırlar, bay
ramlarını tebrik ederler.. Üç 
gün bayram, onlar sokakta
dırlar ve kapı ç.almakla meş
guldi.ir .. 

Bazan üçü, beşi, yedisi bir
leşir, öyle gezerler .. Tanıdık
larını ve hatırladıklarını bi
rer birer, hiç unutmaksızın 

ve hatıra, mertebeye azami 
riayet etmek şartile dolaşıpt 
bu listeyi bitirdikten sonra, 

başka ziyaret edilecek kapı 
kalıp kalD)adığım düşijnürler .. 
Bayramın ikinci günü böyle 

bir gurubun tesadüfen samii 
oldum. İçlerinden biri: .. 

- Haaa dedi, falanc~yı u
nuttuk!.. 

Diğeri, hemen atıldı: 

- Ulan o, eski vaziyctte
mi eski itibarı kaldımı, onu ' . . 
ziyaret edeceğiz de ne öğre -

. neceğiz.. . 
Bunlar, ziyaret edeceklerin 

·içtimai ve mali mevkiine ve 
nüfuzlarına tutgundurlar .. Te b
rikleri; şahs için, dostluk için 
değil, mevki ve nüfuz iç~ndir. 

Bravo bu adamlara!.. 
GÜNCÜ 



• 
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Bayramdaki spor haraketleri 
------------------------Aydı ns p o r - Nazillisümer maçını 
Aydın 4 - 1 Kazandı 

Bu Bayram Aydında spor 
bakımından oldukça canlı ve 
faaliyetli geçti . 

Cuma günü. akşamı İzmir
Nazilli trenile şehrimize gelen 
Karşıyaka Orta okulu İzcileri 
ile beraber bulunan Karşıyaka 
Orta okulu futbol takımı bay
ramın birinci günü Sanat okulu 
muzun futbol takımiyle karşı 
laştı. 

Bu maç 1-1 beraberlikle bit
ti. Sanat okullular daha düz
gün bir oyun çıkarabilirler ve 
enerjileri sayesinde Karşıyaka 
nın daha teknik olan çocukla
rını yenebilirlerdi. Her neden 
ise bun yapamadılar. 

Mamafih maç; zevkli oldu • 
Bayramın ikinci günü Karşı

yakalılar Aydın Orta okulu 
takımı ile karştlaştılar. 

Aydın okulunun takımında 
bir çok noksanlar görünüyor
du. Bayram münasebetile asıl 
oyuncuların izinli olduklarından 
bu çok zayıf kadro ile saha
ya çıktıkları anlaşıldı. 

Buna rağmen bu küçükler
de kuvetli rakiplerine ancak 
1-2 şeklinde ve pek az sayı 
farkı ile yenildiler, Eğer ha
kem kalecinin tupu bloke et- ı 
tikten sonra topla beraber · ı 
le.alenin içine düşmek suretile 
olan hakiki bir golüde saymış ı 

olsaydı. bu maçta 2· 2 berabere 
bitmiş olacaktı. Bu maçtan 
sonra günün mühim ve çok 
merakla beklenen müsabakası 
yapılacaktı. Aydın sporla Na
zilli Menderesin en kuvetli üç 
elamanile takviye edilmiş olan 
Sümer spor birinci takımları 

alkışlar arasında sahaya çıktı
lar. 

Hakem Sümer spordan B. 

. .ı\,.dmt:n tefrikası: 103 

-
Erem. 
Takımlar sahada şu şekilde 

dizildiler. 
Sümer spor : Hayri - Cihat, 

Hüsnii - Ziy, Macid (Menderes 
spor ). Ahmed - Mehmed Ali, 
Niyazi, Kazım (Menderes apor), 
Şevki ( Menderes spor ), Mus
tafa. 
Aydın spor : Fikret - Ulvi, 

Rağıp - Hüsnü Hasan, Sungur
Ali, hikmet, Zihni, Osman, 
Dur gut. 

Gürülüyor ki Sümer takımı 
aşağı yukarı Nazilli muhteliti 

halindedir Ve bu takımda gu
rup birinciliğinde Balıkesire 
karşı muvaffakiyetle oynıyan 
takımın altı en güzel fütbol
cusu yer almış bulunuyor. 

Takımları bu şekilde gö
renler de pek tabiidir ki ne
ticenin Aydınspor aleyhine 
çıkacağı kanaatı hasıl oldu. 

Oyuna Nazilli takı-
mı başladı ve hemen Aydın 
kalesi önüne yerleştiler. Bek
lerin taca ve kornere atmak 
suretile pek zorlukla kesebil
dikleri bu hücumlar beş altı 

dakika kadar devam etti. 
Ondan sonra Aydınspor takı
mının yavaş yavaş iki açığı 
vasıtasile oyunu aç.tığı ve mu
vazeneyi temine ondan sonra 
da topu Nazilli nısıf sahasına 
geçirerek bir hakimiyet te
sısıne muvaffak olduğunu 

gördük. 
iki taraf ta çok güzel oy .. 

yor. 
Lakin Aydınlılar bugün çok 

üstün bir oyun çıkarıyorlar. 
Aydın onbirinden hiç birisi 

için (şu da bu hatayı) yaptı 

dememize imkan yok. 
Hepsi yerinde, şahsilik yok. 

• 
Baht işi 

Roman 

Vapurda kadınlar kamarası
nın kaptSına kadar onu gö
türdüm. Orada istemeye iste
meye ayrıldık. 

Kendimi boş bulduğum bir 
yan kamarasına attım. Başımı 
cama dayailim ve vapur köp
rüye yanaşıncaya kadar göz
le:-imle vapurun yanından bir 
seyri mütebait ile kaçan gö
pt.iklii sulara bakbm, baktım .. 

Aaraba biz.i evin kapısına 
b~raktığı zamana kadarda ko
nuşmak istemedik. 

El ele ve yanyana olmaktan 
çok bahtiyardık. 

Odamızın kapısını kapayıp

ta kendi harimimizde yalnız 
kaldığımız zaman; biran biri-

• 

Yazan: V. H . 

birimize baktık ve sonunda 
dayamlmaz bir h~mlei inci
zapla kucaklaşbk. 

- Macidim! 
- Zeynebim !.. 
Kolları boynumda ve başı 

göğsümde hınçkırarak ağlıyor. 

- Zeynep; ne oluyorsun ya? 
Diyorum. İşte ben buradayım. 
Yanındayım. Ve saçlarını ö
perek mırıldanıyorum; 

- Canım Zeynebim benim .. 
Bana daka çok sokuluyor, 

göğsüme daha fazla yaslanı

yor ve daha hınçkırıklı aglı
lıyor, ağlıyor .. 

Bu; bir sinir buhranı idi. 
Bu; günlerce gerilmiş asabın 
bir aksülameli idi. 

Belediyeler bankasının sermayesi 
5,357,914 lira oldu 

Aydın belediyesi beş senede bankaya 26,664,47 
lira sermaye vermiştir ------------Bundan bir kaç. sene evvel mayesi 5,357.914 lira 46 kuruş 

Ankarada tesis edilmiş olan olmuştur. 

(Belediyeler Bankası) nın ser Bu beş sene içinde vilaye-
mayesini, Türkiyede mıvcut timiz belediyelerinin belediye-
bütün belediyelerin her sene ler bankasına (iştirak hissesi) 
bütçelerinden 0 0 5 nisbetinde 1 

olarak tediye ettikleri serma-
ayıracakları para teşkil etmek- ı ye miktarı 73,596 lira 15 
tedir. 

kuruş olup her belediyenin 
Bankanın esas sermayesini 

ödediği para miktarı aşa~ıda 
teşkil eden bu para şehir ve gösterilmiştir. . 
kasabalarımızın elektrik, su, 
spor sahası, mezbaha, knali- Aydın Belediyesi 26664 47 
zasyo11 vesaire gibi ihtiyaç- Atça " · 2450· 42 
ları için belediyelere ikraz Bozdoğan ., 2663 29 
edilmekte ve bu suretle bir Germencik ., 3076 66 
çok şehir ve kasabalarımız öz Karacasu ,, 2631 84 
malları olan bir kredi mües- Karapınar ., 2765 36 
sesesi delaletile imar imkan- Kuyucak " 2631 83 
tarını elde etmektedirler. Nazilli ,, 13909 88 

Haziran 1932 tarihinden 31 Söke ,, 11166 89 
Mayıs 937 tarihine kadar beş Umurlu ., 1758 34 
sene içinde belediyelerin ver- Yenipazar ,, 2b 11 66 . 
dikleri para ile bankanın ser- Yekün 73596 15 

Tatım bir yelpaze gibi açılıyor 'ı Siimerlilerin çok tehlikeli 
bir yelpaze gibi Nazilli kalesi akınları birind devrede oldu-
önünde kapanıyor. ğu gibi nihayet ya müdafaa 

Bu düzgün oyun semeresi- 1 hattında kırılıyor veyahut 
ni vermekte gecikmedi. Sol- 1 kalecinin ellerinde eriyor. 
dan inkişaf eden bir Aydın 
akınında ortalanan topa ka- Oyunun bitmesine yedi daki 
leci vakitsiz bir çıkış yaptı ka val'ken yine böyle btr Na.-
ve Zihni yakaladığı topu ağ- zilli akmmda Niyazi takımmUl 
lara taktı. ilk ve son sayısım kaydetti \ e 

Bu birinci sayıyı ikinci ve maç böylece Aydın sporun 
ücüncü sayılarm takip etmesi 4 -1 galebesile bitti. 
gecikmedi ve devre 3-0 Ay- Aydında çoktandır bu ka-
dmlıların baskısı altında bitti. dar temiz. güzel ve heyecanlı 

İkinci devre yine ayni can-
lılıkla başladı. İlk dakikalar- bir futbol maçı seyetmemiştik. 
da bir gol daha atarak gali- Buda gösteriyor ki bölgemiz 
biyeti perçinliyen Aydınlılar içinde bilhassa futboldaki in-
bununla kanaat etmiyorlar. kişaf el ile tutulabilir bir de-
tempolarını ve istiflerini boz- recededir. 
madan mütemadiyen çalışıyor- Bu çal~maların böyle de-
lar. vam etmesini temenni ederiz. 

Bunda sevincin ve teessü
rün müsavi bir derecede te- . 
suı vardı. Onu teskin için 
söz söylemen.in faydasızlığını 
anlıyorum ve arbk kendi ken
dine sükünet bulmasını bek
liyorum. 

Bu buhran ne kadar sürdü 
bilmiyorum. Bir az sükiı.net 

buluncaya kadar hiç kımılda
mıyorum. Öylece ayakta bek
liyorum. Sonra onu kollarım

la sararak yavaşça şezlonga 

götürüyorum. Yanına diz çö
küyorum. 

Ona ; ilk olarak annemin 
söylediklerini söyledim. 

Yüzüme ğüzel karaközle
lerinin mağmum ve mahzun 
bir bakışıyla baktı. sonra derin 
bir iç çekişile söyledi : 

- Macid; annene çok te
şekkür ederim. Bu sözleri 
beni çok sevindirdi. Ben de 
ona anne deyemediğim için 

çok müteessifim. Lakin n~ 
yapalım; kader .. 

- Zeynep; dedim. Acaba btr 
gün bu emel tahakkuk e-de
mez mi dersin ? Biribirimizi 
bu kadar sevdikten sonra bu 
arzunun husulü için çalışamaz 
mryız ? 

Tamamen mütevekkil &ir 
tavırla cevap veriyor. 

- Bu bir baht işidir Macid. 
Belki birgün tahakkuk eder. 

Fakat o güne kadar etimiz
dekile iktifa etmeği bilelim. 

İstanbula geldiğimin ikin
ci günü merkez kumandanlı

ğına gittim. gel~imi kaydet
tir diın. Bu bir usul im~ .. tren
de İ:ımitte bizim trene binen 
bir askeri inzibat memuru 
künyemi ve İstanbulda nere
de kalacağımı sordu. Sonrada 
yirmi dört saat zarfında mer
kez kumandanlığına müracaat 
etmem la.zımgeldiğini söyledi. 

(Deva :ıı yarın) 
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Aydın Defterdarlığından: 
J,.'•1 f~C:t 1\ 

l. ık"'4 t b ort;lan 

Lira K. Sıra 

217 

2043 

250 

174 

304 

874 

204 

926 

732 

727 

71 

887 

72 

4500 

5833 

1604 

2524 

1797 

5085 

3264 

1631 

2643 

20 1 

20 2 

00 3 

60 4 

26 5 

00 6 

05 7 

55 8 

00 9 

44 10 

55 11 

20 12 

00 13 

00 14 

60 15 

64 16 

00 17 

00 18 

00 19 

64 20 

49 21 

20 22 

00 23 

• 

' uru l t•ıfru 
l .ık,il hf\tı ı.ır 

Lira K. 

104 44 

1159 74 

131 72 

92 85 

125 70 

380 83 

132 57 

403 96 

386 20 

275 32 

150 50 

333 06 

40 86 

2553 75 

3314 57 

911 82 

1432 37 

2301 60 

2568 64 

1842 52 

763 51 

124 85 

5594 40 

\ tbı1t• 7r'i 
t .. ıu ina l nkn•-.i 

Lira K. İsmi ve soyadı Köyü 

7 83 Pehlivan ali oğlu Naipli 

86 

9 

6 

9 

27 

9 

37 

28 

20 

11 

24 

3 

191 

248 

68 

107 

162 

185 

111 

57 

8 

419 

mehmet 
97 Hacı kerim oğlu Karaa~açlı 

mehmet 

87 Reisköyden deli ha
lil o. mehmet ağa 

96 Reisköyden meh
met o. molla Ah· 
met 

42 Dedeköyden hacı 

ahmet o . şevki 

56 Molla Abdurrah
man oğlu osman 

94 Umurludan musullu 
ahmet o. şakir 

29 Kuyucaklı ahmet 

95 Aydında celep ha
fız salim 

62 Atça nahiye mü
dürü mehmet 

25 Dedeköydan bekir 
pala oğlu pala 

91 Bezaz hacı şerif 

66 Kaynak mahalle
mu!lalı süleyman 

00 Kahya o. ibrahim 

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

32 Avukat cemal ve 
mah. hulusi 

40 Arnavut o. mehmet 

57 Aydın saylavı top
o Nuri 

10 Doktor M. Hulusi 

15 Alim oğlu mustafa 
hiHesi • 

22 Arnavut o. meh
met o. ismail 

29 Hacı mehmet oğlu 
oıehmet 

55 Hasan kamil 

Reis köy 

Reis köy 

Koçarlı 

Baltaköy 

Umurlu 

Teke 

Aydın 

Atça 

Tekeli 

Naipli 

Aydın 

Karapınar 

Köşk 

Çifte ntusluk 
Aydın terziler 
Ortaklar 

Germencik 

Aydın cumhu. 

Köşk 

Reşadiye 

Karaağaçlı 

Köşk 

YUZ 3 
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Cinsi Hudut ve evsafı 

İncir bahçesi 6 D. Şarkan Cafer bahçesi, garben 
mera, şimalen yol , cenuben yol 

Tarla 60 D . Şarkan y ol, garben emir vere-

İncir bahçesi 6 D . 

İncir bahçesi 3 D 

Tarla RS D. 

Tarla 60 D. 

Dükkan bab 1 

Tarla 90 D. 

Tarla 50 D. 

Zeytinlik 170 ağaç 

Yaghane depo 

İncir bahçesi 15 D. 
Zeytin A. 12 

Tarla 

İncir bahçesi 28 D. 

40 ağaç zeytin 
incir bahçesi 32 

İncir bahçesi 

İncir bahçesi 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 D. 

incir bahçesi 6-0 D. 

10 ağaç zeytinlik 
İncir bahçesi 14 D. 

Tarla 20 D. 

İncir bahçe. 16-0 D. 
Bağ 65 D. 
Zeytinlik 50 D, 

sesi tarlası, şimalen koca a li tar-
lası, cenuben mendres 
Şarkan gagalı oğlu hulüsi bnb

çesi, garben yörük ali bahce si. 
şimal, cenup yörök ali bahçesi 
Şarkan cami şerif vakfı, garbe n 

ah met ef. hasan bah çesi, şimaleı:. 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çnk
mak hatice bahçesi 
Şarkan hacı kadı oglu hacı ha

fız süleyman. garben mendre;:. , 
cenuben, şimalen ha<'ı a hmet mah
dumları 

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

Şarkan, garben, şiınaleıı , cc n u
ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 
Şarkan kilar yanko fid a nlığı 

ve İsterlive bahçesi., guben can
ciyan, tepe yolu, ş~malen, cenu
ben yol 
Şarkan b;.hçıvan ali, ~arben 

yol, şimalen böcekli molla hali!, 
cenuben hafız kadir 
Şarkan ali han oğlu ahmet r.ra. 

garben koca ınusa ve y ol, şim:t
len yol ve tepe, cenuben ahrnet 
ça. ve yol 
Arkası yol, cephesi ahmet ke

hin o. İbrahim niyazi 
Şarkan sahibi mülk bahçesi ve 

söke şosa yolu, garben balatçık
tan iki develi b . şimalen sahib i 
mülk c. gümüş yolu 

Şarkan mişon sokak, garbe rı 
yol, şimalen nalbant kadir, cemı 
ben koçar o . bayl'aın 
Şarkan yalkı dere cayı , garben 

ve şimalen arzular yolu, cenuben 
hacı aliden müstera arzularlı abd i 
o. bahçesi 
Şarkan degirınenci oğfo dimitri 

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

nım bağı, ğarben yol 
Tarkan şose yol, garben sahibi 

mülk b. şimalen tahtacı pasa b . 
cenuben arık 
Şarkan mklı b.ahçesi, garben 

çay, şimalcn tarik, cenuben seb
ze bahç~i 

Şarkan yol, garben hafız ali 
hoca koca kulak o. osm.an İbra
him ağa bahçesi 
Şarkan yol, garben yol, şimalen 

demiryolu, cenuben y<>I 
Şarkan çirkinceli istinami o. 

incir bahçeai, garben ~~a yol 
cerdenli bahçesi, cenubcn yol 
Şarkan hatip o. tarlası, ga.rben 

mendres, şirnalen arif, cenuben 
b 7oazlı veresesi 
Şarkan çoban oğlu fi.danlığı ve 

derek zade otlağı, garben yörük 
hacıyogi bahçesi karaka.ş nalbant 
bahçesi, şimalen hacı aH ef. ve 
gece giden bahçesi, cenulıten çif
tarlası 

Milli emlak satış taksit borçlarından dolayı yukarda 

hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrı menklun Mülkiyeti 261111937 
tarihinden 171121937 tarihine kadar 21 gün müddetle müzaye

deye konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı o'o 7,5 te-

minat akçalariyle birlikte Aydın defterdarlığına müracaatları 

ve mezkür günde idare heyhetinde satılacak müzayedeye iştirak 
etmeleri ilan olunur. 

Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 
(212) 

26,30,8,16 



YÜZ: 4 AYDIN SAYI : 111 

Aydın İıılzisarlar başj lnlıisarlar umu11ı 
ınüdürlüğiinden 1 Müdürlüğünden 

276 lira bedel keşifli Ay- 1 - · Şartname ve projesı 
dm İnhisarlar başmüdüriyeti mucibince Aydında yaptırıla-

bi l kt ·k tesisatı 7 cak kara barut deposunun 
nasımn e e rı . . 

K A ı 937 gününden inşaatı pazprlık usuhle eksılt-anunuevve -
l 937 meye konulmuştur. 

itibar~n . 27. ~~~unuevve. 2 - Keşif bedeli ( 2,695) 
Paı.artesı g·ünu ıha\e edılmek . ( 

7
) k kk t 

~ lıra 1 uruş ve muva a 
ih.ere yirıni g~n müddetle ek- teminat (202 14) liradır. 
~Ut:meğe k-0nuimuştur. 3 - Eksiltme 201121937 ta-

T aliple.·iu yüzde yedi buçuk rihine rastlayan Pazartesi gü-
teminat ekçesile Aydın İnhi- nü saat 15 de Kabataşta le-
sarlar başmüdürlüğüne müra- vazım ve mübayaat şübesinde-
caatleri ilan olunur. ki alım komisyonunda yapı-

(221) 4, 8, 10, 12 lacaktır. 
d • 4 - Şartname ve projeler 

Aydın C. Müd eıumu- 13 kuruş bedel mukabilinde 

miliğinden inhisarlar umum Müdürlüğii 
1 Aydın cezaevinin ikinci inşaat şubesile Aydin başmü-

altı aylık ekmeğinin yapılan dürlüğiinden alınabilir. 
münakasa neticesinden talip 5 - Eksiltmeye iştirak ede-

ceklerin fenni evrak ve vesa
c1kmadığmdan 26112'937 tari- ikinin inhisarlar i~aat şubesi
binden Mayıs 930 sonuna 

kadar ihtiyacı olan ve mu· 
hammen bedeli 4620 liradan 

icaret bulunan beheri 960 

gıram 56000 adet tayin ekme
ği aç1k eksiltme usulile yeni

den münakasaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat 350 liradır. 
2 İsteklilerin 201121937 

Pazartesi gü.nü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liğinde müte
şekkil komisyona müracaatleri 
ilan olunur. 

(219) 3, 8. 11, 15 

İmtiyaz ~ahibi ve Umumi N~ırrlvat 

Müdürü : Etem l'tlendres 

Basıl<lıgı } ~r . 
C. H. P. Baaıınev 

se ibraz ederek münekasaya 
iştirak için oraca ehliyet vesi
kasi almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte 0 0 

7,5 güvenme para\arile birlikte 
yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan oluor. 

( 222 ) 4, 8, 1 o. 12 

:········ Abone şeraiti . 
• Yıllığı her yer için 6 lira .. . . . . . . . . 

Altı aylığı 3 liradır . 
İdare yeri: Aydında C. H . 

P. Basımevi . 
! gazeteye ait yazılar için 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan
~ lar için idare müdürlüğüne 
~ müracaat edilmelidir. 
: ..•........ -.................................... . 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

C. H.·P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzecler. 

AYDIN 
//in,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

5''11JlllDIUlllııJmll1'll'111,UiplllJlll!l11111 .. ııp1'Jl!llP'111"11'l!P••'l 

i Foto Abbas T oğu 
J F otoğrafcılık ve levazimah · 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma-

l 
kinaları çok pk kornifler, albümler, rontkea filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebiliraiaiz. Makinaaı ol• 
mıyan amatirlere çqitli ajrandisman yapbrmak 
istiyenlere kolaylık gisterilir. 

• 140 Aydın btikOmet bulYan vakıflar iclareai altın.& 

..................................................... ., 
i DOKTOR 1 
i FAHREDDiN SÜGÜR i 
1 Parla Tıp Fııklltal Hutaa en lıiiıoN j 

i Maayenehaae: Aydında Gazi Bahana Uıtrla dflkkiaıam 
ı üzefiade her pn ubahdan •ktam• kadar · Hut-firıaı kabal ed•· 
ımı:•:ımnm::mmnmmım11111ıııııı:ı:ıımmm:mımıımıııııımııımm111111m 


