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lÜrkiye matbuatından 
beklenmiyen yazılar Telgraf haberleri 
Medeni bir memlekette mat- L•b } • • • t• •• b t•ı 

buatı takip eden kültürel in- l era partının ıç ımaı munase e 1 e 
sanlar matbuat sütunlarında 
tnernleket ve milletin dikkatini B. Tataresko bir nutuk söyldi 
çekebilecek yeni yeni ilerileme Bükreş, 2 (Radyo) - Başve- kuna kolektif emniyet toprak 
hamlelerini kaydeden yazılar kil B. Tataresko Liberal par- ve milliyet haklarına riayeti 
arayıp bulm.ak ister ; filhakika 
bu mahiyet ve kıymette yazı
lardır ki medeni insan . fikrini 
alakadar edebilir. Yoksa her 
harıgj. iki adamın birbirine kı
larak bunlardan birinin ya 
kendini haklı göstermeğe ve
Yahut diğerini haksız çıkarma
ğa kalkışması hiç kimseyi ala
kadar etmiyeceği gibi bu m~k
latla yazılan yazıları okumak 
külfetini de hiçbir insan ihtiyar 
etmez. Bu kabil yazılar ancak 
Ye ancak dedikoduculuktan 
>:~vk alan köhne, pejmürde, 
manasız ve mantıksız kafaların 
Pıyranmış makinal.armı ~anda 
çekişila yürüyebilir mahiyette 
lelvkki olunmalıdır. 

Hakikatte yeni türk zihniye
tine nazaran bu kabil yazılara 
Ya.pııtırılacak tek yafta şudar: 
Çirkin .. Bir adam diğer birine: 
Sen derebeyisin diyor ; bu da 
6na §U cevabı veriyor: sen V'e 
biitün kabilen bir türk dere be
Yinin atlığı tırnağa değm'ez. 
Uyawk ve edebi türk gençliği 
bu tarz konuşmayı şöyle tarif 
eder: Manasız görüşme ... 

Bu tarz görüşmeleri geçmi
şin kalkınıp doğrulamıyacağı 
mezarlarda gömülü bırakmak 
bi.ıim anlayışımıza gö~, eni~, 
e~ faydab ve en moderen. bir 
usuldür. Zaten, görilldüğü gibi, 
bi~ vatandaşın d,iğer bir vatan
<!aşa bu günde kadar manası 
henüz anl@.Şılamamış olan . b~~ · 
takım sakil kelimeler kullan
ınosında hiçbir c:debJ ve ahla~i. 
trsir kalmamıt ol~uğ o kadar 
~ikardır ki bunun üzerinde 
durmaya hacet bile yoktur. _ 

tisinin içtimaı münasebetile 
iraCiettiği bir nutukunda hü
kümetin beş senelik programı 

nı izah ettikten sonra harici 
siyasete temasederek hükü-

istediklerini ve Kral Karolun 
. harice yaptığı seyahatlerden 

memnun bulunduğunu ve Libe
ral parti derme çatma bir te-

şekkül olmayıp halk sınıfının 

metin an'anevi dostluk siyaseti bağrından doğmuı siyasi bir 
takip ettiğini, müsavat huku- varlık buluodugunu söylemiştir. 

- .--= ~ ---

Tekirdağında hal- Digaribelıirde 
kevi faaliyetleri şiddetli yağmurlar 
Tekirdağ 2 (Radyo) Halkevi 

temsil kolu Akagündüzün Ma~ 
vi Yıldırım piyesini 1400 kişi 
huzurunda muvaff akiyetle tem· 
sil etmiş şiirler söylenmiş, 

söylevler verilmiştir. 
~ 

Dokuz Devlet 
Konferansı 

Brüksel 2 ( Radyo ) Dokuz 
devlet konferans\ bugü saat 
12 de akademiler sarayında 
açılacaktır. Kalabalık bir Çin 
mürahhas heyeti ve İngiliz 
hariciye nazırı Eden de Brük
sele gelmişlerdir. 

Fraıısız murahhas 
heyeti B rii h11ele 
gitti 

Paris 2 Radyo Hariciye 
müsteşarı dokuz devlet konfe
ransına iştirak edecek murah
has heyetile bi 'kte bu gün 
Brüksele hare tmişdir. 

Bir /ngiliz gemisini 
serbest bıraktılar 

Diyaribekir 2 Radyo - Bir 
haftadan beri şiddetli yağ
murlar yağmaktadır. Dicle ka
barmıı ıehrin münhat kısmın
daki bazı evleri su başmıştır. 

-t-

Yunanistanda büyük 
Nafia işleri 

Atina 2 Radyo Büyük 
Nafia işlerinin açılması müna
sebetile baş vekil general Me
taksas söylediği bir nutukta 
memleketin geçirdiği vahim 
anlan habrlatmış ve alınan 

ahlaki, iktisadi ve askeri ted
birlerle dahili karışıklıklara 
nihayet veren ve imal ile be
raber milli birliği kuran hükU
met idaresi albnda Ağustos 
936 inkilabımn mahiyetini an-
latmışbr. 

Harp gemilerini 
geri alıyorlar 

Londra 2 Radyo - Royter 
ajansının istihbaratına göre 
amirallık dairesi şimali ispanya 
denizindeki harp gemilerini 
geri almağa karar vermişlerdir. 

Hayattan •e•ler: 
-~~ 

Kadıköy Ocak 
Kongresi 

Dün akşam Kadıköy ocak 
kongresi İlçe yön kurul liyesio · 
den Hamid Altıparmak huzuru 
ile yapılmış ve yeni yön kuruP. 
üyeliklerine Devri Ercan, ibra
bim Yiğit Mehmet Derin seçiJ.
mişlerdir, 

-·--·zeytin Mahsulü 

Hakkın.da Vilayetin 
Bir Tebliği 

Hükumet tarafından bau 
mübadillere "erilen zeytinlerin 
meyvelerini toplamağa bqla·
dıkları balatcık köyü ihtiyar 
heyetinden bildirilmiştir. 

Bu mevsimde zeytin mahsu·· 
lllnün toplanması mahsül henü:ı 
kemale gelmediği cihetle yağ 
cihetinden zararb olacağı gibi 

hele ağaçların gelecek sene·· 
lerde mahsul verecek taze 

dalcıklannın lanlmasına ve 
binnetice ağaçların verim ka~ · 
biliyetinin azalmasına sebep 
olacağı tabiidir . 

Zeytinlerin mahsulünün bi
rinci kanundan evvel toplan~ 

maması hakkında evvelce de 
mliteaddit defalar tamim edil-

miş olduğu cihetle bu tarihten 
evvel zeytin agaçlanna biç 
bir aınk vurulmıyacaktır. 

El ile sıyrılmak suretile sala
talık dane zeytin toplanabile-· 
ceği gibi ağaçların ruzgirl;p-

dan diblerine düşecek olan 
danelerin de telef olmasına 
meydan verilmeyip toplanması 
muvafıktır . 

Bu emir hilafında hareket 
edenler hakkında kanuni ta
kibat yapılacağının bütnn ali
kadarlarca bilinmesini dilerim.· 

eğer bu karşılıklı sözler ~illi 
d._vanın başarısı bakımından 
düşiinülüp söyleniyorsa bu da
\'ctyı milletin gözü önünde apa
çrk izhar ve ispat için cumhu
riyetin yüksek ve kuvvetli bin 

Londra 2 ( Radyo ) Franko 
makamatı bundan iki ay ev
vel müsadere edilmiş olan bir 
İngiliz gemisini serbest bırak
mışlardır. Benim yapamadığımı, bayram gaph! 

bir vasıtası vardır. 
Bunları ihmal ederek vatan

~ların karşılıklı küfürlerle 
~illi davayı halledebilecekleri
~ zan ve tasavvur etmelerini 
derin bir gaflet içinde ve çık
~ıa.z bir yolda çabaladıklarını 

• De,,amı tinci aayfada-

- ,:>;: 

İtalya Fransa 
münasebatı 

Roma, 2 ( Radyo ) - İtalya 
gazeteleri itayla hariciye nazı
n B. Ciyanun Paristen avdeti 

münasebetile yazdıkları yazılarda 
muallak kalan meseleler halle
dilmedikçe tekrar Fransaya 
dönmeyeceğini kaydetmekte ve 
Edenin nutkunu tenkid etmet
dirler. 

B ir muallim arkadaş anlatb: 
- Talebemden biri, ci

var köylerden birinden 
gelir .. Çok sakin, inadına ses-
siz, donuk, tutuk, çok mahçup 
bir çocuk •. 

Sınıfta hiç bir münakaşaya 
karışmaz, el kaldırmaz, söz 
söylemez, sımf faaliyetlerine 
tamamile bigane .. 

Derse çalışması ortadu .. 

Üzerinde çok çalışbğım, çok 
uğraşbğım ve her çareye baş 
vurduğum halde, kabil değil. 
açamadım onu •• 

Kaç defa, bir vaka, bir ha
dise yapmasını kolaylaştıra
cak çareler, tedbirler aldım .• 
yanaşmadı, bucak bucak kaç-

tı .• 
Çocukların, ara sıra, takı

(Battarah anci aahifede) 



zoY2 AYDIN 

Türkiye matbuatından 
beklenmiyen yazılar 

- Baş~arafı l ncl Sayfada - · 

gösteren yanlış bir zihniyettir. 
Onlar bu hakikatı kavrayamı
yorlarsa işte biz; bunu kendile-
1ine hatırlatıyoruz. 

Günlerdenberi iki gazete 
aı"asında devam edegelen söz 
savaşını biz lif ve güzrf savaşı 
olarak kaydetmekte kendimizi 
mazur görürüz ; ve buna ili ve 
larak şunu da söylemek iste

riz ki türk cumhuriyetinin ba
nisi olan türkler laf ve güzafa 
ehemmiyet verir olmaktan çok 
ileri ve çok yüksektirler. İki 
gazete arasında devam edege
len bu söz savaıını türk milleti 
her iki tarafın da mücadelele
TİDe aşağı yukarı ayni derece
de yaygın bir çirkin hareket 

larak telakki etmektedir. 
Türk sosyetesi bu tarz konuş 

mayi yüz kızartıcı byluyor ve 
Eefretle karfıhyor . 

Her halde Türk milleti bu 
b:abil konuşmalara karşı kendi 
!linin bitaraf kalmıt gibi görül
mesine ve gösterilmesine aıla 
muvafakat etmiş değildir. Bu 
günün Cumhwiyet Türkleri 

kendi milli meydanlarını kendi 
kuYvet ve kudretile sınırla

mışlardır; bu sahalarlada yalnız 
onun ideali hamle yaparf. Bu 
milli meydanlar sen ve ben 
kavgasına açılmış sınırsız lo· 
jiksiz yerler değildir. Türk 
milletinin hakimi. ve Türk mil
letini kendi kafalerına göre 
kullanabilecekleri bir camia 
diye telaki etmek devri çok
tan geçmiş olduğunu bihneli
dirler. Türk milletine karşı ko
nuşabilmek, doğru konupbil
mek ve yazabilmek için Türk 
umiasının yübek idealinden 

1 
ilham almış ve bu büyük ca
mianın müsaadesine mazhar 
olmuş olmak şarttır. Türkiye 
cumhuriyeti matbuatı istorik 
bir an' an enin yeni bir tecellisi 
gibi telakki olunabilecek bir 
karagöz perdesinin ihyası de
mek olsaydı bunu müsamaha 
ile görmek kabil olur ve bu-

nun üzerinde durulmıyabilirdi. 
Faka ne Türkiye matbuatı bir 
hayaldir, ne de bu matbatta 
yazı yazanlar karagöz perde-
sinde bin bir marifetler yapa
rak kıymet kazanmak yolunda 

şöhret kazanmak yolunda şöh
ret arıyan insanlardır. 

Hakikat şudur: Bir Türkiye 
matbuatı vardır, ve o matbuat 

Türtiye Cumhuriyeti halkının 

yüksek, modern, aleme ıamil 

fikirlerinin yazılı yapraklarıdır. 
Türkiye matbuatı, ıahıslann 

gavgalan gürültü ve patırdı

ları için açılmış sütunlar de

ğildir. Türk milleti bu hakikati 
böyle tanımaktadır ve bu ta
nıyışile o iki gezetenin yersiz 
\•e manasız görüımesinden 

kendileri için hasıl olan kusu
ru tamir etmektedir. 

Benlik iddiası ve matbuat 
sütu..;larınm benlik mücadele-
lerine vasıta edilmesi çok 
iptidai ve çok köhne bir zih
niyetin iadesidir. 

iki gazete, sütunlarına ge
çirdikleri anlamsız yazılarla 
Türkiye Cumhuriyetinin yük
sek politikasını karıştırmak 
gafletini de göstermittir. Bu 
gazetelerde görülüp okunan 
sözler Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin , üzerinde çok 

• 
--~-=- Baht işi 

Roman 

Sarıkla bir misafir: mütevek
wl bir eda ile ve başını iki ya
na sallayarak : 

- Hemen cenabıhak enca
mımızı bayır eylesin. 

Hepsi içten gelen bir acele 
He cevap verdiler. 

Amin, amin .... 

Babamın sakıntılı vaziyetinin 
f.:ebebini artık öğrenmiştim. 

O endişeli idi. Vatanın aki
betinden, milletin istikbalinden 
ve halinden korkuyordu. 
Akşam yemekten sonra kö

şesinde kahvesini içerken: 
- Macid, dedi. Sen ne dü

şunüyorsun bu işler hakkında. 
Hangi işler hakhında 

Yazan: V. H. 

baba? 
- Bu gün konuttuğumuz ve 

seninde dinlediğin itler canım. 
Biraz durdum ve sonra cevap 

verdim. 

- Baba ben bir askerim. 
Binaenaleyh buyruk altında
yım. Git! diyorlar, gidiyorum. 
Öl derlerse ölürüm. Kendimde 
bu işler etrafında kelim hakkı 
görmiyorum. Daha doğrusu 
işin iç yüzünü bile iyice. bilmi
yorum. 

- Macid ; sen vazifeni tanır 
bir asker ve hakiki bir türk 
gibi söylüyorsun. Sen de hak
lısın. Benim endişem sizden de
ğil. .. 
Oğlum iş ilk ba~ladıiı dü-

Benim yapamadığı
mı, bayram yaptı! 

(Baştaraf 1nci sahifede) 

hşlarma, sataşmalarına da aJ
dırmaz.. Çekilir bir köşeye .. 

* 
Cumhuriyet bayramında ge

çit resminden dönüşte, çocuk
larımla küçük bir konuşma 

daha yapmak istedim. Onları 

başıma topladım.. Bu cıvıltılı 

alayla geçit resminden, cum
huriyet bayramından, istiklal 
marşına hürmetten ve sanca
ğa selamdan bahsediyorduk .. 
Karııbkh bir bayii konuştuk. 
Söz bitti. Dağılıyorduk.. 

Birden, bir ses; tiz, keskin, 
kulaklara dolan bir ses! 

- Yaşasın cumhuriyet, ya
şasın Atatürk! diye bağırdı .. 

Başımı çevirdim, onu gör
düm. O, mahçup, bön, tutuk 
çocuğu •. 

Kendinden geçmiş, gözleri 
dönmüş, boynunun damarları 
şişmiş, çehresi kızarmış, mü
temadi yen bağırıyordu: 

- Yaşasın cumhuriyet, ya
şasın Atatürk! ve ellerini acı-

tacak, kan oturtacak kadar 

birbirine vuruyor, kendi sesi

ni kendisi alkışhyordu! 
GÜNCO 

dikkatle durduğu dostana si
yasi münasebetleri de karma 

karışık ifade eder mahiyet
tedir. Bu türlü ya:ııların oku
yucularına söyliyelim ki ken
dileri bu yazıların hakikate 
yugun olmıyan anlamlarandan 
değil, yukarıdanberi verdiğimiz 
izahatın mefhumundan mana 
ve ilham alırlar. iki gazetenin 
gafiline girittiği söz savaşı 
bizi bu hakikatleri apaçık 
söylemeğe mecbur etmııtir. 

(ULUS) 

rüstlllkle gitmiyor, öyle gide
medi. İşin içine doymaz g6zle
rin hırsı girdi.! 

İşte benim •• benim gibile
rin korkusu bu yüzden •• 

Bir ı-ün gelir de bu yolsuz
luk, bu idaresizlik ve bu ihti
ras yüzünden verdiğimiz ve ve
receğimiz şehitlerin kanları he
ba olur diye korkuyoruz. 

Odaya annemin girmesi bize 
sözün mecrasını değiştirtti. 

Havaların sertliğinden kışın 
bu sene daha erken başladı
ğından konuştuk. Geceyi yata
ğımın içinde iki tarafı dönerek 
uykusuz geçirdim. 

Bir kabusa tutulmuştum. 
İçimde müdhiş ve sebebsiz bir 
sıkıntı vardı. 

3 İkinci Teşrin 
Bir haftadır kar yağıyor. 

Her taraf bem beyaz .. 
Sehri çerdveliyen dağlarda 

SAYI: 63 

Köşk haberleri 
Cumhuriyet bagranıı 

Köşk (Hususi) - Kamunu 
muzda Cumhuriyetin 14 cü yJl
dönümü bayramı diğer yıllardan 
daha parlak bir suretle kutlu
lanmıttır. 

Parti kongreleri 
Köşk (Hususi) - 11111937 

Günlemecinden itibaren C. H. 
P. Ocak kongreleri başlamış· 

tır. Dün akşam kamunumuza 
bağh Yavuzköy ocak kongre· 
sine kamunyön kurul baıkanı 

Bay Mehmet Sezer, kamunyÖ4'1 
kurul üyesinden Mahir Vural 

ve Fuat Çimenin iıtirakile yw.

pılmışhr. Kongre çok samiıni 

ve hararetli olarak cereyan et· 

miştir. Ocak yönkurul ş.ı 

suretle aeçilmittir.MebmetTan, 
Hüseyin Ôztiirk, Ali Esmer. 
Bunlardan Mehmet Tan baş

kan seçilmittir. İyi başarılar 
dileriz. 
~ 

Bir hırsızlık 
Kötk ( Hususi ) - Kamu· 

numuzun Başçayır Karakolun.a 
bağlı Kıran köyünde Abdulafıı 
kızı 45 yatmdaki F atmanı 11 

Salı gecesi evinin hayvan da
mında bir buçuk yaşındaki 

sığır düvesini gece yarısı çal:? 
Kötkte· kasap Hacıya 75-0 
kuruıa satan Kıran köyünd-e 

Ali O. Hırsız Bekirin düve)·i 
çaldığmı -haber alan Köşl_.: 

kar kol komutanı Mehmet Yar· 
dun onbaıı yaptığı tahkikat 
sonunda hırsız Bekire düve)i 
ortay çıkartıp evrakile birlikte 
ciheti adliyeye vermiştir. Suçl 1ı1 
Bekir tevkif edilmiıtir. 

arbk yefillik değil mutlak, na· 
miitenahi bir beyazlık hükmü· 
ferma ••• 

Bunun da kendine göre bir 
güzelliği var. lnaan güneşi.o 
bazan bulutlar arumdan ken · 
dini gösterdiği zamanlarda 
kar iizerine vuran ziyasının 
yapbğı inikislara bakmaWa 
doyamıyor. 

Şehir ve etrafı derin bir ses· 
sizliğe bilribımüş •. 

Bu sükünetin kendine göre 
ne ( vecid ) verici bir hali var 1 

Zeynepten bir mektup ve 
birde telgraf aldım. Telgrafın
da merak ettiğini ve sıhhatı
mı bildirilmesini istiyordu. Tel
grafı babam getirdi, Bütün 
gün cebinde taşıdığı telgrafı 

açmamış. Daha telgrafı görür 
görmez Zeynepten olduğunu 

anladım. Öyle ya bana ondan 
başka kim telgraf çekecekti. 

(Dev.:ı.m.ı yarınl 
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Parti kongreleri 
Aydın icra 
memurluğundaıı: 

93712460 
Alacaklı : Sıralılar köyün

den Hüseyinoğlu Ahmed. 
16 Son Teşrin 937 Salı 

MERKEZ AYDIN 
K.mlc:aköy, Büyükdere, Şahin

~ilu, Subuca, Zeytinköy, Anbar
~ık, Çarıklar. 

BOZDOGAN 
Akseki . 

ÇİNE 
Naurpa, Kıxılaakallar. 

NAZİLLİ 
Bucak. 

17 Son Teşrin 937 Çarşamba 
MERKEZ AYDIN 

Karatepe, Dedeköy, Şenköy, 
Karaköy, Arzular. 

ÇINE 
T <1ıtarmemitler, Y eniköy. 

NAZiLLİ 
A:ıcinbad. 

18 Son T qrin 937 Perşembe 
MERKEZ AYDIN 

Mueköy, Baklaköy, Yeniköy, 
Bıyddı, Arapköy, Horoıkôy ıemt, 
~ raph, Bahkköy aemt,Frebeyli. 

BOZDOGAN 
Anplı. 

NAZiLLİ 
Gencetli. 
19 Son T eırin 937 Cuma 

MERKEZ AYDIN 
q"lhalıu, Berei, Datemri, Ka-

r&1pınar. 

BOZDOGAN 
Ziyaretli. 

ÇiNE 
Mutaflar, Seferler. 

NAZiLLi 
Gencelli dereai. 

SÖKE 
l>otanbey, Tuıburraıı, Atbur

sraın, Güllübahçe, Avcılar, Ars
:bn yayliıı, Bayudamı, Knılkar
~ar. Sofular. 
~ Son Teşrin 937 Cumartesi 

MERKEZ AYDIN 
Çebanlar, Sablar, Yukarıkaycık. 

BOZDOGAN 
K.lavuıdar. 

ÇINE 
Karakollar, Kahramanköy, Araphi-
•r. 

NAZİLLİ 
Çobanlar, Demirhan, lncealan, 

FeaJek. 
SÖKE 

Yeaieami. 
21 Son Teırin 937 Pazar 

MERKEZ AYDIN 
K6tk. Tıtblar. 

BOZDOGAN 
Yenik&y. 

çlNE 

1 

Saraçlar, Yilrükler, Gökyak•, 
Haeılebbelenı, Albnabad, Saranıa
.ıeali. 

SÖKE 
Konak. 

22 Son Teırin 937 Pazartesi 
MERKEZ AYDIN 

K.ıır:dkaya, Kar"adut, Hayda.rh, 
Cumhuriyet. • 

BOZDOGAN 
Kavakh. 

ÇİNE 
Sapalanı, Muon Akçeabad, 

Dereli, Bölüntü, Böcek, Aallaçlar. 
NAZiLLİ 

Burhaniye. 
SÖKE 

Çeltekci, Cmnhuriyet. 
23 Son Teşrin 937 Salı 

MERD EZ AYDIN 
Kasaplar, Yağhanlı, Kurtuluş. 

BOZDOGAN 
Cumiluriyet:, Alamod. 

ÇİNE 
Sarme, Elderesi, Çanak, İbra

himka vağı . Kabafar. 
KARACASU 

Çiftlik. 
MAZİLLi 

Ortakcı . 

SÖKE 
Savuca, Özbek. Gömenos. 

24 Son Teşrin 937 Çarşamba 
MERKEZ AYDIN 

Gödüşlü, Tekeli, Gü:ıelhiaar. 
ÇiNE 

Bereket, Kavııt, Outluoluk. 

KARACASU 
Karapanar. Yenice. 

NAZİEEi 
Savcatlı. 

25 Son Teşrin 937 Perşembe 
MERKEZ AYDIN 

Çalhsatir, Cuma. 
BOZDOGAN 

Güney. 
KARACASU 

Kepre, Çamk<Sy, Boyatın, 

NAZILLi 
Kıuldere, Yağdere. 

SÖKE 
Kemalpaoa, F evıtipaıa. 

Fllistinde şiddetli 
yağmurlar 

Kudüs 2 (Radyo) Birisseba
nın Cenubunda şiddetli yağ· 
murlardan dokuz bedevinin 
boğularak öldükleri söylen
mektedir. Bu havalide sular 
altında kalan bedevi çadırları 
kaldırılmıştır. Birçok hayvan 
telefatı vardır. Mısır hududu
na giden yolun bazı kısımları 
sulardan geçilmiyecek bale 
gelmiştir. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik : istasyon 

cadde.inde Mitat levendin ecza
neaindedir. 

ilin 
Şark Tütün Türk anonim 

ıriketinin Aydının Hasan ef. 
ve sarayici mahallesinde bu
lunan 22124126128 No. lu evleri 
ve arıa1an açık artırma ve 
peşin para ile 6/T eriniıani/937 
cumartesi günü saat 10 ve 
13 arasında avukat B. Sü
leyman Eraydının yazıhanesin
de sablacaktır. Talip olanlann 
ve şeraitini öğrenmek isteyen
lerin müracaatları ve gününde 
artırmaya iştirak eylemeleri 
ilin olunur. (167) 

2 3 4 

......... Abone ""eraiti ... .-: 
: 'I' : 

i Vdhğı her yer için 6 lira. ı 
: Alta aylığı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
• p B . ı : . asımevı. : 
: t . 1 .i ı : gaze eye aıt yazı ar ıç n i 
i ya:n işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne f 
: müracaat edilmelidir. : 
: ............................................... ..: 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Meadreıı 

Buıldığı yer : 

C. H. P. Basımevl 

Borçlu : Karahayıttan Girit
li Mustafaoğlu Kazım. 

Satılan mal : Tapunun hazi
ran 932 tarih ve 7 numarasın
da kayıtlı ve Armutluköy Ko
ca ova mevkiinde kayıtlı beş 

dönüm yani 4595 metre murab
baı tarlanın borçluya ait üç 
hissede bir hissesi. 

Hududu : Şarkan şimalen ve 
cenuben Aşçıoğlu Ahmet ve 
batası Hoca Mustafa ile çevrili. 

Kıymeti : Tamamına (75) lira 
ve borçluya ait 2 hisseye 25 
lira takdir edilmiştir. 

2-Tapunun Nisan 936 tarih ve 
8 numarasında kayıtlı 9190 
metre murabbaı tarlanın 3 tc 
bir hissesi 

Hudud : Şarkan İsmail gar
Sami şimalen Giritli Zeynep 
cenuben Kulaksız oğlu İsmail. 

Kıymeti : Tamamına 150 lira 
ve hisseye 50 liradır. 

3 - Tapunun Nisan 936 ta
rih ve 9 numarasında kayıtlı 
Armutlu köyünün Karabelen 
mevkiinde tapuca 40 ve halen 
irili ufaklı 67 ağaçtan ibaret 
zeytinliğin 3 hissede bir hissesi. 

Hududu : Şarkan Hoca Mus
tafa ve Zenginoğlu Osman ve 
garben İsmail şimalen Hacı 
Kara Ahmedoğlu Mustan cenu
ben Kara Velioğlu Veki ile 
çevrilidir. 

Kıymeti:tamamına 90 liradır. 
Mahsul kıymetide dahildir. 
Borçlu hissesi 30 liradır. Üze
rinde halen 400 kilo zeytin ta
nesi vardır. Tahmini olarak. 
Arttırmanın yapılacatı 1er, gün, 

saat: Aydın icra dairesinde 7 bi
rinci kinun 937 tarihinde sah 
günü saat lSde yapılacakbr. 

1 - iıbu gayri menkulün artır
ma fartnameıi ilin tarihinden 

itibaren 93712460 sayıla Aydın iera 
dairesinin muayyen sayısında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 

lılnda razılı olanlardan fHla 
malumat almak isteyenler itbu 

ıartname1e Ye 93712460 doıya No. 
ıiyle memuriyetimiı:e muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirik için yu· 
karda yazıla kıymetin % 7 .S niıbe· 
tinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek 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 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şarlname
sini okumuş malumatı almış ve 
bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve Uibar otunınfaı-. 

Yl'Z : 3 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Germencikte oturan Ali oğ
lu Mustafa helvacı tarafından 

namına tescilini istediği ve ger

mencik belediyesince açık ar

tırma suretiyle satılan mesudi
ye mahallesinin montoro so
kağında kain doğusu karağaçlı 
Velinin durmuş evi batısı onluk 

Gazi paşa caddesi güneyi hü
daverdi yılmaz evi ile çevrili 

yol fazlası arsanın tapu sici

linde kaydı olmadığından se

netsiz tasarruftan tescili için 

gazete ile ilan tarihinden iti-
baren 11 ci günü yerinde tahki
kat yapmak üzere memur gön
derileceğinden bu arsada ayn.t 

hak iddiasında bulunanlar var
sa muteber vesaikle bu müd

det içinde t~pu sicil muhafız

lığına veya kaşif günü yerin
deki memuruna 425 fiş sayısile 
müracaatları ilin olunur. 

( 171) 

S - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağmJdık

tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mw

hammea kıymetin % 75 şini bul

maz veya satış isteyenin alacağt

na rüchanı olan diğer alacaklıla.r 

bulunup ta bedel bunların o ıray

ri menkul ile temin edilmiş ala

caklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah-

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbet gün daha temdid ve onl>e
şinci gününe tesadüf eden 22/12/ 

937 tarihinde Çar,amba günü 

aynı saatte yapılacak ol;us 

artırmada, bedeli satış iateyenia 
alacağına ruchanı olan dij"el" ala-

caklıların o gayri menkulle temin 

edilmit alacakları mecmuundan 
faılaya çıkmak şartiyle en çok 
arbrana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmeıae ihale ya

pılmaıı ve aatıt talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mlihlet içinde parayı vermeza.e 

ihale kararı bozularak kendiıR•

den evvel en yüksek tekli~e 

bulunan kimse an etmiş oldutu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunma:ısa he

men on beş gün müddetle artır

maya çıkarıhp en çok artırana 

ihale edilir. iki 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) 

Üç Gayri menkul emval yukar
da gösterilen 7 /12/937 tarihinde 

Aydın icra memurluğu odasında 

işbu ilin ve göterilen artırma şart: 

namesi dairesinde satılacağı ilin 

oiunur. (1721 

• 



• 
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Aydın memleket hastanes; Hariciye mütehassı ı 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 

her gun hastalarını sabah saat 1 • 8 öğleden sonra 3 6 yn 
kadar kabul eder. 

ilin 
Aydın vakıf /ar 
idaresinden 

Camiler için mütene·n-i numa· 
ralarda 343 lamba 4ifesi ve 79 
lirnba ve 60 kupa 90 şamandıra 
10 fener 20 ot ve 80 mııır siipür· 
geleri 75 deste kibrit 488 ha11r 
5 mumluk 40 ambul SOO mumluk 
luküs lambasi için S cam 200 
mumluk 6 ISO mumluk 5 lüküı 
el limbası 133 teneke gaz 205 
kilo lapant &eytlo yajı sabn alan· 
mak üzere sksiltmeye kondu iha
lesi 4111/937 Perfembe saat 9 da
dır şartlar1aı anlamak Ye daha 
ziyade jzahat almak iıtiyenleria 

hergün Aydın vakıflar idaresine 
müracaatleri. 

23, 27, 31, 3 1S2 

ilin 
Tilrkiye cumhuriyeti ziraat 

bankası Aydın ıubeaine 28191 
937 tarih ve 296/8404 numara 
iJe bir aene vadeli olarak tevdi 
ettiğim 800liralık vadeli taaar-

ruf bonomu zayı ettim. Bu defa 
yeniaini alacağımdan yukarda 
tarih ve namarau yazılı eıki 
bononun hllkm& olmadıiuu ilin 
ederim. 

Çlnede Ulumudiniye müderrisi 
Hamicliibad mahallesinde 
mukim Abdllllatif ojlu 

Mehmed Kimil 
( 173) 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Germencik belediye riyase

tince sahş suretile germencik 
kamunundan Ali oğlu etem 
helvacının namına tescilini is
tediği germencik kamununun 
mesudiye mahallesinde vaki 
doğusu onlul< sokak batısı-

mustafa arpacı evi kuzeyi et· 

hem, mustafa, Ha111di ve osman 

evi güneyi İnönü caddesile 
çeyrili bir arsa ve aynı mev
IDde doğusu 1 O luk sokak ba
hsi mustafa arpacı evi kuzeyi 
abdilrrahman k6ylü Mebmed 
evi güneyi ethem ve mustafa 

ve Hamdi ve Osman evi ile 

çevrili ananın tapu sicilinde 
kaytlan olmadıiındaa MDebıiz 
tasarruftan teıcili için gazete 

ile ilin tarihinden itibaren 11 
nci günü yerinde tahkikat yap

mak üzere memur 16nderile

cejiaden bu iki arsaya aynı 

bak icldiaamda bulunanlar vana 
bumlkldet i~nde tapu Iİcİl maha
nzhğma veya kefil glntl yerin
deki memuruna 457 fit aayı11 
ile müracaattan ilin olunur. 

(170) 

Birinci and daHHI hutalıkl• müteba1Maı 

Dr. HASJ\N TARs!N SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden .,. tldlaili;y•. çocu• 

laaıtaneleri lılinilrlerintlaa ın•zun 

Herpn haltalannı Orta mektep caddesi Etki postahane 
bln".\aında kabul eaer. (111) 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbaok yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Silmerbank yerli mallar terzibaneai 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddeıi : Aydın 
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DOKTOR BAKTERİYOLOG 

uri Şemsi Güneren 
İntani Hastalıklar Mütehassısı 

~ 
Dahili intani hastabkları laburatuvar muayenelerile ~ 

teşhis ve tedavi eder ~ 

Muayenehanesi: ~ 
~Na.illi :;:~arşwo=~er gün hast:a~ kabul e:J 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

C. H. P. BasımCVi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıb Jıer nevi 

köy evrakım hmrladıgını sayın müşterilerine 

arze~r. 
. ' 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
-- lıinlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

• 
Aydı ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
.ilk .ıaaıaaAardu Milli mticadele devrine kadar b_, ı.;h 

t'akalanoa l'Uimleri ile beraber kayclede11 kıymetli Wc GIOÖliJ. 
Her Aydmluaın bil eserden bir tane ed~elİDİ .leJ9İJ•;ederiz. 

Fiab 250 kunlftur. • ,, 

.. qll]_. ................. .. 
bbasToğu 

F otoğrafcılık ve levazimatı 
At61yemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 

ldlialiri çok tık kornifter, albiimler, roııtken ~- · 
le.mi uma fiatla tedarik edebilirsiniz. Makina11 ol-
ayan amatörlere çetltli ağrandlıman yaptirmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 
140 AyClın hükGmet bulvarı vakıflar ldareıi altanda ....... ~~ ................ _ 

...................................................... ı 
DOKTOR 

FAHREDDiN SOGOR 
Birinci Suuf Dahili Çocuk Hutahklan Miltah•11111 

Pariı Tıp Fakültesi Haıtaneleriadea hıtUula 

Muayenehane: Aydında Gul Balvannda a.falioslu cllkk••••ıa 
izerinde her ıGn aabahdan ak.tama bclar Hut:alanm bbal ...... 

,. 


