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Karacasu 
Parti kamun kongre-

1eri bitti 
Parti kamun kongrelerinde 

bulunmak üzere Cumartesi 
günü Karacasuya giden İlbay 
ve parti başkanımız Sayın 

Ôzdemir Günday dün öğle
den sonra Aydına dönmüş

ierdir. 
İlbayımız Cumartesi günü 

Seki ve Geyre köylerine gide
rek itibari kamun kongrele
rine, Pazar günü Karacasu da 
toplanan Yayla, Cuma, Kara
caören itibari kamun kongre
lerİİ>e, dünde Yenice ve Çif
lik köylerinde bu köyler itibari . 
kamun kongrelerinde bulun
mnşlar ve hepsine başkanlık 

etmişlerdir. 

Yedi kamun kongresinden 
beşine delegeler eksiksiz gel
miş, yalnız ikisinde birer de
l ege bulunamamıştır. Büntün 
kongrelere delegelerden baş
ka partililer halk ta iştirak 

etmi~tir. 

İlbay, kongre dilekleri üze
rinde köylülerimizle uzun 
~zun konuşmuş ve notlar al
mıştır. Kongre dileklerinden 
başka köylerimizin mektep, 
ziraat,idare, sıhhat vaziyetle
rile alakadar olarak tetkik
ler yapmıştır. 

Seçimler üzerinde delege· 
}erin her türlü tesir ve en 
ufak bir müdahaleye meydan 
verilmeden yapılması için çok 

assas davranılmışbr. 

Karacasu itibari kamun 
kongrelerinde teşekkül eden 
yeni kam11nyön l.lurullarının lis
tesini yazıyoruz. 

Seki kamunu: 
Asıl üyeler : Hüseyin Kork

maz, Ahmed Çetinkaya, fb
rabim Erdoğan. 

Yedek iiyeler : Şakir Ôz
wan, Halil Yılmaz, Mustafa 
Çelik. 

Asıl delegeler : Hüseyin 
Korkmaz, Ahmed Çetinkaya. 

· Yedek delegeler : Mustafa 
Gönen, İbrahim Erdoğan. 

GEVRE KAMUNU: 
Asıl üyeler: Rifat Günaydın 

Abmet Altıntaş, Halil zengin 
Yedek üyeler: Nazmi Ketbi, 
Hüseyin Kaya, Mustafa baş· 
kan. 

Aııl delegeler: Ahmet Al
·bntaş, Hüseyin Kaya. 

• 

Cumhur Reisimiz 
Atatürkün sıhhi 

vaziyetleri 
İstanbul 17 ( A. A. ) 

Riyaseti cumhur umumi 
katipliğinden : 

1 - Reisicumhur Atatür
kün hıhhi vaziyetleri hak
kında müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından bugün 
verilen rapor ikinci mad
dededir. 

2 - Reisicumhur Ata
türkün duçar oldukları ka
raciğer vaziyeti ciddiyeti
ni muhafaza etmektedir. 

3 - Müteakip s1hhi va- ] 
ziyet raporları neşredile

cektir. 
~======================= 
Yedinci milli tıp 
kongresi toplandı 

Ankara 17 ( A.A.) - Ye
dinci Milli tıp kongresi bugün 
An karada toplanmıştır. Kon
gre üç gün devam edecektir. 

Yarında ikinci Tiirk kadın 
hekimleri kogresi toplanacak-
tır. 

-·-
Pamuk piyasası 
Aydında Akala pamuğunun 

15 kuruştan satın alınmakta 

olduğu Filibeli ticarethane
siuden öğrenilmiştir. 

Ortaklarda 
Bir Posta telgraf şube-
. si açıldı 

Haber aldığımıza göre ba
yındırlık bakanlığına vaki o
lan müracaat ve dilek üzeri
ne Ortaklarda bir Posta ve 

telgraf şubesi açılması karar 
laştmlmış ve bu karar he
men meriyet sahasına girerek 

lizımgelen tertibat alınmış 

ve bina hazırlanmıştır. Şeh

rimiz posta •telgraf müdiri 
Bay Osman ile merkez Posta 

ve telgraf şefi ve mutemet 

Helil dün Ortaklara giderek 

açış merasimini yapmışlardır. 

Bu merkez uzak olmıyan 

bir zamana .kadar yalnız 

mektup ve telgraf işini der
uhte edecek şimdilik para 
havalesi kabul etmiyecektir. 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı cum
huriyet kulübünün Hasan 

efendi ve Ramazan paşa semt 
ocak kongresi dün akşam 

avukat Neşet Akkorun baş
kanlığında toplanmıştır. Ya- ı 

pılan seçimde asıJ üyeliklere 
Mustafa Gülaydın, Emin Em· 
nalar ve Zehra Çetin. 

Yedek üyeliklere : Hava 
Taylan, Cemal Ergenekon, 
Macit Pel vanoğlu. 

Delegeliklere : Veysel Kül
tür, Ayşe Yazgan. 

Yedek delegeliklere : Dok
tor Nafiz Yazgan, Macit Pel- · 
vanoğlu seçilmişlerdir. 

Merkez ilçesine Bağlı Zafer 
kulübünün Zafer mahalle o
cağı kongresi dün akşam 

(Devamı 2 inci sahıfede 

Türk- İtalyan ticaret anlaşması 
Ankarada merasimle imzalandı 

Mukavele 1 ikinci teşrinde meriyete girecektir 
Ankara 17 (A.A.) - Türk İtalyan ticaret ve tediye an

laşması ve bunlara ilavesi zaruri görülen müzeyyelatla birlik
te dün Ankarada merasimi mahsusa ile imza edilmtir. muka
veleler 30 haziran 1940 tarihine kadar meri olacak ve bir 
ikinci teşrin 1938 tarihinde tatbik mevkine gircektir. 

-

C. H. P. Aydın merkez mahalle Kongreye davet 
Ocak kongre günleri 

Ocağı Tarihi Günü Saati Kongre yeri 

Köprülü 18/10/938 Salı 20 Parti kurağında 
Mesudiye 19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

kahvesinde 
Meşrutiyet 20/10/938 Perşembe 20 Meşrutiyet mahalle 

kahvesinde 

Yedek delegeler: Halil zen
gin, Bekir Çetintepe. 

Asıl delegeler: Kerim Eruy
sal, Kamil Tanay. 

YA YLA.LI KAMUNU: Yedek delegeler: Ahmet 
Kuruüzümcü, Ali çırak. 

C. H. P. Köprülü mahallesi 
ocak başkanlığından: 

Ocağımızın yıllık kongresi 
bugün saat yirmide Parti 
kurağında yapılacaktır. 
Ocağımıza mensup partili 

. arkadaşların her halde gel
meleri rica olunur. 

Ahmed Türao, İbrahim Kaya
han. 

Asıl üyeler: lsmail Aksoy, 
Süleyman Portakal, Mehmet 
Kuduğ. 

KARACAÖRENKAMUNU: 

Asıl delegeler: Kemal Köylü 
Mebmed Emin Sayar. 

Yedek delegeler: İbrahim 
Kayahan. Mehmet Köylü. 

Yedek üyelçr: İbrahim Ba
rak, Mustafa Güleç, Halil Ça
murcu. 

Asıl delegeler: Mebmed Ku · 
duğ, Mustafa Fitil. 

Y edelt delegeler: Emin Me
te, Mustafa güleç. 

CUMA KAMUNU: 
Asıl üyeler: Ahmet Bezci 

Kerim Eruysal, Ahmet Brdıç, 
Yedek üyeler: Ahmet Ka

vas, Süleyman Gümüş, A b
met Kutuüzümcü . 

Asıl üyeler: Süleyman Ôz
türk, Süleyman Karakaya, 
Mehmet Uysal. 

Yedek üyeler: Mustafa Li
mon, Ali Dede, Ali Kılıç 

Asıl delegeler: İsmail Öz
türk, Süleyman Güden. 

Yedek delegeler: Mehmed 
Ali Kanbak, Mustafa Kavur
macı. 

YENlCE KAMUNU: 
Asıl üyeler: Şerif Ali Önlü 

Mehmd Köylü, Şerif Er~öz. 
Yedek üyeler: Kamil Sayar, 

ÇİFTLİK KAMUNU: 
Asıl üyele1 : Mebmed Duru

kan, Halil Ceylan, Arif Söke 
Yedek delegeler : Şükrü 

Tener, Hüseyin Tamkan, Mur
taza Şen. 

Asıl delegeler : Ali Riza 
Saraçoğlu, Mehmed Erdoğan 
Yedek delegeler: Halil Cey
lan, Ali Galip Sönmez. 

Hepsini tebrik eder, verimli 
ba~arılar dileriz. 

Ü 
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Rütenya meselesi 

Çekoslovakya mesehsinin 
doğrudan dokruya Almanya
yı alakadar eden ciheti, artık 
tamamiyle halledilmiş gibidir. 
Alman kuvvetleri tarafından 
işgal edilen beş mıntakanın 
timi Münihteki beynelmilel 
komisyon tarafından tayin 
olunan kati hududları Hitle· 
rin Godesbergde İngiliz baş· 
vekiline tevdi ettiği ültima
tomda istediği hududların ay
nidir. Binaenaleyh Almanya
nın bütün dilekleri yerine 
gelmiş oluyor. 

Çeklerin elinde kalan ara
zi ziraate el verişli bulundu· 
ğundan Çek hükümeti Al
manya ile iktisadi bir anlaş• 
ma yapmağa çalışıyor. Bu 
maksatla yeni hariciye na21-
rı müzakere için Berline gel
miştir. Çekoslovakya bülü 
dünyaya top, tayyare ve tank 
yetiştirmekte olan meşhur 

muazzam harp sanayiini Al· 
manyaya bırakmıştır. 

Bu, Çekoslevakya teslihat 
fabrikalarına İngiltere harbi· 
ye ve bahriye nezaretlezinin 
de pek çok sipariş vermiş 

oldukları şimdi anlaşılıyor. 

Eski Avusturya Silezyası· 

nın Leh ordusu tarafından 
işgali ve bu yerlerin Lehis
tana ilhakı üzerine Çak mil
letile Lehistan arasında bir 
mesele kalmamıştır. Daha 
doğrosu Bohem ya ve Mora v
ya ovalarında yaşayan Çek
ler, kendi kabuklarına çekil
mi,., olduklarından ne Slovak
yanın, de de Rütenyanm ha
rıcı meselelerile doğrudan 
doğruya pek alakadar olmı
yoı-lar. Bu iki memleket is
tiklalini ilan edip Çeklerle 
yalnız federasyon esası üzere 
birleşmiş buhrndklarından 
Slovakyanm Macaristan ve 
Lehistanla olan meselelerin
den doğrudan doğruya Slo
vakların kendileri ve bunla
rın teşkil ettikleri yeni hü
kümet meşgul olmaktadır. 
Bu hükumetin ilk işi demok
rasiye nihayet vermek, Al
manya ve İtalyada olduğu 
gibi otorite ve devletin mut
lak hakimiyeti üzerine yeni 
bir rejim kurmak olmuştur. 
Komonistlik şiddetle mene
dilmiştir. 

. Şımdi, Lehistan, Slovak
y.anın şimalinde Lehli unsu
run yaşadığı yerleri istiyor. 
Macaristan da Slovakyanın 
bütün cenubunu talep etmek
tedir. Macarların istedikleri 
yerlerde memleketin başhca 
askeri demiryolları geçmekte 
v.e zengin madenleri bulun
maktadır. Bunun için Maca
ristarla Slovakya arasındaki 
müzakereler büyük zorluklarla 
karşılaşmıştir. 

Çuval içinde aşk 
Amerikada, asri ihtiyaçlara 

boyun e~yen, bir kaç asır 
evvel vazedilmiş bir sürü aki
delere hala körü körüne uyan 
garip bir tarikat vardır. Bu 
tarikatın adamları pansilvanya 
mmtakasında oturao Amişler
dir. Amişler, Memleketlerine 
ilk tahsilin girmesini iste· 
medikleri gibi, elektrik gibi 
yenilikleri imkanı yok kabul 
etmezler. Burada hastahane 
kurmak dahi mümkün değil
dir. 

Bu garip mezhepten olan
lar, gcmç aşıklar, Avrupada 
olduğungan daha az müsa· 
mahkar davranırlar. Amişler 

evlenecek erkekleri bir çok 
kayıt ve şart altına alarak 
onlerın hürriyetlerini tacdit 
etmektedirler. 

Mesela bir kız bir erkek 
nişanlandıktan s~nra, birbir
lerini iyice tanışırlar diye bun
ları iki üç ay serbest- bıra

kırlar. Bu müddet zarfında 
erkek kızın evine haftada 
iki üç sefer ziyarete gider. 
Fakat erkek nışaolısının evi
ne varmazdan evvel kız, kol
ları içerde kalmak üzere boy
nuna kadar bir çuvalın içine 
konur. 

Erkek de kızın evine varır 
varmaz aynı muameleye tabi 
tutulur. O da çuvala konur. 
İki nişanlı bir sedirin üzerine 
yanyada oturup birbirlerjne 
aşklarrndan sevgilerinden bah
sederler. Bu sırada kızın an
ne .i de onların karşıs~na o
turup örgü örer. 

Bu tarikata göre bekarlar 
hiçbir zaman sakal brakmaz· 
lar. Bilakis evli olanlar sakal 
bırakmak mecburiyetindedirler. 

1 

Rütenyada ise vaziyet daha 
zorludur . Karpat d; ğlarının 
cenubunda olup Umumi Har
pden evvel Macaristana tabi 
bulunan Riitenyadaki asıl bal
kın Rusların bir nevi aleni 

.bir çok müdahale v~ entrika-
lar yapmasına vesile teşkil 

etmişti. 

Umumi Harhi doğuran a
millerden biride Rütenya me
selesi olmuştur. Şimdi Lehis
tan, bütün Rütenyanen Ma-

caristana bırakılar;ı k L hista· 
nın eskiden müstakil olduğu 
zamanlardaki gibi doğrudan 
doğruya Macaristaola hem 
hudud olmak ve Çekh rle 
Slovaklar ve Soslar arasında· 
ki seddi bir kat daha geniş
letmek istiyor. 

Macaristan dahi Riitenya· 
nın yalnız Macarlarla mesl<ün 
tarafının değil, heyeti umu
miyesinin kendisine iade edil
mesinde ısrar etmektedir. 

750,000 nüfusu bulunan 

C. H. P. Kongreleri : 
(Baştarafı linci aahde)lfe 

Ahmed Borat~vın başkanlığın-

da toplanmıştır. 

Yapılan seçimde asıl üye

liklere Hasanbüseyin Ünlütürk 

Lütfi Taşkın, Nuri Çolakoğlu 

Salih Yumurtacı, Murtaza 
Saran. 

Yedek üyeliklere: Ali İkiz, 
Ali Atalı, Riza Özlü, Hasan 

Marangoz, Ahmed Pazarlı. 

Delekeliklere: Ahmed Bora

ta v, Doktor Kemal Sivrihoz. 

Yedek delekeliklere : Ha

san Hüseyin Ünlütürk, Nuri 

Çolakoğlu seçilmişlerdir. .. 
Halk evi 
. Başkanlığından 

Halkevimizde 1111/938 gü

nünden itibaren Almanca ya

bancı dil derslerine başlana

caktır. 

İsteklilerin her gün halkevi 

bürosuna müracaat ederek 

adlarını kaydettirmeleri ilin 

olunur. 

Bunl.ardan başka evli erkeklere 

kapalı araba müsade edildiği 

halde bekarlar için kapalı 

araba yasak edilmiştir. Çünkü 
onların arba ile kız kaçırmak 
ihtimalleri vardır. 

Amişler, Pan silvanyaya 
gelmezden önce Kamas mın
takası ada oturuyorlardı, ora

daki arazilerinde milyonlar 

değerinde .zengin petrol ma

denleri bulunmuş, bunlar a
razilerini satarak Pansilvan
yaya güç etmi şlerdir. 

Rütenyanın Çekoslovakyaya 
verileği umumi harbin sonun
da kimsenin geçmiyordu. 
Meşhur diplomat Beneş, Pa
riste yaşıyan Rütenyah bir 
kaç muhaciri toplayıp • 
bunlaı la yaptığı bir heyete 
milli meclis süsü ver -

mişti. Bu meclis Rütenyanın 
Çekoslovakyaya iltihakın is-

tediğinden sulh konferansı 

buranın mukadderatını bu 

talebe göre tayin etmişti. 

Halbuki Rütenyada yaşıyan 

halk, Pariste olup biten şey
leri sonradan öğrenmiş ve 

emrivaki karşısında kalmıştı. 
Zaten burası sefinei Nuh gibi 

yetmiş iki muhtelelif milletin 
ve mezhep mensubunun yaşa-

dığı bir garib memlettir. Asıl 
halkı bi!e bir çok _ kabilı:lere 

ayrılmış olup her biri ayrı 
bir isim taşır. Rütenya, Av

rupanın şimdi en nazik bir 
meselesi olmuştur.' 
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X!.~5 .. _kitap.~a_r_ : 

KIRŞEHİR TARİHİ 
Halkevlerinin mahalli kül

tür hareketlerine verdiği in
kişaf gittikçe daha göze çar
par bir şekil almaktadır. 

Bu kitapta t<ırşehir Halke
vinin neşriyat kolu tarafın

dan bastırılmıştır. Muharriri 
Cevat Hakkı Tarım, uzun za
man Kırşehirde yaşamanın 
ve bu nzun zamanıda Kırşeh
rini sevip tanımanın verdiği 

kuvvetli bir salahiyetle bizt! 
türk irfanmm kök saldığı bu 
diyara ait güzel bir eser ka
zandırdı. Coğrafya, Tarih, 
bakımından Kırşehri burada 
vuzuh ile gördüğümüz gibi , 
Kırşehir tarihi ile . alakalı bü
tün mühim simalar üzerinde 
de ayni itina ile durulmuştur . 

Doğu köylerinde 
Doktor bay Rüknettin Fethi 

Erzurumda hazırladığı köy ı 
tetkiklerini bir kitap haline 
koymakla pek isabet etmiş
tir. 

Muharrir bu eseriyle, köy 
birlikleri tezinin kuvvetlenme . 
sine yardım ediyor. Radyoyu, 
seyyar sergiyi, duvar gaze
telerini, terbiyevi el kitapla
rını köylüyü yetiştirmekte 
kullanılacak vasıtalar arasın
da görmektedır. 

Çocuk düşmanı bir· 
hizmetçi kız 
Yugoslavyanuı Konyiçe ka 

sabasında, Anna adında 18 
yaşında bir hizme tçi dört ya 
şmda bir yavruyu öldürmüş

tür. Sıkı bir sorguya çek ilen 
bu hizmetçi kız ondan başka 
beş yavruyu öldürdüğünü iti
raf etmiştir . 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane : 

Halit Tığlıoğlu eczanesidir. 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin muhtelif 

mahallerdeki 938 yılı zeytin 
mahsulü açık artırma ile 
sablığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin mevki ve 
keşfedilen mahsul miktarı ile 
şartnamesini öğrenmek üzere 
her gün yazı işleri müdürlü
güne, artırmay;\ iştirak et· 
mek üzere bedeli muhamme
nin yüzde yedi buçuğu tuta
rında muvakkat teminat mak
buzlariyle birlikte 3 ikinciteş-
rin 938 perşenbe günü saat 
15 de belediye daimi encü
menine müracaatları ilin olu
nur. 18 22 26 30 (875) 

imtiyaz ıahibl ve Umumi Ne,rlyat 
Mlldürü ı Etem Mendre• 

8aıtıld1Vı ver ı 

C. H. P. B&1ımeYI 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 12 

Bana bunlara ait hiçbir şey 
sorumamasmı rica ettim. 

Gözyaşlarımı ona göster
memek için odadan çıktım. 

Ertesi günü bankaya gittim, 
arhk çalışmıyacağımı söyle
dim. Arkadaşlarıma veda 
ederek ayrıldım. 

* "' ::. 
( S) Köyüne geldik. Bu-

rası umduğum kadar güzel 
bir yeri henüz daha mektep
ler açılmadı. Bugün köy 
muhtarile mektebi gezdim. 
Biraz harap buldum. 

Mediha Tin 

vallı anneciğim 
her fedakarlığa 
her sıkıntıya baş 

it 

" ~ 

benim için 
her acıya 

ağiyor. 

Bugün ço.:uklarımın arasın-
da Fadimenin olmayışı ilk 
naz rda gözüme çarptı. So
runca a blasmın bir haftaya 
kadar döğünü olup, ona çe· 
yiz hazırldığı için gelmediği
ni öğrendim. Nedense bana 
bu köy düğünü geçmiş bir 
[21 Temuzuo ] nışan hatıra
sını yaşatıyor. 

* ,\:. 

Köyde davullar zurnalar 
çalınmaya başladı. Bunlar 
düğünü müjdeliyorlarmış . 
Böyle bir köydöğünü göre
ceğime sevindim. 

Hafize kadın geldi. 
Bana gelini süslemem ıçın 

yalvardı. Kadıncağızın kalbini 

Muhtar burasının tamir 
ettireceğini söyldi. Küçük bir 
evim var. B!l köyün hem en 
iyi evi onu zevkime göre dö
şedim. Annem köy hayatın
dan biraz memnun değil, ne
yapayım hepsine katlanaca
ğız. Onu alıyurum her ak
şam biraz ilerdeki derenin 
yanına gidiyoruz. 

Mehtap olduğu gecelerde 
Geç vakte kadar oturup 
yemeğimizi de orada yiyoruz. 

Köylülere bir kaç gün için
de kendimi sevdirmişim ki ya
nıma gelmek için fırsat kollu
yorlar. 

ı kırmak istemedim. Ve düğün 
evine gittim. Dümbekler ça
lınıyor. Evin küşe başında bir 
davul bir zurna durmadan 
haykırıyor. Bir kaç tane köy
delikanlısı önlerinde oynu
yor. Ne hoş şeyler demeden 
kend!mi alamadım. 

Artık ona ait enküçük. hatıra
yı bile hayalimde canlandır· 

mamaya çalışıyorum. Yalnız 
bir gün pervanesinin bu ufuk-

1 
larada erişeceğinden lrnrkuyo-

1 
rum. Annemin h5.1a bir şey- ı 
den haberi yok. I 

Buraya geldiğimin sebebini 1 
' dahi bilmiyor. Geçen gün 1 

yemekte nişan lafının ağzın- j 
da dolaştığını duydum. 

Bana İstanbula ait hiç bir 
şeyden bahsetmemesi için 
yalvardım. 

* ,,. "' 
Artık kış yavaş, vavaş bas-

hrıyor. Dün epiyce bir tipi 
yaptı Bu köyün yazı gibi kı
şıda güzel mektebimi çocuk
larımı her şeyden fazla sevi
yorum hele onların tertemiz 
yüzleri insan onlann yüzüne 
en kederli zamanlar da b i'k· 
sa bir anda avunur derdini 

unutur. Onlara her şeyimi 

verdim. Blimden geldiği ka
dar yetiştirmiye çalışıyorum 
mektebim çok kalabalık civar 
köylerde başka mektep olma· 
dığı için hepsi buraya geli
yorlar. İki arkadaş olduğu
muz halde. idare edeıniyoruzr. 

Bu Köy bana bambaşka 
geliyor. Çünkü onda hiç bir 
hatıranın izi saklı değil. An
nemde köy hayatına alışıver
di. Müşfik temiz bakışlı köy 
ka.dınlarına oda ısındı. Za-

Devamı vaT 

Aydın naf ia eksiltme 
komisgonundan 

1 - Eksiltmeye kormlan iş 
49329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazillide hükumet ko
nağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A- Kapalı zarf usulile ek
siJtme şartnamesi, · 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırhk işleri ge

nel şartnamesi yapı işleri şe-

raiti umumiyesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif, metraj cetvel

leri, 
F - Resimler, 
İteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlüğünde görebi
lirler. · 

3 - Eksiltme 21/10/938 
tarihinde cuma günü saat 
15 te Aydın nafia müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve 
ihaleden en az 8 gün evvel 
Vekalete müraat ederek na
fia vekaletinden alınmış yapı 
müteahhitliği vesikası göster
mesi ve müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis vey mi
mar olması vey bunlardan 

Aydın Defterdarlı

ğından: 
5976 lira 56 kuruş keşif 

bedelli Aydın hükumet konağı 
taraçalarının 3923 lira 6 ku
ruşluk tamir kısmı açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksilt
me 16/11/938Çarşaoba güunu 
saat 11 de Defterdarlık oda
sında yapılacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler. nafia müdürlü 
ğünde görülebilir. Muvakkat 
teminat 294 lira 23 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ile birlikte yukarıda 
yazılı gün ve saatte Vilayet 
Defterdarlığında haztr bulun
maları ilan olunur. 

(877) 18 26 3 14 ------------
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
m'lhallesinde 370ada 7 parsel 
numarlı ve 255.SO metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma ile satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Muham~en bedeli 
metresi 60 kuruştuur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ya
zı işlerı müdürlügüne ve ar
tırmaya girmek üzere 1150 
kuruş muvakkat teminatlarile 
birlikte 3/İkinci teşrin/1938 
perşenbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatıarı ilan olunur. 

879 18 22 26 30 

Bölge sanat okulu 
Direktörlüğünden 

Parasız yatılı seçme sına
vına giripte kazanamıyan ta
lebenin yarım yatılı olarak 
kaydına dev"m e.dilmektedir. 
İsteklilerin okul yönetkesine 
başvurmaları. 

Not: Yar,m yatılı talebe 
okulda öğle yemeği yemek 
hakkım hiizdir. (869) 

14 15 16 18 19 20 21 -- -- --- - -
birisile müştereken teklif yap· 
ması ve mukaveleyi birlikte 
imza etmec;i lazımdır. 

6 - eki f mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar nafia dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar 
gelm' ş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta• 
da olacak geçikmeler kabul 
edilmez. 

(838) 4 8 13 18 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptı

rılacak olan 17,400 lira be
deli keşifli hal binası 2,490 
numaralı artırma ve eksilt
me kanununun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile · 
17 /10/938 de eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 71111938 Pa
zartesi günü saat 16 da Na
zilli belediyesinde yapılacak

tır. Müteahhitler fenni şart
name ve projeleri meccanen 
belediye dairesinden tedarik 
edebilirler. 

18 22 28 5 (874) 

Aydın icra 
memurluğundan: 

938/1561 
Alacaklı : İzmir liman şir

keti. 
Borçlu : Aydın tüccardan 

Hasan KamiJ. 
1 - Satılan gayrı menkul: 

Tapunun ada 225 parsel 2 
pafta 48 de kayıtlı Aydın 
Güzelhisar mahallesinde 7 
Eyhil mektep nkağında Park 
sineması karşısında kain 192 
metre murabbamda ve alt 
katta geniş bir hol ve bir 
birine geçme iki oda ve bir 
hali v~ üst katta beş oda ve 
mutbak ve hala ve tarasa 
ve balkonu havi bir bab ha
nenin tamamıdır. 

Hududu : Nuri ve Necip 
veresesi yol ve keçeçi Basri 
ve Nuri ile çevrilidir. 

Kıyme ti: Bu yerin tamamı
na 5,500 lira kıymet takdir 
edilmiştir, 

2 - Tapunun kütük 617 
parsel 34 p -:ıfta 8 de kayıtlı 
Aydın Tellidede mevkiinde 
ve içinde l 5 büyük 3 küçük 
aşı zeytin ve 16 incir ağacı 
ve 9 dt lice vesair meyva 
ağacı mevcut 6,371 metre 
murabbamda tarlanın 16 his
sede 9 hissesi satılıktır. 

Hududu: Bereketlerin Esma 
ve hissedarları tarlası ve 
Tellidede kabristanı garbe 
Aydın Muğla caddesi. şimal 
Akarca yolu, cenuben Eskici 
oğlu hafız Ahmet tarlasiyle 
çevrili. 

Kıymeti: Bu yerin tamamı
na 350 lira ve sahlan 
yede 187 lira 85 kur.,.•~. 

Satışın yapılacağı y~~ 

gün: Aydın icra dairesi lV 
29/11/938 tarihinde salı gü~e 
nü saat 15 te ve temdit art- ~ • 
tu masının 141121938 tarihinde ~ ....... • 
çarşanba gii~n" nı s?f ~~:>. 
yapıla~aktır. ~· 

1 - işbu gayrı 1~7n ~ "'1 
ma şartnamesi ~ tarihiV' L J..-~ 
den itibar+~S/1361 ~~a ile~ ~ 

1 

Aydın icra ~urluğun uay y L 
yen. s~y:z_da ~ kesin .. iJ- ~ 
mest ıç.,~çıkt~ 

ı ~Lüt~~virioiz ~ 
~~~ 
~· ~~ ~ ~ 
~« . ~ 
~~ ~ 
~~. ~ .. -
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ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

f&rtnameye ve 38/1361 dosya No. 
siyle memuriyetimi~ müaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,S nisbe

·tinde pey veya milli bir banka
nJ n tamina,t mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 

maya iştirak edenler artırma şart-

namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar . 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala· 
caklarmın mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah- 1 
büdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe- ı 
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin il 

alacağına ruchanı olan diğer ala-

caklıların o gayri menkulle temin , 
edilmiş alacaklan mecmuuodan 1 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapıl 

maz. \'e satış 2280 sayılı kanuna 
tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olınaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

İki gayri menkul yukarda gös
terilen 29 I 11 /938 tarihinde Ay

dın icra memurluğu odasında 

işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (876) 
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~ Demir iş atölyesi Sj 
00 ~ı !) Yeni açılan ve sanatokulu me- ~!l . 
!1 zunları tarafından idare edilen ~İ ; 

DEMiR iŞ A TÔL YESİnde i§;::J 1 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- .. ,~ ...... 

ıun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~~ 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç r.• 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. 

ve Osman Alpsoy • 
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Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum mem.ureyne eo ıyı, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Saym meinurlanmıza bu fırsab kaçırmamalanuı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

........................................................ 

... 

• • 
: DOKTOR f 
: . ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR :-• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabaasıaı .: • • • • : Paris Tıp F aküilesi Hastal!elerioden fhtisaalı • 

• 1. 

: Muayyenehaneai.A.vdın'.ia Gari Bulvarında Bafa1'oglu dükkanıaıD • . . : 
: üzerinde her gün aabahdan aktama kadar Hastalarinı kabul ede1' : •. ......................................................... . 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni maaaaile aolamanıo kı1 · 

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartıauıcl• 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edeblhr. 
siniz. 

Aydının bütün tarihi maluınabndan ba,k.a cotrafi tabii maJima 
lını da bu kitaptan öğreoecekzinb. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederia 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
qazef esidir. 
,.- lıanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Basımevimizde 
\ 

•• 
Evrak kayt 

"lüm Doğum . 
.. ı.z işçilik, En iyi cins kağıt, , Sağlam 

~kabet kabul etmez derecede ucuzdur 

• 


