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Hata11da devlet reisi-1 
nin huzur/le bir top

lantı yapıldı 
İskenderoa 26 - Suriye 

hiikümetinin Hataydan gele· 
cek emteadan yiizde yirmi 
beş gümrük resmi alınmaıı 
ıçın karar Yermesi üzerine 
Hatay hükiımetiıace de faali
yete geçilmiş .ye devlet reisi 
ekselans Tayfur SCSkmenin 
buzuriyle bir toplanh yapıl
mıştll". 

T oplanbda başYekil, nazır· 

lu. ve İıkenderon ticaret 
od.ası erkiniyle muteber tüc
carlar bulanmıtu.r. 

Bu toplantıda ezcümle Su
riyeye hıataydan tranıit su
tiyle idhal edilecek Avrupa 
emtaaıınıo yalnız İskenderon 
limanıadan idhaline ve bu 
· hususuta alınmHı lazım ge
len tedbirler hakkında ticaret 
odası ile tüccarlar tarafından 
acele bir rapor hazırlanarak 
hükumete te•di edilmesi ka-
rarlaşbrılmııtr. a.a. 

B. Tagf ur Sökme11. 
Antakgaga döndü 

Antakya 26 - Hatay dev
let reisi ekselanı Tayfur Sök
men; lskenderondan Antak
yaya gelmif ve ikmetgihlarm
da •ekiller ve tüccarllrla ge
ce yarısına kadar devam e
den uzun bir görüşme yap-
11uı.ştir. a.a. ----
ispanyaya silah 
idhali devam ediyor 

Salanıanka 26 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi İspanyaya gön
derilen siah ve mühimmat 
naldiyah deYam etmektedir. 

Bir ay zarfında muhtelif 
hukümetlere mensup altmış 
dort vapur Bar.elon ve Ka
talonya limanlarına erzak ve 
mühimmat ihraç etmişlerdir. 

-···-Amerikanın Çin ve 
Japonya ile ticareti 
düşüyor 

Vaşiog~on 26 - Ticaret 
nazaretinin neşrettiği bir is
tatistiğe göre bir ıeoedenberi 
uzak şarkta devem edem mu
harebeler dolayısiyle Ameri-
ka ile Japonya arasındaki ti· 
caıretin yib:ee elli nisbetinde 
"Ye Amerika ile Çin araımda
ki ticaretin de bundan fazla 
eksilmi~ olduğu kaydedilmek-
tredir. •·•~ 

Üçok Takımı Geliyor 
Pazar gü~ü güzel bir maç seyredeceğiz 

Cttmhuriyet Bayramının Ü· 

çüncl pazar günü Aydın spor 
takımı ile bir maç yapmak 

. üzere İımirin Üçok spor ta
kımı davet edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ay
dının bu davetini kabul eden 
Üçok klübü pazar sabahı h•
suıi bir otoray)a İzmirden şeh· 
rimize gelecek ve Maç öğle· 
den sonra oynanacaktır. • 

Oldukça uzun bir zaman
dan beri bu kadar ciddi bir 
müsabakaya sahne olmamış 
olan ıahamızda oynanacak 
bu maç hel' bakımdan çok 
ehemmiyetlidir. 

Üçok takımı geçen sene 

maktadır. 

Bu kuvvetli rakible karşı· 
laşacak olan Aydın spor ta
kımı da çokdanberi devam 
eden çah~malarile çok ümit 
verici bir dlirumdadır. 

Her nekadar takımımız en 
kuvvetli elemanı olan Turgut
tan mahrum olarak sahaya 
çıkacak ise de maçı kendi 
sahasında oynamak avantajı
na malik olacağından bu 
yokluktan o kadar mütee5sir 
olmıyacaktır. 

Binaenaleyh kuvvetçe yek
diğerine denk olan bu takım
ların karşılaşması çok heye
canlı ve zevkli olacaktır. 

İzairin birinci ve milli küme- Bu mühim maçı herke•in 
nin dördüncüıü idi. Bu ıene- görebilmeıini temin için o 
ki liklerde de başta gidiyor. güa ıaha •erbeat elacak •e 
Takımda Said iibi Türki- kimseden duhuliye alınmıya· 

yenin fmbol tbtadlan yer al· caktır. 
-- -= 

İngiliz hükumeti 1 Polonua - Çelıoslo~ 
B. b k"t d h valı mazalıereler.ı 

ır eyaz ı ap a a 
eıredecek bir itilafa do;Jru 

Lond: 26 - Parlamento gidiyor 
toplanır, toplanmaz İngiltere- Vaırova 26 - Polonya ile 
nin •e imparator luğuı:ı müda- Çekoslovakya araıı-.da yapıl-
faası i~in alınan kararlar hak- makta olan müzakerelerin 
kında mufassal malumat Ye· yakında kati s•rette bir iti-
ren bir beyaz kitap uetrolu- l"'1.a 

ar müncer olacağı siyaai 
nacaktır. a.a, 

-·-Belçika kabine/linin 
i•li/a edeceği tekzip 
ediliyor 

Bürüksel 26 - Siyasi mala 
fellerce başvekilin yakında 
istifa edeceği hakkında ecne
bi memleketlerde çıkan ha
berler tekzip edilmekte Ye 

böyle bir istifanın mev:ı:ubahs 
olmadığı bildirilmektedir. 

a.a. 

mahfeUerce temin edilmek-
tedir. a.a: 

Çekolovahyada 
indirilen vergiler 

Praır 26 - Otomobil, oto· 
büs ve kamyonlardan alın

makta olan •ergi kaldırılmış, 
petrol ve ben.zio üzerindeki 

resimler azaltılmııtır. a.a. 

Ramazan fıkraları: 

Bayram hazırlıkları 
Cumhuriyetimizin on beşill-

ci yıl dönümünü değerine layık 
bir şekilde kutlulamak İfİ• 
nıemleketin her tarafında ol
duğu gibi Aydında da h._
mah bir faaliyet devam. et
mektedir. 

Şehri süslemek işleri bat
lamıştır. Her tarafta taklar, 
sütu.ıar yükselmekte, tenvi
rat tesisatı yapılmaktadır. 

.. 1 •••• 

Mekteplerde 
Kon/er an• 

Kültür bakanlığı bu ay•l'I 
24 dünden itibaren öğl~ 
sonra; Cumhuriyetin Onbepı.oi 

yıl dönümü münasbetile ç~
cuklarımıza Cuı:Q.huriyetia , 
Atatürk rejiminin mahiyeti• · 
anlatmak için milleti bunlara 

kaYufluran Büytik Önder Ata 
türk hakkında talebeye ko,.
ferans verilmesini emrede~ 

bir tamim ıöndermiıti. 

l?azarteai ifÜDÜndenberi cp
kullarda bu konferaul~r ~
lamııtır. 

Orta okulda ilk konfera~• 
direktör Refik Yıldan• Telli-
oğlu vermit sab günü de ta

rlı öiretmeni Hul•ıi Akıodo
ian bir koaf eranı vermiştir. 

Dü-. askerlik öğretlP.e~ ile 
Fransızc• öğretuıeni t,,.,.._ 
dan birer kQoferans veril~İf · 
tir. 
Buıün Orta okulda gaze

temiz yazı müdürü Asaf Gök
bel (Milli . mücadelede Ege 
cephesi) mevzulu bir konf e
rans verccktir. 

Her mektepte bu konferans

lar çocuklar tarafından büyük 
bir a~aka ile takip edilmektedir. 

Sovyetler gönüllüle
ri geri çekmiyecek
ler mi 

Ramazan geldi 

Varşova 26 ( Radyo ) -
Moskovadan bildirildiğine gö· 
re hariciye nazırı muavini İs· 
panya mümessilini kabul ed.e
rek So•yet hükümetinin is
panyada bulunan gönüllüleri 
geri çekmemeğe ve silfi.h Ye 

mühimmat nakliyatıoıda kes
menıeie karar •erdiğini bil· 
dirmiıtir. 

Eski ramazrnlann gelişi 

bir hadise teşkil ederdi: 
Bir gün evvel ikindi vakti 

toplar ablıpta ertesi gün ra-

mazanın başlıyacağı ilan edil
dikten sonra; mahallenin ço· 

çukları toplamr, ellerine ge
çirdikleri tenekeleri tangır
data tangırdata sokakları do· 
latırlar, hep bir ağızdan ve 
makaaıla bağrııırlardı: 

Ramazan geldi, hoş geldi. 
Baklava tepsisi boş geldi. 
Doğrusunu söylemek lazim 

gelirse o zamanın ramazan
ları da böyle alayla karşılan· 
mağa değerlerdi. 

Çünkü bütün bir senenin 
içinde gece hayatı ancak bu 
ayda başlar ve bayram gi
niyle biterdi. 

Tiyatrolar bütün faaliyet
(Deva1111 2 iııca uhdede 
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Hekim dili 
Tıp kongreıine gelen misa

fir hekimler arbk yerlerine 
daiılmıt olsalar gerektir. Bir 
yere miıafir gelince, ona gü
ler yllz gösterip kal
dığı kadar kendisini ağırla
cLktan ıonra, gittikten sonra 
ela dedikodu yopmak tatlı ge
lir. Biz de bu tatla ideti ye
rine getirerek, isterseniz, bu 
g6D de hekimleri, arkadan, 
biraz çekittiririz. 

Hekimliğin de en iyi çekiş
tirilecek tarafı dilidir. Hekim
ler hastalariyle konuştukları 
vakit kullaiıdıkları dili söyle
mek istemiyorum. Hekimlerin 
o türlli dili daima tatlı dildir. 
S6ylemek istediğim, onların 

kendi aralarında ilimce yahut 
fence konuştukları vakit kul
landıkları ve kendilerinden 
bq~a kimsenin anlıyamadığı 

terimlerdir. 
Bu terimleri, •dece bizde 

değiJ, biç bir yer de halk 
ıeYmez. Herkesin anlıyabile· 
ceği doğru, dUrüst halk dili 
Tarken onun yerine, her yer
de, eski ve ölmüş dillerdeki 
kelimelerden uydurarak karı
şık terimler kıdlanmak, tabii 
herkes acayıp gelir. 

Fakat, dojrusunu isterse
niz, bu usall tut~akta he
kimlikte kirk beş bin ilmi 
terim olduğu sayılmıştı. O 
vaklttenberi bir kaç yüz daha 
kabldığı şliphesizdir. Dünya
nın hiçbir memleketinde halk 
dili . bu kadar çok sayıda ilmi 
kelime veremez. Onun için 
hekiınle daima yeniden terkip 
yapmağa ve kelime uydurma
ğa mecbur ofudar. 

O halde niçin kenai memle- 1 
ketlerinin dilinden terkip yap
mazlar da ölmllş sa
yılan eıki dillerden terkip 
yaparak uydururlar, diyecek
siniz. ' Bizim hekimler de vak
tiyl~ bu usule uyarak ar.ap
çadan ve farsçadan kökler 
elarak koskoca bir kitap 
dolduracak terimler çıkar
mışlardır. O terimler yaşıya
madı, autmadı, modası geçti. 
Şimdi Avrupalı hekimlerin 
kullandıkları terimleri kulla
nıyorlar. Bunlar da gene iki 
ölmüt dildeki köklerden alın
mış, fakat yüzde 75, 80 de· 
receıinde eski yunanca kök
lerden. 

Avrupalı hekimlerin uydur
dukları terimleri kendi dille
rine göre uydurmamalan bir 
ukalalık değil, bir zaruret 
ilzerinedir. Halk dili yaşar 
Ye yaşayan her ,ey gibi za
man · geçtikçe değişir. Hal
buki ilim terimlerinde aranı
lan Şey terimin minası biç bir .. 

vakit değişmemesidir. Meıeli 
bir uzvumuzun adı olan göz 
zaman geçtikçe halk dilinde 
baıka münalar da almıştı. 

Bundan sonra ~a mina de· 
ğişmiyeceği bilinemez. Bunun 
da hem insanın bir uzvunu, 
hem de karalardan denizlere 
uzanan toprakları ifade eder. 
Halbuki ilimde bugüD bir 
hadiseye terim olarak kulla
nılan bir kelimenin bin yıl 
sonra gene aynı manayı an
latması istenilir. 

Sonra da, hekimlik terimle
rinden en çoğunun eski yu
nancadan alınmasının bir se· 
bebi eski yunan hekimleri 
hekimlik ilminin esasını kur· 
dukları vakit terimleri de 
pek iyi kullanmış olmalarıdır. 
Eski yunan terimlerinin doğ
ruluğuna orta çağdadaki 
müşterek medeniyet hekimle
ri de dayanamamışlar ve ken
dileri bir çok terim icat et
meğe çalıttıkları halde onların 
bazılarının gene eski yunan· 
ca dilinde izaha mecbur 
olmuşlardır: 

Mesela o müşterek medeni· 
yetin son zamanlarda yazıl

mış bh- .kitapta bile bizim 
şimdi epidemi dediğimiz sal· 
gın hastalıklara arapça (em
razul-vafide) tabiri uyduruldu
ğu halde bunun ne demek 
olduğunu anlamak için, yanı
na (ey e-bidemiya biye yazıl
dığını görürsünüz ..• 

Fakat bütün dünyada he· 
kimlerin en çoğunun eski yu
nancay.,, bir kısmıD.Jn da li
tinceye göre uydurdukları te
rimlerin o dillerdeki gramer
lere ve kelimelerin manala!"ı

na uygun olduğunu sanmama
lısınız. 

Bir kere. kelimelerin mana
larının aslına uymadığı pek 
çoktur. Meseli mikrop dedi
ğimiz -.akit canlı ve küçük 
bir cisim hatıra gelir. Fakat 
mikrop yunancada kııa hayat
lı demektir. Halbuki mikrop
ların pek uzun ömü rlüolduk
ları, rus inkilibından çok ön
ce bir laboratuvarda kalmış 

olan mikropların geçen yıl 

dipdri bulunmariyle sabittir. 
Hele terkiplerdeki karışık

lık: Yunanca bir kelimeyi li
tince bir kelimeyle bir araya 
getirirler: Kolibasil gibi. Yu
nanca kelimeyi arapçayla bir
leştirirler: Alkoltara pi gibi. 
Daha Qeler, neler. Ancak bu 
acayip terkiplerin hepsi ya· 
şarlar .•. 

Gramerciler bu kanııklığa 
pek kızarlar. Hekimleri ve 
bütün ilim adamlarını dil kai
delerini bilmemekle, cahillikle 
ittiham ederler. Fakat, gene 

Nasıl gülersiniz? 
Gülüş ve karakter 

Avrupada son zamanlarda 
bazı fiziyonomiıtler tDremif
tir. Fakat bunlar, öyle zan
nedildiği gibi inıanın yDıBae 

bakaraktan değil,gillütllnü din
liyerek ne tabiatta oldujunu 
söylemektedirler. 

Şimdiye kadar bu bu mll· 
teha111slar, ıayısız insanlar 
tizerinde tecrübe yapmıılar 
Ye nihayet şu neticeye var
mışlardır : 

Ha! Ha! diye gülenler, 
açık kalpli •e samimidir. Bun 
lar ~ürültü ve haraketi se· 
verler. Bazan bunlardan, de
ğişik karakterli olanlar da 
çıkar. 

He ! He ! diye ırülenler, len· 
favi ve melankoliktir. 

Hi ! Hi ! diye gülenler, zayıf, 
ürkek, çekingen ve kararsız 
iosııaolardır. Bunlar şurada bu
rada kullanılmağa, şuna buna 
hizmet etmiye çok müsaittir. 
Çocuklar da böyle güler. 

Ho Ho! diye gülenler iıe, 
cömert, ilicenab olur. 

Hül Hü! diye gülenlere ge
liııce,bunlar insancıldır. insan
lardan nefret edenler, cemi
yetten kaçmak arzusu göste
renler hep böyle güler. 

Birde 1662 senesinde Da
mesen'nin söylediklerini göre· 
lim. 

Melankolik olanlar Hi! Hif 
diye güler. Sert tabiatlı olan
lar He! He! diye güler. Len
faviler Ha! Ha! diye. kanh 
canlı olanlar Hol Hol diye 
güler. 
Yukarıdaki sa~ırları oku• 

yanlar bir kere gülerek ken
disinin ne tabiatta olduğunu 
anlıy~bilirler. 

doğrusunu isterseniz, bunda 
da haksızlık gramercilerdir. 
Çünkü hiçbir dilin değişmez 

kaidesi olamaz. Bunu gramet
cilerin kendileride, farkında 
olmadan, bilirler. de her kaide 
nin müstesnasi olur derler. 

Halbuki tabiat kanunların· 
da müstesna olmaz. Gramer· 
cilerin müstesna dedikleri şey
ler dilinde yaşıyan her fey 
ıibi değiştiğini gösterir. He
kim dili de, ölmüş dillere gö
re uydurulmakta beraber, ya
şadığı içia terkip kaideleri 
değişir. 

Gramerde asıl hüner kaide
ye uymıyan sözlere müstesna 
demek yahut öyle yapılan 
terkiplere öfkelenmek değil 
müstesnaları hasıl eden tabiat 
kanunlarını aramaktadır. Dil 
canlı bir cismin meydana ge
tirdiği canlı bir cismin mey· 
dana getirdiği canlı bir hadi
se olduğu için, galiba, gramer 
leri de bir gün biyoloji adam 
ları yapacaklardır. 
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Ramazan geldi 
(BqtaHfl llael -w.)it .. 

ferini bu ayda 16sterirler. 
ba ay için hazırlanırlardı. 

Vezneciler başına kadar 
olan -.e adına direkler aruı 
denilen dar sokağın iki tara
fındaki tiyatro binalan bin 
bir tllrlll afiılerle siislenir, 
kapılarına yeıleıen ve ekse 
risi bir boru, bir klarnet •e 
bir daYuldan mürekkep olan 
çalgıcılar azami bir giirültü 
ile rahmetli Kel Hasanın, Ah
dinin, Şevkinin reklamlarını 
yapar dururlardı. 

Kadınlar ancak bu ayın ge 
celerinde sokak gezintilerine 
çıkabilirlerdi. 

Saraçhane başından Beyazi
da kadar olan cadde; aşağı . 
yukarı, maksadıız veya hayre 
yorulmıyacak maksadlarl.a ge· 
zinen kadın erkek bir kala
balık ile dolar taşardı. 

Hayali salib ve emsalı g ibi 
karagözcüler per~elerini ra
mazan gecelerinde kurarlar, 
canbazlar, .meddahlar hüner· 
lerini bu gecelerde gösterir· 
lerdi . . 

Çocuklar ancak ramazan . 
geceleri ebeveynin büyük ve 
müsamahalı müsadelerioe maz
har olabirlerdi. 

Gündüzleri devam eden 
umumi .atalet ve sükun gece
leri faaliye.te inkilip. eder, 
hele iftara yakın somurtkan 
çehreler ieceleri açılır, gül
meğe başlarlardı. 

Y enmiyen öğle yemeğine 

mukabil mükellef iftar sofra:. 
ları, tatlısı, tuzlusu ile dolgun 
sahur ıofraları kurulurdu. 

Onun için Ramazanın ge
lişi bir hadise olurdu. 

Şimdiki ramazanlara bakı
yorum. Ne gelişlerine, ne de.. 

~ 

gidişlerine kimsenin aldırdığı 

yok. 
Evvelki g 'in top atıldı. Ne 

oluyor acaba ? Dedim. Ya .. 
nımdaki bir arkadaşta benim 
ıibi merakla bana baktı. Ni
hayet öğrendik. Ramazan 
gelmiş .. 
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Fıkracı 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczane : 

Halit Tığlıoğlu eczanesidir. 

.... -.. Abone ıeraiti -: 
i Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
: Alb aylıtı 3 liradır. : i . 
: idare yeri: Aydında C. H. : . . 
i P. Baaımeri. : 
i gueteye ait yazılar içia ~ 
i yası itleri aıildürlütüne, ilin- ~ 
i Jar için idare müdürlGiine ~ 
• müracaat edilmelidir. : ! ................................................ : 

lmtt1as ••hlbl •• Umumi N .. rlyat 
lı'IOdllrU ı Etem •ndree 

Baaıldı .. •er ı ' 

C. H. P. BaaameYi 



SAYI: 380 

Aydın icra 
memurluğundan: 

938/1527 
Gayri meokulun açık artır

ma ilinı. 
Alacaklı : Karapınardan şe

rif Ali oğlu Mehmed vekili 
aYUkat Reşad Altay. 

Borçlu: Sınır tekeden hacı 
İsmail karısı Ümü Tereserin
den . oğlu Abdi ve kızı Gülsü
mio kızı Fatma 

Satılan gayri menkul: Ta
punun haziran 938 tarih ve 
5 numarasında kayıtlı Erbeyli 
istasyon mevkiinde tapuca 
6433 metre murabuaında o
)up halen 1 hektar 8380 met
re murabbaında ve içinde irili 
ufaklı 303 adet incir ağacı 

ve 3 zeytin ve taş ve ker
piçten mamul bir odadan iba
ret damı mevcüd incir bah
çesinin 96 hissede borçlular
dan Fatmaya aid 25 hisse 

ve Abdiye aid 4 hisse satılıktır. 

Hududu: Gün doğuıu Çe
rezci Bekirt gün batısı yol 
poyrazı arzuhalcı Mehmed 
cenuben müftü ile çevrili. 

Kıymeti: Bu bahçenin tama
mına ve halı bazirdaki hudud 
içindeki mikdarına göre 3080 
lira ve buna nazaran satılan 
bisseyede 952 lira 7 kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün: Aydın icra dairesinde 
29/11/938 tarihinde sah günü 
saat l~e ve temdid artıma
sıoın 1 /938 tarihinde çar-
şamba ünü aynı saatte ya· 
pılacaktır. 

l - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
deıi· kibaren 38/1527 numara ile 
AycJin icra memurluğunun muay 
yen &ayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 38/1527 dosya No. 
n1le memuriyetimize müaracaat 
etmelidir. _, 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazıh kıymetin %7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
•ID taminat mektubu tevdi edi
leeektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
ü:ıerindeki haklarını hususile faiz 
•e masrafa dair olan iddialarını 

i,bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sfoilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
lıalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 

111aya 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 % 15 şini bul-

• AYDIN 

Aydın na/ıa eksilt
Komisgonundan 

1 - 21110/938 günü iha
lesi yapılmak üzere eksiltme
çıkarılan 29t328 lira 51 kuruş 
keşif belelli Nazillide hill<u
met konağı inşaatına talip 
çıkmadığından yeniden eksilt
meye konmuştur. 

2 - Bu iş ait şartname 

maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah· 
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
utırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. ve 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 aJmağa razi olursa ona · 
razı olmaz 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) 

Bir gayri menkul yukarda gös
terilen 29 I 11 /938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 
şar~namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (900) 

1 
ve evrak şunlardır. 
· A - Kapata zarf usuliyle 
eksiltme şartıı•ınesi 

B - Muku·ele projesi . 
C - Bayındırlık işleri ge· 

nel şartnamesi yapı itleri şe
raiti umumiyesi 

E - Keıif metraj cedvellerı 
F - Resimler 
İstiyenler bu evrakı Aydıd 

nefıa müdürlüğünde gorebi
lırler. 

3 -Eksiltme 14/11/938 ta
rinhinde pazartesi günü saat 
on beşte Aydın nafıa müdür, 
lüğünde toplanacak komisyon· 
da yapılacaktır. 

4 - EksHtme kapalı zarf 
usuHle yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye girebilmek 
için isteklilerin 3, 700 liralık 
muvakkat teminat vermesı 
ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete müracaat ede
rek nafıa YekaJetinden alın
mış yapı müteahhitliği vesi
kası göstermesi ve mütahhi-
din bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya 
bunlardan birisiyle müştere
ken teklif yapması ve muka-
veleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçünü madde de yazılı 
saatten bir saat evveline ka-
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabfünde verile
cektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması. ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olmaaı lazımdır. Posta
da olacak geçik.meler kabul 
edilmez. 

27 2 7 11 891 

Aydın vakıflar müdürlüğünden : 
T. 

3/11/938 
8111/938 
9111/938 

10/11/938 
11/11/938 

121111938 
14/11/938 
16111/938 

14/111938 
151111938 

171111938 

181111938 
19/11/938 
22/11/938 

23/11/938 

24/11/938 

Günleri 

Perşenbe 
Salı 
Çarşanba 
Perşenbe 
Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 
Çarşanba 

Pazartesi 
Sah 

Perşenbe 

Cuma 
Cumartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

İhalenin yapılacağı mahal 

Çine vakıflar idaresinde 
Bozdoğan ,, ,, 
Söke ,, 

" " ,, 
Nazilli ti " 

,, 
" 

Karacasu kazasında 
Nazilli Yakıflar idaresinde 

Aydın 
" " ,. 

" 

" ,, 

ti " 
,, 

,. 
" 

,, 
ti ,, ,, 

" " 
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SAYI 382 

1 Aydın icra 
\ Dairesinden 

1 

938/286 
Alacaklı. Aydın istasyonun

da manevracı tahir Şafak. 
borçlu : Cumhuriyet mahal

lesin.den Şahinlerin bacı Ah
met kıu Esma. 

1 - Satılan gayrimenkul. 
tapunun Ltinunsani 938 tarih 
ve 10 numarasında kayıtlı 
Ovaemiri döşeme " başı nam 
diğer Kemerli kuyu mevkün
de 1 hektar 3500 metre mu
rabbı tarlanın burçluya ait 
dört hissede 1 hissesi ve yine 
aynı tarlanın geri kalan bir 
hissesi ki Ahmed · evlatla~ 
rı hafıza ve Esma ve Ahmed' 
arastnda iştirak halin.de ta
sarruf olunmaktadır. Bu his
sedeki Esmaya ait gayri l'OU

a yyen hissede satılıktır. . 
Hududu : Doğusu çayıroğ, 

lu Hasan veresesi babsı De
vel.ioğlu lıafız kuzeyi eski 
şosa yolu güneyi Velioğlu 

hafız tarlalarile mahdut. 
Kıymeti : heyeti umumiyesi 
115 liradır. Satıla~ hissede 
58 lira 33 kuruştur. 

Tapunun kanutisan1 938 ta
rih ve 9 numarasında kayıtlı 
Ovaemiri köyünde üı:nnıi oğlu 
kuyusu mevkiinde 6400 met
re murabbaında ki tarlanın . 
Esmaya ait dörtte bir hissesi 

ı 

ve yine bu tarlaf!ın . ge~i ka-
lan ve hafıza ve Esİna 'Ve 
Ahmed arasıoda ittirak ha- : 
lide tasarruf olunan bir' hisse- · 
sindeki Esma hissesi satılıktır. 

Hududu; Doğusu yol batısı · 
Ahmedoğlu l~mail kuzeyi ve 

[ Lütfen çeviriniz J 

Mm taka 

Çine kazası köyleri. · 
Bozdoğan kaza ve köyleri. 
Bağarası nahiyesi ve köylerL 
Kesirboğazı ve havalisi 
Nazilli merkz nahiyesi ve köy
leri ve Kuyucak nahiyesi ve 
köyleri. 
İsabeyli ve gereniz köyleri 
Karacasu kazası veköyleri 
Atça ve sultanhisar nahiyele
ri ve köyleri. 
Karapınar ve köyleri 
Aydın merkaz nahiye ve köy
leri Umurlu dahil. 
ı:<arahayıt nahiyesi ve köy
leri. 
Köşk nahiyesi ve köyleri. 
Germencik nahiyesi ve köyleri 
Çine çayından cincine kadar 
cincin dahil 
Cincinden büyük dereye ka
dar (büyük dde dahil) 
Büyük dereden sarı çaya ka
dar mıntakalar 

Mülhakatla birlikte Aydın vilayeti dahilinde vakfa aid zeytinliklerin 938 s~nesi mah
süllerinin mıntaka itibariyle satışları hizalarında gösterilen tarih ve günlerde ve saat 10 
da açık artırma suretiyle yapıl• caktır. Artırmaya iştirak edecek olanlar % 20 Muvakkat 
teminat verecekludir. Satış bedelini peşindir. Taliplerle fazla malumat almak iste-yenlerin 
Aydın vakıflar Müdürlüğü ile mahalli vakıf memurluklanna müracaatları. (890) 23 27 29J 
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• DOKTOR 

IVIENILEKET HASTANESİ 
Doğum, Kadın baıtahkları mütebauıs -

ve Operatörü 

1 Hastalarını her ıüa Parll: karşısında Bay Haıan Kimi- 1 
lin eYindc kabul eder. 592 

Muayene saatleri : ıabah 7 - 8 
!; Öğleden ıonra 3 den itibaren ~ 
~111ıa•• .. •utJr .... :aıa~ WWW6• 

güneyi Sulb.nhisarlı Abdioğlu 
Mustafa tarlalarilc mahduttur. 

Kıymeti : tarlanın tamamı
na 69' lira 56 kuruş ve satı
lan hisseycde 23 lira 20 ku
ruş kıymet takbr ed'llmiştir. 

Sat1'ın yapılacağı yer ve 
gün; Aydm İcra dairesinde 
61121938 tarihinde Salı güoü 
saat 15 tc ve temdit arttır-
ınasının 21/12/938 tarihinde 
Çarşaoba ~ü ayni saatta 
yapılacaktı. 
İfbu gayri menkulün artırı_na 

şartoaıneai ilin tarihinden iti
baren 38/286 numara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
faıda malümat almak istiyenler 
işbu şartname ve 938/286 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazdı kıymetine % 7,5 
niıbetlode pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı aabiplerinin gayri menkul 
meı:indeki baklaruu hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimi:r:e bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
sataş bedelinin paylaşmasından 
hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şart-

namesini okuf!lUf ve lüzumlu 

malfımatı almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırdıktan sonra ( 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
maz veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
Jarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok ~rtıramn taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on bet 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli satıf iatiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mccmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
artır~na i~ale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz ve satış talebi dijşer. 

6 - Gayri menkul kcndi•ine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan feshohınarak 
kendisinden evvel en yüksek tek-
lifte bulunan kimse ar:ıetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmaz.• , 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen Jrtinler için % Sden 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 
2 parça menkul yukarda gösteri
len 6/12/938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında it
bu ilan ve gösterilen artırma t•ri· 
namesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. (901) 

Allı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kWDaşlarandan bilômwn memurcyae en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın . memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalanaı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi.nele. Aydın 
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i FAHREDDİN SÜGÜR f . ~ : . • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahkları Miitalıasauı • . ~ i Parla Tıp Fakültesi Ha.ıanelerindea lhtbulı i 
ı MuayyeaebanesiAydında Gazi Buı...arında Bafab09'l11 dükkiaıaı• ; 

i ÜHrinde her ıtün sahabdan ak19ma kadar Haataluim kaMI eMJ' :ı ...................................................... 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni ma.aaaile ..ı ... aıa ~· 

metli bir araeği olan AYDIN T ARIHl•i Aydı~a BelHi1• b ....... 
Süleyman Gezer, İstaabulda Remzi lditüphanesiadeıa tedarik ecteWHır
liniz. 

Aydının batiin tarihi malii'llabadan Dafka cotraff tabii •aı...a
baı da bu kitaptan öpe11ecelainix. 

Yuaıalar. ASAF GÔKBEL, HlKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlmm 

Fiab 250 kurllffur. 

AYDIN 
• • 

ilin,· her köşesine dağılan ve 11n 

çok okunan bir tane günde/ile 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz.. 

Basımev.imizde 
• 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmışhr. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 
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