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Kendimiz 
için! 

Umran, inşa ve medeniyet 
hamlelerimizden bir kısmıoı 
turizm ve onuda ecnebi man· 
tığma boğlamak adet haline 
geldi. Hakitat ise yaptıkla

rımızdan ve yapmağı tasav
vur ettiklerim'zden pek ço
ğunun bizim bizzat kendimi
zin asgari rahat, zevk ve 
!ht~açlarımıza ancak cevap 
verebildiğidir. Türkiyede ec
nebi turizm hareketi, uzun 
müddet için, pek mahdut böl
gelere münhasır kalacağı ve 
ancak böyle olursa bir gelir 
mevzuu olabileceğidir. YoJla
rımıza yeni asır vasıtaları ile 
yürümek, otellerimize temiz 
oir istirahat köşesi bulmak, 
ap'lıcalarımıza hastalık ve 

rorgunluğumzu tedavi etmek, 
kazılarımıza bu toprağın tari
hini ve hakikatini 5ğrenmek 
hatta bizzat turizm tertip ve 
teşkilatına, kendimiz memle·. 
keti dolaşıp tanımak için, 
evvela ve bilhassa biz muh
tacız. Türkiyede yeni hayat 
tarzı ve telakkisi gittikçe 
umumileşiyor : Asıl mühimmi, 
bu tarz ve telakkiye sahip 

·olanlan memleket içine dağı· 
tabilmek için, onları tatmin 
edecek bütün imkanları ha
zırlamak zarururetindeyiz. 

Esasen vaktiyle yabancı 
misafirler için lüzumlu 

·olduğunu düşünerek vücuda 
getirdiğimiz müesseseler, hiç 
bir tarafta artık bize bile 
kifi gelmiyor. 

Muntazam ve iyi bir yolun 
· etrafı, bir kaç sene içinde 
villalar ve bahçelerle mamur 
leştiğini ve otomobillerle dolup 
boşaldığını görüyoruz. Birçok 
memleketlerin bazı bölgele
rinde ise yollar ve müessese
ler, ecnebisiz hiç bir işe ya· 
ramaz: Onun için oraya ser
maye koymak için hükumet, 
belediyeler veya hususi şa· 
hıslar yalnız ecnebi ziyaretle
ri hesaplan yaparlar. Bizim 
.hatta turim bölgelerimiz- me
sela lstanbul ve Marmara et
rafı, meseli izmir ve henter
landı - için tasavvur ettiklei
mi:ı henüz bizim ihtiyacımızı 

.a~ıyor. 

Bu millAhazalarmız: "- Bü-· 

-,__ ___ _ 

J 

Başvekilimiz 
Ankaraya gitti 
İstanbul 27 - Başvekil B. 

Celil Bayar eksprese bağla
nan hususi vagonla bugün 
Ankaraya hareket etmiştir. 

istasyonda Riyaseti cumhur 
umumi katibi B. Hasan Riza, 
İstanbul Vali ve Belediye re
isi Muhiddin Üstündağ, İstan
bul komı.ıtanı General Osman 
Tufan, Emniyet direktörü Sa· 
lih Kılıç, Mali müesseseler di
rektörleri, matbuat erkanı ve 
kalabalık bir halk kitlesi ta
rafından . uğurlanmıştır. 

· ugoslavyada 
Mebus seçiıni 

Belgrad 27 (Radyo) - Me
bus seçimi intihabının kayd 
müddeti dün hitam bulmuştur. 
Belgradda 75 bin seçici var· 
dır. Bu adet 5 mayıs 1935 
intihabından sonra nispetsiz 
bir surette çoğalmıştır. Baş
vekil doktor Milan Stoyadi
noviç seçicilere Milli Radikal 
partisinin mebuslarına rey 
vermelerini tavsiye etmiştir. 

tün işlerimiz bitti de ecnebi
leri mi düşüneceğiz?,, Yahut. 
" - Turizm geliri acaba bir 
hayal değil midir? ., düşünce
sine kapılanlara cevap ola
bilir. 

Ne yaptıklarımız, ne de 
yapacaklarımız milli ve insani 
ihtiyalarımız haddinin üstüde 
olmak şöyle dursun, henüz 

hizalarında bile değildir. Şe
hir proje ve planlarının tat-

bikat masraflarma eski ve 
iptidai ihtiyaç ve lüks ölçüsü 

ile itiraz edenler, yüksekçe 
bir insan yaşama tarzının ken-

dilerimize layık olmadiğı gibi 
hazin bir galata düşnıektedir
ler Memleketimizin tattırabi
leceği bütün saadetler hak
k•mızdır ve onlardan zevklen-

mek ve faydalanmak için gi
riştiğimiz hiç bir masraf lüks 
değildir: Yeni hayat tarz ve 
telakkimizin en tabii icabıdır. 
Ve zaten yeni Türkiye böyle 
cihazlandıktan sonra, onun 
içinde oturmağı, dolaşmağı ve 
eğlcnmeği, dışardan gelenler 
de artık yadıgamaz olacaklar· 
dır. 

- Uluıtan '-
• ' · F. R~ Atay 

1'ürkkuşu talebel~ri Partimizin 
Atatürk anıtına bı.,. Kültür ltaynağı Halk 
Çelenk koydular evı · · 

n ara - um unye . · A k 27 C h · t \ ~rımız . 
Menfı ve muzır- elemanları mem-bayramı merasiminde bulun· 1 k t• ve milletin LM • d 

k _ e e ın Qunye"n en ç~ 
ma uzere buraya gelen Türk ltarmak ve atmak, bu memleketin 
kuşu talebeleri bugün Atatürk ,..~ milletin milli se~iyesini koru
anıtına türk kuşu gençliğinin nı.'~ müsbet ilmin ve ~odern tek-
A tatürke bağlılığını ifade eden nığttt bütün icapların.ı t,\bik etmek 

elenk koymuşlardır. ve t~~k milletini tarıhte l~yık oldu 
ç · 20 d ğu Y~ksek hayat ve medell.iyet se-

Merasıme en tazla mo- veiyesiııe çıkarmak; ist~hsaı saha-
törlü ve motörsüz tayyare sanda bilhassa nüfusta ke~lyetle 
iştirak edecektir· Merasim beraber . keyfiyeti arttırmak! "ürk 
esnasında akropanik uçuşlar devletintn temelini ve Ataturk ''1· 
ve paraşüt atlamaları yapa- kilabının Rayesini hulasa ede~ 

esaslardır . 
caklardır. Bu büyük , Atatürk inkılahının 

Tokatta ger sarsın
tısı oldu 

Ankara 26 ( A. A.) - Bu 
sabah saat yediyi beş geçe 
Tokatta altı saniye süren 
kuvetli bir yer sarsıntısı ol
muştur. Zarar yoktur. 

~···---- 1 

Emniyet direktörü-
müz geldi ' 

Şehrimiz Emniyet Direktör
lüğüne tayin edilen B. Ekrem 
Sokullu dün şeb:-imize gelmiş 
ve işe başlamıştır. -Cumhuriyet bayra
mına hazırlık 

Sultanhisar ( Hususi ) -
Cumhariyetin on beşinci yıl 
dönümünü tesit komitesi ka
munbay vekili Lütfü onba
şınm riyasetine toplanmış ve 
proğramlarını tanzim ettik
ten sonra mesailerine başla

mışlardır. Her yıldan daha 
kvvetli bir çalışına vardır. 

--+-

Alman hariciye 
nazırı Londraya 
gidiyor 

Berlin 26 (A. A.) - Hari
ciye nazırı Fon Ritentrop kı
sa bir ziyaret için Romaya 
gitmektedir. 

Havas ajansı nazırın Ro~ 
mayı ziyaret edeceği haberi
nin Berlin siyaset ve diplo
ması nıahfelinde büyük bir 
hayret tevlid ettiğini bildir· 
mektedir. 

Roma, 27 ( Radyo ) - Bu 
akşam saat yirmi ikiyi elli 
geçe Almanya bari-iye nazırı 
Von Rittentrop buraya vasıl 
olacaktır. Naxır hareketinden 
evvel Hitlerle uzun müddet 
göriişmDıtilr. 

halkın benliğine sindirilmesi lazımdı, 
inkilap en derin ınanasile bütün var 
lığımızı yeni bir bayata ve yeni bir 
istikamete götÜriiyoı-du. Bu yeni 
görüşü halka telkin ederek yeni 
zamanın anlayışına 

0

Röre miUeti tek 
tek ferdler halinden Çıkararak olan
ları görüş, anlayış .,e Yapışta birlik 
sokmak •e onun iç .,a ... lığını inki
şaf ettirmek ve ben1iğiııin derin
liklerinde kaynayan ell\3 alsiz kıy
metleri meydana çıkarınak vazife 
idi. 

C. H. Partisinin görüşÜD(': göre 
milletimizin huıusi vasıtalarıtUl uya· 
cak yollardan yürüyerek her ~ere
cedeki resmi tahsil dışında onu bir 
halk terbiyesile yükseltmek ebe-.._ 
di. Buuun için cemiyet hayatını" 
ve kültür hayatının yeni anlayışla.
ile ve cemiyetimizin kendi unıur· 
larından kurulacak yeni ve miUi 
bir teşekkülün çalışmaıile beslen· 
meal dütinüldü. Bu fikir partinin 
1931 yılında toplanan üçüncü büyük 
kangresinde yapılan nizamnameye 
" Halkevlerinin " ıokulmaaı netice
sini verdi. Uzun . tetkiklerden sonra 
halk evleri için etraflı bir talimat
name yapıldı. 

Buna göre halke•leri dokuz şube 
ile kurulur. 

1 - DU, Edebiyat, tarah. 
2 - Güzel sanatlar 
3 - Temsil 
4 - Spor 
S - içtimai yardım 
6 - Halk dershaneleri ve knrslar 
7 - Kitaphane ve Yayın 
8 - Köycüler 
9 - Müze ve sergi 
Partimizin Onbeşinci cumhuriyet 

yıllığından aynen aldığımız, yuka
riki mana ve ehemmiyeti tebarüz 
eden halkevleri, ilk kuruluş tarihi 
olan 19 Şubat 932 Cuma günü Ay
dın halkevile ilimizde de faaliyete 
geçmiştir. 

932 yılında dokuz tubeai tam ola
rak kurulan ve çalıtma sahasına 
atıJan Aydın balkevini 933 yılında 
güzel aanatlar, temsil, spor, kitap
bane ve yayın tubelerile açılan 

Nazilli, 934 yılında dil, edebiyat. 
tarih, ıüzel sanatlar, temsil, .apor, 
kitapbane Ye 'ayın tubeleril~ faali- ., 

( O.nmı 'Jhıcl Nhlfad• ) 
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16 ıncı yıla doğru 
Ea•er Demiray 

Ke•aliat -r.ld1e prm 
cmmburiyetia 16 IDCI yılna 
kuvYetli aclamnı at11111 bulu-
nacak.. • 

Ba adım, taıihimizia har 
sabifeıi gibi 16 ıncı yılm ilk 
uhifeıine de, ( inkılapçılık ) 
( devletçilik ) ve ( balkçdık ) 
Adlı llç 10syal prenıipimizin 
zamanla, ve hemen ber riln 
kakleıtiiini ifade eden bir 
inan ve iman adunı olacak .. 

16 ıncı yıla fİrerken 15 
yılhk zamanın azlığına rağ· 

men, Tlrk milletinin devrim 
yolunda ne mllıtaid bir ca• 
mia oldupna anlamak, 15 
yıl fibi bu ima zamana 
aıklfbrdığı işleri bu gayeye 
~henk taşı yapmakla mllm
kBn olabilir .. 

Kemalizm; tam manaıiyle 
miitekhail bir millet yartmıı 
ve ba miltekimil millet bu 
mliteklmil devletin ve bu 
millet de onun birmütemmimi 
ve onlar yekdiğerinin bir li
zimei gayri mllfariki olmuş
tur. 

Bu devlet ve devletin bir 
lizımei gayri milfariki olan 
bu millet, pensibini kendi ta· 
biatinde, kendi cevherinde 
bulmuı ve onu layık olduiu 
seviyeye ulattırabilmek gaye
sini esas ittihaz etmittir. 

15 Yıl içine ıığdınlan, harf, 
dil, kült6r ve bunlardan baı
ka (ruh), ve (kafa) iokilabı 

görüf, dütünüş ve anlayış 
devri.mi, hepsi müstakil birer 
doktorin, bapıi batlı batına 
birer etüd mevzuu olmakla 
daima devreden yıllann birer 
şerefi ve zaferidir. 

Cumhuriyetin ilk yılına ayak 
attığımız günlerin koyu taas· 
sup ve kör zihniyetinden do
ğan mücadelelerle orta ve son 
yıllarının mütevazin ve müte
kamil gidi,, Kemalist rejimin 
kafalara ve ruhlara ne kadar 
müessir bir rejim umduğunun, 
açık ve inkarı imkansız bir ifa- j 
desidir. 

Yeni radyo istasyonu
muzun tesellüm mua
melesi bugün yapılıyor 

Ankara 27 (Radyo) - Ye
lli .Dq. eclilea radyo i9taıyo
•U1Duzun te.elllm muamelesi 
yana aut 10 da AM&
ra radyo erinin büytik ıalo
aunda yapılacaktır. Merasime 
istiklal martı ile baılanacak 
ve nutukların teatiainden son-
ra riyaıeticumlaur filormanik 
orkestrası tarafından bir kon• 
ıer verilecektir. 

miiteakiben radyo evi mü
hendialer deliletiyle gezile
cektir. 

lngiltere 
Roıpanyadan 200 b:n J 

ton buğday sabn almış 
Londra 25 (A.A.) -Finana 

Valniyaz gazeaeti İngiltere hii
kümetinin Romanyadan bir 
milyon İngiliz liraıı kıymetin
de takriben iki yüz bin ton 
buj'day atın aldıiını ve bu
nun anbarda hıfzedileceiini 
ve lngilterenin mühim bir 
harp ıtokuau teıkil edece
ğini yazmaktadır. 

Çin -japon ihtilafının 
Hallı için lngilizler 

tavassut edecekler mi 
Londra26 (A.A.) - japon

yanın' Londra elçisi Çin ihti
lifından dolayı muhtemel bir 
İngiliz tavanut teklifi kartı· 
sındaki Japon battı hareketi 
hakkında sorulan ıuale biz 
barış istiyoruz. ve barışı mem-
nuniyetle karşılayacağız de
miştir. 

Almanya ile Yugos
lavya arasında tica-

ret anlaşması 
Berlin 26 (A. A.) Almanya 

ile Yugoslavya arasında bir 
ticaret anlaşması imza edil
miştir. 

mıştır. 

İnkılibı anlamak ve haz
metmek meselesine gelince 
diyebiliriz ki ruhlara ve ka· 
falara sinen, daha dürst ma
nasile sindirilen inlnlip, an
laşılan ve hazmedilen inkilap
tır, türk milleti inkilipla:ını 

en asıl sevgisile kucaklar
ken onu onun taşı ve 

İnkılabın gayesi ve hedefi, 
kendisine muhtaç olan camia
yı, içinde butunduğu halden 
başka bale kuymak ona, o
nun, ( olması lazım geldiği ) 
hali bahşetmektir. 

Ve inkilap başında ediği 
camiaya o camianın nefini 
milıtelzem şartlar vadeden 
bir mef bum dur. 

, toprağı bilehazmetmiş ve ga
yesine evveli ıübjek~if ve 
zamanla objektif bir mahiyet 
arzederek varabilmiştir .. 

Kemalist rejim Ye Kemalist 
türkiye, inkiJaplarında baıın
dan sonuna kadar bu dilstu
ru ve bu temiz manayı göz
ön\lnde tutarak yol ve nev'i 
şabuna mlnbuır bir rejim 
olaııak yer alaııf, aidatı yere 
aılttidb ve gayeıinden zer
rece !fant o1miyata~ k·all ıal-' 

Bizim inkılaplarımız bünye
sinde prüz, bununla beraber, 
fazlalık veya noksanlık taşı
mıyan öyle bir inkılap kata
gorisidir ki; ( efradım cami 
ağyarını mani ) lafzının süz
gecinden geçerek, Türk mil
leti denen içtimai varlıiı ez
meden ve üzmeden keaduine l 
ııklfbra bihiaif tir .• 

lnklllpçılığımıza geliqce : 

Örümcekler 
Faydalı mıdır? 

Geçenlerde Aynapacla, ajaç 
1evealer millim bir toplaab 
yaparak apçlann çoialbl
_.., cİDllerillia ıelalaı, '*8· 
lana muhafazası etrafında 
uzun boylu konutmutlar, baza 
kararlar tespit etmiflerdir. Bu 
toplantıda, berinde ısrarla 
durulan mevzulardan t,iriaini 
örümcekler teıkil ediyordu. 

Toplantıda, evlerden dö
nlm dönlim uzaklaştırılan bu 
1evimaiz ve çirkin hayvanın 
bahçelerde serbest aerbeıt ağ 
kurmaunın doğru olup olmı
yacağı mllnakqa edilmittir. 

Toplantıda bulunanlann ek
ıeriyeti, örilmceiio ağaçlar 
için çok faydab olduğu mil· 
talauıada bulunarak bahçe· 
lerdeki öriimceklerin öldürül-
meıinin doğru olmadığını ıöy
lemişlerdir 

Hakikaten örümcekler, a
ğaçlar araıında " kulağa ka
çan " gibi böceklerin dolq
maıına mini olduğu gibi, ıür 
feleri meyva •e yapraklan 
kemiren daha bir çok kanatlı 
haıereleri yakalar. 

Örümcekleri faydalı hay
vanlar sınıfında gösteren mü-
ellifler vardır. Binaenaleyb 
örümcekleri bilhassa ağıl, a-
hır, ve mandra gibi yerlerde 
mu haf aza etmek suretiyle, 
hayvanlara karfı yapacağımız 
ihtimamı tamamlamış oluruz. 

Hulasa, uzun zamandır in
sanlar tarafından iıtihkar edi· 
len örümceklere bir gün dip 
köşelerimizde yer verceğimiz 
zaman uzak olmasa gerek. 

Japonlar Şuşangı aldılar 
Tokyo 27 (Radyo) - Harp 

mıntakasından gelen ıon ha
berlere göre Japnlerın Hiyo
rota kıtalarının Şuşang şehrini 
işgal ettikleri bildirmektedir. 

15bu kadar yıl içinde sağın ve 
solun mütemadi tesir ve nü- 1 

füz propaganda ve reklamla- 1 
rına bakmıyarak cevheri as- [ 
lisi olan dinamizmin ve aktüa
lizimin iceplarına tamamen 
muti bir inkılapçılıktır .. 

15 yıldan beri bu prensip 
ve bu nevi katagori içinde 
hamle gayesini istihdaf eden 
cumhuriyet türkiyesi, 16 ıncı 
yıla da yarın bu prensibi ve 
bu katagoriyi muhafaza ede
rek girmiş bulunacaktır. 

Partimizin, esas umdesinden 
birincisi olan cumhuriyetçili
ğimiz, hükumetin her zaman 
göz önünde tuttuğu, tağyir ve 
ya tahrifi esas tqkillt kanu
numuzca da müsellem olc:laiu 
gibi ayrı kanunla dahi gayrı 
kabili teli:lif bulunan bir (te-
kil) dlr. Aııl olan (TOrld'ye 
devleti ) tekil olan ( bir cum
huriyettir) ' ibar .. ile elele ver-

Hallı Evleri 
CBattanh ıs.cı .. w.)lfe 

yete bqlayaa gke. 938 yıbada da ı 
wasterit, apot', kftapuray Ye ya11D 
tabelerile açılan Çine n Nuilli 
Sümer halkHleri takip etti 

Bu yıl lçiade Nazilli laalkeri aoa
yal yardım, Çine baJkevl köyeüJtlk, 
Slmer halkeYide aoayal yardım t•· 
helerini açarak çabtme aabalanaı 
••nltlettiler. 

Ônimüzdeki Yıl ilimlzla bet hal
keviae, Bozdopn, Karaeaau, Kara
pınar, Germeaclk, Umurla, Atça, 
Kuyucak ve Yenipuar ela açdmaaı 
kararlatan aekf z halknl daha ilti
hak edecek, teleeek yıllar köyle· 
rimize kadar yapılacak Ye ea kıu 

tabirile bilenlerin bil.ilerini arttır
muı, bilmiyenlerin bilip ötrea
meal " OlkGaile kurulan bu kültür · 
ocaklarını mll8' kallıunma · ve yik
aelme danaıızda ve daba •enit bir 
aabada hedeflerine hızla ulataeak
lardır. -··· İngiliz kabinesi 
Mühim bir içtima yaptı 

Londra 27 (Radyo) - Bq-
vekil B. Çemberlayn riyase
tinde toplanan nazarlar mec
liı müzakereıi iki buçuk sa
at ıürmilıtür. 

Bu toplantı da hariciye na
zırı Lord Ha lif akı İtalyan 

lngiliz anlaımaıı ve Orta 
Avrupa vaziyeti hakkında iza-· 
bat vermittir. 

~···-Balkan antantı 
ihracat ll'addeleri 

kongresi 
Htina 27 ( Radyo) - Bal

kan antantı memleketleri ib
raca t maddeleri kongresi dün 
Atinada baılamıştır. 

Bu kongrede Balkan anlan
tı devletleri aktoaliteleri gö· 
rüşülecektektir. 

miş bulunmakla gayemizi ta
hakkuk ettirmeğe kafidir. 

Halkçılğımızda mihveri asli 
olan. şey veya daha kısa

bir tabirle Halkçılığımızın 
bünyesi, hükumet otoritesile 
içtimai faaliyetin yekdiğerile 
mukabil uzlaşma ve anlatma
sıdır. 

15 yıllık demokrasimizde 
tabi ve matbu vaziyeti yok, 
daka ileri günler için biri 
siyasi diğeri içtimai olan 
iki varlığın anlatma ve her 
ıahada uzlatma meselesi var
dır. 

Büttln bu; gerek ( . Reel ) 
ve gorek ( ldeel ) olan ıekil 
ve vaziyetler ( 16 ıneı yıla 
doğru ) ve bu 15 yd gibi 
lua zaman içindeki telrlml
lllnO, 17 milyonhdl ( Tlrk ) 
millemer iakillbt• Ye iakillp-
çthğua - teaıılıt - - ~ 
Dal ıembol& halinde ne ıa.t 
IUDllJ.qr. 

• 
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Her Genç Kız Gibi 
Aydının roıaan tefrikaaı : 19 Mediha Tin 

Sen kalbimde benimle ebe
diyete kadar gideceksin. Şim
di sen beni basta kardeşime 
ilaç kokulu viran yuvama dö
necek sanıyorsan bunda çok 
aldanıyorsun, Köyden, beni 
bilmiyen tanımıyan ufuklara 
gidiyorum. Defterimi kapa
dığım zaman bana gül. Bunda 
belki haklısın, fakat aşkıma 
bayır. Ona sende herkes gibi 
hürmet et Serpil. Çünkü senı , 
bir deli gibi seviyorum. 

fasında birbine ud hisler 
çarpıyor. Dlişünmek istiyor, 
kafası bir şey düşünecek hal
de değildir. Bugün gözleri 
semaya dahyor, o halde bir 
şeyler arıyormuş gibi mana
laııyor. Serpil bugün benli
ğinae bir değiıiklik hisse
diyor. 

ilin 
Aydın na/ ıa eksilt
Komisyonundan 

Defter burada bitiyor. 
* • • 

Gece olmuı zaman ilerle-
mif ti. 

Serpil kalkb defteri mukad
des bir kitap aibi itina ile 
sakladı. lambasını s6ndürdü. 

Yorganına sokuldu Göz
lerinde Kayanın hayali can· 
landı. Fakat o hiç bir şeyin 
farkına varmamışb. Ne hissiz 
le~tim diye kendi kendine 
söylendi, Zavalh hasta kardeıi 
ona bakan ihtiyar anneyi dü
şündü. Şimdi onlar ne olacaktı, 
Evlerine ait en küçük bir 
adres dahi yoktu. Serpil ne 
yapabilirdi. 

Düşündü, onun Gökhan için 
çektiğini belki daha fazlasını 
Kaya da onun için çekmişti. 
Balki onunda hisleri ölmeıniş 
olsaydı oda severdi ne yazık 
ki Serpilin aşkıyla beraber 
her şeyi ölmüştü. O yalnız 
hissiz bir varlık gibi yaşıyor
du. 

Yaz tamamile gelmişti. Ser 
pil herğün kalkıyor. Biraz 
evile meşgul olduktan sonra 
annesile beraber dereye ini
yor. Küçük oltası ile bir kaç 
tane balık avlıyor. Oradan 
altm başaklı tarlalara uzanı
yor. Akşam geç vakit evine 
dönüyor, geceleri' mehtap ol
duhu zamanlarda köy yolunda 
bir gezinti yapıyor. Bazı ge
celer defterine bir kaç satır 
geçiriyor, günler ilerliyor. Ser
pil bu gün Hafize kadının 
tarlasına davetliydi. Onu sa
bahtan çağırmışlardı. Annesi 
biraz hasta olduğunu söyliye
rt:k ona refakat edemedi. 

Serpil gün doğarken kalktı. 
Köylü elbisesini geydi. Hırçın 
saçlarını eşarbiyle topladı. 
Hafize kadınla tarlanın yolu
na çıktı. 

Gilneş yavaş, yavaş yükse
liyor, ışıklarile altıo gibi par
lıyor, onlara hayat sunuyor
du. kuşlann cıvıltıları pıbarın 
tatlı neğmeıinin arasında kay 
~or. Sttpil bu güzel yaz 
aabilluDa dalmlf yiirilyor. Ka• 

• 

1 - 21/10/938 günü iha
lesi yapılmak üzere eksiltme· 
çıkarılan 49,328 lira 51 kuruş 
keşif bedelli Nazillide hüku
met konağı inşaatına talip 
çıkmadığından yeniden eksilt
meye konmuştur. 

2 - Bu iş ait şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapah zarf usuliyle 
eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi yapı iıleri şe
raiti umumiyesi 

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

nefıa müdürlüğünde görebi
lırler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye girebilmek 
için isteklilerin 3, 700 liralık 
muvakkat teminat vermesı 
ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete müracaat ede
rek nafıa vekaletinden 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 - Tek lif mektupları yu
karda üçünü madde de yazılı 
saatten bir saat evveline ka-
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
malcbuz mukabHinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta-
da olacak geçikmeler kabul 
edilmez. 

28 2 7 11 891 

lmtl1az Hhlbl ve Umum1 Nqrlyat 
MiidlrG ı Etem Meaclr•• 

Baııldıvı ver ı 

C. H. P. Ba•meYI 

ilin 
Aydın lc~a 
Dairesinde11. 

938/538 
Gayri menku\ tllalın açık 

arttırma ilanı. 

Alacaklı: Aydın llöprulü 
mahallesinden mehtn~t kızı 
Safiye 

Borçlu: Nazillinin sal~atlı 
köyündan İbrahim oğlu Klnıil 

Sat.lan gayri menkul: iı~u
nun kütük 164 ada 349 par-
sel 18 de kayltlı Aydının ba
san efendi mahallesinde Gazi 
paşa bolvarı beşinci sokakta 
kain 11lt katta bi'r oda ve bir 
mutbak ve bir mikdar havlu 
hamamlık ve hila ve mutbak 
ve üst katta iki oda ve bir 
sofa mevcud kirgir bir bap 
hanenin tamamı satılıktır. 

Hududu: Önü Gazi paıa 
bolvarı beşinci sekak arkası 
2 sayılı parsel sahibi memiı 
ve 15 parsel sahibi Rifat, sa
ğı 19 parsel sahibi huriye 
ve solu 17 parsel sahibi Mus
tafa Rahmidir, 

Takdir olunan kıymet: Bu 
evin tamamına 1100 lira tak
dir edilmiştir. 

Satışın yapılacağ ı yer ve 
gün: Aydın İcra dairesinde 
6/12/937 tarihinde salı günü 
saat 15 de ve temdid arttır
ması 21/12/938 tarhinde çar
şanba günü aym saatte yapı
lacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/538 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda ya.zıh olanlardan fa.zla 
malumat almak isteyenler işbu 
~artnameye ve 381538 dosya No. 
siyle memuriyetimize müaracaai 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin ~o 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan 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 buoları tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağnldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 15 şini bul. 
mu veya ••bf lateyenin alaeatı
na rüchanı olan dij'er alacaklılar 
b11Jsaa~ ta bualana o PJ• 
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Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
İskinca 716 sayılı kanun 

mucibince verilen '.Aydınm 0-
vaemir kövilnün Andon ağa 
çiftliği Hayatlık mevkiinde 
farkan Recep oğlu Zekeriya 
ve demirci Yusuf tarlası gar
ben Recep oğlu Zekeriya ve 
İbi' Oklu Ali ile hazine tar
lası ve Menderes büküntüsü 
şimalen bacı Hasan tar lası 
ve Mehmet Ali çavuş tarlası 
cenuben M~nderes ile çevrili 
120 ~ekar Sss M2 yer An
don aganın otqp kaçmasiyle 
hazineye kaldığırıdan ve Ab
durrahmanı oğlu koca Musta
!a ve ailesi efradıl\a verildi· 
iirıden tapu sicilind~ yapılan 
araıtırma soncasında bulu
nab kayıtlar mahallind~ tat
bik edilmek üzere çıkarılmış~ 
tır. 

Sözü geçen tarlanın keşfi 
yapılacağından gazete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra ma· 
haline nıe'h:l\lr gönderilecektir 
bu yerde ID\ilkiyet veya ayni 
bir hak iddi-sında bulunan· 
lar varsa yeritıde bulunacak 
memura yahutta bu müddet 
içinde 952 fiş Bllllıarasile ta
pu sicil mubafıı\ı~uıa müra
caatları ilan olunur. 

903 
-r-i "!!!!m!!!!· e!!!!n~k!!!!u~l ~i~le=te~m!!::i!!::n~~::::d\~h'fliş ala· 

caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın t:eah
hüdü baki kalmak üzere art• .. ına 
onbef gün daha temdid ve onbe. 
şinci günü aynı saatta yapılaC<llt 
arbrmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala· 
caklıJarm o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundaıı 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana 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 almağa 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 6 J 12 /938 tarihinde Ay. 
dın icra memurluğu odasında 

işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (902) 

r-······ Abone şeraiti ........ : 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
; Alb aylığ'ı 3 liradır. E 
; idare yeri: Aydında C. H. ~ 
i P. Basımevi. ; 
f gu:eteye ait yazılar için ! 
; yazı itleri nıüdürlütüne, ilin· ~ 
; lar için idare müdürltitine i 
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AYDIN ~Ya ı Sil 

MÜNİF . i. ERMAN 
' M&:MLEKE-r'" HA&TAN&SI 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehu111 
ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park kart111oda Bay Haıan Kami-
lin evinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 
· Öt leden sonra 3 den itibaren · ~ 

~-···..--
" ............. , ........... ~ 
1 Biçki ve dikiş yurdu ı 
ı Süreyya Diker kayda başladı ı 
i> En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle = 
• bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür @ 
ı direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan ~ 
iP yurt açabilir masrafm çokluğu gözönüne ahnarak j 
& geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum ""' 

:=-- ı· lliV' masrafı · üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders-
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- @ S zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 

8' · Adres: Gazi Bulvarı S. 7 41 
p 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın G 
~:W·ıtııaıılıılııibılı,ıtıı6ıdllıııbılır'8ı lıiliıılı·6ı•lılfllllıı66ıdlaıı61 
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ıı ne=r;;ımr=ıı 
~ . m 
: Y enı açılan ve sanatokulu me- t!~ i 

: zunları tarafından idare edilen r: ı 
: DEMiR iŞ A TÖL YESlnde 

• • f. 

Her nevi Demir İfi, Galvanizli, Demir ve Kur
şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç 
sahiplerinin atölyemize miiracaatları. 

Adres: Bezirgin karıısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

• • • • • • .. .. 
• • 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumqlarından biltbnum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenitle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalanm 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesinde. Aydın 

:4 .................................................... : 
! DOKTOR • 
: ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ı • • . ' . 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklar& Mütabassuu ı 

i Pariı Tıp Fakültesi Ha.ttanelerind~n lbtiaaılı ! 
: Muayyeaehanesi.A.ydıaria Gazi Bulvarında Bafalıoglu diiltklluınaD : 

i üzerinde her gün sabahdan ak,ama kadar Hastalarinı kabul eder ! 
........................................... A ........ ~. 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uıua bir tetebbuun mahsulü, tarihi· yeni manaaile anlamanı• luy 
metli bir örneği olan AYDIN TARİHfai Aydında Belediye karııuacla 
Süleyman Gezer, İıtanbulda Remzi kütüpbaaeainden tedarik edebtlh·· 
ainb: . 

Aydının bütün tarihi malu111atıadan baıka coğrafi tabii mali••· 
hnı da bu kitaptan ötrenecekıiniz. 

Yuanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini taniye edenL 

Fiatı 250 kurUftur. 

AYDIN • 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
eazetesidir . 
,.- ll~nlannızı ( AYDIN ) a vennız.. 

Basımevimizde 

KÔYLE~İMİZ İÇİN : 

Karar 
EVİenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmışbr. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
~ilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede-:ucuzdtir; 

~ . 


