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Belediye İntihabatı Bu gün Bitiyor 
Saat On İkide Rey Sandıkları Kaldırılacaktır 
B. seçimi biterken 

-·---Belediye intihabatı bugün 
sona eriyor. 

Hemşehriler pazartesiden 
beri reylerini kullamyorlar. 
Ye partimizin namzedleri is
tisnas1z bir ittifakla seçiliyor
lar. Partimizin Belediye aza
hklarına gösterdiği namzed 
listesine bir göz atarsak eski 
heyetin yeni elemanlarla da
ha çok kuvvetlendirilmiş 
olduğum.ı görürüz ve bu hal; 
t>ıu geçen dört sene içinde 
:ıapılan işlere bakarak gele
cek için de ümidler veriyor. 

Eski heyet geçen dört se
nelik zamanı idarede neler 
~ aphğının bir broşürle Aydın 
nemşerilerine hesabını verdi. 

Bu broşüre şöylece bir göz 
gezdirecek el ursa k geçen 
d evrede seçtiğimiz arkadaş
la nmızın kendilerine tevdi 
edilen vazifeyi imkan dahi
'İnde ve batta imkanında 
fovkiode başardıklarmı gö-
rürüı:. 

Dört sene evvel birer ölü 
~özü gibi ışıldıyan ve sokak
~an ışıtmaktan fazla gölge
lendiren elektrikle bugün 
şehre hakiki bir gece hayatı 
bahşeden modern e sis atlı şe
hir elektriğini mukayase bi
le edemiyiz. 

Dört beş sene evvel bu 
işi muhal bir hayal olarak 
ıelakki edenlerimiz, yapılma
stoda bir çok maniler oldu
gonu tevehhüm edenlerimi:r: 
,,~rdı ve bunlar azlık da de· 
ğitdi. 

Bugün o bayal; sessiz sa
d asız tahakkuk etmiştir. 
~ıapacağı zarardan korku 
lurken bugün kar bırakan 
hal almıştır. 

Y almz bunun kendiliğin

den ve gelişi güzel olmadı
ğım da yine belediyenin bro
ş ürü gösteriyor. 

Sendeı ce de yam eden tet· 
kikler, aramalar hatta uğraş 

malardan sonra nihayet işle
rın proğramlaştığı ve kü-

l Oevanıı 2incl aahifede J 

1 

Büyük Şef Atatürk 
Mareşal Çakmağı ve İ~zeddin 
Çalışları kabul buyurdular 

İstanbul 7 ( A. A. ) - Reisi Cumhur Atatürk bugün 
Dolmabahçe sarayında mareşal Fevzi Çakmak ile Almanya
daki askeri manevralarından avdet eden ikinci ordu müfettişi 
orgenaral İzzeddin çalışlcrrı kabul buyurmuşlar ve kendilerile 
uzun müddet görüşmüşlerdir. 

Almanya .150 mil
yo11 marklık bir 
kredi açıyor 

Ankara 7 ( A.A. ) - Res· 
mi tebliğdir: 

Son günler zarfında Türki
ye iktisad vekili ile Alman 

iktisad nazırı arasında yapılan 
konuşmalar neticesinde Al· 
manya tarafından Türkiyeye 

verilecek 150 milyon Rayş

marklık hediye aid esaslar 
tesbit ~dilmiştir. 

Bu kredi sanayii askeriye 
siparişleri ile nafia ve sair 
işlere mqteallik komandlar 
bedellerinin tediyesiode isti
mal edilecektir. 

• Almart iktisat 
nazırının ziyaretleri 

Ankara 7 ( A.A.) - İktisat 
vekili Şakir Kesebir memle
ketimizin misafiri bulunan 
Alman iktisat nazırı şerefine 
bir ziyafet vermiş ve bu z.i-

yaf eti bir süvare takip etmiştir. 
Doktor Funk bugün Ziraat, 

Cumhuriyet merkez, Sümer 
ve İş bankalarını, refikası da 
Gazi ve ismet İnönü enstitü
lerini gezmişlerdir. 

Misafirlerimiz öğleden son
ra yüksek ziraat enstitü· 
sünü ziyaret etmişlerdir. Ha
riciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras misafir nazır ve 
refikası şerefine bir öğle zı
yaf eti vsrmiştir. 

-

Söke ve Kuyucak belediye seçim .. 
leride bitti 

Parti namzetleri ittifakla kazandılar 

Söke ve Kuyucak belediye meclisleri aza seçimi 
de dün bitmiş ve partimiz namzetleri 

ittifakla kazanmışlardır 

Günün sesleri: 

B . '' H .. ır roşur,, 

1 -

j Medeni memleketlerde, hal- ' öğrenir, anlar .. 
ı kın umumi işler ÜZt'rinde Aydın belediye.sinin çıkar-
ı bilgi sahiJi olmasının baş- dığı broşürü, inceden inceye 
j lıca sebebi, o işleri deruhde tetkik ettim ve derhal ilave 
1 edenlerin, zaman zaman ve edeyim Kİ, bu tetkik uykusuz 
İ fırsat düşdi.ikçe memlekete ve bir gecenin armağanı oldu. 

halka hesap vermek itiyadıdır. Evvelc.:e şöyle bir dime 
Halk, falan müessesenin almış, resimleri görmüş, say-

ne yaptığını, ne yapacağını, faları çevirmiş, başlıkları oku-
nası} çalışt ğım; o müessese muştum .. 

' içinde bulunuyo r muş gibi bilir, (Devamı 2 ind •ahıfcde 

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Merkez ilçesine bağh Ko
cagür ocak kongresi dün ya
pılmış ve ocak yön kuruluna 
lsmail İlhan, Mustafa Mutlu 
ve Ali Çavuş seçilmişlerdir. 

Bunlardan İcnail İlhan o
cak başkanı seçilmiştir. 

Merkez İlçesine bağlı İmam 
köy ocak konresi dün yapıl
mış ve ocak yönlrnruluna Me
med Kaya, Hakkı Çimen ve 
İbrahim bayrak seçilmişlerdir. 
Bunlardan Mehmed Kaya o
cak başkanı seçilmişdir. -···-Sanat okulumuza 
girme imtihnında 
muvaff ah olanlar 

Meccani leyli olarak sanat 
okullarına alınmaları içinmü
sabak a imtihanlarına girmiş 
olanların imtihan evraklarınm 
tetkiki bitmiştir. Kazananlann 
listeleri imtihana girmiş ol
dukları sanat okullarına gir· 
miştir. 

Sanat okulumuzda imtiha
na girerek muvaffak olanlar· 
dan sanat okulumuza verilen 
çocukların isimlerıni aşağıya 
yazıyoruz. 

AYDIN SANAT OKULUNA 
VERİLENLER 

Aydından M. Kemal, Ka· 
1 zım Göraydın, Mehmet Uğuz, 

Burdurdan İsmail Uçak, Ali 
Etet, Sma Bilek, Hüseyin Sü
mer, Mehmet Cavit Erdinç, 
Osman Küpesiz, Saim Gök
gür, Ahmet Bağcı, Ahmet 
Yoleri, Hüseyiu Mut ve Fev
zi kulaksız, Denizliden Kamil 
Biral, Veli Baldan, Ömer 
Tonka, İspartadan Nuri Cö-

' mert, Mustafa Varlıer, Ahmet 
Akbaş, tiüseyin Çrak, Ahmet 
Cancan, Süleyman Özdereli 

' Ali Yalçınkaya, Refik Gürel 
~anisadan Kızıl~uğ, Muğlada~ 
Ömer Tlay, lçeldeıı Gani 
Bilir, Fikret Tunceli, Necip 

, Aras, Şükrü Bünü ner, Hasan 
Coşku n ıımak, Süleyman Tan-
guç, Mustafa Mete, Bilecikten 

1 Nihat Topçu, Kemal Doğruer, 
Kütahyad..ın, Hasan Özcan, 
Abdullah Şallı, Ahmet Yanık. 

·Devamı 2ınci :rnyhda -



AYDIN SAYI 364 
YÜZ 2 . -----=-=-- ~----:........::-=-=-- -

Son Köy gezisi 1 Belediye seçimi biterken 
1 -

ı Baştarafı ı inci sahifede f 
O. Becerik çükten büyüge, basitten mü-

~-

Köycülük şubesi üçüncü 
geziyi geçen Pazar günü 
İmamköy, Pınarderesi, Koca 
köz ve tahtacı köylerine 
yaptı. 

Bu sırada bizim radyo mü- 1 rekkebe doğru giden dürst 
tehassısı Hamit Ercana veka- ve sağlam yolun bulunduğu 
let eden Haydar anteni çek- anlaşılıyor. 
miş, radyosunu hazırlamış, Yine geçen heyetin başar-
muhtelif istasyonların verdiği dığı ve pek ;yakında netice-

Şube başkan vekili Necip 
Güzünün başkanlığında yapı

lan bu geziye halkevli diş 
hekimi, ebe, öğretmen, sıhhat 
memuru, ,ve diğer gençler 

müzik konserlerini, radyonun leneceğine şüphe olmıyan su 
etrafını çevreliyen küçüklü işi hakkında bir fikir edin-
büyüklü, kadınlı erkekli köy- mek için broşürün yardımına 
lülere dinletiyordu. artık ihtiyacımız yok. 

Necmiye Erkan yakaladığ Sokaklarda yarının temiz 

iştirak etti. . köy çocunlariyle meşgul olu- ve sıhhi sularını şehrin en 
yor. Nimet Ak köy kadınla- kuytu köşelerine kadar gö-İlk uğradığımız köy imam 

köyü oldu ,. Bayan Saime Yaz
gan köy ocak başkanının ha
ber verdiği bir lohusayı mu
ayeneye giderken Bayan Ni
met Akla Bayan Necmiye 
Arkanda köy evinin umumi 
durumunu tetkik etmek üzere 
kendisine arkadaşlık ediyor
lardı. 

riyle konuşuyordur. türecek; hayat verici kan da-

Bu sırada kucağında çocu
cu ile bir kadın geldi. Çocu
ğunun sıtmasından bahsedi
yor, fakat müdhiş bir ıztı
rapla kıvrandığı her halinden 
belli olduğu halde kendi der
dini açamıyordu. Çocuğu sıt- 1 
ma mücadele m'!muru Kemal 
muayene ederken, kadının 
ıztırabınm dişioden olduğu an- 1 

laşıldı. ! 
V aktile ağzına giren ber- j 

ber kerpeteninin verdiği acı 

ve ıztırabı unutamıyan zaval- ı 
1ı kadın günlerdir katlandığı 
tah;ı.mmülü kabil olmıyan 1 

acıyı o işkenceye tercih edi- 1 

yor, bir dürlü Veysel kültü- ı 
rün yanına yanaşmıyordu. , 

Necip Gözen, Enver Demir- I 
ay, Nevzat Kutbay birleşerek 1 

köylülerinde yardimile onu ı 
güc 'halle kandırarak sandal
yaya oturttuk. Beş dakika 
sonra ameliye bitmiş, zavallı 
kadının hıncını iki taş ara
sında e~rek aldığı mendebur 
çürük köı<: haberi olmadan 
çıkmışb. 

Halkevli diş hekimi, berber 
kerpeteniyle diş doktorunun 
kepeteni arasındaki farkı öğ
ertmiş, asıl da va da hal 

1 

olunmuştu. Beş dakika evvel 1 
zorla oturduğu sandalayadan 1 

mütehassıs elin telkin ettiği ı 

emniyet ve itimadla kadın ! 
kalmıyor. Diğer çürük dişle- 1 

rini muayene ettiriyordu. 1 
Bu tecrübeden sonra köy-

deki bütün diş hastaları 
Veyselin etrafında toplandı. 

Sıtma mücadele memuru da 
bir çok kişi muayene etti. 
Ateşiilere kinin iğneleri yaptı. 
Kan a ldı, dalaklılara kinin 
dağıttı. 

Necip Güzün köyün umumi 
kültür vaziyetini tetkik etti. 
Her halkevli muhtelif mevzu
lar üzerine konuşma ve tet
kiklerde bulundu. 

imam köyden sonra Pınar- marlarına benzeyen su boru-
dere, Kocagür, Tahtacı köyde larınm açılan kanallara yerleş-

de aynı dekor tekrar edil- tirildiğin, bu muazzam ışın 
di. Geç vakit Aydına döndü- biran evvel ikmali için nasıl 
ğümüzde o günün blançosu- hummalı bir faaliyetle çal1-
nun şu olduğu tesbit edildi. şıldığmı gözlerimizle görüyo-

Diş doktoru: 
25 kişinin dişini mua~ene 

etmiş, 20 diş çıkarmıştır. 

Sıhhat memuru: 
26 kişi muayene ederek 10 

sıtmalıya kinin dağıtmış, 7 
sıtmalıya iğne yapmıştır. 

Ayrıca yedi hastayı da 
hastane yeye gönderilmek üze
re halkevine müracaatları 

tebliğ edilmiştir. 

Ebe: 
İki lohusa muayene etmiştir. 
Kültürcü: 
Dört köyün kültür ve me~· 

tep vaziyetlerini tetkik ve 
tesbit etmiştir. 

Genç öğretmenler köylünün 
her halıyle alakadar olarak 
telkinler yapmışler ve notlar 
almışlardır. 

Radyodan iki yüzden fazla 
köylü yurtdaşa garp musikisi 
dinletilmiştir. 

İl merkezine bağlı bütün 
köylere teşmil edilmesi ka
rarlaştırılan bu geziler, köy
lümüzün her bakımdan kal
kmmasına büyük hizmet ede
ceğine emin olalım. 

Bir "' Broşür ,, 
- P.aş_arafı 1 in ci Sayfatı u-

Bir çoklarımızda olan itiyad 
gibi, ben de -her halde muhi
tin ve içtimai terbiyenin ne
ticesi olarak - etrafımdaki ha
diselere ve vakalara fazla 
ehemmiyet vermezdim.. İşte 
bu broşürde, bu alakasızlığa 
mabküm gidecekti. Fakat, 
evetki gece, uyku gelmeyin
ce ve meşgul ohcak bir ga
zete ve kitap bulamayınce, 

bu broşürü okumaya mec
bur oldum ve derhal, gittik
çe artan bir alaka ile, iyiden 
iyiye tetkik etmek zevkine 
erdim. 

Orada şehir suyı.ı i şinin ge
çirdiği saf haları , elektrik te
sisatına ait bütün teferrüat 
ve esasatı, şehir hıfzıssıhasım, 
sağlık işlerini, içtimai kalkın
mayı, büdceyi en açık ve sa-

ruz. 
Halbuki bu da; bundan bir 

kaç sene evvel bizim için ta- ' 
hakkuku uzun senelere muh
taç bir iş idi. 

Broşür; bunun da geçirdiği 

safhalaları, belediyenin ne 
gibi müşkillerle karşılaşdığmı 
ve nekadar medit bir uğraş
madan sonra buna mavaffak 
olduğunu anlatıyor. 

Yalnız birisinin başarılmusı 
bile bir belediye heyeti için 
büyük bir muvaffakiyet sayı
lacak olan bu muazzam iki 
işten kemali tavazula bahse
den bu broşürün yine müte
vazi sahifelerinde beledivenin 

1 

memleketin sağlık işleriyle de 
nekadar yakından alakalan-

1 dığını ve bu cephede de serfet-

1 

tiği mesai ile aldığı neticele
ri ve ilerisi için açtığı yolu 
okuyabiliyoruz. 

Asıl takdire dtğer şey; bu 
broşürün en son sahifesine; 

Ödenen borçlar 
Başlığı ile sıkıştırılan çok 

mütevazı bir k aç sat•rm bela~ 
ğatlı ifadesidir. 

Bu satırlar; belediyemizin 
bu dört sene içine bir taraf
tan 1 kırk elli bin liralık bir 
elektrik tesisatı, yüz otuz bin 

liralık sıhhi ve temiz şehir suyu 
işlerini başarırken bir taraf
tan da e;kiden devir aldığı 
belediye borçlarından yetmiş 
iki bin iki yüz otuz yedi lira
sınıda ödemek iml<an ve kud· 
retini gösterdiğini anlıyoruz. 

rih manasile öğrendim. Bele
diye işleri hakkında baylı 
malumatım oldu. 

Tabı itibarile , tertip itiba
rile, bilhassa yazılış itibarile 
olgun bir eser olan bu bro
şüri1, bütün bemşerilerin oku
masını tavsiye ve belediye
ye de zaman zaman bu tarz· 
da ve " şebrimiz ,, hakkında 
malumat vermesini rica ederiz. 

TANRIER1 

bir çok işler vardır ki, ya
pıldkları, meydana geldikleri 
ve başarıldıkları pek far e
dilmez. 

Bu hal; o işin sönüklüğün

den değil o ışı başaraniarrn 

sessiz çalışmalarından, işi nor 
mal bir seyir il '! yü rütmelerin 
den il~ri gelir. 

İşte Belediye heyetimizin 
başardığı bubüyük işlerin p eK 

fakına varamayışımız da bun· 
bundan ileri gelmiş olacak. 

Büyük Kurtarıcının kurdu
ğu ve bizi daima iyiye, daima 
ileriye sevkeden par timiz in 
memleket i~lerini elierine t e1.-
di için gösterdiği namzedleri 
seçmekle ne kadar isabet 
ettiğimizi ispat için bundan 
daha iyi bir delil gösterilt -
bilir mi? 
Yukarıda da işaret ettiği 

miz gibi bug ün bitecek intı 
habatta yine partimizin nam

zetleri ış başına gelec~!,. 

)erdir. 
Geçmişe bakarak gelecek 

için hük iım vermek mümkün 
olduğuna göre e c;ki heye tin 
daha takviye edilmiş ola.rak 
bir temadisinden i baı.·et olan 
bu yeni heyette stikbal icia 
bize çok ümit vericidir. 

Önümüzdeki dört yılda da 
pek büyük ve faydalı mem
leket işlerinin başarılacağına 
ve geçen dört sene zarfında 
çizilmiş olan çalışma proğra

mının devam edeciğine kuY· 
vetle itimat edebiriz. 

Aydrnlılar partimizin nam- . 

zetlerine rev vermek suretiv- · . . 
le siyasi rüşdl~rini ve part i· 
ye olan inanç ve bağlılıkla
rını bir daha isbat etmiş olu
yorlar. 

Açık ınuhabere 
Bildirdiğiniz aile faciasını 

mahkemeye intikal etmeden 
yazmağı muvafık bulmadık. · 

Evvelki mektubunuz bize gel
medi tekrarını rica ederiz. 

AYDIN SANAT OKULU 
İNŞAAT ŞUBESiNE 

VERİLENLER 
(Baştarah linci ıahde )ife 

, Afyondan Kemal Uslu, An- · 
karadan irfan Tekkayat Bah-

kesirden Mahmud Erkaya ve 
Nurettin Demircan, Çorumdan 

Cafer Sanlı, Elaziğdan Rıza 
Pazarkaya, Antapten Kemal 

alp ve Rahmi !?olgun, .Gire
sondan Ferhat Oztürk, lspar· 

tadan M. Emin Çerçi, İstan
buldan Ali Uluçelik, Kırklar
elinden Mt hmed Ölçer, Mala t
yadan İbrahim Esmer, Mani
sadan İsmail İdareetmez, Ri
zeden Musa Dal, Etazığda n 
Mustafa Tekin. 
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Her Genç Kız Gibi 
4 Medih::. Tin A•y~!.~ın~ı~n115~ro;;;:;n~t;e~fr~i;.kalisrz~~.:,lli-B••aema::mmıe-ım-iıl•B?m•••••-

Saat 12 yi geçiyor, bizi ye · il 

mek yemeden yollamıyacakla
rmı söylediler. Hocam teşek
kür edip ayrılmak istedi israr- 1 

lannı kırmak istemiyerek kal-

1

. 

dık. 

(33) kişiyiz bize pavyunla- ı 
nnı gezdirdiler. Ne zevkle 
döşenmiş yerler. Yemek ha- ı 
zır olduğunu söylediler. Geniş 
masalar beyaz örtülerle süs
lenm·ş. 

Yemekten sonra kızlar kır
lara uzandılar. Beo de hocam
la bir ağacın altında oturup 
ş~n çocukları seyrediyorduk. 

Biraz sonra genç kahraman
lar etrafımızı aldılar. 

Hocam beni onlara mekte
bimizin birincisi diye öğerken 
bütün nazarlar üstüme çev
rilmişti. 

Bu gözlerin tesiri altmda 
ne yapacağımı şaşırmıştım. 
Yalnız bu nazarl"rın içinde 
hepsinden ayrı bir bakış he
pisinden gözel göz: er var. 

Biraz daha oturduk. Hocam 
vaktm geldiğini haber verdi. 
Kızlar oyunlarını bırakarak 

toplandılar ve yürüdük. Bizi 
istasyona kadar getirdiler. 
Biraz sonra trende geldi. On
lara teşekkür edip ayrıldık. 

Fakat genç tayyarecimin 
gözlerinde yağmur bulutlarının 
do laştığrn ı hisedi yorum. 

Bu gün güzul 'geçti. Hepi· 
miz yorgunuz. Eve gelir gel
mez yattım. 

... .. 
!.~ :.e. 

Bir kaç gündür tayvareci
ği göremiyorum. Acaba bu
lutlar onu l ı oynuna mı aldı. ı 

Bunları düşündük-;e tüylerim 
ürperiyor. 

Kızıyorum kendime beni 
alakadar etmiyen bir erkeği 
bu kadar düşünınek neden? 

Her sorgu gibi bu sorgu da 
gene cevapsız. 

13/V/93. 
Bu gün eve geldim. 

Başım biraı ağrıyor vücu
dum ürperiyor. Yattım, an
nem daha gelmemişti. Ateşim 
yükseliyor. Zavallı anneci
ğim bu halimi görünce şaşır
dı. Başımda sabaha kadar 
ağladı. Biliyorum doktor 
getirmeğe parası yoktu. 

Hala daha iyileşemedim. 

Bir haftalık grip beni: epeyce 
sarsmış olacak, gezemiyorum. 
Başım dönüyor gözlerim ka
rarıyar mektebimi çok özle
dim ondan ayrılışım beni 
epey üzecek. 

20/V/93 
Biraz iyileştim 

gitmek için sokağa 

mektebe 
çıktım. 

Hala kendimde yürüyecek 
hal bulamıyorum. Rengim so
luk, kapıdan girdim, bir sürü 
kalabalık etrafımı sardı. Kimi 
boynuma sarıldı. 

Kimi elimden çantamı al
maya uğraşıyor. Bu kadar 
iyi insanlara nasıl davrana
cığımı şaşırmıştım. Biraz son
ra müdürem yanıma geldi. 
Hastalığımı sordu. Zayıfladı
ğıma üztHdüğünü söyledi. 

Dünyada hep böyle iyi in
sanlar olsa bir tek yaşlı göz 
bir tek bükük boyun kalmı
yacak. 

Bu iyi insanlar arasında 

güniimün nasıl geçtiğini bil
miyorum. Son dersten çıkıyo
ruz. Koluma girerek beni 
çıkardılar. İşte genç tayya
recimln keskin nazarları üs
tümde dolaşıyor. Beni süzü
yor. Arkadaşlarımın bir şey 
anlamalarından korktum. 
Onlar kendi havalarında et
rafındakilerini görceek halleri 
yok. , 

• Devamı var -

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Haşanefendi 

mahaÜesinde 355 ada 15 par
sel numaralı ve 126.50 met
re murabbaı arasının mülki
yeti açık artırmaya konmuş
tur. 

2 - Bedelimuhammeni met- ı 

re murabbaı 60 kuruştur. 
3 - İhale bedeli peşin öde

necektir. 
4 - İsteklilerin şartname~ 

yi görmek üzere yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 570 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile 
birlikte 10/10/938 Pazartesi 
günü saat 16 da belediye 
daimi encümenine müracaat
ları ilan olar. 

23 28 4 8 827 
------·· ... 
Aydın Vakıflar 

idaresinden 
Aydın Vakıflar idaresi için 

321 lira 59 kuruş keşif bedel
li olan bir tak yaptırılaca ktır. 
Takın 28/10/988 gününde 
t ı> crübesi yapılmış olarak ida
reye teslimi şarttır. İhalesi 
18/10/938 salı günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. Taliplerile fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7,5 muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın Vakıflar ida-
resine müracaatları . 848 

4 8 12 16 

ilin 1 ilin 
AJ1dınbelediyesinden) Aydın Tapu Sicil 
. 1 - Belediyenin mülkiye- 1 muhafızlığından : 
tınde bulunan Ramazanpaşa / Aydın iskan Müdüriyeti ta· 
mahailesincJe 79 adada 52 j rafından verilen vesikada ya-
parsel 14 75 metre ve 27 1 O t kl k" .. - K ' zı ı r a ar ·oyunun ara-
parsel 27,25 metre murabbaı hayıt mevkiinde kain doğusu 
arsaların mülkiyetleri açık Mehmed tarlası batısı semer-
artırma ile satılacaktır. 

2 _ Muhammen bedelleri ci Mehmed Ali kuzeyi Meh-
metre murabbaı 150 kuruştu. med tarlası ve Server oğlu 

3 - İhale bedelleri peşin Osman tarlası güni!yi köse-
ödenecek tir. nin Ali ile çevrili 9 dönüm 

4 - . İsteklilerin şartnaleri tarla mütegayyip eşhastan 
l İspironun tag· ayyübü hasebi1e görmek üzere yazı iş eri mü-

dürlüğüne, artırmaya girmek hazineye kaldığından ve ha-
üzere bedeli muhammenin zine 716 sayılı kanun muci-
yüzde yedibuçuğu tutarında bince Ahmedoğlu Mehmed ve 
muvakkat teminatlarile birlik- efradı ailesine verildiğinden 
te 10/10/938 Pazarfesi günü işbu yerin tapu sicilinde kay-
saat 16 da belediye daimi dı bulunamadığından mahal-
encumenine mUracaatlarl ilan linde tahkik ve tetkik edil-
olunur. (834) 27 29 4 8 mek üzere gazete ile ilan 

Aydıız ~f--ia ikslllnıe ' tarihinin 11 inci günü mahal-
line tahkik memuru gönde-

kom isgoı1uı1d a ıı rilecektir. 

1 - Eksiltmeye korııulan iş Sözü geçen yerde aynı bir 
49329 lira 51 kuruş keşif be- bak iddia edenler varsa mo-
delli Nazillide hükumet ko- 1 · · ı·k 
nağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işler i ge

nel şartnamesi yapı işleri şe-

raiti umumiyesi, 
D - Fenni şartname, 

E - Keşif, metraj cetvel-

1 
1 

1 

1 
1 

leri, 1 
F - Resimler, ı 
iteyenler bu evrakı Aydın 1 

nafia müdürlüğünde görebi- 1 

lirler. . j 
3 - Eksıltme 21110/938 1 

tarihinde cuma günü saat 
15 te Aydın nafia müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için istekUerin 3700 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve 

ihaleden en az 8 gün evvel 

Vekalete müraat ederek na

fia vekaletinden alınmış yap~ 

müteahhitliği vesikası göster

mesi ve müteahhidin bizzat 

diplomalı mühendis 

teber vesika arile oır ı te 
muayyen gününde yerinde 
bulunacak memura yahut 935 
fiş sayı ile tapu sicili muha
fızlığına müracaatları ilan o-
lunur. (859) 

mar olması vey bunlardan 
birisile müştereken teklif yap-

ması ve mukaveleyi birlikte 

imza etmesi lazımdır. 

6- eklif mektupları yu-

karda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline ka

dar nafia dairesine getirilerek 

eksiltme komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde ver.ile

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. 

(838) 4 8 13 18 
mRMtmı:ıwa•a•ms .. 1a11 .... •1m1 .. llillll!lll!iiV'!R'Slm 

im tiya z aahibi ve Uwı.ımi Ne~dya t 
Müd ürü : Etl"rn Meocireo 

Basıt.lı.iı 'er : 
· C. f1. P . 

1

Eaaımevi 

Kızılay Kurumudan: 
Şehrimize İzmir enternasyonal !uv?.rımn en caz.ip 

eğlencelinden birini teşkil eden { Ö.LUM ÇENBER.~ ) 
kahramanı B. Abmad Gökalp gelm•ş ve ( Beycamu ) 
avlusunda numaralarına başlamJştır · 

Bulgaristan türklerinden olan bu cesur gencin mo
tosiklet üzerindeki ""heyecan veren, tüyler ürperten 
numaralarını görmek hem kurumumuza bir yardım 
hem de heyecanlı dakikalar yaşamak için biricik ve
siledir. Sayın Aydınlılara tavsiye ederiz. Duhuliye 
10 kuruş gibi küçük bir değer taşımaktadır. 861 
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MEIVILEKET HASTANESİ 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren 

« 

! ... 
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il Demir iş atölyesi m 
ro ~ 

t!1 Yeni açılan ve sanatokulu me- ~!) 
~:i zunları tarafından idare edilen r3 
t3 DEMİR İŞ A TÖL YESİnde t!l 
M M r+ı Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~+] 
-r.ifg şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen r.~ 
f+1 fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç f+1 
[+} sahiplerinin atölyemize müracaatları. [•] 

t!1 Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur f:1 
[~ ve Osman Alpsoy ~+] 

j"l:tn::ıll~fl'!!ll lll''!Ufll"~lll''''Ql""'Qlll"l(ll l'"'ltll 1''11111'"'1itll"tıtlll"11tıJl''~llP"!ll1 11" 11lllP'llflll•lltll1"1Jl 849 IJ1"~11P:!'llf~•qf~· 
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Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikii dersleri gösterir kültür 
direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması ıçm yurt direktörü bilumum 
masrah üzerine alacaktır ücre-tte suhulet yapılmışbr. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 

Aydın icra 
memurluğundan: 

D. No. 938/1898 
Gayrı menkul malların açık 

artlrma ilanı: 

Alacakla : Aydmda Ahmet 
oğlu Mehmet Nuri 

Borçlu : Aydında Mustafa 
oğlu pulcu Mehmet 

Satılan gayri menkul : Ta
punun kanunsani 938 tarib 
ve 3 numarasında kayıtlı 117 
ağaçlı zeytinliğin yarı hissesi 
satılıktır. 

Hududu : Doğusu cebel ve 
vakıf zeytinliği ve arab be-

l kir çavuş batısı yol ve ilhan 
deresi kuzeyi evkaf zeytinliği 
ile hasibe zeytinliği güneyi 
kara Ömer oğlu necmi vere
sesi zeytinliği ile çevrili 

Kıymeti : Bu zeytinliğin 
tamamına 350 lira ve yarı 
hisseyede 175 lira takdir e
dilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün : Aydın icra dairesinde 
151111938 tarihinde salı günü 
saat 15 de ve temdit artır

masının 30/111938 tarihinde 
çarşamba günü ayni saatte 
yapılacaktır . 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi Han tarihin
den itibaren 38/1898 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

'fartnameye ve 3811898 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yaz ı h kıymetin 0 0 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

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

işbu ilan tarihinden itibaren yinni 
gün içinde evrakı müsbitelellile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça sataş 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artar. 
maya iştirak edenler artırma şar._ 

ı namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve buolan tamamen 
kabul etmiş ad ve İrtibar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen zamantıla 

gayri menkul üç defa bağnldık
tan sonra en çok arbrana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu

hammen kıy'!letin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağ•
na rüchanı olan diğ'er alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuondan fazlaya 

ÇLkmazsa en çok art.aranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü 
aynı sa atta yapılacak 

artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala-
cakhların o gayri menkuJle temin 
edilmiş alacakları mecmuundao 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bede] elde edilmezse ihale yapıl 
maz. 'e satış talebi düşer. 

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 oldutu 

bedelle almağa ra.zi 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 15 I 11 /938 tarihinde Ay-

dın icra memurluğu odasında 

işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. (860) 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmırtır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 

cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur · 


