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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
Dün İzmir alayları sancaklarını 

aldılar 
Bu münasebetle büyük merasim yapıldı 

İzmir 24 ( Radyo ) - Bu 
&'Ün İzmirdeki alaylara san
cak verme türeni yapılmıştır. 
Bu münasebetle şehir bayrak
larla süsleomi~ sabahtan iti
baren asker ve mektepliler 
cumhuriyet alanındaki yerle
rini işgal etmeğe başlamış
l~rdır . 

Türende cumhuriyet Halk 
Partisi başkanı ve İlbay Fazlı 
Güleç, Urbay Behçet Uz, as-

keri ve mülki erkan ile İz
trıirde bulunan saylavlar mat
buat ve cemiye mümessillerile 
on binlerce halle bulunmuştur. 

. Ordu Komutanı Orgeneral 
ltteddin çalışlar maiyetinde 
l(Clrgeneral Mustafa Muğlalı, 
1'iinıgeneral Rasim ve diğer 
ienerallar bulunduğu halde 
askeri ve mekteplileri teftiş 
tttiktcn sonra istiklal Marşı 
Çalınmış; müteakiben Orgene
:taJ İzzeddin Çalışlar Sancak 
alacak alaylarm zabitan ve 

Japonyda 
kabine buhranı mı var 
, Tokyo 24 (Radyo) - İyi ha
ber alan mehafilden bildiril-

diiiıae gare kabinanin kısmen 
dtiiftirileceği nden haberdar 
0 lt11 ticaret nazırı istifa et
llliıtir. Adliye ve Dahiliye 

~Zırlarmın da istifa edeceii 
IÖyleıunektedir. Buhranın se

bebi bu nazılann harbiye na
);ttile ayni fikirde bulnmama
•ıdır. 

• 

erlerine hitaben: 
"Milli şan ve şerefi Milletin 

en mukaddes varlğı olan bu 
sancağı Türkiye Reisi Cumhu
ru Atatürk namına tevdi edi
yorum,, dedikten sonra. 

- Sancak; milletin orduya 
en mukaddes bir emanetidir. 
Bu mukaddes emaneti daima 
ve her yerde bütün mevcudi
yetinizle kemali şecaat ve sa
dakatle muhafaza edeceğinize 
eminim. Alay kumandanları 

milletin en büyük emanetini 
alınız ve onların üzerine en 
büyük zaferi yazınız demiştir. 

Alay kumandanları da; 

Atatürk namına verilen san
cakları alıyoruz. Bnları kanı
mızın en son damlasına kadar 
muhafaza edeceğiz. Demiş

lerdir. 

müteakiben alay kumandan
ları; erlerine birer söylev 
verdikten sonra geçit resmi 
yapılmıştır. 

Japonlar Beynelmi
lel iş bürosuna 
girmiyorlar 

Tokyo 24 ( A. A. J - Ja
ponya Hasira~dı Cenevrede 
toplanacak olan Beynelmilel 
iş bilroıuna i9tir&k etmemeğe 
karar vormittir. 

Yugoslav başvelıili 
Belgrad. 24 [ A~ A.] - Yu

goslavya Başvekili Doktor 
Milan Stoyadinoviç Almanya 
seyababndan Belgrada döndü ..... 
Orman mesaha 
Memurları imtihanı 

Atatürk· 
Anıtı için Bay Nazmi 
T opçuoğlu 200lira verdi 

Şehrimizde yaptırılması mu
karrer bulunan Atatürk anıtı 
için Aydın saylavı B. Nazmi 
topçuoğlu 200 lira vermiştir. 

Kıymetli sayJavımızm alaka
sına bizde teşekkür ederiz . 

- - +- -
ı.Vahiye müdürleı·i 
Toplantısı 

Merkez kazaya bağlı Nahi
ye müdürleri dün Vilayet Ma
kamında İlbayımız Özdemir 
Gündayın başkanlığındn top
lanmışlardar. Bu toplantıda 

İlbay Nahiye müdürlerine köy 
kanun ve tatbik şekilleri hak
kında direktifler vermişlerdir. 

-~

Kasapların itirazını 
belediye tetkik 
ediyor 

Halkın umumi menfatlerini 
gözönünde bulunduran beledi
ye, kasap dükkanlarında ko
yun, keçi ve sığır gibi muh
telif cins etlerin bir arada 
sablmasını mahzurlu gördüğün
den bir dükkanda 'yalnız bir 
cins et satılmasını belediye 
tcnbih ve yasakları i ;ine 
almıştı . 

Belediyenin ittihaz ettiği 

bu karaı 1 Şubat 938 tari
hinden itibaren tatbik edile
ceğinden kasaplar dükkanla
nnda satacakları etlerin cinsini 
bir beyanname ile belediyeye 
bildirmeleri kendilerine tebliğ 
edilmi~tir. 

Kasapları, bir istida ile 
belediyeye müracaat ede
rek dükkanlarında muhtelif 
cins et satılmasının mahzuru 
olamıyacağını ve şehirde et is
tihlakinin azlığı münasebetile 
böyle bir tahdidin mağduri-

Vilayette 
~~ ~ 

Dai111i encümen 
Toplandı 

VHayet daimi encümeni dün 
öğleden sonra İlbay Ôzdemir 
Gündayın başkanlığı altında 
haftahk mutad toplantısını 
yapmıştır. 

Halkevinde : 

Yönkur11l toplandı 
Halkevi Yönkurulu dün ak

şam Halkevi Başkanı Avukat 
Neşet Akkorun başkalığında 
haftalık mutat toplatiıım yap
mııtır. --~ 
Daimi encümen 
Toplandı 

Belediye daimi encümeni 
dün Belediye Reisi Nefiz Ka· 
rabudağın başkanlığı albnda 
toplanmıştır . 

-=-----"""'= -
Deve güreşi hasılatı 

Halkevi sosyal yardım fU
besile Aydın Spor kulübü ta
rafından müştereken tertip 
edilerek geçen hafta yapılan 
deve güreşinden safi 317 lira 
hasılat elde edilmiştir. 

Halkevi yön kurulu dtinkö 
toplantısında bu hasaplar göz
den geçirmiş ve temin olunan 
safi hasılattan 117 lira11Dı• 
Halkevi Sosyal yardım ıube
sine. 100 lirasının Aydın Spor 
kulübüne ve 100 lirasınında 
Aydında kurulacak Atatilrk 
anıtı için abideler kurma ko
misyonu emrine verilmesini 
karar altına almıştır. 

yetlerini mucip olacağım ileri 
sürerek kararın tatbik edilme
mesini rica etmiılerdir. 

Kasapların dileklerini tetkik 
etmekte olan belediye Perşembe 
günü encümen toplantı.smda 

kati kararını verecektir. 

IJrııgar-k~binesinde 
ıleflişiklikler Orman mesaha memurluğu-

na talip olanların imtihanlan 1 

Düğünler ve matbuat! .. 
k Sofya 24 [Radyo) - Har-
. 'Ye ve dahiliye nazırlarının ' 
1Slifaları üzerine bu sabah 

~~binada değitildik yapılmıJ 
1'tl>iye nezaretine Sofya gar

ttiıoa kumandanı ve dahiliye 

llczaretine de eski nazı rlardan 
doktor Nikolayef getirilmiştir. 

Bugün öğleden sonra Adli
}'~ tıazırmıoda istifa edeceki 
&() l 

Y ~ıunektedıtr. 

dün viliyette İlbayımızın baş- 1 

kanlığırrda bir komisyon hu- B 
zrunda yapılmıştır. 

u günlerde, gazeteler iki 
mühim izdivacın hikaye
sile doludur. Geçenlerde 

Sanat okulu sergisi 
Belge sanat okulu tarafından, 

Ankarada açılacak sanat okul-
ları sergisinde teşhir edilmek 
üzere okul talebcieri tarafın
dan hazırlanan eserlerin 20 şu
battan sonra Halkcvi müsa
mere salonunda halkımıza 
ıösterilcceii haber alınmıştır. 

Yunan veliahtı evlendi.. Dün
yanın her tarafından kral ha
nedanına mensup prensler, 
prensesler, kontlar, dükler, 
markiler Yunanistana akın 
ettiler.. Gelinin elbisesi, gü
veynin üniforması, sütunlarca 
yazı yazılmasına sebep oldu .. 

Verilen hediyelerin tarif ve 
tavsifi ile kulaklarımız doldu .. 

Arkasından Mısır kralıma 
evlenme tafsilata başladı. Bü

J tün Mısır yerinden oynadı .. 
1 

Genç kral hakkında uzun u
zun yazılar yazıldı. Kraliçe 
için medhiyeler tanzim edildi. 
Bu düğünün hediyeleri det bia 
bir gece masallarında oldui• 

- Devamı 3ncü uyfo~la 
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Çocuk ve Okul 
- ~ 

-2-
y alnız şu farkla ki : Çocuk, 

3-4 yaşlannda karma karışık 
ihsasların müteessir bir muha
tabı iken, 5 - 6 yaşlarında, 

kendisine hariçten vaki olan 
bu ihsasları bir (Clasfication)a 
bir tasnife tabi tutmağa baş
lar. 

Buradaki tasnif işi, yuka
rıda bahsettiğimiz gibi haki
katen hasbi duyuşların mah
sulü değil, bilakis ozcü, eski 
tabir ile hodgiın bir tasniftir. 
Bu yaşta çocuk, daha çok 
işine yarıyan, hoşuna giden 
ihsasların tesirinde kalır. Ve 
bu nevi ihsaslardır ki çocukta 
silinmez bir intiba doğurur. 

5-6 Yaşlarında çocuğun en 
derin alakasını daha çok ha
rici aleme müteveccih görürüz. 

Artık onda gözler, dışarıya 
çevrilmiştir. Faket onun bu 
müşahedesi dar bir muhite 
münhasırdır. Ve bu müşahede 
fasb, yarı yarıya alelade ih
saslardan sıyrılmış, yerini yarı 
yarıya müdrikeye yani (İdrak) 
cihazına terk etmiştir. Çocuk 
gördüğünü anlamağa anladı
ğını da hıfzetmeğe başlamıştır. 
Hata öyledir ki, bu yaşlarda 
hafızaya alınan ve şi :ldetli 
intibalar doğuran ihsaslar, 
ihtiyarlıkta daha kolay canla
nan hatıralar saklar. 

Çocukta taklidinde mühlm 
rolleri vardır. Ve bu çağ da
hi, yine bu yaşlar içersine 
glrer· çocuğa şahsiyet (Perso · 
~alite) kaı:andırmağa belli 
başlı . bir amil olur. . 
· R~tta taklit, çocµğı,ın yal
nı~"'3'-4 yılını Jşga:l etm~z, bu 
<l':çvre biraz daha, kemal ça-
ğina ka~ar sürer. · . · 
'Kız çocuğu, etraf~an gördü-

... 
• Roman 

S~n bana kalbini, hiçbir 
eİi.n, hiçbir gözün, ~eğmediği'. 
temiz ve bakir kalbini verdin. 
Sen banQ. aşk ve eşsiz bir 
saadet verdin. 

Eğer beyaz gelinlik elbisesi 
ile duvak saadet teminine 
kafi i~ yaran akşam sana 
onları geydirebilirim. Ben se
si bu kadar basit düşünür 

zennetmezdim. 
Yüzünü gogsume sakladı 

ve orada bir müddet için için 
hınçkırdı. O kadar şefkatle, 

itio.a · ite muamele ediyordumki 
bir daha mahzun olmağa im
kan bulamadı. Yurd felaketli 
günlerini yaşarken nekadar 
mes'ut olmak mümkün ıse 

Enver Demiray 

ğü ve müstakbel analığın, er
kek çocuk ta etraftan gördü
ğü ve müstakbel babalığın 
icap ettirdiği halleri taklide 
ve bunu basitten mürekkebe 
cüzüden küle doğru tekrara 
kuvvetli bir temayül gösterir. 

iki satırla kaydetmek la
zımdır ki bu temayülün çocuk
ların yetişmesi hususunda kuv
vetli tesir ve yardımları var-
dır.. Bilhassa ruhi bünye üze
rinde zeka ve zekanın faali
yeti üzerinde (taklid) in ehem
miyeti fazladır. 

Hülasa ( Psycologie d'en
fant denilen ( çocuk ruhu ) 
üzerinde daha fazla durmıya~ 
rak, aslolan ( çocuk ve okul) 
mevzuumuza girelim: 

• Sonu vann -

Fırınlarda hamur 
makinesi 

Belediyenin kararına rağ

men hala fırınlarına hamur 
makinesi koymamakta israr 
eden fıncılar hakkında Bele
diye zecri tedbirler almağa 
mecbur kalmıştır. 
Haklarında zabıt va.r.akası 

tutulmuş olan bazı fırıncılar 
piyasada hazır kamur makine
si bulamadıklarından bahsile 
müddetin uzatılmasını istemiş
lerdir. Buna mukabil belediye 
hamır makinesi bedeline mu
kalH nakten 300 lira depozi· 
to eden fırıncılara iki ay da-
ha müddet vereceğ~ni bildir
miştir. 

Dün bir fırıncı belediyeye 
müracaat ederek istenilen te
minatı vermiştir. 

Diğer fırıncılarında bu haf
ta İrinde teminatlarını yatıra
cakları tahmin edilmektedir. 
Bu teminatı veremeyen fırın· 
ların· ekmek ~mal etmelerine 
müsaade olunmayacaktır. 

Yazan: V. H~ . ... , 
okadar mesuttum. 

Bu evlen~emiz, bu ~ikah ; 
Şişli muhitinde müthiş }>ir te
sir yapmış. Nikaha yalnız 

kaynanamla baldızımı ve aile
nin en yakı~ erkek akrabası 
sıfatile Selim beyle karısı Ne
riman hamını çağırmıştık. 

Bu Selim bey hakikaten pek . 
hoş bir aclamdı. 

Nikah Bebekte yapıldı ve 
imamla diğer misafirler dağı
hpta aile fertleri bizbize kal
dığımız zaman Selim bey: 

- Banabak delikanlı, dedi. 
Sen yiğit ve namuslu bir ço
cuksun. Seni ikinci görüşüm. 
Eakat candan seviyorum. Zey
neple sana saadetler dilerim. 

- _.,, "'" . ·===c--:~ - -- . -ı i ,- ~ 

ANADOLU 
1 HALK EDEBİYATI 1 l~ka No. 2 Yazan : t. Gün . . 

Türlı Halk Edebiyatı 
2 - DiNi HALK EDEBİ- Su gibi akma yarım, 

YATI : Halk edebiyatının en 

çok işlenmiş olan · bu sahası 
Melamilik, Zuhtilik, Bektaşilik 

gibi kısımlara ayrılmışbr ki 
birincisinde firkir ikincisinde 
din olgunluğu ve ücüncüsü t 

Lirizm kuvvetlidir. 
Halk edebiyatının teknik 

itibarile ayrı ayrı şekilleri 

yoktur. Evvelce Varsağı, koş
ma türkü gibi menşe itibarile 
isimler alırdı. 

Farat sonraları eda ve mev~ 
zuları itibarile şekil isimleri 

almağa başladı. Türk halk 
edebiyatının ilk rüknü dört
lüktür, yalnız bir dörtlükten 
meydana gelen iki şekil var
dır: Mani, Tuyuğ 

Mani: Ekseriya kimler ta
rafından söylendiği belli ol· 
mıyan çok güzel ve Lirik tek 
dörtlüklerden ibaret mutlaka 
aşıkane olan bir şe~ildir. Ma
nilerin uçuncü mısralardan 

gayrJsJ birbirlerile kafiyelidir. 

İnleyim dinle gönül 
Dinleyim inle gönül 
İmil imil yanalım 
Senin derdinle gönül. 

Su gelir deste gider 
Ayrılır dosta gider 
Yıkılasıca gurbet 
Sağ gelen hasta gider. 

'-

Şu dağlar olmasaydı 
Çiçeği solmasaydı 

Ölüm AUahm emri 
Ayrılık olmasaydı . . 

Ona teşekkür ettirn. ·· 1 

Fakat bir kaç giin" sonrlt 1 

kayın vali~eye yapılması ınec
buri olduğunu. annemin söy
leqiği resmi ziyareti yapbğı~ 

m.ız zaman bu ınerasimin böy· 
le sessizce yapılmış olmasının 
o muhitte çok dedi kuduya 
sebep olduğunu öğrendik. 
Jlunlar benim umurumda de
ğildi bittabi. Zeynepte bu ha
vadisleri dinledi ve omuzlarını 
silkmekle .iktifa etti. 

Bizim onlarla ne münasebe
timiz vardı zaten .. İstediklerini 
söyliyebilirlerdi. 

O yazı Adada geçirdik. Kı
nalının asude bir köşesinde 

denize bakan bir ev tuttuk. 
İşte felaketin birincisinin~ baş-
langıcı bu ada haya:~ oldn. 1 

Kızkardaşım Melegın, me- · 
l~kler kadar saf olan bu kız
cağızın bayatı bura·da zehir
lendi. 

Ellere bakma yarım, 

Kederim beni yakmış 
Birde sen yakma yarim. 

gibi maniler en açık birer 

misaldir ... 
TUYUG - Son zamanlar 

halk şairlerinde pek görülmi

yen Tuyuğ şekli hakkında 

şimdiye kadar kati bir hüküm 
verilmemiştir. Tuyuğ kelimesi 
Sibirya türklerinin halen ka

palı ve imalı manasına kullan
dıkları " Tuyuk ,, kelimesinin· 
ayni olduğu muhakkatır. Bun
ları kaydettikten sonra Tuyuğ 
hakkında şunu söyliyebiliriz: 
Divan edebiyatının rubaisi 

mukabilinde Türk halk ede
biyatında çıka gelen bir na .. 
zım şeklidir ki çok dafa ci
naslı, güzel bir fikri dört 
mısrala ifade etmektedir. 

Koşma : Kılasik edebiyatıP 

gazeli mukabilinde halk edebi, 

yatının koşması vardır. Mut
laka aşıkane olan menşe'i, 

KOŞUK kabilesidir. Bu halk 
şairlerinin en çok kullandık' 
ları ve muvaffak olduklan bir 

şekildir~ Mesela : 
Vardımki yurdundan ayak 

, götürmüş, 
Yavru gitmiş, ıssız kalmıŞ· 

otağı. 

Canlar şikest olmuş, mer 
ler dökülmüş, 

Sakiler meclisten çekmiş 
ayağı· 

. ~Babamın zorile Darülfünun' 
daki kaydımı fazelemiştiin . Bu. 
yıl mektebe hemen hemeıı 
hiç denecek kadar az devaJJJ 
etmiş olduğum halde ilk sınıf 
imtihalarına girmeğe hazırla"' 
nıyordum. Kınalının hu asude 
köşeside bu iş için en müsait 
bir yerdi. 

Haziran ortalarına doğrll 

komşumuz Madam AngeliMoiO 
evine bir aile taşındı. Biti 
otuz yaşlarına yakı~ dul diğe" 
ri on yedisinde genç iki kızl9 
bir ana, birde f ransız, dalia 
doğrusu Levanten bir müreb' 
biyeden mürekkep olan bil 
Adanalı aile ile tanışma01ıı 
ıçın uzun zaman laz~mgelmedi 
Öğrendik ki bunlar Adanil' 

lı bir tüccarın, daha doğrustl 
bir harp zengininin ailesi inıiŞ· 
Yazı İstanbulda ve adad ge· 
çirmeğe gelmişler. · 

(Deva -aı yarın ) 
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Sultanhisar lioop.:. 
r afif inin senelik 

~ Toplantısı 
Sultanhisar, [ Hususi ] 

21111938 tarihine müsadif cu
ına günü öğleden sonra ko
opratifler müfettiş a. ~sımın . 
huzurile Sultanhisar kredi ta
rım koopratifinin yıllık top
lantısı yapılmış idare heyetine 
Rifat posacı, Yusuf Ziya Kum
cu, Mustafa Keınal Aral se
çilmişlerdir. 

Müfettiş B. Asım beş ydlık 
bir Mazi$i bulunan Sultanhi
:sar taP{ım .koopratifinin kıy

.uıetli ımesai$inden . bahişle bu 
teşekkUlün merkezi umumi 
~az~rında .bile takdir l<azan
ıdığıw ,ihsas etmiştir. 

Neticede ydlık .Jilanço okun
muş ve rmuvaffakiyetli mesa- 1 

'ilerine de-v.amlarını Jsteyerek : 
a yrılmışb r. 

Büyük bir varlık ve hüsnü 
niyetle çalışan bu arkada~ları 
bizde takdir ve tebrik ederiz. 
~~--- ::s 

Düğiinler 

• cı 

Aydın :P.fasası 
24 '11938 

Zeytiny.ajı 28 28,50 
Zeytin <tanesi fa. tes. 4 4,50 
Pamuk :1.erli 30 30,50 
Pamuk Akala 37 38 
Pamuk ~irdekli _yerli 7,50 8 
Pamuk ,, •ala 11 IU,50 
Kozak 4,50 5 
Zeytinyal"J İzmir 30,50 
Yerli pam:ılk 31 
Akala 39 

Beledige kömür 
satacalı 

l.1,50 
40 

Memlekette kömtit' ihtiya· 
cını temin etmek ıaaksadile 
belediyemiz Devlet ormanla
rından makta satın a\ınış ve 
kömür yaktırmağa başlasııştır. 

Bir zabıta ınewurunun ·ne· 
zareti altında imal edilen kö
mürler peyderpey şehre geti
rilerek belediye anharma depıı 
edilmektedir. 

Haber aldığımıza göre be -
lediy beher kilosunun 4 buçuk 
guruştan halka satılmasına 

karar vermiştir. Şimdilik bir 

ve matbuat!,. 
- Baş:arafı 1 i:ıci Sayfada

gibi, altından sandıklar, el· 
ınastan taçlar, yakuttan elbi
seler diye ballandırıldı, durdu. 
Öyle ki gazeteler, büyük dün
Ya siyasetini ve bugünkü dün
Ya hercümercini unuttular, su
tunlarının en mutena yerle
tini, en büyük başlıklarla bu 
düğünlere tahsis ettiler .. 

: aileye beş kilodan az ve 50 
kilodan çok kömr satılmaya

caktır. 

Bütün bu haberleri, uzun · 
uzun; sabırla, cebrinefs ile 
okuduktan sonra düşündüm: 
Bütün dünya demokrasiye gi
diyor, krallardan, · düklerden, 
kontlardan nefret ediyor, hal
ka ye yığına ehemmiyet ver
rtıiye başlıyor diye sevinirken, 
kral ailesfoe mensup olmak
tan başka bir meziyeti olmı
Yan ve alelade birer adam 
~elakki edilmesi lazım gelen 
il güveyler için; bu kadar bü-

rik, şatafatlı, vustai telakki
ere has bir görgü ile şamata 
ttınenin manası nedir? Bu 
tdaınlar için, bu kadar büyük 
patırdı yapılmasına, bu günü~ 
k~linı aklı ve isabetli telak-
l~i nasıl müsaade eder? .. 

1. O halde, derhal teslim ede
llll ki; dünya henüz demok
ta . 
t sıyi hazmetmemiş; şatafa-
lll .• k ' Şaşaanın, goz amaştırıcı 

Patlak madenlerin esaretinden 
~e Cazibesinden kurtulmamış-
tt-. 

i . Bunu, daha iyi ifade etmek 
Çrn şöyle de diyebiliriz: 
d Dünyada halka ve sadeliğe 
1' ~Yanan bir tek inkılap var: 

tt .. k inkılabı!.. 
........_ , GÜNCÜ 

"---------------~--~-1 ırı u ya :ı sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : E tem Mendr es 

ijası ldığı )' l"r : 

<:. H. P. Basımevi 

Nazilli icI"a 
Dairesinden 

Nazilli Vakıflar idaresine 
652 lira 50 kuruş borçlu Sul
tanhisar salavatlı köyünden 
çerkez (H) Ahmedin~kendisine 
tebliğ için mübaşıre verilen 
ödeme_ emri { Borçlunun ika· 
matgahında bulunmadığı ve 
yerini bildirmediği gibi bilen 
dahi olmadığı köy muhtarının 
ilmühaberine müsteniden mü
başirin ödeme emri araksın
daki meşrubattan anlaşılmakla 
{ilanen tebliğat yapılmasına 
karar verilmiş ) olduğundan 

"" işbu ilan tarihinden itibaren 
Borçlunun on gün zarfında 

borcun bir kısmına karşı iti
raz veya mal beyanında bu
lunması aksi takdirde borcu 
kabul etmiş sayılacağından 
ödeme emri makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(298) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hocaoğlu Pınarı 
mevkiindeki 3433.50 Metre 
murabbaı tarlanın mülkiyeti 
açık artırma suretile satılığa 

çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 80 
liradır. 

3 - İsteklilerin Şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, Artırmaya iştirak 
için 605 kuruşluk muvakkat 
teminatlarile 10121938 perşebe 
günü saat 15 de belediye da
imi encümenine müracaatları 
ilan olunur. (302) 25,30,4,9 

· Nazilli icra 
Dairesinden 

Aalacakl~ Nazilli Albntaş 
ma. Mustafa oğlu Mahmed 
Yılmazoğlu 

Borçlu: Aşağı Nanllide ka
sap Ahmed o. Ahmed ve ka
rısı Ayşe. 

Sahlan mallar: Tapunun 45 
No. sunda kayıtlı azmak başı 
mevkiinde: Şarkan yoJ, şimalen 
Suleyman oğlu mehmed, gar
ben Ali oğlu cenuben Bekir 
oğlu Halil Haasan ile sınırlı 
9193 M. mu tarlanın ipotek 
fazlası alacaklıya verilmek 
.üzere tamamı satılıktır. Kıy

.nıeti muhamminesi Dört yüz 
litadır. 

Alacağanı teminen haczdilen 
Yukarda tafsilatı söylenilen 
Dört yüz lira muhammen kıy
metli ze borçlulardan Ayşenin 
ha tapu uhdei tasarrufunda 
bulunan gayri menkuller 2812/ 
938 tarihine müsadif Pazar
tesi günü zevali saat 10 dan 
12 ye kadar icra dairesinde 
ihale edilmek üzere 15111938 
tarihinden itibaren ve açık 
artırma yolu ile satışa çıkarıl
mıştır. Şartdame ve sair ev
rak müteferiası 18121938 ta
rihinden itibaren her kesin 
görebilmesi için açık bulundu
rulmaktadır. 

İhale günü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini buldu
ğu surette ihale yapılacaktır. 

Aksi halde lSOn pey sahibinin 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha 
temdid edilmis olacağından 

on beşinci güne müsadif 1413/ 
938 tarihinde pazartesi günü 
aynı saatte en çok artırana 

ihale olunacaktır. 

İpotek sahibi 'alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını h'usu:. 

sile faiz ve masrafa dair o'tan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 

yirmi gün içinde icra daire

sine bildirmelesi aksi surette 

hakları tapu sicille(ile sabit 

o]madıkça satiş bedelinin pay
laşmasından uariç kalacakları 

ve irtifak hakkı sahiplerinin 
de aynisuretle hareketleri icap 

edeceği ve ve taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey akçası veye 

milli bir bankanın mektubunu 
icra dairesine tevdileri ilan 
olunur. [ 300 ] 

Sultanhisar 
Mulıtarltğından 

Sultanhisar istasyonundan 
hükumet önüne kadar 1900 
metre murabbaı kaldırımın 

inşası munakasaya konutmuştur. 
Münakasa günü 27111938 per
şembe günü saat 10 Su!tan· 
hisar ihtiyar meclisi <:alonunda 

YÜZ 3' 

Aydın Vakıflar 
/da resinden 

Evkafı mazbutadan İmam· 
kızı Raziye vakfından Aydının 
zındandere mevkiindeki lS 
dönüm bağ bozuğu içindeki 
gürumile birlikte 12111938 ta:. 
rihinde artırmaya çıkarıldı. 
Yevmi ihale 1121938 salı günü 
saat 10 a kadardır. Taliplerin 
% 7.5 pey akçasile yevmi mez
kurde vakıflar idaresine mü-
racaatları. [286] 

13 18 25 30 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Zafer mahallesinde 143 
ada 3 parsel numaralı ve 153 
metre murabbaı Belediye malı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
suretile satılacaktır. · 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

etmek üzere 460 K. muvakkat 
teminatlarile birlikte 31111938 
pazartesi günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

(287) 14 19 25 30 ------
Aydın tapu sicil 
Muhal ızllğındaıı 

Merkz 1Vilayetin domalan 
köyünün Akdere mevkiinde 
vaki doğusu Yusuf oğlu batısı 
yol kuzeyi Koyun oğlu güne
yi tahtacı Murat ile çevrili 
18 dönümlü 13 ağaçlı zeytin
li tarlayı mezkur köy heyeti 
ihtiyariyesinden getirilen ta 
sarruf ilmühaberi mucibi Ay
dının Cuma mahallesinden 
Hacı Salih kızı Fatma bu tar
layı 327 senesinde meyane
de ve gayri resmi surette 
madeni & liraya Aydimn Or
ta mahallesinden Atçalı İsma
il kızı Ayşeden satın almak 
suretile nizasız fasılasız hi:\len 
mülkiyetinde bulunduğundan 
senetsiz tasarrufattan yeniden 
namına tescilini istemektedir. 

Tapu dairesince ya~lan 
araştırma sonunda tescili is
tenilen bu yerin kaydı bulu
namadığından ilan tarihinden 
itibaren onbirinci gunu ma
hallinde hukuki ve hendesi 
vaziyeti tetkik ve tesbit edil
mek üzere mahalline gönde
rileceğinden bu mahal üzerin
de ayni bir hak iddiasında 
bulunanlar varsa muteber ve
saiklerile beraber keşif günü 
veya bu müddet içinde Tapu 
dairesine müracaat eylemele
ilan olunur. 

301 
ı--

ihale edilecektir .. Münakasaya 
iştirak edeceklerin % 7.5 de
pozito koymaları şarttır. İlan 
olunur. (299) 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul eder. 260 

V. Kültür 
Aydın na/la müdürlüğünde1t: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayetinde Gazi 
pata mektebi karşısındaki plinda gösterilen mevkide cezaevi 
ınşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 
3 - 937 mali yılı içinde baılanacak olan bu işin 20000 

liralık miktarının 937 maıi yılı içinde bitirilmesi şarttır. 
4 - Aıağıda yazılı şartname ve evrak Aydın nafia 

müdürlüğünde parasız görülebilir. 
A- Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel tartnamesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 

D - Vekalet yapı işleri inşaat şartnamesi 

E - Fenni ıartname 
5 - Eksiltme 15121938 tarihinde salı günü saat lSde 

Aydın nafia dairesinde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için iateklinin 7273 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda yazılı 

vesikaları haiz bulunması lazımdır. 
A - Nafıa vekaletinden ahnan 937 yılana ait müte

ahhitlik vesikası 
8 - 937 yılana ait ticaret odası vesikası 

7 - Teklif mektuı•ları yukarıda üçilncü maddeda 
yaub saatten bir saat evveline kadar nafia müdürlüğünde 

toplanan komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilecek 
tir. P09ta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar relmit olmaıı ve dıt zarfın mlhür 
mumu ile iyice yapıftırılmıt ltulunmuı liizımdır. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. (292) 25 28 4 10 

C. H. P. 

AYDIN SAYI : 158 

ır~·=-~~.+=<·=·*·· .... 
t;l Dr. Nuri Erkan f 1 Bidaei ••n•f mütehaoo•• 

l
•:•ıı Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 

Muayenehane: Park kar,ııında yeni yapbrdıtı evinde 
her gün hastalarını sabahtan akıama kadar kabul eder. 

130 
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D DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
Bel fultlafu, Firen•i ve Cilt latHtalılıları mltelaaHıaı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı kar,ısında köte başında 

Muayene saatleri: 

1 s 
fi' Sabah saat 7 - 8 
ı. Akşamları 15 - 18 kadar a.. ...... ~.aı~a..aa..aa 

.. .................................................... . 
f DOKTOR i • • ! FAHREDDİN SÜGÜR ! 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
• • ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtiaaılı 1 
i Muayenehane: ,6 ydın ia Gni Bulvamada Bafalıoglu dükkinın1D 
ı üurinde her gün ıababdan akşama kadar Haatalannı kabul ed ır. • .. ........ ~ .......................................... . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahıulü, tarihi yeni manulle anlama••• kıf• 

metli bir 6rneti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye kart•11•cl• 
Süleyman Gez.er, lıtanbulda Remzi kltüphaneaindea tedarik edebilir• 

siniz. 

Aydının bütün tarihi mahlılıatından batka cofraff taWI ..al6••· 
lını da bu kitaptan 6trenecek:ıini:ı. 

Yanalar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 
Cilt işleri 


