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Atatürk Samsuna Giderken 
Cihan harbinden mağlup çıkan Osmanlı imparatorluğunu düşman ordu
lar·• ihata etmişti. silahı alınan Türk milleti için kara günler başladı. 
Buna rağmen Atatürk milletini kurtarmak için mütemadiyen çalışıyordu. 

Yarın 19 Mayıs; Gençlik ve Spor bayramıdır. 
19 yıl evvel Biiyiik Şefimiz Atatürkün Samsunda Ana

dolu top,aklarına ayak basmışlar ve milli mücadelenin 
kumandasını filen ele elmışlardı. 

Atatütlbin milletini ve yurdunu nasıl kurtardığını bil
mek hu gün vatanın temiz havasını koklayan her Türk 
i~in elzem bir şeydir. 

Bu sebeple, uzun yıllar Atatürkün maiyetinde bulun
mak şerefini kazanmış olan Bolu mebusu B. Ceoat Abha
sın müşahede ve hatıralara müstenit olarak geçen sene 
19 Mayıs günü Ankara Halkeoinde Bügük Şefimizin ha
yatına aid t1erdiği çok kıymetli bir konferansını sütunla
rımıza aynen alıyoruz: 

Mustafa Kemal; Sadra
zam İzzet Paşaya "siz bu 
zihniyette oldukça korka
rım ki çok geçmeden 
Sadrazamhk sandalyasın
dan düşman süogülerile 
yuvarlanacaksımz ., dedi. 

General Mariç 
Cumhuriyet abidesine 

çelenk koydu 
İstanbul 17 - Öğle vakti 

Taksim meydanını dolduran 
binlerce halk cumhuriyet ahi· 
desine çelenk koyacak olan 
Yugoslavya harbiye ve bah .. 
riye nazı General Mariçi bek
lemekte idi. General Mariç 
saat 12125 te yanında refikası 
olduğu halde Taksim meyda
nına geldiler. 

Vali muavini. İstanbul ko .. 
mutanı, Yugoslavya general 
konsolusu ve konsolosluk er
kanı ile gazeteciler ve bir 
çok zevat tarafından karşı-

landı. Halkın şiddetli alkışları 
arasında general Mariç abideye 
bizzat çelenk koydu. Muzika 

Filistin cephesinde cenahla
rındaki ordular muharebesiz 
çömldükten sonra Mustafa 
Kemal 85'·bin kişilik düşman 
ordusu çemberi içinden; 1 bin 
slqıgülü 7 inci ordusil~; aske
ri tarihlerde az tesadüf edi
len, ve hergün muharebe ile 
geçen muntazam bir çekilme
den sonra Şama vasıl olmuş
tu. 

Yeni bir ordu. Yugoslav ve Türk iatiklal 

7 bin mevcudile harekete 
geçen yedinci ordu, Şama 
vardığı zaman bozulan ordu
lann - Mustafa Kemal - adına 
koşan efradile bir misli art
ID.ışb. Bu son toplu ve mun
tazam kuvvet Şamda Musta
fa Kem~lin elinden alınarak 
"Ordusu mubarebesiz dağılan 

Mersinli Ceoialpaşaya veril-
mişti. 

Mustafa Kemal : Rayak -
B.eınıt hattının müdafaasına 
ıueınar edildi. Hastanelerden 
çıkan bir kaç yüz zuafayı, 
ayakta duran ve fakat küçük 
bir ·müfreze bile denmiyecek 
kadar az olan bu kuvveti, 
~k vatanperver, itirazsız 
\le tereddütsüz aldı. Çünkü o 
büyük asker başlı başına bir 
()rdu idL 

Şanıda kumandasından alı
nan ·yedinci orduda Mersinli
elinde israf olunduktan son
,. .ı Mustafa Kemal Hele be 
hareket emrini aldı. Ona da
ğılan 4, 7, 8 inci orduları 
Halebe toplamak, ve bu kuv
vetl.e dqşmam önlemek vazi
·fes:i verildt 

Bu def ada Mustafa Kema- marşlarını çaldı. Muhterem 
lin emrine, o güven ve inan 
kaynağı bilyük kumandanın 
adını duyan zabit ve efrat 
bütün sevgilerile koştular. Bu 
gele~l~rie yeniden .. bir ordu 
kuruldu. 

Techizatı p~k noksan olan 
işte bu yeni yedinci ordu, 24 
gündenberi Kudüsten Halebe 
kadar durmadan başı boş 
çekilen efratla 24 bin mev
cutlu oldu. 

Halep şimalinde işte bu or
du ile Mustafa Kemal duş· 
man ordusunu tamamil mağ 
liip ederek durdurduktan sonra 
( Katma ) daki karargahında 
bulunuyordu. 

Birgün İstaobuldaki baş 
kumandanlıktan şu mealde bir 
telgraf aldı. '' Adanada mare 
şal Leyman Fon Sandresten 
Yıldırım orduları kumandanb 
ğını tesellüm etmek üzere 
Adanaya hareket ediniz . ., 

Bu emir üzerine Mustafa 
Kemal; gece gündüz mesafe 
katederek otomobille Adana 
ya geldi. Ve orada Leyman 
fon Sandrese Mülaki oldu. 

( Devnm1 21.nd sahifede ) 

general halkın alkışları ara-
smda halkı selamlayarak mey 
dandan ayrıldı. 

General Mariç akşam Anka
raya hareket etmişlerdir. 

Hatay intihabatı 
Türk listesine yazılmak 
isteyen iki arap döğüldü 

Kırıkhan 17 [A.A.] - Türk 
listesine yazılmak isteyen ba
ba oğul iki arap çarşı orta
sında ve jandarmaların gözü
nün önünde döğülmüş ve 
zorla İttıhadı anasır kulübüne 
götürülmüştür. 

Bu hareket karşısında ya
pılan teşebbüslere gerek hükii
mek ve gerek komisyon ade
mi salalliyet beyan etmiştir. 

Sivari ekibimiz 
Varşovaya gitti 

\ rşova 17 - Atlı müsa
balı. lara iştirak etmek üzere 
Tür ... sivari ekibi buraya gel
miştir. Gazeteler. Türk ekibi
nin Avrupa müsabakalarında 
kazandığı muvaff akiyetlerden 
sitayişle bahsetmektedirler. 

Mebusumuz Bag 
Adnan Ankaraga 
gitti 

Bir müddettenberi şehrimiz 
de bulunmakta olan Aydın 
saylavı ve tilrk spor kurumu 
başkam B. Adnan MeDClrea 
dün akıam Afyon tarikile 
Ankaraya haraket etmiıtir. 

İstanbul 
Şehir tiyatrosu son 

temsilini verdi 
Halkevi sosyal yardım şu- -

besi menfaatine iki temsil 
vermek üzere lzmirden gelen 
İstanbul §ehir tiyatrosu san
atkarları dün alqam Halkevi 
temsil salonunda son temsille
ri olan ( sahlık kiralık ) ko
medisini temsil etmişler ve 
gece yarısı trenile lzmire git 
mişlerdir. 

Sanatkarlar İzmirden Uşa
ka gideceklerdir. 

Köşk - Başçayır 
Yolunda otomobillerin 
işlemesi yasak edildi 
Köşk - Ödemiş yolu üzerin 

deki köprülerin bir kısmı ye-

ni yaıylmış, bir kısmıda ya
pılmakta bulunduğundan mez
kür köprülerin betonu kuru
yuncaya ve yol daha esaslı 
bir surette ıslah edilinceye 
kadar ağır yük taşıyan mo--
törlü nakil vasıtalarının bu 
yolda işlemelerinde tehlike ve 

mahzur bunuduğu cihetle her 
hangi bir sakatlığa meydan 
verilmemek üzere Köşk - Baş 

' çayır yolunda muvakkat bir 
zaman için nakil vasıtalarının 
işlemesinin menedildiği haber 
alınmıştır. 

··=====================-
Hcılkevi köıeai: 

Bugün: 
1 - Saat 16,30 da Kurs

lar şubesi komitesi top
lanacaktır. 

2 - Saat 17,30 da Spor 
komitesi toplantısı vardır. 

3 - Saat 17,,30 da Boks 
dersleri devam edecektir. 
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·;·Atatürk Samsuna ·Giderken· 
Mustafa Kemal Adanaya mu 
vasalat ettiği günün öğle ye
meği sonuna kadar mareşal 
fon Sandrese misafir kaldı. 

Yemekten sonra mareşalın 
brosuna geçtiler. Fon Sandres 
yüksek askerliğin bütün izzeti 
nefsile makamına oturdu. Ve 
karşı1ı1nda yer almış olan 
Mustafa Kemale şu sözleri 
söyledi. 

" Çok bahtiyarım ki ; bu 
mühim kuvvetin kumandasını 
sizin gibi; Arıburnu ve Ana
fartalardan beri yakından ta
nıdığım bir yüksek türk ku
mandanına bırakıyorum. 

Mareşal bu sözleri söylerken 
ayağa kalktı. Gözleri yaşar
mıştı .. ·. 

Mustafa Kemal bu göz yaş 
!arına· iştirak etmedi. O, ken
disine ·tevdi olunan kuman
danlık makamını işgal için san
dalyanın bo almasına jntizar 
ediyordu. · . 

BunuJJ farkına varan mare 
şal de;hal yerini Mustafa Ke 
male terketti. Şimdi Mustafa 
Kemal · kumandanlık sandal
y asında;:. Leyman fon Sand
res te ·onun karşısındadır. 

Mustafa Kemal mareşala 
hitaben " müsterih olunuz 
sizde. hiçbir kusurve kabahat 
düşünmüyorum, kusur ve ka
bahatln büyüğü; .. sizi mensup 
olmadığınız bir milletin başına 
getirenlerdedir. Şimdi siz bel
ki feci akibetlere duçar ola
caksınız. Belki ben;.. Yalnız 
ben değil bütün türk milleti 
ayni • akibete uğrayacağız 
fakat, ikimizin de müsterih 
ve müteslli olabileceğimiz bir 
nokta vard1r; o da,.. bu f ela
ketlerin müsebbibi siz veya 
ben olmayışımızdır. 

Bütün bu felaketlerin mü
sebbibl~ri : .m~nsup olduğu
muz imparatorlukların başında 
ve idaresinde bulunanlardır ,, 
mutaliiasında bulundğu zaman 
Mustafa Kemal bir yıl evvel 
sadrazam Talat paşaya; devlet 
ve milletin felakte yuvarlana
cağını bildirdiği rapounun te
cellisini gördü. ve andan iti
baren de memleketin milletin 
kurtuluı çarelerini bütün mev
cut diyetile tevessül etti. 
Sadrizamdan gelen emir . 
Kumandasını eline aldığı 

yıldınm ordularını ; kendi ne 
has askeri. celadet ve bütün 
salibetile idareye başladı. 

Bu sırada beklenilmeyen bir 
glinde Mustafa Kemal, sadra
zam ve harbiye nazırı Ahmed 
izzet paşadrn Yıldırım ordu
lannın dağıblması için emir 
aldı. Ve bu emre şu cevabı 
verdi. · '' Ordulan dağıtahm 
fakat unvanı muhafaza edelim .. 

müsaade edin : en ufak bir 
müfreze halinde dahi olsa;. bu 
namla ben onun dahi kuman
danlığı ile iktifa eyler ve va
tanıma hizmet ederim. ,, 

Mustafa Kemal, bu teklifi 
ile henüz anlaşılması pek ko
lay olmayan hakiki maksadı
nı, anlayışlı zennettiği sadra
zama ima etmek istiyordu. 
Fakak sadrazam maksadı an
layamamış veya anlamak is
tememişti: 

Sadrazam Mustatafa Kemala 
telgraf makinesi başmda şu 
vesayada bulundu: "Siz mağ
lup devletimize karşı, bütün 
galip devletleri tekrar tahrik ve 
devletimizin temellerini tah
rip mi etmek isteyorsunuz ? ... ,, 
Sadrazam bu sözlerile Musta
fa · Kamalin yüksek ve ulvi 
hizmet gayesine sed çekiliyor
du. 

Fakat hiç bir zaman gö
rüşünde ayrılmıyan Mustafa 
Mustafa Kemal, samimi olarak 
gaflet gösteren sadrazamı 

" Paşa hazretleri, siz bu zih- · 
niyette bulundukça 'korkarım 

ki, çok geçmeden sadrazamlık 
sandalyesinden düşmen söngü
lerile · yuvarlanacaksmız ,, ce
vabmı· verdi ve muhabereyi 
kesti. 

Mustafa Kamala gücenmiş 
ve onu itaatsızlıkla ve dev
letin başma bir gaile çıkara

eak hareketlerde bulunmakla 
itham etmiş olan sadrazam 
bir müddet sonra onu tekrar 
makine başma çağırarak : 
" Zati devletleri biran evvel 
İstanbula teşrif buyurmahsınız. 
Sizinle istişareye ihtiyacım 

var.,, Niyazında bulundu. 
/stanbula geldikten sonra 

Bu emir üzerine İstanbula 
gelindi. Sdrizam konağında 
ziyard edilen Ahmed izzet 
pazanın karşısında! ... Biri cep
heden yeni gelmiş olan Mus
tafa Kemal, diğeri dahiliye 
nazırı Ali Fethi bey bulunu
yorlardı. 

Sadrazam; telaşb, ve heye
canlı gözüküyrdu. Karşısında 

oturanlara "Zab şahane bizi 
iskat edip Tevfik paşayı sa-

.darete getirmek istiyor lbuna 
siz ne buyurursunuz? .• sualini 
iradetti. 

Adanadan makine başında 
gafletten uyandırmak i8'ediği 
sadrazamı istihfaf etmegi bü-
yüklüğüne sığdımamıyan Mus
tafa Kamal: zatı şahane ken
diliğinden ne karar alabilir, 
ne de karar tatbik edebilir. 
Bana kalırsa makam'inızda 

oturunuz. Bunu sizden çok 
rica ederim siz buna karar 
verdiğiniz dakikada zatışaha
ne kararsız kalacaktır." ceva
bını verdir . 

Ben bu giine kadar kimseden 
bir vazife tlilemedim 

Sadrazam İzzet pafa; bu va
ziyet karşısında yeni bir ka
bine ha yeti düşündü. Ve bu 
kabinede harbiye nazaretini 
kabul etmesini Mustafa Ke
mala rica etti. 

Muhatabını anlamaktan pek 
uzak olan sadrazama Mustafa 
Kemal "Paşam müsaadenizle 
geçmiş bir vakayı habfatayım: 
1
• Mukaddema ben Halap ordu 
kumandanı iken padişaha doğ
rudan doğruya bir mektup . 
yazarak zatı devletinizi sada
rete, bazı isimlerini verdiğim 
arkadaşları mhhtelif nazırlık 
makamlarına, beni de· harbiye· 
nazaretine getirmesini teklif 
etmiştim. 

Padişah benim bu teklifim 
üzerine mi, yoksa, ·kendi ilha
mı ile "mi, her nedense sizi 
sadarete, diğer arkadaşları da 
tavsiye e°Üiği

0

m nazaretlere 
getirdi. 

Fakat beni harbiye nazırı 
yapmadı. Siz o münasebetle 
bana yazdığınız telgrafta "ati
de Bades.sulh iştiraki mesai 
etmemiz eltafı sÜbhaniyeden 
memuldur.,, demişdiniz. Ben
de size şu cevabı vermiştim. 
" Ben bu güne kadar l<imse
den bir vazife dilemedim. Bu 
defa harbiye nazarctini iste-

yişim, bu makamda tarihi ve
zifeler görebileceğimi tahmin 
ettiğim içindir. Yoksa atiyen 
harbiye nazaretinde zatı dev-

letinizle teşriki mesai etmek 
için eltafı subhaniyeyi dilene-
cek adamlardan değilim. Ve 

ben şüphe etmem ki bu gün

kü badireler geçtikten sonra 
harbiye nazareti makamını iş-

gale benden daha çok mus
tahak zvat memleketimizde 
mabzuldur. 

Ben, yalnız ve ancak tarihi 
bir vazife yapabilmek anında 
bu mevkiin salahiyetini bana 
vermesini zatışahaneden rica 
etmiştim. işte bu zatışahane 
bugün sizi iskat ediyor. " 

Sadrizam çok mütevazi bir 
eda ile aldanmışım dedi. Ve 
aldablmış olduğunu anlattı. 
Yalnız aldatanların ismlerini 
vermemiştı . 

- Devamı var -

-------
f(ög korucusunu 
yaraladılar 

Erbeyli [Hususi J - Bura
ya yakan Ômerbeyli köyünde 
köy korcusu lbrahim ayni 
köyden birisini köyün umumi 
bir işi için İfe da•et etmif. 

İzzet bu davete icabet et
memiş. Korucunun israrı üze-

F eJaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumun~an: 

11151938 tarihine ait teber
ruat listesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Felaketzedelere yardım iş
leri sahasında teşekkül eden 
komitalara ve şubelerimiz he
yetlerine çok kıymetİi :·hizmef 
ve yardımları sebketmekte 
oldµğu gerek şimdiye kadar;" 

·görider~ikleri peralafm mik~ 
• 

darile ve gerek şube heyet-
lerimizin vaki iş'arlarile anla-
şılan Koçarlı kamunı>ayi~·şayın 

l . . ·. 
Osman Artur ıle Germencik 

kamunbayı say~n ~evni . Kut- , · 
baya ve Karapınar kamuu
bayı Rıdvan Evi~ ve . "Köşk . . 
kamunbayı sayın Osinaıi Ko
zana gösterdikleri. bu . yüsek 
alakaden dolayı komitamızın 

teşekkürleriııin saym . gazete- · 
nizle de iblağına lütfen deli- · 
buyurmanızı saygilarımla rica 
ederim. ' · 

Dr. Nafiz Yazgan 
Kırşehir · felakeszedelerine 
yardım komitası ve Kızılay 

merxezı başkanı . . 
Lira K. --

.. 

1735 70' 
... 

7 
Dünkü yekun · 
Aydı~ Dağeymiri kö- .. · · 

1 75 
yü halkı . 
Aydın Ô~er muhar
rem sabun fabrikası 

işçileri . 
338 50 Koçarlı kamunundan 

1 ci defa olarak köy
lerile berGıber 

2 Zeytin köyü halkı 
58 70 Ortaklar " 
30 43 Derez köyu ,, 
1 10 Tekin .. 

10 97.5 Kızılcapınar ,, 
25 43 Neşetiye ,, 
24 30 Balatçık 
3 32.SGümüş 

ti 

" 
4 50 Ortaklar ilk oknl 

8 
5 

16 80 
3 25 
1 
3 
6 

3 --

öğrencileri 

Ortaklarda bulunan 
Halk tiyatrosu heye- , 
tinden Melahat ve 
Nazım 

Çeştepe köyü 
Arapknyusu köyii 
Balı köy 
Araplı köyü 
Kalfa köyü 
Akseki bankası Ay
dın şubesi 

lsmininin neşrini is
meyen. bir zat 

2288 76 Yekün 

rine belindeki bıçakla ibrahi
min kolundan ve eline geçir
diği taşla da başından ağır 

surette yaralamıştır. 
Kan içinde kalan yaralı 

bekçi İbrahim Aydın memle
ket hastahanesine kaldınl

mıştır. 

.. 
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HiKAYE 

v. '. 
·'. 
' ' 

Ayni .hastalık 
1.' ,, 
' /. • ! . , "En yakın dost Ahmet Doğana,, 
, i 

-2-" . 
~;cit Gürer . bir saat evvel 

oku~ğu antolojid~ karşılaş
bğ~1~ !>eyti bir çok defa mırıl
danaığı gibi Kadrinin mektu-.,. 
bunu: da tekrar, tekrar oku-
maga ·~e demin ki beyitle bu 
mektup arasında münasebetler 
aramağa kuyuldu. 

Kendisinin. çpk kritik olan 
tabi:ıtının aksine olarak çok 
reybi ve müşkülpesent olan 
eski° mektep arkadaşı Kadri 
nihayet evleı,ımek suretile kim 
biliı:~ şairin kastet.tigi hal saa
deti-De erecekti. Ve nasıl ken 
di mazisi diye on yıllık haya
bna •dönüp bakabiliyorsa böy 
lece _:~linde bu . sefei Kadrinin 
mektuqunu evirip çevirdiği şu 
dakikada onu~ da pek yakın
dan ve hatta Kadrinin ağzın
dan din~emiş olduğu yakın bir 
mazısıne bakabiliyordu. Bu 
maıt.. ~endisi gibi Kadriyi, de 
her : t;lüşündükçe rahatsız edi
yor ve istikbale ait bir mes-. "'· . . ~ 

nedi':'.. olamadığı için halini 
büsöijtün tehlikeli tehditler 
karşis~nda bırak~yordu. Demek 
ki kiicleri arbk · hayatını bu 
gibi ::~ehditlerden tehlikeler
den · sıyıracak, aradığt saadete 
erecekti. Macid buna mesut 
olan kendisi imiş gibi sevindi. 

Kadri onun o kadar sevgili 
bir arkadaşı ve yakıpı idi ki 
üç ay evvel Kadriden aldığı ı 
hir mektuptan Kadrinin sev
nıeğe · başladığını öğrendiği 
.Zarna~ , şu cevabı yazdığını ga
Yet iyi hatırlıyordu : ... Bana 
her zaman artık kalbim kira
lık d~ildir. Derdin. Bu sefer 
kalbine bir kiracı koyduğunu 
~reniyorum. Ben öyle kiracı-
ar bili~orum ki girdikleri evi 

Pek beğenirler ve o evde yıllarca 
otururlar. Hele zaman fırsat " . . erırse o evi satın dahı ala-
rak daimi yerleşirler. Senin 
de kiracın böyle yapmasın .. İla.,, 

Hakikaten Kadrinin " kal
hi . s.?11 a\rtık kiraya vermem. " 
l(ozü .·Macidçe pek meşhurdu. 
b·adrı geçmiş yıllarda kalbini 
k~ ~~re kiraye vermiş ve 
k ndısı de bir kalp kiralanıışb 

d!1 
sonunda her ikisi de ken· 

l c .. b .. rını ir harabe ortasında 
ıorerek "th' t .. l . mu ış eessur erın 
;: n

1
edametlerin azabmı duyu, ardı. 

b ~adrinin Macitden yaş iti-
arıle d ld -tıl e a ugu hesaba ka-
ırsa artık kadri için evlen-

llıenin h·ı k ~-~ geç ı e almış bir ol· 
~-- old -kat Mgu. meydana çıkar. Fa-

b acıda göre Kadrinin u .. 
h--ııgu?e kadar evlenmeyişi 

cu edilme · .. b. 
değildi. sı guç ır meçhul 

dii~adri ile Macid o kadar 
Şunceleriode beraqer idiler 

\ ki evlenmek ·gibi bir insan 
~çin hakikaten bir döaüm 
ve bir istikbal deme olan 
bir meselede de hir bir 
görüş farkları yoktu: Hatta 
Kadrinin artık evlendikten 
sonra bile · fikir ve duygu 
bakımından kendisinden ayrıl
mıyacağını pek iyi tahmin edi
yordu. Masaya doğru yakla
şarak Kadriye bir mektup 
yazmak istedi. Muvaffak ola
madı. Zihni hep maziye kayı
yor; Kadrinin bu hareketinde 
bir gemi~ni kurtaran kaptan 
mehareti görerek kedisinde de 
ayni kurtarışı yapacak kuv
vetin mevcut olup olmadığını 
yokluyor büsbütün kendisini 
yalnız ve bedbaht buluyordu. 

Daha üç ay e\ vel . kendisi 
gibi çok bedbaht ve çok ya
lınız olan Kadrinin hayatında 
bu gün hasıl olan mesut de-
ğişilkliğe gıbta ile baktı. İşte 
kendisini de bir şuur ihtilalin
den kurtaracak tek çare bu
idi: Eş .. Eş . 

O kadar birbirlerini sevdik
leri o kadar düşüncelerinde 
ve yaşayışlarında birl:.irinden 
ayrılmadıkları Kadri ile onlar 
yıllardır aynı hastalığı çekmiş

lerdi. Şu anda yine hayatını 
iki zıt kuvvetin tesiri ıçıne 

. çekmekte olduğunu gördü. 
Mazinin tesiri hatıralarla, is-
tikbalin tesiri Ümit. 

Ümit; Fakat artık Macid 
ne ümid edebilirdi ? ;Bir uçu
rumun ıçıne yuvarlanan bir 
biçare adamın hayatını kurta
racak tek mucize nasıl aya
ğma takılacak veya ellerine 
sarılacağı bir mesnet ise ve 
bu mesnet bir uçurumda ne 
kadar gayri mevcutsa Mad
din de manasız bir boşluk 
olan hayatını istikbale bağlı
yacak ümit o kadar mucize 
kabilinden ve o kadar ender~ 
di. Bu aynı zamanda Macidin 
çekmekte olduğu hastalığa 
bir deva bulamadığına o ilacı 
bildiği halde onu kendisi te
darik edemediğine delildi. 
Ayni hastalığın diğer bir muz
taribi olan kadrinin son mek
tubu ise bu ilacın bulunduğu 
zaman kati bir şifa tesiri 
yaptığını gösteriyordu. Macid 
Kendi hayatı içinde bu kabil 
den kendisini meyüs ve bed
bin yapan düşüncelerine ilk 
tefhisi üç ay evvel evlerinin 
yanı başında bir düğün yapı
lır, bu düğnün çalğı ve şarkı 
sesleri daha doğrusu taşkın 
neşesi bütün mahalleye akse
derken koymuş, ruhunu bir 
hastalığın kemirmekte oldu
ğunu anhyarak ayni teşhisi 
arkadaşı Kadri Ersoyun haya
tına da tetbik etmişti. 

:,ı;::,:;::;,!~~~ . Hin·. · .. · ._.· .-.. 
Köşk nahiyesinin Karatepe Aydın hususi 

köyünün Kösealan mevkiinde 
doğusu ~üçük Ali oğlu IOs- muhasebe i .• 

man veresesi ve Alim oğlu müdürlüğül!-den .. ·· 
Süleyman batısı Halikanlı Na- Hasanefendi · ınahallesinde 
dir ve kara bey oğln Mustafa" önü .Sinan oğlusokağı. arkasıı : . 
kuzeyi Halikanlı Tahir güneyi Şükrü evi, Sağı Durmuş evi, 
Kav:as oğlu Osm~n ve Köse solu ·Hasan. evi ite mahdut 
oğlu Mustafa ile çevrili 190 161 metre murabbaındaki bak-
ağaç zeytini havi 80 dönüm kal hacı Latife ait arsa vergi . 
miktarında tarla çoban oglu borcundan ·dolayı 31151938 
Alinin ceddinden intikalen se- salı günü öğle.den sonra 15 te· 
netsiz mah iken bu yerini il idare heyetince müzaye'de-
326 yılında haricen ve gayri ye . çıkarılacaktır. " Taliplerin : 
resmi surette µıaliye tahsil- mezkur günde idare heyetine 
darı Yusuf oğlu Mustafaya bu hususta faz.la . tafsilat .. ~1- '·" 
satarak mumaileyhte bu yeri mak iı;liy;enl_eri~ husnsi muh~-
köy kurulundan· getirdiği ilmü- · seb~ : müdürlüğüne ··~üracat:-
haber mucibi namına y~nide'n : · ları ilan oiunür. ' 501 ' ' · 
tescilini istemiştir. . 13 18 24 29 .. · 

_ B.u ye_rin tapuda ka~dı bu-· ·· Aydın· tapu sicil . . ... 
lunmadıgından gazete ıle ya- . . .., . 
pılaıi ilan . tarihinden itibaren mu haf ızllgındE!-/'-.. 
11 inci gün tasarruf vaziyeti Umurl~~n Yahya pğlu Ah-
mahallinde tesbit edilmek med_ Çayırlı .,ve Osma~ oğl~ . . 
üzere m'eıiıur gönderileceğin- Cemal ve Nuri oğlu Rif~t_. .. 
den bu mahal .üzeri,,de ayni Nuri J\{isan 929 tarih . 39 sayı-
bir hak iddiasında bulunanlar lı senetle mutasal'rıf oldukla

varsa bu müddet içinde · tapu 
dairesine ve bitim gü~ü ma
hallinde bulu~acak keşif me
muruna 620 fiş sayısile müra
caat eylemeleri .ilan olunur. 

(513) 

Aydın tapu sicil 
Muhal ız lığından 
Aydında avukat Neşet Ak- ' 

kor katibi Mustafa Kayhanlı 
müvekkilleri Koçarlı nahiye
si~in · Güdüşlü köyünden Ah
med kızı Mehmed karısı Emi
ne ve Sobuce köyünden meh
men karısı ve Recep kızı 
Fatma Güzel ile kızı Nazire 
ile diğer kı ıı Hafize ve diğer 
kızı marangoz Hasan karısı 
Zelihanm murisleri Kızanlık 
muhacırlarından dülger oğul-
larından Ahmed oğlu Ahmede 
ait sobuca köyünün şirret 

mevkiiode şarkan garben ve 
şimalen yol cenuben Kavakh 
tarla ile çevrili tarlanın tapu
da kaydı olmadığıodan tasar
ruf vaziyetinin tahkiki için 
gazete ile ilan ·tarihinden 15 
gün sonra yerine memur gön
derilecektir. 

İşbu tarlanın tasarrufu ile 
başkaca aladadar olanlar var~ 
sa mahallinde bulunacak me
mura veyahut o güne kadar 
vesaiki resmiyelerile birlikte 
idaremize müracaatları bildi-
rilir. (515) 

Zayi 
932 - 933 Öğretim yılında 

Erbeyli okulundan aldığım 
2 - 31 sayılı şahadetnamemi 
yitirdiğimden yenisini alaca
ğım eskisinin hükmü yoktur. 

[517) 
Abdullahoğlu 

Ahmed Akkaş 

rı Karahayıtın Kozalaklı mev-
kiinin ayan Mehmed Süregi 
ve aŞagı köklük m~vkıi~cle 
şarkan Kozalaklıdan bacı Mus
tafa oğullarından Halil · ve 
ve hacı hafız· ve ·molla oğlu 

yetımleri · tarlaları şimalen sa
rıbaş oğlu ~acı Mehmed .gar
ben Mehmed hissesine tefrik 
edilen tarla cenuben hacı za
de Salih ve molla İbrahim 
oğlu ve hacı Tahir 9ğull~rı 
ile çevrili kayden 147 dönüm 
miktarındaki tarlanın şimal · 
cihetinden Mendres nehri ge-

çidi ve bu münasebetle 147 
dönümün 25 dönüm halen 
Mendres nehri içinde bulun
duğu vergi idaresinaen veri

len vukuat. varakası : 'iie', kÔy ' 
heyeti ihtiyariyesioin şerhin
den anlaşılmış olmakla hali
hazır vaziyeti için gazete ile 
ilan tarihindan itibare.n 11 
gün sonra yerine Memur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde alakası 
olanlar vars;; resmi vesaikle
rile yerinde bulunacak memu-

ra veyahut o güne kadar 
idaremize mürecaatları bildi
rilir. (514) 

r....... Abone şeraiti 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. 
: Altı aylıtı 3 liradır. 
i İdare yeri: Aydında C. H. 
i P. Basımevi. 
~ gazeteye ait yazılar için 
i ya.zı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir . . . ............................................... . 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neş~iyat 
Müdürü : Et~m Mendrea 

Buıldığı yer : 
C. H. P. Basımevl 



~OZ:4 AYDIN SAYI: 2'4 

Aydın icra 
memurluğundan 

9381499 
Satlf 2280 sayılı .kanuna 

tabidir. 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: incir bahçesi 5 .. lıiue• 
de 2 bisseıi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki. mahallesi, sokağı, nu-
marası. Aydın Germencik ki
ime alanı halihazır ıarkan 
aeli Mehmet oğlu mehmet 
garben irim şimalen avukat 
Reşat cenuben hacı Ömer. 
Tapu sicili T qriniaani 341 
No. 68 içinde ceman 101 incir 
10 zeytin ağacı vardır. 

Takdir olunan kıymet: Ta· 
mamına 550 lira kıymet kon
muştur. 

Artbrmanın yapdacağı yer, 
gün, saat. Birinci artbrma 
21161938 Salı saat 16 Aydın 
icra dairesi. 

ikinci arttırma 6171938 Çar
$1.nba saat 16 Aydın icra 
dairesi. . , 

1 - ltbu gayri menkulün artır• 
ma taıtname91 16/S/938 tarihinden 
itibaren 38 I 499 numara ile 
Aydın icra memurlutunun muay 
yen aay111nda her ke.in f(lrebll· 
meal için açıktır. 

ilanda yazıla olanlardan fada 
111alu111at almak isteyenler itba 
prtnameye •e 381499 doıya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirik için yu
karda yazıla kıymetin % 7,S nisbe
tincle pey akçeei veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarların ve irtlfak·hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını huauıile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça aabf bedelinin 
paylatmuından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma fartname
aini okumuf malumatı almıt ve 
bunlan tamamen kabul etmit ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen umanda 
ıayri menkul ilç defa bafınldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 75 tini bul
maz veya aabt iıteyenin alacatı
na rüchanı olan diter alacaklalar 
bulunup ta bedel bunlann o gay· 
ri menkul ile temin edilmit ala
~)darının mecmuwadan -fa.daya 
çıkmazsa en çok artıranın teah-
büdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe· 
tinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli sabf isteyenin 
alacatına ruchanı olan diter ala
caklıların o ııayri menkulle temin 
edilmit alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak tartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel ~ide edilmezse ihale yapı· 
lamaz, ve aabf 2280 sayılı kanu• 
na tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendiıine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yilkıek teklifte 
bulunan kimse an etmit oldutu 
bedelle almata razi oluna ona 
razı olmaz veya bulunmazaa. he
men on bet gün müddetle artır
maya çıkanlap en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale aruındald 
fark Ye seçen günler için yiizde 
betten hesap olaııacak · faiz ve 
diter zararlar aynca bükme hacet 
kalmakıızın memuriyetimizce ah
CJdan tahıil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
göıterilen 21 I 6 I 938 tarihinde 
Aydın icra memurlufu odasında 
ltbu ilin ve göterllen artırma 

tartnameai dairalnde aablacatı 
ilin olunur. (512) 

Aydın hususi 
muhasebe 
müdürlüğünden 

Saray içi mahallesinde ar· 
kası Cazım hoca, sağı Gazi-
paıa 11 ci sokak, solu Cemal 
bey arsasile mahdut 96 metre 
murabbaındaki hacı Ömer 
karısı Emir Ayşeye ait arsa 
vergisi borcundan dolayı 311 
Si 938 Salı günü saat 15 te 
il idare hayetince müzayede
ye çıkanlacaktır. Taliplerin 
mezkur günde idare hy~tine 
bu hususta fazla tafailit al
mak istiyenlerin hususi muha
sebe müdürlilğüne müracaatları 
ilin olunur. 500 

13 18 24 29 
~ .................................................... : 
i DOKTOR ! 
i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahuıısı : 
• • ı Pariı Tıp Fakültesi Hutanelerinden İhtiaulı : • • 
: Muayenehane : Aydın-ta Gazi Bulnnnda Bafalaoglu dükkiJunın : 
: üzerinde her gün aababdan akşama kadar Hastalannı kabul eder. : 
:. .......................................... ~ ........ : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir t et cbbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy

metli bir örneği olan A YOIN TARİHİni Aydında Belediye kartııında 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüpbaaeaioden tedarik edebilir
siniz. 

Aydınıo bütün tarihi malü'llatından baıka coğrafi tabii rnaluma
iını da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yaza~lar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fi:ıh 250 kuruştur. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hastanesi eıki operatörü 

Paris bp fakültesi haıtaneleriaden meZUD 
lıtanbuldan döamüttür. Hastalarını her wün sababtaa 

aktama kadar Park kartııında yeni yapbrdıtı erinde 
kabul eder. 138 

" ............. ı,., ............ "" ... 
DOKTOR 

MÜNİF t. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Dotum, Kadın haıtalaklan mütehaaıs 
ve Operat6rü 

Hastalarını her giia Park kartısıncla Bay Hasan Kimi-
lin erinde kabul eder. 466 

Muayene aaatJe,i : sabah 7 - 8 
Ötleden sonra 3 de~ itlbuea 

lr-·-·-~ ... =~~~L~ • • 
(!~ Doktor Şevket Kırbaş 
-:ı Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t1 Hükumet caddesinde Hava Karumu karpmadaki 
• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize •e 
: üçten yediye kadar hutalannı kabul ve tedavi 
f eder. Her tilrlll kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
f edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası of4n 1 
~. Pinomotorabi ' ile tedavi edilir. (353) .. ~·~·~~~~ .......... . 
.............................. 
[+.., SELAHETTIN ERAY 
ı:) EŞREF ERMAKAST AR 
~l VE 
! KADRiYE ERMAKAST AR 
1 Sivil Aıkeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte 
ı Bayan roplan ve tuvaletleri 

• DIKIMEVI • • • • 
Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders • 
verilir ve az zamanda yetiştirilir . 

ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 


