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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayııı t 100 Para 

İlbayımız döndü 
-·-Bo2doğana gittiğini dünkü 

sayımızda yazdığımız İlbay ve 
Parti Başkanımız Özdemir 
Günday dün akşam beraber
lerinde Nafia müdürü, köy bü
rosuı şefi ve Parti sekreteri 
'Olduğu halde Aydma dönmüş
ierdir. 

İlbay bu gezilerinde Bozdo
ğan ve Yenipazar Parti Vt: 
köycüliik ~ işlerini teftiş etmiş
lerdir. 

Dabmada yapılan ilk okul 
bina sile Y enipazarda inşasına 
başlanan Parti kurağını da 
tetkik ederek yapı işleri üze
rjode direktifler vermişlerdir. 

İlbay dün Bozdoğandan Ka
zam dere köyüne ve oradan Muğ
Ja İli hududuna kadar giderek 
Bozdoğan Muğla yolu güzerga 
hını tetldk ve tesbit etmiş
lerdir. 

İlbay Bozdoğandan dönüşle 
rinde Nazill Sümer Fabrikasile 
Nazilli parti kurağma da uğ
a awı::ş!ardır. -···-İlbagımız Yenipazar 
tla Parti işlerini 
tef ti ş ettiler 

Yenipazar 25 ( Hususi ) -
Bugün sayın iıbayımız Ö. 
Günday refakatlarında Vila
yet Nafia müdürü Feridun 
Edis olduğu halde kamunu
rnuı:a gelmişler ve burada 
kamun ve parti muameleleri
ni gözden geçirdikten sonra 
Bozdoğana gitmişlerdir. 

Yeni yapılmakta olan parti 
binasile alakadar olan ilbay, 
bu binanın planlarını tetkik 
~tmiş ve gençliğin canlandı
nlması için dirktifler vermiş
tir. 

Kamunumuzun gençlik teş
kilabmda çabsı altında top
layacak olan parti binası be· 
lediyemit büdcesine konulan 
tahsisatla ayrıca halktan top-
1 andmış olan piyan paralarile 
Yapılmaktadır. 

-==::. ============--=·=·=·=-=-=-· 
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l - Saat 17 de Köy- 1 

Htıllıt~tıi kôfesi: 
B~guo;~-~ . 

cülük şubesi komitesi top- , 
lanacktır. 

2 - Saat 20 de Kitap· 1 
~aray şubesi komitesi top
lantı sı vardır. 

•-=-- •• 

Büyük Millet Meclisinde 
Muvazene Vergisi Kanununun tadilatını 

kabul etti 

Ankara 26 ( A. A. ) -
Büyük Millet meclisi bugün 

muvazene vergisi kanununda 

dekişiklikler yapılması ve 57 
Fikret Tutanın reisliği albn- milyon liralık fevkalade tah-
da toplanmış ve muhtelif ka- sisat verilmesi hakkındaki ka-
nunları müzakere ve kabul 
eylemiştir. Bunlar arasında · nunlarda bulunmakta idi. 

- -=== 
Südet Almanları meslesi 

Akalliyetler reisi Haylayin başvekil ile konuştu 
Paris 26 ( A. A. ) -

Prağtan alman haberlere na
zaran geçen gün Çekoslavak
ya Baş vekili ile Alman akal· 
liyetleri reisi Hanlayin ara
smda vukubulan mülakatta 
Haynlayin Südetlerin bulundu· 

İspanyada 
Cumhuriyetçiler muka

vemet ediyorler 
Barslon 26 ( A. A. ) -

Asilerin şiddetli taarruzlarına 
rağmen cumhuriyetçi kıtaat 
mukavemet göstermekte de~ 
vam ediyorlar. Asilerin eline 
geçmiş olan bir takım mü
him mevziler istirdat edil
miştir. 

Barselon 27 - Şark cep
hesio de cumhuriyetçiler arazi 
kazanmakta devam~ etmekte
dir. Ordiyanın şimalinde bir 
çok dağları ele geçirmiştir. 

Torbalanın cenubunda ba
rınamıyan duşman bu hava
liyi çevirmeğe teşebbüs et-
mektedir. a.a. 

Japon 
Kabinasınde tebeddül 

Toky 26 - Bu akşam ka
binede mühim tadilat yapıl

dığı bildirilmiştir. Hariciye na
zırı Hirota değişmiştir. Ordu 
ve donanma kumandanları beş 
nazaret almışlardır. 

Tokyo 26 - Kabinada ya
pılan değişiklikler hükumete 
bir baı·p kabinesi hissi ver
mektedir , Kabine Hankova 
taarruz kararını vermiştir. 

Adenıi ınüdahale 
komieesi toplandı 

Londra 26 - Ademi mü
dahale komitesi bugün saat 
11 de toplanmışbr. a.a . 

ğu mıntakada inzibatın Südet
ler tarafından teninini ve 
Çek kıtaatmm geri çekilme-

sini istemiştir. Haynlayinin bu 
talebi Paris mubafiliude en· 

dişe uyandırmıştır. 

Yuğoslavvya Harbi
ye nazırı General 
Mariç lstanbula 
geldi 

İstanbul 27 - Yuğoslavya 
harbiye vebahriye nazın orge
neral Mariç beraberinde Ge
nel kormay ikinci başkanı
mız Orgeneral Asım Gündüz 
ve amiral Şükrü Okan ve 
maiyeti erkim olduğu halde 
Mudanyadan saat 12,45 te 
buraya gelmişler ve donanma 
komutanlığının motorü il de
niz yolları idarsi rıhtımına 

çıkmışlardır. 

Rıhtımta İstanbul valisi 
muhiddin Ostündag, İstanbol 
komutanı General Halis, mer
kez ve üssü bahri komutan
ları ve emniyet direktörü ta
rafından karşılanmışlardır. 
Bir bando ve askeri müfreze 
selam resmini ifa etmiştir. 
General Mariç Parapalas ote
line iomişt;r. 

İstanbul 26 - General 
Maiç bugün öğleden sonra 
refikasile beraber müzeleri 
ve şehrin görülecek yerlerini 
gezmiştir. a.a. 

Buz denizindki 
Soyet tayyareleri 

Moskovaya döndüler 
Moskova 26 - Buz denizinde 

mahsur kalan vapurlarda ça
hşan üç tayyare Moskovaya 
dönmüşlerdir. Bu tayyareler 
64000 kilmetre mesafe katet
mişler ve 80 kişiyi buz deni
zinden taşımışlardır. 

Sayıaa : 100 Pua 

!'...elecliyecle : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğlden sonra Belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reis· 
liği altında toplanarak havale 
olunan evrakı tetkik etmiş 
ve karara bağlamıştır. 

Belediyeler 
Bütçelerinde 

Dahiliye Vekaleti merkez 
ve mülhakat belediyelerinin 
935, 936, 937, 938 varidat 
yekünları ile bu seneler için
de belediyelerin umumi idare
ye hesap işlerine, sağlık, ten
virat, ianzifat, İtfaiye, imar 
ve terbiye işlerine, sair muh. 
telif işlere koyduklan tahsi
sat miktarını vila;·~tJerden 
sormuştur. 

Haber aldığımıza göre ve
kalet, vilayetlerin telle bildir
dikleri cevaplarını tasnif ede
cek ve mu ~ayeseli listeler 
halinde bazırlıyacaktır. Bu lis
teler yapi ve yollar kanununu 
tadil etmek üzare hazırlanan 
projenin tatbiki için yapdacak 
ilk hazırlaklar da göz önünde 
bulundurulacaktır. -Orta ohu/ 8ğretmeni 
olmak için imtihan 

açı il yor 
Kütür bakanlığı orta oklla

ra öğretmen olmak istiyenle
re her yıl olduğu gibi bu yıl
da, Gazi enstitüsünde bir im
tihan açacaktır. Bu imtihana 
gireceklerin öğretmen okulla
rından mezun olmalan ve en 
az iki ders yılı öğretmenlik 
etmiş bulunmaları lazımdır. 

Gerek sözlü ve yazılı imtihan 
sualleri üniversite ve yüksek 
öğretmen okulu talebesinin 
takip ettiği ders müfredatın
dan seçilecektir. 

Namzetler, İmtihanda ka
zandıkları takdirde gösterilen 
dereceler dahilinde her hangi 
bir orta öğretmen okulu yar 
öğretmenliğine seçileceklerdir. 

M11ğla ve marmaris
te Jıareketi arzoldu 
Muğla 26 - Dün sabah saat 

dörtte Muğla, Marmariste biri 
hafif, 4,15 ve 4.30 da şiddetli 

· olmak üzere üç yer sarsıntısı 
olmuüştur. 
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- Dünkü sayıdan devam - C C ıya ŞU eSI ara ID an. 
Bu ne mukaddes bir öğü- adeta bence bir vazife telak- ' okunaıi-· Halk şiirleri 

nüştü •.. Hayata pratik insanlar ki ediliyor. Bir taraftan te- ' ----~-------
1 
) 

yetiştifmek - ve bilhassa bu şebbüs ve içtimai~ liir vazife 
1
- 3 -

meseleyi kadınlık camiası ü- telakkisi diğer taraftan tan- Aşik Ômeri Kul eylesin bu kimsesiı: garibi 
Ömeri, kai>liiiu.ı:da ,·kul 

olur 
zerinde incelemek her halde zim ve tertibin verdiği yor- Adı Adildir. Cine taflarında .. . Kız 
yerinde bir muvaffakiyettir. gunluk .. Ve nihayet bir endişe.. yaşayan yörük aşiretlerinden 

Bugünkü kadını dünün gıb- gözlerinde yaloız vazifesinin birin mensuptur. 1210 yılında 
te etmesi gibi bugünkünü de, parıltıları dolaşan Süreyya sağ olduğunu bildiğimiz bu 
yarına kıskandırmak artık Diker birden bütün bunlardan halk şairi hakkına fazla ma-
asrrın prensipleri ve umde- rucu ederek: lumata malik değiliz.. İşte 
leri sırasındadır: _ Fakat hayır dedi her heyeti aliyelerinin meşgul ola-

Bizde dinamik olan inkılap- halde bir seragi açacağım.. cağı işlerden biri de bu halk 
çılık tabiatile zemin ve za- Süreyya Diker biçki yurdun- şairinin tercümei halini bul-
man buldukça bu hassasını iz- da kadınlığın en çok ne ile makdır. 
har edecektir. uğraştığını anlamak ve bunu Şiiri: 

Ömeri Cineyi ta~if epi~o~ 
iiimiz

0

de ır~ak, selİ~r . akar, 
Obamızda maral geyik bakışır,· 
Top zülfüne sarı güller yaraş~, 
Ak göğsün ü,stüne tak mçnev--

. şefi, 
Bahçelidir illerimiz [elleriıpiz) 

· bağ~ıdır, 

Bugün bu nevi inlnlapçılı- 1 okuycularıma bildirmek de bu Ömeri der, yayla taşlığı gerek, 
ğımız önünde zamanın icabı- mevzuun içine giriyor. Bunu Aşıkan! gözümün yaşlığı gerek, 
na mutabakat etmek fırsatını soruyorum: Biz kullara gönül hoşluğu ge-

Aşk ödile sineciğim dağlıdır, 
Top zülfünün zencirine bağlı· 

·chr, 
Ömeriyi bil diyom da bilmiyo .. 

kaçı,m·ak dolayısile pasif ce- _Daha çok üzerinde dur- rek 
miyetler sırasına girmek dev- dug-un"z yahut dahaçok ehem- D d h ( ) · .. iinya a a irette Nar sizin 
rini aşdık. içinde bulunduğu- miyet verdiğiniz hangi iştir ? olsun 
muz inkılapcılığımız bize mis-
tik devirleri gerHe blrakdırt-
mıştır. Teşekkeler, cemiyet
ler bu ve buna benzer şeyle
rimizle dinamik olan inkılap
cılık umdemizi ifade etmek
teyiz: 

İşte misali .. 
Dünün kadını bugün dün

yaya gözleri kapalı gelmiş 

ve kapalt giderken bu gü
nün kadını daha nihayet 16 
yaşında iken istikbalinin te
mellerini bir iğne ile kazmağa 
ve kendini hayata nikbin bir 
ruhla bağlcımıştır. Ben bütün 
bunları düşüniirken aşağıdaki 

dikiş masalarından yarınki ka
dının yalmz mesleğine taalluk 
eden se~leriai duymaktayım. 

Geçen sene Süreyya Diker, 
bir sergi açmışh. O vakit 
haylı rağbet gören bu sergi- . 
nin yalriız bir noksanı vardı: 

Sergi yerinin pek dar olması. , 
. ' 

Yine bu meseleye temas ! 
etmek ve Süreyya Dikerin 
fikrini almak üzere sordum: 

- Biçki - dikiş .. 

- Diğerleri? 

- Sepet ve çiçekten bahse-
diyorsunuz değil mi? 

Maalı!sef onJar tali kalmak-
ta, talebenin kısmı azamı biç
ki ve dikişe ehemmiyet ver
mektedir. Ve zaten memle
kette kanaatımca ona daha . 
çok lüzum var. 
Muhatabımı daha çok işgal 

etmekten korktum. Çunki 
onun aşağıdakilere koşmak 
onlarla baş başa kalmak arzu
sunun farkındaydım, 

Yalnız bir sual daha sor
mak ve bununla içtimai ha
yatımızı gözden geçirebilmek 
isteğile: 

- Pekiyi, talebe ana ve 
babasının buraya devam eden 
çocuklarına alakları nasıldır ? 

en 
Galiba Süreyya Diker için 

mühim sualim bu oldu. 
Onun o anda birden bire 
biraz heyecana kapıldığını 
ve nihayet tahassusabnı izhar 
edecek dereceye geldiğini his - Bu sene sergi açmak veya 

açmamak hususundaki fikriniz 
nedir? 

ı ettim. söze: 

Genç müdür biraz durdu. 
Gözlerinde kendini yoran bir 
işin tedaisile okunan bir azab 
vardı: Cevap verdi: 

- Düşünüyorum dedi.. Ha
zırlığımızı ikmal edersek 20 
Hazirandan 24 Hazirana ka
dar Halkevimiz salonunda bir 
sergi eçacağım. 

Ben onun bu meseleden 
bahsederken duyduğu azabın 

farkındayım. Görüşümde aldan
mış olmamak için! 

- Niçin dedim sergiden 
bahsedince biraz durgun ce
vap verdiniz? 

- Bilmezsiniz dedi, bu öy
le külfetli bir iş oluyor ki .. 
Fakat buna teşebüs etmekte 

- Ah işte bunu sormayın 

demekle beşladı Ve devam 
etti: 

- Yurd açılalı iki bu ka
dar sene oldu. Henüz bir an-
nenin kızının peşinden gelip 
te bir gün olsun bana onun 
vaziyetini sorduğunu hatır

layamiyorum ., Talebe derse 
geliyor gidiyor .. Fakat bilmem 
ki hiç bir anne bir gün olsun 
kafasında bir istifham(?) his 
etmedi mi? 

Süreyya Diker: 

- Ben isterdimki diyor, 
talebemin anneleri hemen her 
gün bana gelsin ve ben de 
onların çocuklarına karşı gös
terdikleri alakadan mütevelid 
başka bir neşe ve şevkle ça-

~ Ömeri der yoktur canim sen 
gibi, 

V armı yanık, yer üstünde ben 
gibi, 

lışayım.. Faka maalesef bu 
olmuyor, 

Bizim ilk okula giden ta
lebe velilerinden başlayın da 
buralara kadar analarımızda 

bir "kapıp koyverme,, hasta
lığı vardır. Evladını mektebe 
gönderen analarımız artık 
sırt üstü yata.- ve bütün yükü 
öğretmene bırakır .. 

Çocuk "mektebe gidiyorum,, 
diye evden çıksın da nereye 
giderse gitsin .. Bu da tıpkı 
onun gibi ve o ac1larm aynı

dır. 

Bir mektep, bir yurd, men
suplarının yalnız ilim veya 
sanat ile yükselmesine değil 
onların moral cepheden, yani 
ahlaki yönden inkişaf mese
lesine de el koyar. 

Fakat çucuğu sıkı sıkı ta
kip etmek prensibinden ha
reket etmiyen ana ve baba
nın bu ihmaline, mektep veya 
yurd neyle mukabde edebilir?. 
İnsanları ahlaki cepheden ye
tiştiren yarı yarıya birinin 
diğerine olan alakası ve biri
nin digerini olan takip ve 
murakabesidir. 

Süreyya Dikere burada ve
rilecek cevabım, veya onun 
ıztırabını susturacak tek ke
limem yoktu. Kıymetlı kadın 
iyi görmüş, hissetmiş ve bunu 
samimiyetle if .tde edebilmişti .. 

Kendisinden müade istiye-
rek ayrılırken yarının 
kar anaları da hep 
uğurluyorlardı : 

Güle güle .. 
Bitti 

sanat· 
birden 

Ömeri ibtiyarhktan ve gidi
şin fenalığından şikayet edi-
yor: 
Ey dostlar size de söyleyeyim 

Önce, 
kapımız, kaçağımız pazara 

kaldı:. 
Doksan üç yaşına girdik böy· 

lece. 
Artık öte yam mezar~ı kald1. 

Ömeri üç otuz buldu yaşımız, 
gel, bulgur aşınt · kesmez di-

şimiz, 

Bu günden ötürü bizim işimiz, 

Azrail denilen hızıra kaldı .. 

Kul Mııstaf a 
Kul Mebmedin oğludur. O 

da babası gibi bir Halk şair,i 
idi. Paşaydı .. Dördüncü Mura
dın ölümü üzer:ioe yazdığı şu 
mersiye ne kadar güzeldir. 

Sultan Murad eder; şimdi za-
mana 

Bana da kalmadı beyler,. elve
da .. 

Büyüktü kametim, d öndii ke~ 
oıana 

Gezip seyrettiğim yerler, elveda 
Ardımca yürüdü zülfü melekler 
Tersine devretti çar hı felekler, 
Yeniçeri, sipahiler, solaklar, 
Önümce yüyen kullar elveda,. 

Gazaya gitmeye beyler dizilsin, 
Kulların hep esamisi yazılsın, 
Tabutum düzülsün kabrim ka · 

nlsırı, 

Varıp seyrettiği çöller elveda 

Ecelim yetişti, yıldızım endi, 
, Dostlarım ağladı düınamm 

güldü, 
Yapılan kadırgam deryada 

kaldı, 
Şu nıaltay giden yollar elve

da .. 
Kuloğlu, kulların yüz akolsan 
Düşman olanların bağrı dağ 

olsun, 
Sultan ibrahimhao şimdi sağ 

olsun~ 

Harben feth ettiğim elle el
veda ... 

(Baştaro.fı 3 üncü anhlfede) 
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den elli kadarı İstanhulda ba- 1. 'l Başöğ~et~~n H. Özer 
sılarak Ankara ya gönderilmiş- 1 Bakkal Mehmet yılmaz 
tir. Diğerlerinin de basılma- 1 Mehmet Güngör 
sına devam edilmektedir. 2 İlk okulu 

~ 4 40 Şahnalı köy halkı 
!Jenzin f İe! ti arı 6 60 Mesutıu ,, 

daha ucuzluyor 4 25 Armut:u ,, 
Karahayıt İktisat Vekaletinden tebliğ 

edildiğine göre 21 Mayıs 938 
tarihinden muteber olmak ü-
zere benzinin perakende a:.ıa

ıoi satış fiab '.leş şehir için 
aşeğıda gösterildiği gibi ten
zil edilmiştir. 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
Samsun 

Dökme 
litresi 

18 
15,50 
15,50 

Çift büyük 
teneke 

660 
580 
580 
580 

Mersin (belediye is
tihlak resmi harıc 575 
Diğer yerlerde azami satış 

fiatları İstanbul ve İzmirde 
çitt büyük tenekenin depo 
fiatı olan 521175 kuruşa nak
liye ve rnahl ili resimlerle liste
si vekalete mevdu yerlerde 
satıcı komisyonu ve bayi ka
rı ilave edilerek tayin ve tes
bit olunacaktır. 

- Baş~arafı 2 inci Sayfada. 

Şeyh Fethi efendi 

Ayadının Bozdoğan kazasın

yetişmiş olan Şeyh Fethi ef. , 
aruz şairidir. Bozdoğanın Ye
nice mahallesinde 1252 sene
sinde doğmuştur .. branjımızın 
haricinde olmakla beraber 
Aydında yetişmış bir şairi ol
mak itibarile ondan bir nebze 
bahsetmeyi doğru buldum .. 
Divanı vardır. Gayri metbu. 
dur. 

Bir şiiri: 

Mabi taban isterim mahi hi
lali neyleyim 

Ben camali yare meftumun 
celali neyleyim 

Fakr ile fahreylerim asude 
kalmak isterim 

küozü aşka malikim ben, baş
ka mali neyleyim 

Dide pürnem, dilde gam, deh
şetli bey hey nağmeler 

R.u.zuşeb budur enisim başka 
hali neyleyim 

Bir o, bir ben, birde sözü sazı, 
dem yetr, 

Fethinin fikri budur, başka 
Kamali neyleyim 

lıntiya:ı. ııahlbi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendreıı 

Baaıldıjrı )er : 
C. H. P. Ba11mevi 

3 75 
2 50 
1 50 

15 25 
4 
3 

Yeni köy 
Kul oğullar 
Kasar 
Yağcılar 

Kırıklar 

,, 
tJ 

,, 

" 
" 
" 

3 95 
61 75 
4 

Köşk kamunu merkeıi 
Başçayır köyü 
Cumadere .. 

8 Davilye ,, 
3 

16 85 
Aydın Kadıköy 
Gölhisar köyü 

2519 56 Yekun 

·ıin 
Aydı11 Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye

tinde buiun:ın Veysipaşa ma

hallesinde 68 ada 10 parsel 

numaralı ve 109 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
arttırmaya konmuştuı. 

2 - Muhammen bedeli 
metrt! murabbaı 1 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek iizere yazı işleri mü-

dü~lüğüne, arttırmaya iştirak 
için 1043 kuruş muvakkat 

teminatlarile 30-5-938 Pazar 

tesi günü saat 15 te belediye 

daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[506) 13 17 22 27 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden : 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 

mahallesinde 522 ada 4 par
sel numaralı ve 137 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
Metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 410 kuruş muvakkat te
minatlarile 30-5-938 Pazarte-

si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

505] 14 17 22 27 
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~· .Ortaklar tarım . k~ed_i kö~ _ Agdın-··tapu sicil 
o\>eratifine- borçlu'' .O.rtaklar ... ı J ı · Jı l 

1
. l v 

d~ mukim Ulu?~~lul1:1 .. _ m?~~.- ... , ,'!.~: ,~, . ~;/ıgından ~,,.: 
met Tevfike ait ve mahcuz . Aydının ova emir k.pyü~liln 
b.ulunan tapunun Nisan 340 Hatip ' kuyu~u · 'me\ıkiinde d~
tarih· ve' 49 .. numarasında ka-: ! ğu•ür· Veli kAlıya'· otin Meb-

• • 1 il 
1 

. · ' ~ 

yıtlı şaikan ·' Cafer 'karısı Ay-· ·'tlled ha'tısı yol ··gilneyr ·Çinğôz 
şe dudu ve kahveci oğlu Meh oğlu Ali güneyi' ' Çerkez_ls-
med kızı Duran bahçesi şi- mail vereseleri ile çevrili 10 
malen Hamdi tarlası balen dönüm diğeri . doğusu Cingöz : 
fidanlığı ve garben Hamdi oğlu Mehmed batısı Cingöı: · 
bahçeaile Mahmud tapuca oğlu Hacıali güneyi tabak 
6 dönüm tarla kayıtlı ve ha- Mt!hmed kuzeyi · Yarımağa 
lihazırda tahmini üç buçuk oğlu Mehmed ile çevrili 20 · 
dönüm miktarında ve içinde dönüm iki kita tarla Süley- : 
30 incir fidanı mevcut ve man oğlu Eminin senetsiz ; ~ 
525 lira kıymeti muh!lmmeneli malı iken 936 yılında ölmesi 
bahçe ve tapununu Nisan ile mahkemenin ilamı muci-
340 tarih 50 numarasında ka- bince karısı Fatma ve oğlu 
yıtlı Naiplinin karakova mev- Hüsnü ve Nuri ile kızı Kübra 
kiind şarkan hacı Mestan tar- ve kendisinden evvel ölen 
lası halen Mehmed oğlu Hü- kızı Eminenin çocukları Fat-
seyin tarlası şimalen sarı ma Kadriye ve ismaile· kaldı- , 
Mehmed oğlu Ahmed tarlası ğından bahsile köy kurulun· 1 

garben gençağa oğlu Meh· dan gelen llmühaberle nam-
med tarlası cenuben Osman larına tescili istenilmektedir. : 
oğlu Hüseyin ve halen Meh- Bu yerlerin tapuda kaydı 
met oğlu Hüseyin tarlasile çev- bulunmadığından gazete ile 
rili olup 10 dönüm bir evlek ilan tarihinden itabaren 11 -
miktarında ve 1025 lira kıyme inci günü hukuki ve heodesi 
ti mubammeneli tarla mülki· vaziyeti yerinde tesbi: edil-
yetleri açık arttırma ve peşin mek üzere memur gönderi• 
para ile satılığa çıkarılmıştır. leceğinden bu mahal üzerin~ 

1 - İpotek sahibi alacaklı- de aynı bk hak iddiasında 
larla diğer alakadarların ve ir- bulunanlar •ıarsa bu müddet 
tifak hakkı sahiplerinin gayri zarfında tapu sicil muhafızh-
menkul üzerindeki haklarını ğına veya 634 fiş sayısile 
hususile faiz ve masrafa dair mürdcaat eylemeleri ilan 
olan iddialarını ilan tarihinden olunur. 533 

itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri, Aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

- Artırma şartnamesi del
laliye dairesinde ilantarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır . 

İhale28;6ı938 tarihinde salı 
günü saat 16 da Aydın icra 
memurJuğu odasında yapılacağı 

şu kadarki işbu gayri menkule 

takdir edilen kıymetlerin 

artırma bedelleri % 75 ini 
bulmadığı takdirde son artı-

ranm taahhüdü baki kalmak 
üzere, artırmanın on beş gün 
daha temdid edilerek 15 nci 

güne müsadif 13171938 tarihin
de çarşamba günü aynı saatte 
ençok artırana ihale edileceği 

3 -- Artırmaya iştirak için 

gayri menkulun muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 

pey akçesi veya milli bir ban

kanın teminat mektubunu tevdi 

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma ı 
bedeli hericinde olarak ihale 

karar pullarını ve dellaliye re

smini ve tapu ferağ harciyle 

ilin 
Aydın Belediye 
reisliğidden 

1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cumhuriyet 

mahallesinde 320 ada 12 
parsel numaralı ve 163 60 

metre murabbaı arsanın mül
kiyeti açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

2 - Bedeli mubammeni 
beher metresi 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 729 kuruş muvakkat te
minatlarile 13-6-938 Pazarte
si günü saat 15 te Belediye 

daimi encümenine müracaat-
ları ilin olunur. 535 

27 1 5 11 

teslim isterse masraflarını ver

meğe mecburdur. Daha fazla 

malumat almak isteyenlerin 
938/35 Dosya No.siyle memu 

riyetimize müracaat eylemeleri 

ve taliplerin tayin edilen gün 
ve saatte hazır bulunmaları 

ve gösterilen şartlara riayet
etmeleri ilan olunur. ( 536) 
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Dr.. • • f ~ Meleket hutaneai eski operatörü t . ; . 
'Paris' tip faknttesi liaataneJerioden mezun .., • 

:ı lstanbuldan dönmüıtür. Hastaların1 her gün sabahtan t 
··~ akıama kadar Park kartııında yeni yaptırdığı evinde • 
t] kabul eder. 130 • 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın İli Tarihi 
Uı:un bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği ola n AYDIN TARİHini Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Ge:ıer, fstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir. 
un iz. 

Aydının bütün tarihi malilı-natından ba-'ka cotrafi tabii maluma· 
unı da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yaı:anlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Flatı 250 kuruştur. 

...................................................... : 
: DOKTOR : • • 
; FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • • • : l:'.;ri;ıci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisasb : • : Muayyen~hanesi.A.ydın-la Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : • • • :üz~rinde her gün sababaan akşama kadar Hastalarinı kabul eder •: ....................................................... 

C. H. P. 

. . .. , . ., .. \. 

' SAYI: 250 

' . . ' \ 

~ ...... uı~ı ............... . 
-- DOKTOR 1 MÜNİF 1. ERMAN , ~ ·: 1 
~ MEMLEKET HASTANESi .. ; ı t Dotam, Kadın hastahklan mütehassıs ' i 
~ ve Operatörü S Hastalarını her g\in Park karııııada Bay Hasan Ka~l-
~ tin evinde kabul eder. 466 · ı 
D Muayene saatleri : sabah 1 - 8 . 
~ Öğleden sonra 3 den itibaren · 
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f!i BAKTERİYOLOG . ~:ı 
l·~ Doktor Şevket Kırbaş t•ı 
r!] Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı &j 
[•] Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [tJ 
[•] muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve r•l 
~ı üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi ,.ı 
[+l ed~~· Her türl~ kan, idrar, balgam ~uayeneleri icra r!i 
(•] edıhr. Veremlıler, en son tedavı vasıtası olan {t] 
~+J Pinomotoraksi ile tedavi edilir, (353) .~1 
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~•:i · SELAHETTIN ERAY C•l 
~~ . r.~ b] EŞREF ERMAKAST AR t!i 
[tj VE [tJ 
~•j KADRİYE ERMAKAST AR t•l oo m r.+~ Sivil Askeri her tipte Elbis eler, her model ve tipte [+) 

1 [•] Bayan ropları ve tuvale tleri J~~ 

l (tl DiKIMEVI ~•l 
~~ ~ 

1 
.• • b h d •.ı 

ı ~.1 Hevesli ayan ve baylara er mo el üzerinden ders f.~. 
'~ d l ..... 1 t.+,g verilir ve az zaman a yetiştiri ir. Fti 

l [•l ADRES: Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 [•1 
\

1 t•] ( 491 J [•] 
''-'----n~tJil'"tllll'''Qıı••••ıtıı•·'•ij1ı••1•1111~1•qıı••"q!t""~tı•1·ııı111"'1~1~·ıı1'111f.:11fll''~'lll~:!ll~':.t11'~""lll1"•~~.Jı\ 1 ~U~b~dıeltı~lh~fl1~1.:.:'dl1~dllt.:°du;:'~k~~ı~lıı~ıı:tıı:t11ı~~b:ıtıı:"~ ~ 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
............................ == 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


