
YIL: 2 11 Ağustos 1938 - PERŞEMBE SAYI : 315 

r-
1 I 
\/~ 
~~::.:::::=========================================================:=======================-==================ııı ...... 

PAZARTESİDEN BAŞKA HER -G0N ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para Sayııı : 100 Par• 

'"'"========================F========~====:==================:=======~====:~ 

İstanbul da İspanyada Rus - Japon harbı 
Şiddetle devam ediyor 

-Korede bir tirene taarruz edildi --------Ankara 10 ( A. A. ) - Kore dahilinde bir yolcu 
'tokyodan Sovyet Rusya ve tireni tayyareler tarafından 
Japonya arasındaki hudud bombardman edilmiştir. Bu 
(ihtilafı etrafında verilen ha- bombardman büyük zayiata 
herlere göre bu sabah saat sebıı!p olmuştur. 
onda dört Sovyet tayyare- . Harbiye nezaretinin bildir· 
sinden mürekkep bir filonun diğine göre bir çok sivil halk 
Çankufenk ve Satsaping te- ölmüştür. Kore dağlarında 
Pt:lerindeki Japon mevzileıine orman yangınları çıkmıştır. 
taarruz ederek bombardman 
ettikleri ve Kora arazisinde 
bir yolcu trenini bombrladık
ları bildirilmektedir. 

Tokyo 10 [A. A.J - Dün 
gece Sovyet kıtaatı el bom
balarile Japon mevzilerine 
şiddetli bir taarruz yapmışlar
dır. 

Japonlar tarafından durdu
rulan bu hücumdan sonra bo 
sabah saat yedide Sovyet ve 
Japon mevzileri birbirlerine 
Pek yaklaşmış bulunuyorlardı. 

Tokyo 10 ( Radyo ) -
liarbiye nezaretinden tebliğ 
edilmıştir. 

Gelen malümata nazaran 
dün gece Sovyet kıtaatı Çan 
kalenin mıotakasına şiddetli 
bir hücum yapmışlarsada püs
lti.irt ülmüşlerdik. 
Kıtaabmız hatlarını muha • 

faza etmektedir. Carpışma 
•~bab saat yediye kadar de
~am etmiştir. 

İki ordu arasındaki mesafe 
gayet azdır. 

llusların taarruzu 
devam ediyor 

Tokyo 10 - Harbiye ne· 
lareti tarafından tebliğ edil
miştir. 

Sovyetlerio Çankuf enin t"
Pesine el bombalarile yaptık· 
ları taarruz neticessiz kalmış
tır. 

Japon ve Sovyet hatları 
biribirlerine yakın bir mesa
fede bulunmaktadır. 
Kıtaabmız mevzilerini mu· 

fıataıa etmektedirler. a.a. 

Tokyo 10 ~ Bu sabah on 
dört Sovyet tayyaresı Canko~ 
fenin tapesini bombardman 
etınişler ve Sovyet topçuları 
1'a bu mevzii durmaksızın 
d&vınüşlerdir. 

-···-
Japon harbiye 

nazırının izahatı 
Tokyo 10 [A.A.]- Japon

ya harp konseyi toplanarak 
. harbiye nazırı ltekoki tarafın

dan vaziyet etrafında verilen 
izahatı dinlemiştir. 

Tokyo 1 O - Domei ajan
sından: 

Harbiye na-ıırı general Ta
kaki bu sabah saat onda harp 
komisyonunda çin hadiselerile 

Çan kufengi bndisel4(rİnin son 
vaziyetleri hakkında izahat 
vermiştir. 

Bu içtimada halen Dang
Tung ordusu baş kumandanı 

ile hususi konsey azaları da 
bulunmuşlardır. a.a. 

-···-Japon tayyareleri 
merkezi Çinde 

Tokyo 10 [ Radyo J Domei 

ajanssndan : 
Japon tayyareleri merkezi 

Çinde Çiyank-Çin-Çang hava 

meydanını ve askeri müesse
satı bombalamışlar ve yolda 
giden silah yüklü yirmi kam-

yonu imha etmişlerdir. 
~ 

Japonya konseyi 
nasıl istiyor 

Tokyo 10 - Japonya bari· 
ciye nezareti namına söz söy· 

lemeğe salahiyettar bir zat; 
Çankufenin hadisesinin halline 

memur edilecek komisyonda 
bir sovyet, bir Japon ve bir 
manoko deleğesi bulunmasını 
J .. pooyanın kabul edeceğini 
söylemiştir. a.a. 

Dört zelzele oldu Cumhuriyetcilerin bir 
İstanbul 10 [A. A.J - Dün muvaffakiyeti 

ğece birisi nisbeten kuvvetli Salamanka ıo ·- Bir tebliği 
olmak üzere dört zelzele ol- resmiye göre Frankistler tlt-
muştur. ramadora cephesinde on kilo 

Zelzelelerin üssü fstanbula metre genişliğinde bir yer 
üçyüz doksan kilo metre me- kaybetmişlerdir. a.a. 
safededir. 

·~· 
Prağda Almanlar 
arasında bir 
hadise oldu 

Prağ 9 - 7 Ağustos tari
hinde şerki Bohemyada bir 
hadise olmuştur. Yapılan tah
kikata göre ondört sosyal de
mokrat Alman ile Henleynci 
Almanlar arasında b\r kavga 
çıkmış demokratlardan birisi 
sosyalistlerden birisini öldür
müştür. 

Ölenin üzerinde müteaddit 
biçak yaraları vardır. 

Polis hepsini tevkif etmiş 
ise de hadiseyi gizledikler n
den bir şey öğrenilememiştir. 

a.a. 

---lngiliz bahriye na-
zırı Danziğe gidiyor 
Varşova 9 - logiliz bah· 

riye nazırı ve refikasını ha· 
mil yat Curnaya gelmiştir. İki 
gün burada kaldıktan sonra 
Danziğe hareket edecektir. 

Bahriye nazm ile refikası 
burada kaldıkları müddetçe 
hariciye nazırı Bek tarafından 
misafir edileceklerdir. 

Dün akşam şereflerine Bek 
tarafından hususi bir ziyafet 
verilmiş ve ziyafetten sonra 
sahil boyunda beraberce bir 
gezinti yapmışlardır. a.a. 

Japonya 4 milyon taz-
minat vermeğe razı 
Honkong 10 - Kantonun 

son bombardmanı esnasında 
hasara uğrayan büyük Fran-
sız kilisesinin tamiri için Ja
ponyanın dört milyon frank 
tazminat vermeğe- amade ol-
duğu bildirilmektedir. a.a. 

~-

Pas iç için 
dihilen abide 

Belgrad 30 (Radyo] - Bü· 
yük devlet "damı müteveffa 
Nikola Pasiçin teyit hatırası 
;çin şehir parkına dikilen a
bidenin resmi küşadı yapıl
mıştır. 

Çekoslovakya 
Bazı sınıfları silah 

altına almış 
Birlin 10 [RadyoJ - Berli· 

nek" Tağbelat gazetesinin prağ 
dan aldığı malumata göre bir 
çok ihtiyat smıfı silah alhna 
çağrımıştır. 

Mareşal Görningin 
Ziyafeti 

Berlin 10 (RadyoJ - Diln 
akşam havacıhk klübünde 
Mareşal Balbonun şerefine bir
ziyafet vermiştir . 

Bu sabah Mareşal Balbo 
meçhul asker abidesine bir 
çelenk koymuş ve mütakiben 
belediyeye giderek şehrin 
altın defterini imzalamıştır -···-Japonyada ita/yan 
heyeti diJndü 

Roma 10 ( Radyo ) - ltaJ . 
yıt ticaret heyeti Japon Man
çoko seyahatından avdet et· 
miştir, 

İmza edilen üç taraflı an
laşma müoasebetile heyet 
reisi beyanatta bulunarak bu 
anlaşma ile ilç dost 'Demle· 
ket arasında geniş mikyasta._ 
mübadele imkanları yaratıldı· 
ğını söylemiştir. 

Macar müdaf aai 
milliye reisinin 
beyanatı 

Peşte 10 [Radyo] - Macar 
müdafaai milliyesinin inkişaf 
ettirilmesi hakkırı daki yazılar 
münasebetile müdafaai milliye 
reisi gazetecileri kabul ederek 
Macaristaom müdafaası mese
lesini 1 afsilatile anlatmış Ye 
milleti askerleştirmek ve oni-
forma giydirmek istemedigini 
beyan etmiştir. 

Mareşal Balbo 
Berline vardı 

Berlio 9 [Radyo] - Bugün 
öğleden sonra mare§al Balbo 
buraya vasıl olmUftur. 
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Eğe Likleri 
arif esinde düşünceler 

Eğe çevresi Lik maçlarının 
bir maçı bu Pazar günü sa
hamızda bir diğeride İzmirde 
oynanacaktır. 

Milli kümeden sonra ona 
benzer ikinci bir küme olan 
bu liklerin devamlı olmasını 
dilerken bunların memleketi
miz sporu üzerinde yapacak
ları mühim tesiride tebarüz 
ettirmek isterim. 

Türkiyede spor, teknik ve 
taktik bakımdan İstanbulda 
yükselmi§, biraz sonra İzmir 
ve Ankarada İstanbulla kar
şılaşabilecek bir dereceye var
mışlardır. Fakat ondan ilerisi 
bir dürlü elde edilememiştir. 

Anadolu şehir kasabaların
da spor daima mevzii, iptidai 
bir halde kalmaktan kurtula
mamıştır. 

Bunun başlıca sebeblerinden 
birisi hiç şüphe yok ki bu A
nadolu şehir ve kasabaların
daki sporcular arasında sıkı 
temaslar yapılamaması; bun
ları kendilerinden Klas farkile 
ayrılan daha yüksek muhitle
rin sporcularile karşılaştırma 
imkanlarının olmamasıdır. 

Türkiye İdman cemiyetleri 
ittifakı kurulduğu zaman esas 
gayelerden birisi de bunu te
min etmektive bunun için her 
sene bilhassa futbolda Tür
kiye birincilik müsabakaları 
yapılmakta idi. 

Fakat buda nihayet bir 
mıntakanın bir tek takımına 
senede her hangi bir Anadolu 
şehirinde kendi ayarmda bir 
takımla karşılaşmak fırsatı 
vermekten i\eri gidemiyordu. 

Yüksek Klas takımları ne
ticede yine birbirlerilt: karşı 
karşıya kalıyorlar ve birinci
liği aralarında paylaşıyorlardı. 

bu gurup temasları bile 
yurd içinde sporun yükselme
sine değilse de yayılmasına 

çok yardım etti. 
Türkiye idman cemiyetler 

ittifakını 935 kongresinden 
sonra istihdaf eden Türkspor 
kurumu daha esaslı bir pro
gramla çalışmağa başladı 'e 
futbolda milli küme, atletizm
de beş şehir müaabakalarını 
tertip etmek suretile şehirler 
arasında temasları sıklaştıra
cak olan kümeler usulünü ih
das etti. Yalnız bu kümeler 
usulünde en esaslı mahzur 
yine baki kaldı.. Diğer şehir
lere İstanbul, lzmir ve An
kara ile temas yapmak im
kanları büsbütün ortadan 
kalktı. 

Halbuki sporun daha aşağı 
seviyede bulunduğu yerlet'de 
yükselmesi içi ' oraların yük
sek spor seviyeli yerlerle te
inas etmeleri en birinci şart-

AYDI~ 

Aşk yüzünden 
bir cinayet 

Çine [ Hususi J - Çinenin 
Cuma köyünden Hüseyin a
dında bir delıkanlı buodan 
14 sene evvel Tekeler köyün
den Kerime adında bir kızı 
seviyor. AJmak istiyor fakat 
kız varmıyor. Başka birisile 
evleniyor. Kerimenin kocası 

geçen sene ölüyor. 14 senedir 
sevgi ve aşkı sönmiyen aşık 
tekrar Kerimeye baş vuruyor. 
tekrar evlenmek teklifinde 
bulunnyor. 

14 senedir evlenmiyen ve 

aşkını yüreğinde saklayan 
Hüseynin bu teklifini Kerime 
yine reddediyor. Cuma kö
yünde başka bir Hüseyinin 
yanına gidiyor. 

Aşık Hüseyin buna kızıyor. 
Hıncını kanla alınmasını ku
ruyor ve Kerimeyi takibe 
başlıyor. 

Kerime bir kaç gün evvel 
Tekeler köyündekı kız karde·· 
şinin evine geliyor. Hüseyin 
de bunu haber alarak Keri
menin bulunduğu eve gelerek 
bir tarafa saklanıyor. 

Gece eniştesi İbrahim Ke
rımeye: 

- Yarın öküzleri al filan 
yerde otlat diyor. 

Sabahleyin Kerime öküzleri 
götiirürken kız kardeşi Ayşe: 

- Sen kal ev işlerine bak. 
Öküzleri ben götürec~ğim. 

iktibaslar: 

Turizm ve Türkiye: 
Amerikan Turing Birliğinin 

reisi tarafından hazırlanmış 

enteresan bir istatistik bir 
fransız mecmuasında intişar 

etti. Bu istatistik bu sene 
Avrupayı ziyaret edecek olan 
amerikalı seyyahların muhte
lif memleketlere dağılış şe
killerinde hangi memleketle
rin kazançlı ve hangilerinin 
zararlı çıkmakta olduklarmı 
tesbit etmektedir. 

İstatistiğe göre İspanyanın 
kayı bı % 98 dir. Harp dola
yısile bunun tabii görmek la
zım dır. Avusturyanın kayıbı 

% 75 dir ki Alman işgalinin 
neticesi telakki olunabilir. 

Çekoslavakyanm kayıbı 
% 45 tir ki bu da, bu mem
leket siyasi vaziyetinin dün
yada pek fazla telaş uyandır
ması yüzündendir. Diğer zi
yanlı çıkan memleketler Al
manya 01

0 20, İngiltore % 15 
Macaristan %33, İtalya % 15. 
Yugoslavya % lOdur. 
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FormCJliteler 
Son gelen Fransız gazete

lerinde şu serlevh'lyı görü
yoruz. u Yirmi sene evel bu 
gün umumi seferberlik ilan 
edilmişti.,, Bir kaç gün sonra 
da "Yirmi s .: ne evel bugün 
harp ilan edilmişti ,, diye ya
zacaklar. 
Doğrusu insanlığın yirmi 

sene evelki bu geriliğine şaş
mamak elden gelmiyor. Har
be karar veren devletlerin 
nezaket dairesinde biribirle
rine notalar ve ültimatomlar 
göndermeleri, seferberlik ilan 
etmeleri, sonra harbı resmen 
ilan etmeleri gibi kırtasiyeci
likler artık dünyamızdan kalk· 
mıştır. 

Görmüyor musunuz? Dün
yanın kaç yerinde kan göv
deyi götürüyor, fakat ortada 
ne seferberlik var, ne harp 
ilan eden. Bu neslin insanları 
babalarından daha pratik ha
reket etmiyorlar mı dersiniz? 

-···-Petit Parisien ümidsiz 
- 38ı.: -

Paris 9 - Sovyet - Japon 
hadiıelerinden bahseden Petit 
Parisien gazetesi Sovyet ile 
Japonya arasında Mançuko 
hadiseleri bakkıoda1d müza
kerelerin iyi bir neticeye va
rılmasından bedbinlik göster
mektedir. a.a. 

Diyerek öküzleri alıp çıkı
yor. Sabahleyin Kerimenin 
öküzlerle gideceğini işiten 
aşık Hüseyin yol üstüne pusu 
kuruyor ve Ayşeyi Kerime 
sanarak üzerine ateş ederek 
cansız yere seriyor. Aşık ka
til yakalanmış adliyeye veril
miştir. 

Buna mukabil Fransa %30 
İskandinavya devletleri Yuna
nistan ve Türkiye % 100 ka
zançlı gösterilmiştir. Yani· bu 
sene memleketimize gelecek 
Amerikalı seyyahlar geçen 
senekinden bir misli fazla o
lacak demektir. Akdenizin 
Balkan köşesinde emniyet ve 
huzurun mükemmel bir deli
lini teşkıl eden bu istatistiği, 
ayrıca memleketimize turizm 
yüzünden daha fazla para gi
receği için memnuniyetle kar
şıhyabiliriz. 

İ Satış kooperatifleri 

1 Birliği 

----~~!!!!!!!!!!!~~~~======-

tır. Bunun bariz misalini ken
di bölgemizde göre biliriz. 

zmırle temaslarımız sıklaş

tıktan sonra sporumuzun da 
yavaş yavaş yükseldiğine se
vinçle şahit oluyoruz. Bugün 
bölgemizde spor heyecan ve 
merakı geçmış yı lara niıbet 
kabul etmiyecek derecede fa
iktir. 

Futboldaki derecemizde ar
tık ortaya çıka bilecek bir 
haldedir. Bu temasları daha 
sıklaştırmak ve daha f Ümul
lendirmek ve içine birde res
miyet ile birde kaza'nılac.ak 
netice koymak esasları üzeri
ne kurulmuş olan eğe likleri
nin yapacağı yükseltici tesiri 
gelecek sene daba iyi hisse
deceğiz. 

Bu suretle Eğe çevresını 
teşkil eden beş vilayetin gene 
liği birbirile yakından tanış

mak, ayni hedefe varmak için 
beraberce m_ücadele etmek 
zevkini tatmak fırsatına malik 
olacaktır. 

Sembolist devri: 
lzmir enternasyonal fuarına 

bu sene bazı devletler yalnız . 
sembolik bir şekilde iştirak 
edeceklermiş. İşte zamanımı
zın yeni bir buluşu daha. 
Almanlar Versay muahedesi
nin malum hükmünü çiğniye
rek Reni işgal ederlerleken, 
sembolik bir işgalden bahse
dildi. İspanyadaki ırönüllülerin 
çekilmesi işinde, bir kaç yüz 
gönüllüyü geri alarak, işi sem
bolik bir şekilde halletmeyi 
teklif edenler var. Sembolik 
seyahatler, sembolik nutuklar, 
sembolik hareketler birbirini 
takip ediyor. 

Sembolizmin edebiyattaki 
hükümranlığmdan artık eser 
kalmadı. Fakat milletler ara
sında ki münasebetlerde sem
bolizmin pek revaçta oldğunu 
kim inkar edebilir. 

Çok temenni ederiz ki bü
yük hüsnüniyetle ve bir çok 
mesaile kurulmuş olan bu tik
ler devamlı olsun ve her sene 
daha "' mütekamil bir şekilde 
gelecek seneye devretsin. 

Ç. o. 

İzmir 9 (A. A.] - İncir ve 
üzüm tarım satış kooperatif
leri birliği toplanmış ve oku
nan idare heyeti raporunu 
tasvip etmiştir. Birliğin ge
çen yıla aid blançosu ortak
ları memnun edecek derecede 
paı laklır. 

-·-
Japonyanın Ameri
kayu gönderdiği 
altınlar 

Nevyork 9 - Hükumet 
bankasıoın bildirdiğine göre Ja· 
pooyadan yeniden beş milyon 
sekiz yüz bin dolarlık altın 
gelmiştir. 

18 marttanberi gelen altın 
miktarı 352,800,000 doları 
bulmuştur. a.a. 

Vilayet Makamından 
Hesap ve muamele memur

luğu okuluna gideceklerin 
imtihanları 15181938 tarihinde 
Borno .... ada elli yedinci tüm 
komutanlığı dairesinde yapı
lacağından talip olanların eY
rakı ile 14181938 tarihinde 
elli yedinci tüm askerlik da
iresinde bulunmaları ilan olu-
nur. 732 11 13 
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Aydın ticaret ve sanayi odasından 
Numara 6 Ziraat Bankaqı Aydın şubesi 

Ticaret kanununun maddei mahsusasına tevfikan sicil 
ticarete kaydı ile tasdik ve ilin olunu·. 9181938 

B. Sekreter Başkan 

H. Taşer E. Şahin 
Remsi mühür 

2279 Numaralı kanunun 2 litile müterafik olarak yapıl
inci maddesi mucibince tan-

1 zim edilmiş olan beyanname
miz 21/51938 tarihinde maka· 
mınıza takdim edilmiş idi. 

Bu kerre 28 May.s 1938 
tarihli resmi gazete ile neşre
dilen ve neşri tarihinden iti
baren meriyete girmiş olan 
3399 Numaralı kanun mezkur 
2279 numaralı kanunun bazı 
hükümlerini tadil eylc=miş ol· 
doğundan yeni kanun hüküm
lerini tevfikan işbu zeyir be
yannamemizi tanıim ve ita 
ediyoruz. 

1 - Yeni yapılacak ödünç 
para verme işlerinde. 

A ) Açık kredi şeklindeki 
muamelelerden % 12 den 

B ) Diğer ikraz muamele
lerden % 8-112 den fazla faiz 
olmıyacaktır. 

2 - Bu kanunun hük ·. mle
rine tevfikan evvelki beyan
namemizin bir numaralı bendin
de gösterilen masraflar ke
makin müşteriye ait olacaktır. 

3 - 3399 numaralı kanu
nun meriyetinden evvel yaptı
ğımız mukavelelerin faize mü
teallik hükümleri, mukavele
nin devam müddetince v~ 

nihayet 3 sene içinde aynen 
tatbik olunacakbr. 

2279 numaralı kanunun 2ci 
maddesi mucibince tanzim 
edilmiş beyannamedir. 

A ) Bankamız Aydan şubesi 
18161933 tarihinden itibaren 
ikrazatında 1 

0 12 ye kadar 
faiz ve komisyon tahsil edile
cektir. 

B ) Umumi bir milesseae 
olan bankamızan aleni bir 
surette cereyan eden muame
llb icra vekilleri heyetince 
tasdik edilmiş ve sicilli tica
rete tescil ve ilin edilmiş 
olan esas mukavele ahki
mile bu mukavele dairesin
de tanzim kılınmış ve şu

belerce mabehüttatbik bulunan 
talimatnameler ve bu tali-
matnamelere merbut matbu 
formüllerde münderiç ahkam 
dairesinde cereyan etmekte 
olduğundan bunların alelmüf
redat şeraitini tadat etmiye 
lüzum görülmemiştir. 

Ancak ötedenberi hariçte 
ve memleket dahilindeki bilu
mum bankalarca tatbik edil
mekte olan ve devamı tatbi
kmde banka ve bankacılak 

noktasında bayati zaruret ol
d... derkir bulunan bazı 

banka teamOlleri milfteriden 
onun lehine ikrazat muame-

makta olan bazı maddi hide-
matın tazammun ettiği masa
rifi yine müşteriye ödemeyi 
Amir bulunmaktadır ki banka
mız bu nevi ayrı hizmet mu
kabili ücretleri yukarıda ya
zılı had ile mukayyet olmak
sızın ve fakat müşteri nam 
ve hesabına yapılan hakiki 
masraf mikdarını hiç bir veç
hile geçmemek suretile tah
silde devam etmektedir. 

Mevzubabı banka taamülle
ri mucibince vaki olacak za
ruri müktesebatımız ile ban
kacılık müktezasa yapılan 
hizmetler mukabili t\bsilitı
mızın belli başlıları şunlardır. 

1 - Muşteri hesabına ya
pılan bütün hakiki ve ayrıca 
hizmet mukabili masraflar 
ezcümle sigorta, ardiye veya 
muhafaza ve bekçi ücreti gibi 
masrafların müşteriden ayrıca 
tahsil olunması. 

2 - Hesabı carilerde sahi
bi faizin ticaret kanunun ah
kamı dairesinde her üç ayda 
bir resülmale kalbedilmesi. 

3 - Banka muamelatında 
bu muameleler nekadar az 
imtidat ederse etsin bir lira-

l
ı dan aşağı komisyon tahsil 

edilmemesi. 
4 - Borçları şubemizin 

i
l mütemekkin bulunduğu ma

halden başka yerde sakin 

ı 
bulunan senedatı tüccariyenin 
iştira muamelatında ihtiyar 

1 

olunacak muhabere masrafla
rınan alıcması. 

5 - Faiz ve komisyonun 
15 günden aıağı hesap edil-
memesi. 

C) Kanunun neşrinden ev
vel akdedilmiş olup müddetle· 
ri itibarile kanunun meriye
tinden sonra da şamil olan 
ikrazat ve tevdiat mukavele
lerinde tayin olunan faizlerin 
bu mukavele müddetlerinin 
bitamma kadar birincisi üze
rinden tahsil etmek hakkımız 
mahfuzdur. 

Mabaza bankamız bu faiz
lerden ancak kabiliyet tahsi
liyesi olanlar üzerinde bu 
hakkı istimi( edecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek 
% 12 den fazla faiz ve ko
misyonlardan 18161933 tari
hinden itibaren kanunla mu
ayyen idarei hususiye payı 
tahsil edildikçe ayrılacaktır. 
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imtiyaz aahibl Ye Umumt Ne9rlyat 
llGdiirii ı Etem Meadr .. 

Baaıldı&ı Yet : 

C. H. P. Baunıevi 

Nazilli icra ve i/liis 
Memurluğundan 

Müddei : Nazilli Aydoğdu 
mahallesinde oturan Dualarlı 
Ali kıu Pembe Er ~iller. N. 
vekili Sami Kutluğ. 

Müddei A. ler : Turan ma
hallesinde oturan Dualarh H. 
Ali karısı Hediye, Ali oğlu 
Kadir, Ali oğlu Şükrü, Dua
lar köyünde oturan Ali kızı 
Saide, diğer kızı Fatma 

Satılan gayri menkulun ne
vile hududlar: Tapunun Hazi
ran 937 tarih ve 85 No: sun· 
da kayıtlı: Turan mahallesi, 
hükumet ve Hazım bey soka
ğında S3ğı 9 metrelik , adde 
Solu İstasyon, arkası varye
mez oğlu Mehmed Ali evi 
Önü yol ile smırlı 675 M.M2 
yerin işgal ettiğ hunud dahi
li tesbit edilmiş olup, bu ye· 
rin şark tarafına düşen ma
hallinde Alt katında iki ve 
üst katanda tavansız üç odalı 
ve ahşapdan yapılmış bir ev 
avlusunda bir su kuyusu, bu 
yerin şark ve ön kısmında 
maili inhidam bir ve bir de 
yıkılmış dükkan, bu evin şimal 
kısmında 9 metrelik yol üze
rinde 69 M. M2 yer üzerine 
inşa edilmiş üst katı iki oda 
ve bir sofa, avlu kısmanda bir 
mutfak bulunan ikinci bir ev 
ve yine bu yerin şimal kısmın-
9 metrelik cadde üzerinde 
yan ve etraf duvarları kargir 
üst kısmı 2 oda bir salon ve 
alt kısmı iki odadan ibaret 
bir mikdar avlu ve mutfağı 
şamil ki bu suretle bu hudud 
dahilinde yukarda tafsilatı ya· 
zıh olduğu vechile üç ev bir
den satılacaktır. 

Yukarda hudud dahi inde 
gösterilen ve bir vereseye ait 
olup hissedarlar arasanda tak
sı mı mümkün olmadığınden 

Nazilli S. hukuk mahkemesi
nin 2151938 tarih ve 91 esas 
104 No. lu şuyuun izalesine 
dair olan ilamına mfisteniden 
bir budud dahilinde 3 ev bir-
den açık artırma ile satılığa 
çıkarılmış olup işin şuyuun 
izalesine dair ilama müstenit 
bulunması hasebile mezkur 
yerler 15191938 tarihine mü
sadif perşebe günü saat 9dan 
12 ye kadar Nazilli icra dai
resinde yapılacaktır. Bedeli 
ihale peşin para ile olup iha
leyi mütakip bedeli ödenme
diği takdirde mezkur mal 
ikinci defa satılığa çıkarılıp 
aradaki farklarla masraf ve 
faiz hiç bir takibe hacet kal
maksızın birinci müşteriye 
ödetirilir. Bu yerde başkaca 
hakları olanlaran da 20 gün 
içinde icra dairesine müracaat 
etmeleri müzayedeye iştirak 
için % 7 ,5 na kıt veya Milli 
bir baaka mektubu getirme-
let-i il An olunur . 731 

YOZ 3 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Germencik m~sudiye ma
hallesinde doğusu arap oğlu 
mustafa batısı çamköylü dur
muş kuzeyi belediye arsası 

güneyi tarik ile çevrili 266 
M2 ev arsası mütegayyip kos
tantiden metruk olup germen
cik belediyesince istimlak edi
lerek ahmet ustaya satılan 
bu yerin tapu kaydı olmadı
ğından gazete ile ilin tari
hinden itibaren 1 linci günü 
mahallinde keşfi yapılacaktır. 
Bu yerde ayni bir hak iddi
asanda bulunanlar varsa ma
hallinde bulunacak memura 
894 fiş sayısile veya bu müd
det içinde tapu dairesine mü· 
racaatları ilin olunur. 730 

ilin 
Aydın inhisarlaı· 

Başmüdürlüğilnden 
Bir sene zarfında Aydın 

istasyonu ile idaremiz amban 
arasanda yapılacak her türlü 
nakliyat yirmi gün milddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihale Umum müdürlü
ğün kabulüne muallak olmak 
şartile ağustosun 25 inci per
şenbe günü saat onda Başmü
düriyette müteşekkil komis
yoda icra kılınacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenleriu % 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat 
akçasi olan otuz lirayı Başmü
düriyet veznesine yardımları 
ve muayyen gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmairı 
ilan olunur. {718) 
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ilin 
Aydın Vakıf /ar 
idaresinden 
Aydın Vakıflar binası al

tında 17-5 akar numarasında 
kayıtlı olup Mayıs 939 sonuna 
kadar icarı devren 24,7,938de 
ihale edilmiş olan dükkanın 
muayyen müddette mukavele 
yapılmamasından dolayı ihalesi 
feshedilerek yeniden eçık 

arttırmaya konulmasına karar 
verildi. İhalesi 23,8,938 Sah 
günü saat 10 da Aydan va
kıflar idaresinde yapılaca~tır. 

Birinci arttırmada talip çık 
maz veya verilen bedel layık 
görülmezse ikinci arttırması 

29,8,938 Pazartesi günü aynı 
saatta yapılacak ve yine talip 
çıkmazsa pazarlıkla ihalesi 
yapılacağı cihetle taliblerle 
fazla malumat almak i"teyen
ler beş lira muvakkat temi
natla birlikte Aydın Vakıflar 
idaresine müracaatlan. 

[733) 11 14 17 
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D DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN 
MIEML.IEKET HASTANICSI 

Dopm, Kadın baıtalıklan mütebusıı 
ve Operatörü 

Hutalannı her rün Park kartııında Bay Hasan Klmi-
lin erinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 

\ 
Otleden 10nra 3 den itibaren 

Agdın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Aydın birlilğinin ihtiyacı 
için 61000 kilo aığır veya ke
çi veya koyun eti kapala zarf
la eksiltmeye konmUftur. han
gisi ucuz olursa o cins etin 
ihalesi yapılacakbr. Bu üç cins 
ete her talip terafından bir 
zarf içinde olmak üzere her 
ilçünede ayrı ayn fiat teklif 
edileceği gibi bir cins etede 
fiat teklif edilebilir. ıhale 
18 ağustos 938 perşenbe gü-

nll ıaat 15 te Aydında aıkeri 
Atın alma komiayonunda ya
pılacaktır. Sığtr etinin mu
hammen bedeli 15250 lira, 
keçi dinin 1S2SO lira koyun 
etinin 24400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 
1143 lira 75 kuruş kaçi etinin 
1143 lira 75 kuruf koyun eti
nin 1830 liradır. Talipler teklif 
mektuplarını kanuni velikala-
rile birlikte ihaleden bir 1aat 
evveline kadar makbuz mu
kabinde komisyana verilmesi. 
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ı:~ Elengüllü ılıcalanna koşunuz r~) 
,3 Mevkiinin letafeti, teıisabnın iyiliği, seni~erin f:l 

l
f. intizamı ile töbret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (t 
t siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [t 
+ kadın haıtahklanna tesiri mücerrep ve kati olduğu t 
f. gibi cild hastabklanna kartı çok faydah çamuru J. 

ve baıur haıtalıklanna iyi relen içmesi Aydın ve : 
komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrilbelerile 1 
ubit olan Elengiillü ıbcalanna kotunuz. t 
· Hastalığınız yoksa bile iıtirahat ve iyi au içmek, + 

temiz bava almak için Elengllllil ıhcuına fic:liniı. 1 

Gidip relme ucuz tenezzllb ve kamyon mervialeri : 
Germencik iıtaıyonunda emrinize amadedir. Yemek + 
ve her tilrlll ihtiyacınız ıayet ucuz temin olunur. t 

C. H. P. 

• .. 
• .. .. .. .. .. 
1. .. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Memleket butane.ıi uki operat4ril 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Her tilrlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedari edlllr 
MUAYENEHANE : Park kartııında yeni yapbrdıtı erinde 

Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec-

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 

130 

Memlelıet Hastanesi OperatlJra 
Hutalanm Her gün park caddeainde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin llat kabnda 
kabul eder. 

Muayene 1aatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

............. ,;ı .......... 1111111 .. 

---( Acele Sablk Ev )--
Aydının Cumhuriyet mahallesinde eıki Ziraat 

Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Giinencin 
Mahallei mezkürede iki katlı albnda iki oda bir 
salon ve bir mutfak ve bir çamaprhane ve au de
posu ile 400 metre bahçesi ve llıttlnde ilç oda ve 
salonu havi bir bab hane acele 1abhktır. Talip olan
ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına mllraca-
atlan ilin olunur. (684) 
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i FAHREDDİN SÜGÜR f 
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Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


