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Ege çevresi Iiklerinin. ikinci haftası J 

.Aydın Muğlayı 4-1 lzmir Denizliyi 
6-0 yendiler 

Filistinde Macar hükumet 
dh Naibi Berline gitti 

te iş faaliyeti gittikçe Peşte 21 _Macaristan na-

Gr.e .korumen güreş birincilikleri yapıldı 
Eğe çeYresi liklerinin ikinci 

haftası maçları Pazar güni 
Aydın ve Denizli sahalarında 
oynandı. Muğla· Aydın maçı 

fikistür muçibince Aydın sa
hasında oynanacağından Muğla 
şampiyonu Yaylaspor takımı 
C•martesi günü akşamı şeh
rimize gelmiş bulunuyorlardı. 

Maça hakem Mustafa Şen
kahn idareeinde tam saat 17 
buçukta başlandı. 

Saba oldukça kalabalık idi. 
Seyirciler arasında sayın 'lba
yımız ve bölge başkanımızda 

hazır bulunuyorlardı. Muğla 
takımı geçen hafta Denizli 
spora karşı çıkardığı kadroyu 
muhafaza ediyordu. 
Aydınspor da şu sıra ile 

yer aldı, 
Fikret· Ult1i, Rağıp- Hüsnü, 

Nurullah, İsmail· Sungur, Os
man, Zihni, Ali, Durgut. Ay
dının eski müdafii Zihninin 
merkez muhacım mevkiinde 
%Örülmeıi Aydınlılar için bir 
•ürpriz oldu. Oyuna Muğlanın 
"Yuruşu ile başlandı. Fakat 
daha Aydının haf hattına 
inmeden kesilen top uzun bir 
vuruşla sağ açığa gitti. Sun· 
~r kaptığı topu ani bir sü
rüşle kaleye doğru indirdi ve 
şutu çekti. Kaleci tuttu. Fa· 
kat iyi bloke edemedi. Zihni 
yetişti ve topn kaleye attı. 

Daha birinci dakikada ve 
böyle kolayca bir gol kaza
nan Aydın takımının ondan 
sonra Muğlanıo hakimiyeti 
altına düştüğü gör ldü. On 
dakika kadar devam eden bu 
hakimiyet müdafaasının iyi 
oynaması sayesinde Aydın 

kalesini ciddi tehlikelere dü· 
şürmemekle beraber oldukça 
korkulu anlarda geçirmesine 
sebep oldu. 

Nihayet yavaş yavaş oyun· 
da bir müvazene teessüs etti. 
Karşılıklı akınlar başladı. Düu 
çok güzel bir oyun oynayan 
Muğlanın sağ içi Sezainin 
-sürüklediği for hattı kale 

· 6nlinde ~üessir olmasını bil
miyor. Tehlikenin nerede ol
duğunu sezen Aydın müdafaa-
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smında Sezaiyi sıkı bir marka 
altında bulundurması yüzün· 
den oda netice alamıyordu. 
Aydın muhacimlaride bu dev· 
rede adeta bir gol kaçırma 

rekoru yaptılar. 
Sol açık Turgut, müsait 

ı vaziyatte aldığı bi pasla haf
ları ve bekleri atlatarak seri 
bir inişle Muğla kalesine indi. 
Kaleci ile karşı karşaya kaldı. 
Şütünü çekti. Kaleci kapandı 
fakat topu bloke edemediği 
için kendisine çarpan top ge
ri geldi. ve Turiut fena bir 
'f'uruşla topu avuta atarak bu 
güzel fırsatı kaçırdı. Bir az 
sonra da sağ açık Sungur 
tıpkı buna benzer bir fırsatı 

topu kalecinin ellerine atmak 
suretile mahvetti. Birinci haf
tayım 1 - O Aydımn lehine 
bitti. 

İkinci haftayıma Aydın hll
cum hattında bir değişiklik 
yaparak sahaya çıkb. Turgut 
sol içe Alide sol akığa geçmiı 
ideiler. Bu devrede Aydın 
takımının birinci devredeki 
bozuk oyununu düzelttiğini ve 
bir takım oyunu çıkardığını 
gördük. Bu düzgün oyun se
meresiui vemekte gecikmedi. 

Beşinci dakikada Turgut 
N urullahdan aldığı bir pası 
çok güzel kullandı. Müdafaayı 

·De•am.ı 2 inci •ayfada 

Bölge Sanat Okulu 
Yatılı talebe kabul 

imtihanları 
Bölgemiz sanat okulu yatılı 

talebe kabulu müsabeka im
tihanlarına dün başlanmıştır. 
İmtihana 73 talihten 67 si 
iştirak etmiştir. 

Bunlardan beş talebe An
kara inşaat usta okuluna gi
mek istemektedirler. -···-İtalyada 
Muhacir yahudilerin 
kaydına başlandı 

Roma 21 - İt~lyaya hicret 
eden yahudileria kayıdlanna 
başlanmış olduğunu Tribona 
yazmaktadır. a.a. 

arhyor. Asiler bir ha- ibi hükümeti Amiral Horti 
pısaneyi bastılar refakatında Başvekil lmredf 

Kudüs 21 - Öğleden son- Hariciye nazırı De Kakya ve 
ra tedbişçilerden mürekkep Milli müdafaa nazın olduğu 
büyük bir çete Tulkerim ha- halde bu akşam Berline ha-
pısanesine taarruz etmişlerdir. reket etmiştir. 

Asiler hapısane binasının Berlin 22 (Radyo] - Ber-
kapılarını kırarak açmışlar ve lini ziyaret eden Macaristan 
mahpusların hepsini koyuver· hükumet naibi Amiral Horti 
mişlerdir. Tedhişçilerle asker şerefine !:'lk büyük tezahürat 
arasında iki yüz kişi ölmüt yapılm!Şbt'. 
ve yaralanmıştır. a.a. Amiral Hortioin yanında 

Kudüs 21 - Tedhişçilerin zevcesi ile Batvekil YC hari-
faaliyetleri seri halinde devam ciye ve milli Müdafaa nazır-
etmektedir. Tedhişçiler Eb- lan bulunmaktadır. 
rundaki banka şubesini bas- ' Paris 21 - Macaristan na-
mışlar ve banka binasını ateş ibi hükumeti Amiral Hortinin 
lemişlerdir. Bina tamame• Berlin seyabab hakkında Jur-
yanmıştır. nal gazetesi; Macar devlet 

Tedhişçiler Ebron civarında adamlarunn Berlin ziyareti 
bir zırhlı polis otomobilinede çok naziktir. Bu seyattan 
taarruz etmişlerdir. Şoför öl- kendi memleketlerine olduğu 
müş ve otomobil parçalan- kadar Avrupa için de vahim 
mıştır. a.a. neticeler çıkabilir. 

98El - j Macar hükumet adamları 

Japonlar Sarı nehri Bu nususta çok d.ikliatlı bu
geçmeğe çalışıyorlar:. lunmağa mecburdurlar, 

T k 21 D . . Kuş gemi i~racatı o yo - omeı a1an-
sından : Japonlar 300 mil başladı 
uzunluğunda tabii bir müda- Teğirdağ 22 {A.A.J - Ec-
faa hattı olan San nehrin nebi memleketlere kut yemi 
sol sahilini almak içinNangine ihracatı beılamıtbr. 
taarruza devam etmektedirler. Yeni yıl mab.sulünden bu 

Japonlar bu havalideki 67 güne kadar otuz bin çuval 
inci ,Çin fırkasını hezimete ihraç edilmiftir. 
uğratmılardır. a.a. Küçqlı aafant 
~ iktisat konferansı 

Çin çeteleri ' Beled 22 [ Radyo ] -
f aal/gette Küçük antant iktidi konferan

sı dün akşam mesaisine bq
lamıştır. Macaristanın Belgrad 
sefiri üç hariciciye nazınnuı 

n~zdinde uzun müddet kalmıı 
ve İtalyanın Belğrad elçiliği 
erkim da Macar elçisile uzun 
müddet görüşmeler yapmıştır. 

Şanghay 21 - Çin milliyet 
perver çetelerinin Oarta Çin 
de faaliyetleri gittikçe art
maktadır. 

Üçyüz kişiden mürekkep 
ve makineli tüfenkle mücehhez 
bir çete Şanghay civarındaki 
Japon tayyare karargahını 
basmış ve bir mikdar esir 
alarak şimali farki istikame 
tinde çekilqıiştir. 

Çiıtliler ltalganın 
taı'assutu haberini 
galanlıyorlar 

Hankov 21 - İyi malumat 
alan Çin mahfelleri İtalyanın 
tavassutta bulunacağı hakkın
da ecnebi mahfellerden veri~ 
len haberleri tekzip etmekte-
dir. a.a. 

Ala.ıan iktisat nazırı 
Balkan seyahatına 
çıkıyor 

Berlin 21 - İktisat nazıır 

Eylülün ikinci on beşinde 
Macaristan, Yugoslavya, Yu
naniştan, Bulgaristan ve Tür
kiyeyi ziyaret edecektir. 

Mezuniyetten avdet 
Mezunen bir aydan beri 

dışarda bulunan kadın hasta
lıkları mütehassısı dokto.
Münif Erman mezuniyetinden 
avdet etmiştir. 
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Bozdoğan Haberleri 1 Sıhat bahisleri 

İnşaata geçmeden önce ka
sabanın ilkin imar planı ba
şarmalıyız. Bu yapılmadan öte
ki inşaata geçmek, ayrılan 

parayı israf sayılır. Bize veri
len bilgiye göre, imar planı 
eksiltmesi yapılmış ve istekli
sile haberleşmeğe girişilmiştir. 
Kısa zamanda bu işin hallini 
beklemeliyiz. 

Yazan : KÖYCÜ 1 
ğan elektriğe 1940 da veya 

2- Çocuk annelerin dikkatle okumaları 
icabeden tavsiyeler 

İmar planıJ!dan sonra yapı
lacak ilk iş, otel, gazino, kah
ve, hamam, itfaiye garajı in
şaat manzumesidir.Bundan son
ra iş elektriğe gelir. Diğer 

işler de bunları takipeder. 

Elektrik işi: 
Geçenlerde projesi eksilt

meye çıkarılmıştı. Belediye 
noterde yapılan mukaveleyle 
bağlanmışdır. Mukavele tari
hinden itibaren üç ay içinde 
proje ikmal edilecektir. Ka-
abaoın elektriği kasaba için-

den geçen sudan türbinle 
elde edilecektir. Bu, cidden 
gözel bir buluşdur. Fakat 

bu işin başarılması için en az 
20000 liraya ihtiyaç vardır. 
Bu, söylendiği gibi, belediye 
gümrük hissesi karşılık gös-
terilerek Belediyeler Banka
sından temin edilirse Bozdo-

daha önce kavuşmuş olacak
dır. Ne kadar erken kavuşur
sak o kadar çok ·sevineceğiz. 

Su işi: 
Kasabanın suyu çok güzel

dir. Hatta Rüstem suyu, Çat
çat suyu gibi sular İzmirin 
Şaşal suyu ayarında sulardır. 
Esas içme suyu bir yere ka
dar açıktan geldiği için tama
mile sıhhi değildir. Yazları, 

içilen bu sudan dizanteri ve 
buna benzer bağırsak hasta
lıkları olmaktadır. Su işinin 

halli için, devletin önce nüfu
su çok olan belediyelerden 
başlıyarak 1940 dan sonra 
erecek proğramını beklemek 
zaman kaybetmek demektir. 
Su işini belediye esaslı bir 
mevzu olarak ele almalı hiç 
olmazsa açıktan geldiği yere 
kadar bir inşaat yapmalıdır. 
En iyisi yapacağı bir anlaş
mayla bunun hallini kolaylaş
brmalıdır. Belediye kasabaya 

tamamile tem\z su içirmek 

için ufacık bir teşkilat yapsa 

hem gelir kaynağına kavuş

muş olur hem de halkın sağ

lıgını korumuş bulunur. 
• Devamı var • 

Ege liklerinin ikinci haftası 
(Baıtarah linci sahifede) 

atlattı ve kaleciye bir şaşutma 
vererek dışarı aldı ve çok 
güzel bir vuruşla takımı~a 
ikinci sayıyı kazandırdı. Mug-
la kalesini bir çenber içine 
alan Aydınlılar iki daikka 
sonra üçüncü gollerini da at
tılar. 

Üç sayı ile galibiyeti ga
ranti ettikten sonra işi biraz 
gevşeten Aydın oyuncuları 
bunun nekadar mahzurlu ol
duğunu pek çabuk anladıl~r: 
Yirmi iki oyuncu arasında ıyı 
oyunile kendini gösteren Se
zainin idare ettiği bir Muğla 
akınında Aydın müdafaası 
Sezaiyi ancak favul ile dur
durabildi ve bu kabahati hak
lı olarak hakem tarafından 
penalb ile cezalandırdı. Pe
naltıyı Sezai çekti. Hesapsız 
bir vuruş topu avuta çıkardı 
ve muğla du suretle bir sayı 
fırsatı kaçırdı. Bundan sanra 
oyun tekrar Muğla nısıf saha
sına intikal etti. Sakatlanma-

Ali sağ köşeyi bulan enfes 
bir vuruşla takımının dördün
cü sayısını da kaydetti. 

Oyunun sonlarına doğru 

Muğlalılar da Sezainin ayaği
le bir sayı yaptılar ve maç 
Aydının 4 - 1 galebesile bitti. 
Çok nefesli bildiğimiz Muğla 
takımı bu maçta çabuk ke
sildi. Bunda Aydının teknik 
ve yorucu oyun sisteminin de 
tesiri olmakla beraber Muğla 
çocuklarının iyi yer tutama
malarının "e ellerine geçen 
fırsatları iyi kullanamamaları 
da müessir oldu. Maamafih 
bu takım rakipleri için daima 
tehliklidir. İçlerinde genç 
ve çok iyi elemanlar olduğu 

gibi Sezai gibi teknik ve seç
kin futbulcularda vardır. 

Denizli 22 (Hususi) - Pa
zar günü sahamızda karşıla
şan İzmirin Doğanspor takımı 
ile Denizlispor takımı arasın
daki maç lzmirin hakimiyeti 
altında oynanmıı 6 - O İımirin 

ıına rağmen güzel oynayan galebesile neticelenmiştir. 

Ege liklerinde puvan vaziyeti 
Takımlar Yapbğı Galip Beraber Mağlup Attığı Yediği Puvan 

maç gol ırol 
Aydnıspor 2 2 O O 8 3 
Yaylispor 2 1 O 1 6 5 
Doğanıpor 1 1 O O 6 O 
Denizlispor 2 O O 2 1 11 
Yıldırımsporl O O 1 2 4 

6 
4 
3 
2 
1 

Çocuk ishali 
( Dünkü sayıdan devam ) 

Ana sütü emmiyen, inek 
veya kutu sütü ile beslenen 
çocuklarda mide ve barsak 
bozulması çok olabilececği 
içiu sıcak mevsimlerde bunlar
ea ishal görülür. 

İnek sütü veya kutu sütün
den hazırlanan mamalar her 
defasıuda taze taze hazırlanıp 
verilmezse, çocuğun mide ve 
barsaklarını bozacak ve isha
le sebep olacakbr. İnek sütü 
için çocuklarda bu süt temiz 
sağılmaz, tımiz kaplarda sak
lanmaz ve pişirilmezse az za
manda kirlenip mikroplana&"ı 
gibi, yazın ağzı açık kaplarde 
bırağılan sütte sıcak tesirile 
mikroplar türeyerek zehir 
( Toksin ) ifraz edeceklerinden 
bu gibi sütlerden çocuklar 
hem zehirlenebilir ve hem de 
ishal olurlar. 

Yazın çocuğa hazmedemi
aeceği mikdarda zafla verilen 
süt ve mamalar mide ve bar
saklarda ekşiyerek bir çok 
mikropların haz•m yolunda 
üremesine ve barsak zarını 

tahriş ederek de ishal yapma
sına sebep olur. 

Çocuk yıkanırken, veya ter
li iken üşütülürse, nezle ola
bilir. Mikroplu sümüğünü yu
tan çocuklarda hazım boruları 
vasıtasile · mikropla barsaklara 
geçer ve barsak nezlesi ya
pabilir ve ishal olurlar. 

Emekliyen ve evin her ta
rafında sürünerek dolaşan 
küç çocuklar bakımzızlık yü
zünden eline ge~irdiği pis mik
roplu her şeyi ağzına sokarak 
mikrop alırlar ve bunlar mide 
ve barsaklarına giderek ço
cukta ishal yapabiHrler. İshalli 
çocukların bazılarında hararet 
yükselir, bazılarında yüksel
mez, hali tabii de kalır. Çocuk 
ishalinde ter sidik de azalır. 

Y avrunuo cildinin rutubeti, 
•teraveti ve alüstikiyeti kaybo
lur, vücud porsuk kuru ve bu
ruşuk bir hal alır. İshal de
vam edip şiddetlendiği zaman 
çocuk naseksi haline gelir ve 
üdeta ölüm çehresinde görü
lür. 

Korunma fle tedaoi : 
Başlıc korunma çarsi çocu

ğa annesinin meme vermesi 
ve sıcak mevsimlerde sağlık 
yollarile bakmasıdır. 
Çocuğa ana sütü vermek 

imkanı olmazsa : Süt ananın 
hastalıklı olmamasına, sütün 
çocuğa uygun gelmesine dik
kat etmek lazımdır. 

Sütanne bulunmadığı tak
dirde; İnek sütü verilecekse 
ana sütüne yakın bir terkipte 
sulandırılmak, yağlı ve fazla 
şekerli olmamasına dikkat 
etmek ve her defasında taze 
taze kanatdıp verilmek la
zımdır. 

Çocuğa kutu ve toz sütler
den verilecekse doktorun 
tarifi üzerine her defasında 
taze taze hazırlanıp kaynat
mak ve temiz şişe ve emzik
le vermek icap eder. 
Çocuğun yazın gündelik 

banyosuna, üşümemesine, had
dinden fazla elbise giymeme
sine, kaynamış ve soğutulmuş 
su verilmesine dikkat ederek 
ishalden korunmak mümkün
dür. 

Bebeklerde ve küçük ço
cuklarda yazın ishal görülünce 
ilk yapılacak şey, hemen sütü 
ve mamaları vermeyip kes
meldir. Böyle bir çocuğa sa
dece kaynamış az şekerli 
sudan kaşık kaşık verilir, ve 
buna icabına göre 24-48 saat 
devam edilir. Su yerine biraz 
ihlammur, papatya çayları 
da verilebilir. 

Yaplan bu ev tedavisi ile 
ishal kesilmezse veya şiddet
lenirse bebek muhakkak bir 
çocuk hastalıkları mütehassı
sına, bulunmadığı takdirde 
bir doktora gösterilmeiidir. 

Çocuk ishallerinde memle
ketimizin pek çok yerlerinde 
açılan çocuk muayene ve ba
kımevlerini unutmayınız. Bu
rada memleketimizin kıymetli 
çocuk hasaları mütehassısları 
vardır. Bunların söyliyecekleri 
şeyleri yapınız. 

Yarın büyüğü ve bugünün 
küçüklerini öldüren çok tehli
keli bir hastalık da çocuk 
ishalidir. Her ananın bu has
talıktan korunma çarelerini 
bilmesi ve yarularımızın ko
runması ve ishal başlangıcın

da hemen iyi etmek için ted
birler alınması lazımdır. Bu 
suretle yavrularımız korunmuf 
ve nüfusumuz da artmıı olur. 

Otomobil yarışında 
feci bir kaza oldu 

Berlin 11 - Bugün Berlin 
de yapılan İsviçre otomobil 
mukafatı yarışı esnasında 
ölümle neticelenen bir kaza 

'olmuştur. 

Musabakaya giren iki oto
mobil biribirlerine çarpmış ve 
musabıklardan birisi ölmüştür. 

, 
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Yzü 3 

Pazar günkü 
G Üreş ~eç meler 

Eylül ayında yaplacak tür
kiye grekorumen güreş birin
ci ik müsabakalarma iştirak 
edecek olan bölge gtireş ta
kımımızı verecek olan bölge 
seçmeleri Pazar günü Aydın 
spor sahasında yapıldı. bu 
müsabakalara Aydınspor, Sü
merspor ve Karapınar genç
ler birliği iştirak ettiler. 

6 da Sümerden Mehmed 
Orhan, Aydından Sabri, Ka- ı 
rapınardan Feyzi girdiler, 
her üçü biribirlerine birer 
defa tuşla yenildiler. 

Y eoiden k~rşılaşacaklar. 
61 kiloda Sümerden Musta· 

fa Dağistan, Aydından Hayri 
Tuncer Karapınardan Fazıl 
Evin girdi. 

. Hayri Fazılı tuşla yendi. 
ikinci karşılaşmş Hayri ile 
Mustafa arasuıda oldu. Hayri 
tuş]a galip geldi. Bu suretle 
bu kilonun bölge birincisi 
oldu. İkincilik için karşılaşan 
Fadıl ile Mustafa arasındaki 
nıaçta Fadıl Mustafaya tuşla 
galip geldi. 

66 kiloda Aydından Süley
man ile Karapınarlı Zülfikar 
arasında oldu. Zülfikar tuşla 
galip geldi. Zülfikar Sümer
den Fahriyi de yenerek bu 
kilonun bölge birincisi oldu. 
kincilik Fahri tarafından 

Süleymanı tuşla yenerek ka
zanıldı. 

72 kiloda Karapınardan 

/Reşad 79 kiloda Aydından 
baki ve 87 "'kiloda Sümerden 
Kani Arman bölge birincisi 
oldular. 

Amiral Horti 
Kiyele gitti 

Kiyel 22 [ A. A.] - Naibi 
kralı Amiral Horti bu gün 
l<iyele gelmiş ve B. Hitler 
tarafından karşılanmıştır. 

Naib ve Hitler Alman deniz 
kuvvetlerini teftiş etmişler ve 
on bin tonluk yeni bir Alman 
kruvazörün denize indirilme 
lllerasiminde bulunmuşlardır. 

Bu merasime Naibi krali 
liortinin zevcesi riyaset et
llıiştir. 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Kurtuluş ma
hallssinde 275 ada 5 parsel 
numaralı ve 589150 metre 
lllurabbaı arasımn mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni met
l'e murabbaı 70 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartname
llıeyi görmek üzere yazı işleri 

Aydın Vakıflar 
idaresinden 

Koçarlı Dede köy Muharr
rem Şevki fabrıkasında depo 
edilen 36 ton ve Aydında 
Ekrem Çiftçi fabrikasında 
depo edilen 4 ton zeytin yağ
larına ikinci açık artırmada 
verilen bedel birinci artırma

da verilen bedelden fazla ol
madığından 22181938 den iti
baren pazarlıkla satılmasına 

karar verildi. 
Taliplerle fazla oialiimat al

mak isteyenlerin % 7,5 mu
vakkat teminatlarile Aydın 
Vakıflar idaresine müracaat-
ları. 753 

Vilayet daimi 
encümeninden 

659 lira 66 kuruş keşif be
delli Aydın - Çine yolunun 
41 inci kilometresinden Kar
puzlu köy yoluna ayrılan bir 
kilometre ilerde Çine çayı 
üzerinde Çalb köprüsü tami
ratının kereste ve k'ltranı 
nafıadan verilmek üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5191938 Pazartesi 
günü saat 11 de vilayet da
imi encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 49 lira 
48 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu
karda yazılı g ın ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır bulunmaları la~ 
nm~~ 23 ~ ~ 3 ~2 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan cumhuriyet ma
hallesinde 321 ada 3 parsel 
numaralı ve 130 metre murab· 
baı arsanm mülkiyeti açık ar
tırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni 
metre murabbaı 60 kuruştur. 

4 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzre Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya girmek 
üzre 585 kuruş muvakkat te
minatlarile birlikte 819 I 938 
perşembe günü saat 11 de be
lediye daimi encsmenine mü
racaatları ilin olunur. 

(755) 23 28 2 7 

müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 2044 kuruş muvak-

kat teminatlarile birlikte 8191 
938 perşenbe günü saat saat 
11 de belediye daimi encüme
nine müraatları ilan olunur. 

23 28 2 7 754 

Çine icra 
dairesinden: 

938161 
Alacaklı: Çineden zalim oğ

lu molla mehınet 
Borçlu: Çine evciler köyün

den kara ali oğlu süleyman 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Tapunun 26 teşrini 
evel ve 20 sayıda kayıtlı şar
kan yol şimalen bayram oğlu 
süleyman garben mehmet bah· 
çesi cenuben süleyman tarla
sile çevrili. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: Çinenin evciler köyü
nün akkuyu bahçesi denmekle 
maruf üç dönüm bahçe ile 
içinde iki dam ve üç incir 
ve 20 herek üzümü ve bir 
nar ve dört nar .fidanları. 

Takdir olunan kıymet: 400 
dört yüz lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Birinci artıma 30/ 
91 938 cuma günü saat lOda 
yüzde 75 i bulmadığı takdirde 
15 gün daha temdit edilerek 
151101938 cumartesi günü ay
nı saatte ihalesi icra kılına
caktır. 

1 - İşbu layri menkulün artır· 
ma şartnamesi 20 18 /938 tarihin
den itibaren 38/61 numara ile 
Çine icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 38116 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 1,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

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

ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bu.o.lan tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar, 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 15 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edil.. ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah• 
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 

Aydın Nafia eksilt
me komisyonuudan 

500 lir 23 kuruş keşif be
delli Aydın Sanat okulu de
mir atölyesi inşaat malzemesi 
alımı açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 12,9,938 Pazartesi 
günü saat 11 de Aydın Nafia 
müdürlüğü odasında yapıla
caktır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler • Aydın Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
52 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kaJarile yukarda yazıh gün 
ve saatta vilayet Nafia mü
dürlüğünde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

(751] 23 28 3 10 

Aydın Nafia eksiltme 
komisgonuudan 

277 lira 15 kuruş bedelli 
Aydın sanat okulu demir atöl
yesi Elektrik malzemesi alamı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1219/938 pazartesi 
günü s:ıat on birde Aydın Na
fıa müdürlüğü odasında yapı
lacaktır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler Aydın Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatları 28 
lira 29 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kalariJe yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vilayet Nafıa müdür
lünde hazır bulunmaları ilan 
olur. [750] 23 26 3 10 

artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. \>e satıı talebi düşer. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arbr-

maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasında.ki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz Ye 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 30 I 9 / 938 tarihinde 
Çine icr~ memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde sa~.a 
ilan olunur. (749) 
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J MEMLEKET HASTANESi 
Doğum, Kadın hastalıldan mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalannı her gün Park karıısında Bay Hasan Kimi-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 
Öğleden aonra 3 den itibaren 

t··ee..., .. •••eeeeee·e·ee 

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, ~~ 
siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve 1 
kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kaü olduiu • 
gibi cild hastalıklanna kartı çok faydalı çamuru 

1
!4 ve basur hastalıklanna iyi gelen içmesi Aydın ve !i 
~~ komşu illerinden binlerce ~rtdapn tecrübelerile t'i 
~4 sabit olan Elengüllü ılıcalanna koıunuz. 
•ı Hastalığımz yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, t G temiz hava almak için Elengiillil ıhca11na gidiniz. : 

i
t Gidip gelme ucuz tenezzilh ve kamyon 1erYialeri • 
;; Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek t 
tl ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. t 
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: Dr. Nuri Erkan : 
• • f. 
1 
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Memleket baatanHİ eski operatCSrü 
Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 

Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 
MUAYENEHANE : Park karıısında yeni yaptırdıtı evinde 

Her ıaatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec-
canen muayene olunur. 130 

...... '9 .. ~ .. '911 ...... 19:ıi ....... 

DOKTO - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi OperatlJrii 
Hastalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdıiı evin üst kabnda 
kabul eder. 

.. Muayene saatlan : 

L 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 
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Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
Bankası veznedarı B. Mebmed Tevfik Gönencin 
Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de
posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 
salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan
ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına mliraca-
atlan ilin olunur. [684) 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündefilf: 
qazetesidir. 

Basım evi .. 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----·· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 
1 

Cilt işleri 


