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Suriye ve Hatay · 
hükumetleri mukabil 
gümrük resmi koydular 

Antakya 24 - Suriye hü
kômeti Hataydan gelecek 
malları gümrülc resmine tibi 
tutmuştur. Hatay hükfuneti
de mukabeleibilmisil olmak 
üzere Suriye<len gelecek mal
lara gümrük Tesmi lcoymuştur. 

Hatay h.ükümetinde giim· 
ı-ük teşkilatı olmadığıadan 
yeniden gümrük teşkilatı ya· 
pılmı,tır. 

Şimdiye kadar Halepten 
alış veriş yapan Hatay tüc
carları mallarını vasıtasız o- 1 

larak birinci elden alacak· 
lardır. a.a. 

Futbol Lik maçları 
GalatasaragBeşiktaşı 

5-2 gendi 
Ankara 24 - Dün lik maç

larma Muhafızgücü stadında 

devam edilmiştir. 
İlk maç Ankara ğücü ile 

Galatasaray arasında yapıl· 
mış ve maçı Ankara gücü 
3 - 1 kazanmıştır. 

İkinci maç Harbiye idman 
yurdu ile Çankaya - Demir 
spor arasmdr idi. Bu maçta 
Deınirspor 2 - 3 galib gel-
miştir. a.a. 

İstanbul, 24 - Dün yapı
lan lik maçlarında Galata
saray beşiktaşı 5 - 2, Fener 
Hilalli 6- 0, Güneş topkapıyı 
2-1 yenmişlerdir. 

~ ..... 
1'/iilagim Bulgar 
rakibine galip 

Ankara 24 - Ankara gü
cü stadında Mülayim pehli· 
vanla Bulgar Kirof arasında 
yapılan uzun bir güreşten 
sonra 53 üncü dakikada Ki-

rofun tahammül edemiyerek 
sahayı terketmesi üzerine Mü
layiın ittifakla galip sayıl-

mıştır. -·-
Filistinde yeni 
hadiseler 

a .a. 

Kudüs - Alman ajansı hil· 
diriyor: 

Dün Yafada yeniden hiCli
seler VQkubulmuş ve bir İngi
liz memuru yaralanmııtır. Te
lefon ve telgraf telleriyle bir 

· gaz brosu tahrip edilmiför. 
a.a. 

Sofyadaki suikast tahkikat 
devam ediyor 

Sofya 24 - Neşradilen tebliği resmiye göre Bulgar ordusu 
genel kurmay başkanı Pepef ve yaverinin katli hadisesi hak
kındaki tahkikat neticelenmemiıtir Şimdiye kadar elde edilen 
malümata göre hadiıe daha küçükten beri cinai temayüller 
gösteren muvazenesiz bir kimse olan Katilin eseridir. Bir çok 
sene eYvel köyünde bir kaç kişi öldürmüş ve mahküm ol
muştur. 

Katilin müddei umumiye bıraktığı mektubtan yüksek şah
siyetlerden bir kaç kişi öldürüp meşhur olmak gayesinde 
olan bir manyak .olduğu anlaşılmıştır. a.a. 

Çekler 
Macar elçisine yeni 

projeyi verdiler 
Rütengada ihtilal 
devam edigormuş 
Peşte 24 - Macar ajansı 

iyi haber alan mahafile at· 
fen bildiriyor. 

Çek hükumeti bu sabah 
Prağdaki Macar elçisine yeni 
proje ve haritaları vermiştir. 

Projeler hususi Koryeile 
Peşteye gelecektir. Çekler; 
terkettikleri şebirlerden mah
keme arşivlarile, meşhur 

adamların heykellerini bile 

götürmektedirler. Rünenya
dan gelen muhacirlerin ver
dikleri habere göre ihtilal 
hareketi azalmış değildir. 
Bilakis yerli halk arasında 
genişlemektedir. a .a. 

V arşova 24 - Siyasi Leh 
mahfelleri Macar - Çek ihtila
fının gergin olduğunu beyan 
etmektedirler 

Gazeteler, Macari5tanın son 
teklifini Prağa göndermiş ol
duğunu yazmaktadır. a.a. • 

Yunan Argeoloji 
cemiyeti açıldı 

Atina 24 - Argeoloji ce
miyetinin küşat resmi Akro
polda yapılmıştır. 

Bu merasimde Yunan kızla· 
rı tarihi Akropol sütunları 
arasında eski Elen kızl uıoı 
temsil ediyorlardı. 

Cemiyetin rei!ıi Kral Alek
sandır, misafir argeoloji a-
limlerini selamlamış ve bir 
hitabede bulunmuştur. 

Dün akşam hükümet tara
fmdan misafirlere bir zi· 
yafet verilmiş ve ziyafete 
milli terbiye nazırı riyaset 
etbıiştir. a.a. 

a::=-:= 

Danzigde 
Y ahudile aleyhine bir 

nümayiş yapıldı 
Var,ova 24 - Dün Dan

zigde Yahudiler aleyhinde 
muazzam nümayişler yapılmış
br. Nümayişçiler Leyli yahudi 
mazalarıoa levhalar asmışlar
dır. 

Lehli vatandaşlar bunun 
için hükümete müracaat et
mişler ve hükumet memurları 
yahudi mazalarına asılmış o
lan levhaları kaldırmışlardır. 

a.a. 
--+--

yeni Çek kanunu 
esasisi hazırlanıyor 
Prag 24 - Parlamentonun 

yeni kanunu esasiyi tanzime 
memur Juristler komitesi müs
takbel federal vaziyeti göz 
önünde tutarak bir proje ha-
zırlamaktadır. a.~. 

Eski Girid asileri 
Atioa, 24 - Alman ajan· 

sından: 

Girid isyanında medhaldar 
olup idama mahküm edilen ve 
dağlara çekilmiş olan asiler 
adadan kaçmışlardır. 

Bunların 12 adaya gittik
leri bildirilmektedir. ---Cin kıtaatı çekiliyor 

Tokyo 24 - Domei ajan
sından: 

Çin kıtalaranın Yangçe cep
hesinde umumi ricat hareket
leri devam etmektedir. 

Çin lcıtaları nebrib fimal 
ve cenup sahillerindeki ilk 
halk mevzilerinini terkettik-
ten sonra cenuba doğru 

Hankov - Kanton demiryolu 
boyunca ilerlemektedirler. 

Japon tayyareleri ricat e· 
den Çin kıtlarını mütema
diyen takip ve ~uıbar~n 
etmektedirler. a.a. 
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Sultanhisar 
Himaye beyti 

Sultanhisar ( Hasusi ) 
21-22110/938 gecesi kaaa•
bay vekili Lütfi onbqıaın 
riyasetinde çoccuk vefcilleri 
toplanarak ilk okulu himaye 
heyeti seçimini yapmışlardır. 

Ve idare heyetine Rifat 
Posacı, Cevad Dürük, Hakkı 
Sümer, Şevki Önder. Alim 
Ayaydın. Sabire Üstün se
çilmişlerdir. Yeni heyete ba
tarılar dilerken ilk hamlede 
55 fakir çocoğ-:n ewnhuriye
tin on beşinci yıl döniimin.e 
kadar geydirilmesi gibi en 
bayırlı bir işi yapbklarındaa 
kendilerine tekrar tekrar tef>. 
riki bir vecibe biliriz. -···-H1;1nkov şiddetle 
bombardman edildi 
Şanghay 24 - Hankovun 

bombardmanı pek şiddetli 
olmustur. 

Hankov ahalisinin büyük 
bir kısmı şehri terkettiklerin
den şehrin sakinleri mülteci-
lerden ibarettir. · 

Bunlar şehrin sokaklarınd~ 
yatmakta açlık ve susuzluk
tan şikayet etmektedirler. 

Ölenlerin miktari gittikçe 
çoğalmaktadır. a.a. 

Hankov 24 - Y ang Çe 
nehri üzerinde vukubulan mu
harebede atılau topların ses· 
leri ilk defa olarak Hankov
dan i~idilmiştir. Bütün halk 
şehri ter ketmiştir. 

Japonlar bir liman 
işğal ettiler 

Tokyo 24 - Umumi ka .. 
rargab tebliğ ediyor: · 

Japon deniz kıtaah tid
detli bir muharebeden sonra 
Pool limanını işgal etmişlerdir. · 

a.a. · -···-Arap aleminde 
, ahudi duşmanlıjfı 
Bağdad 24 - Havas ajan

sından: 

Arap Filistin lehindeki ha 
reket yahudi akalliyetine kar-

tı duşmanhk şekline dö~u 
istihale etmektedir. iki mu
halif yahudi pbsiyeti kaybol
muştur. Geçen gün bir yil11-
di guf1!bunun içine atılan bir 
bombadan üç - kişi yaralaıa-

m11br. a.a. 
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1938 cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü 
kutlulama proğramıdır 

Birinci kısım 
UMUMİ ESASLAR : 
1 - 29 İlkteşrin 938 cu

martesi günü, Cumhuriyeti
mizin onbeşinci yıl dönümünü 
idrak ediyoruz. Her yıl, bu 
itibarla Ccumhuriyet devrinde 
yurdun istiklal ve istikbalini 
korumak hususuna sarfedilen 
gayret, emek ve elde edilen 
büyük muvaffakiyetler tama
mile tebarüz ettirilecektir. 

Kanun gereğince 28 İlkteş
rin 938 cuma günü saat 13 
de başlayarak 30 İlkteşrin 938 
pa:ıar günü saat 24 de kadar 
sürecek olan bayram günleri 
şehirde, kasabalarda ve köy
lerde bütün halkın iştirakile 
yaşanacak ve kutlulanacaktır. 

SÜSLEME: 
2 - Hükumet konağı ile 

resmi daireler, Orduevi, kış
la, İstasyon, okuUar, müesse
seler, Belediye, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Halkevi ku
rağı, Parti ocakları, Spor böl
gesi, Türk hava kurumu, Kızıl 
ay ve diğer hayır kurumları 
Ticaret odası, Bankalar, ma· 
ğaza, dükkan ve evler bay-
rak yeşillik vecize Al ve be
yaz. kordelalarla süslenecek 
gece elktrikle, lüküs ve fe
nerlerle ( Bol ışıkla) tenvir 
edilecektir . 

3 - Komisyonun planlaya
cağı üzere vilayet alanile hü· 
kümet, Belediye ve parti alan 
larma park ve caddelere ve

cizeler asılacak umumi ve iş
lek yerlere cumhuriyetin fe. 
yizlerini gösterir grafikler ya· 
pı~tırıl acaktır. 

4 - Hükümet, Belediye, 
parti alanlariyle mahalle o
cakları, müessese ve banka
lar önlerine taklar kurulcak
br. 

5 - Süıleme işi ne bay
ramdan çok evvel yapılarak 
manası . kaybedilmeli v" nede 
bayrama bırakılmalıdır. Bü
tün ıehirde 28110/938 Cuma 
giiııü tam saat 12 de deko
rasyon i~inin bitirilmiş olması 
ıarttır. 

6 - Bayram günleri bütün 
yurtdaşlar en yeni ve temiz 
elbiselerini giyecek, hayır ku
rumları yoksul çocuklara ve
recekleri elbiseleri bayrama 
rastla tacaklardır. 

7 - Bayramın 
281101938 Cuma 
13 te belediye 
atılacak toplarla 
cei.tir. 

başladığı 
gi\nü saat 
tarafından 
ilin edile-

İkinci Kısım 
ı :ı. KABUL RESMi : 

8 .-. 29/10/938 Cumartesi 
·ı 

günü saat ondan itibaren vi
layet makamında kabul res
mi yapılacaktır. 

9 - Protokol mucibince 
kabul resmine dahil olanlar · 
saat 9,45 te vilayet umumi 
meclisi salonunda hazır bulu
nacaklardır. 

10 - Sıra protokol muci
bince teşrifat memurları ta
rafından temin olunacaktır. 

11 - Kabul ·resmi saat 
10,45 te bitmiş olacak kabul 
resminden ayrılanlar] cumhu
riyet alanına giderek yer!eri
ni alacaklardır. 

Üçüncü kısım 
CUMHURİYET ALANIN

DA TÖREN: 
12 - Saat 9,30 dan itiba

ren yirminci maddede yazılı 
ordu, okullar, sporcular, mü
esseseler, kurullar, kurumlar 
köylü ve şehirli halk cumhu
riyet alanına gelecek mera
sim komiserleri tarafından 

gösterilecek yerlerini alacak
lardır. Saat 10,30 herkes a· 
lana gelmiş ve yerlerini al
mış bulunmalıdır. ( Bir gün 
evvel merasim komiserleri ta· 
rafından alanda yerler ayrı

lacak belediye tarafından bu
ralara lavbalar konacaktır.) 

13 - 'fam saat 10,50 de 
hazırlık işareti olarak bir top 
atılacak, topu müteakıp ilbay 
ve parti başkanı beraberle
rinde komutan bulunduğu 

halde hükfunetten hareketle 
saat 11 de alana gelecek
lerdir. 

14 - İlbay ve komutanın 
teşrifleri ( Ti ) işaretile haber 
verilecek ve kıta komutanı
nın kumandasile hazır ol va
ziyet( alınacaktır. İlbay ve 
komutan alanda yer alanları 
teftiş edecek ve bayramları
nı kutlulayarak tribünlerine 
geleceklerdir. 
TRİBÜNLER: 
15 - Alanda belediye ta

rafından üç tribün yabılacak
br. 

A - Birinci tribün İlbay 
ve komutana aittir. 

B - İkinci şeref ve kah
ramanlar tribünü geçit res
mine iştirak etmeyen subay
larla istiklal ve inkilap uğ
runda izalarını yermiş olan 
kahramlar, şehit ana ve ba
baları içindir. 

C - Üçüncü tribon daire 
direktör ve başkanları, uma
mi meclis ve daimi encümen 
üyeleri, belediye ~eisi ve şehir 
meclisi üyeleri, parti, halhevi 
türkspor, türkhava, kızılay, 

çocuk esirgeme ulusal eko
no~ı, türk kültür kurul ve 
kurumları, ticaret ve ziraat 
odaları ve banka direktörle
rine mahsustur. 

16 - İlbay ve komutan 
tribünlerinde yerlerini aldık
tan sonra İlbayın emri ve 
merasim komiserinin işareti 

üzerine askeri muzika tara
fmdan istiklal marşı çalına
cak asker, okul talebeleri. 
sporcular ve halk muzika ile 
birlikte marşı söyliyecekler
dir. 

17 - İstiklal marşından 
rnnra halkevi bandosu onun
cu yıl marşını çalacak alanda 
bulunanlar bando ile birlikte 
marşı söyliyeceklerdir. 
GEÇİT RESMi : 
18 - Marşlar bittikten son

ra ilbayın emri ve merasim 
komiserlerinin işaretiyle ge
çit resmi başlıyacaktır. 

Not : Gerek törende ve 
gerekse geçit resminde bir 
karışıklığa meydan vermemek 
için zabıta gereken tedbiri ahr. 

A : Ordu ( en büyük komu
tanın tertibi üzerine ) 

B : Malul gaziler şehit a
naları ve babaları. 

C : Üniförmalı yedek su-
baylar. 

Ç : Jandarmaa. 
D: İzciler. 
E : Kültür sembolü. 
F : Okullar ( kültür direk

törünün koyduğu sıra ile). 
G : Halkevi bandusu 
H: Sporcular (resmi kıya

feleriyle ). 
İ : Kızılay kurumu (bir 

temsil ile )~ 
f : Çocuk esirgeme kuru

mu ( bir temsil ile ). 
K : Türk hava kurumu (bir 

temsil ile ). 
S : Türkkuşu namzet üye

leri. 
M: Matbuat (bir temsil ile). 
N : Ticaret ve ziraat oda

ları (bir temsil ile). 
O: Ziraat temsilleri. ( Or· 

man, ziraat ve veteriner mü
dürlerinin tertipleri üzere). 

P : Milli kıyafetleriyle atlı 
Te yaya köylüler. 

R : Sınıf farkı gzetmeksizin 
tribün ve alanda bulunan ka
dın, erkek bütün halk, (onun
cu yıl marşnı söyliyerek ) 

20 - Geçit resminden son
ra bütün teşekküllerin sem
bolleri Meşrutiyet mahalle
sindeki parti ocak kurağı ö
nünde toplanacaklar. Önlerin
de halkevi bandosu olduğu 
halde şehir içinde tezahürat 

yapacaklar ve parti alanına 
geleceklerdir. Burada halk 
kürsüsünden veteriner mü
dürü ile halk hatipleri ta
rafmdan konferans ve sölev
levler verilecek bilahare dağı
lacaklardır. 

Dördüncü kısım 
.Şehitler anıtına Çelenk kon

ma töreni: 
21 - 29110/938 Cumartesi 

günü saat 16 da şehitler a
nıtına çelenk konma töreni 
yapılacaktır. Burada törene 
istiklal mar~iyle başlanacak 
anıta ilbaylık ve C. H. Par
tisiyle, komutanlık, belediye, 
halkevi ve teşekküller tara
fından çelek konacaktır. Bun
dan sonra alana konulacak 
halk kürsüsünden pati ve 
Halkevi · adma söylevler veri
lecektir. 

Beşinci kısım 
GECE: 
23 - Saat 19,30 dan iti

baren halk cumhuriyet ala-
nında toplacaktır. Saat tam 
20 de cumhuriyetin ilanı da
kikasında belediye tarafından 
attırılarak bu mukaddes an 
tesit adilecek, halk tezahurat 
yapacak ve halk kürsüsünden 
halk hatipleri tarafından 
söylevler verilecektir. Söylev
leri müteakip asker ve okul-
lar fener alayları iki koldan 
hareket ederek ve şehri do
laşarak parti alanına gele
cekler burada yerlerini ala
caklardır. Alaylar alana gel
dikten sonra halk hatipleri 
söylevler vereceklerdir. 

Altıncı Kısım 
ÜÇÜNCÜ GÜN: 
24 - Saat onda Parti ve 

Halkevi salonunda Dahiliye 
vekili ve Parti Genel Sekre
teri sayın Şükrü Kayanın 
Parti ve Halkevine Armağan 
ettikleri imzalı fotuğrafları 
şeref yerine konacaktır. Bu 
törene bütün partı ve Halk
evliler ve halk daYetlidir. 

25 - Saat 17 de Halk te
zahürü yapılacaktır. Bu teza
laüre Halkevi bandosu sanat 
Ye orta okul talebeleri ve halk 
iştirak edecektir. Alay eveli 
hükümet konağına gidecek, 
Atatürk büstüne Çelenk ko
nacak ve söylevler verilerek
tir. Buradan bütün mahalle 
parti ocakları dolaşılacak, 
her ocakta söylevler verile
rek Parti alamna dönülecek 
Ye buradan dağılınacaktır. 

26 - Saat 16 da spor ala
nında fotbol . maçı Ye spor 
müsabakaları yapılacaktır. 

, . ·DeYamı 3Dcli aayfada 
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Kutlulama proğramı Aydın icra 
memurluğundan: 

93812098 
Alacaklı: Aydında mukim 

Cemile. 

- Bat~arafı 2 inci Sayfada-

- Yedinci Kısım 
KONFERANSLAR 
27 - 28/10/938 günü kış

la, okullar ve Halkevinde sa
at 13 ten itibaren subay, öğ· 
retmen ve Hlk hatipleri ta
rafından 29-30/10/938 gün
leri Halkevi ve parti ocakla
nnda halk hatipleri tarafın

dan konferans! verilecektir, 
HALK KÜRSÜLERİ: 
28 - 28/10/938 günü saat 

13 den itibaren 30110/938 gü
nü saat 18 e kadar üç bay
ram günü Halk kürsülerinden 
halk hatipleri ve arzu eden
ler tarafından konferans ve 
söylevler verilecektir. 18 ya
şından yukarı her yuddaş 
28/10/938 günü saat 13 çe 
kadar Parti İlyönkurul baş
kanhğına o saatten sonra 
kürsü başındaki kürsü komi-
tesine baş vurarak izin alır
lar ve halk kürsüsünden söy
lev verirler. Bu kudsi vazife
ye bütün müm~vver ve genç
lerimiz davetlidir. 

Sekizinci kısım 
RADYO NEŞRİYATİ : 
29 - Bayram devam et

tiği müddetçe Halkevi salo
nundaki radyolarla gazino ve 
kahve radyoları mütemadiyen 
Ankara ve İstanbul radyola
rının neşriyatını yayacaklar
dır. 

Dokuzuncu Kısım 
MERASİM KOMİSERLERİ: 
30 - Cumhuriyet alanı ve 

bfitün merasim komiserleri : 
A - Merasim Baş komise

ri emniyet müdür vekilidir. 
B - Komiserler komutan

lıkça tayin edilecek bir su
bayla kültür espekterleri Ne
cip Gözen ve Fikret Başaran 
Ôğertmen Celal Gürsoy, par
ti sekreteri Osman Becerik, 
belediye fen müdürü İrfan 
Saylam, belediye zabita amiri 
S6Jeyman Köksaldır. 

Onuncu Kısım 
KÖYLERDE: 
31 - Her köyde bayram 

töreni ve tezahüratı yapıla
caktır. 

32 - Köy kutlulama ko
miteleri muhtar, parti ocak 
baıkanı ( bulunan yerlerde 
öiretmenler ) ocak yön ku
ral üyelerinden bir kişiden 
ibaret olarak kurulur. 

33 - Köy kutlulame ko
miteleri aoağıdaki esaslar da
hilinde ve köylerin hususi 
vaziyetlerine göre kutlulama 
proğram1arı tanzim ede
re• tatbik edecekler ve 
bayram sonu ıbir raporla par
ti i1y8n kurul baotanlığına bil-
direce~erdir. ; . 

34 ı:- Köylerde kutlulama: 
A - Her k&yde cumhuri· 

yet alanı şimdiden tanzim 
edilerek bayrak ve yeşillik
lerle donatılacak evler bay
rak ve yeşilliklerle süslene
cektir. 

B - Geceleri alanda meşa
leler yakılacak her eve enaz 
birer fener asılacaktır. 

C - 29/10/938 Cumartesi 
günü saat sekizde kadın er
kek bütün köylü yurtdaşlar 
köyün cumhriyet alanına top
lanacak, muhtar beraberinde 
öğretmen ve parti ocak baş
kanı olduğu halde alana ge
lerek ( varsa okul talebeleri
nin) halkın bayramlarını kut
lulayacak ve cumhuriyetin 
faziletleri hakkında bir kaç 
söz söyliyecektir. 

D - Yakın köylülerin Ay
dın merasimine yetişmelerini 
temin için köy merasimleri 
saat 9 da bitirilmiş olmalıdır. 

E - Aydına bağlı ve bir 
saat uzak mesafedeki bütün 
köylü yurddaş)ar Atlı veya ya
yan (varsa milli elbiseleriyle) 
Aydına gelerek Cumhuriyet 
alanındaki merasime iştirak 
e'deceklerdir. 

.f - Atlı veya milli elbi
seli köylülerimiz geçid res
minde ayrı yer alacakların
dan, bu gibi köy ocak baş
kanları nihayet 27 /10 / 938 
perşanbe günü akşamına ka
dar Aydında Parti bürosuna 
müracaat ederek Atlı veya 
milli elbise ile iştirak edecek
lerin sayısını bildirecekler ve 
taşıyacakları partı bayrakla
rını alacaklardır. 

G - Halkevi köycülük şu
besi tarafından 30 / 10 I 938 
pazar günü yakın köyler do
laşılarak köylü)erin bayram
ları kutlulanacak ve geziye 
iştirak edecek halk hatipleri 
tarafından köylerde söylevler 
verilecektir. Bunun için pazar 
günü yakın köylülerimizin cum
huriyet meydanlarında toplu 
olarak bulunmaları lazımdır. 

On üçüncü Kısım 
NEŞRİYAT ve PROPAGANDA 

35 - Aydın gazetesi bay
ram münasetiyle fevkalade 
bir nüsha çıkaracak halka 
dağıtılacakbr. Köycülük ko
mitesi köy zıyaretlerinde bu
nushalardan alarak köylüle
rimize verecektir. 

36 - 15 inci Cnmhuriyet 
yılında ilimizde rejimin feyz 
ve başarılarını göstermek ü
zere hazırlanan broşürda hal· 
ka ve köylülere dağıtılacak
tır. 

37 - Bayram günlerinde 
İlimizin muhtelif haşarılariyle 
parti ve halkevi çalıımalarını · 
gösterir Halkevi f otağraf al
bümleri Halkevi kitapsara-

Borçlu: Aydında mukim 
Osman Zeki kızı Cenab. 

Satılan gayri menkul: Ta
punun teşrinievvel 932 tarih 
ve 119 sayısında kayıtlı Ka
rapınar ine gazi mevkiinde 
25 dönüm ve aynen metre 
murabbaına çevrilişinde 2 hek
tar 2,975 metre murabbaı 
otlakiyenin tamamı satılıktır. 
Bu otlakiyenin 15 dönümü 

taral ve 10 dönümü ılgınlıkdır. 
Hududu: Şarkan Ayşe ka

dm şimalen ceviz hacı Meh
met otlağı garben Süleyman 
oğlu Mehmet tarlası cenuben 
Müesser oğlu mustafa tarlası 
ile çevrilidir. 

Kıymeti : Bu yerin 9, 190 
metre murabbalık kısmı halen 
tarla olduğundan bu kısma 
500 lira ve 1 hektar 3,785 
metre murabbalık sahaya da 
195 lira ki ceman yekun 695 
lira kıymet takdir edilmirtir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün: Aydın icra dairesinde 
29/l 11938 tarihinde Salı gü
nü saat 15te ve temdit arttır
manın da 14/12/938 tarihinde 
çarşanba günü aynı saatte 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/2098 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için a'çıkbr. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 3812098 dosya No. 
siyle memuriyetimize müaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarım 

işbu ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça sataş 
bedelinin paylafmasından hariç 
kalırlar. 

yında halka teşhir olunacak
tır. 

Son 
38 - Bu proğram daveti

ye yerinedir. Proğramla ken
dilerine vazife verilen bütün 
müessese ve teşekküller Yak
tinde hazırlanmalıdırlar. 

39 - Proğramın tamamen 
ve eksiksiz tatbikinde bütün 
yurtdaşlar vazifelidirler. 

1ıbay 
ve C.H.P. iıyükurul 

Başkanı 
Özdemir Giinday 

YOZ 3 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Zafer mahalle
sinde 138 ada 11 parsel nu
maradan ifraz 152.86 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık artırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün yazı 
işleri müdürlüğne, artırmaya 
girmek üzere 344 kuruş mu
vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 10111/938 Perşenbe 
günü saat 15 de Belediye da-

imi encümenine mijracaatları 
ilan olunur. (896) 

25 29 3 8 

4 - Gösterilen günde art ı r
maya iştirak edenler artırma şart-

namesini okumuş ve lüzumlu ma

lumat alm;ş ve bunları 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

hammen kıymetin 0,0 75 şini bul-

maz veya satış isteyenin alacağı 

na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay-

ri menkul ile temin edilmiş aln
caklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere arbrma 
onbef gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 

artırmada, bedeli satış isteyenin 

alacağına rucbanı 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 satış 2280 sayılı kanuna 

tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermene 

ihale kararı bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş olduj'u 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Bir gayri menkul yukarda gös

terilen 29 I 111938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacaj'ı 
ilan olunur. (895) : 

lmt11aıı: aahlbl ve Umum! N~ırlyat 
MiidürU ı Etem lıfeDdre. 

Baaıldıvı ver ı 

C. H. P. Baaımen • ' A · ' 
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MEMLEKET HASTANESİ 
Dotumt Kadın hastalıkları mütehaHıı 

ve Operatörü 

Hastalarını her ıün Park karfısmda Bay Hasaa Kimi· 
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Ötleden aonra 3 den iti haren 

~66AAa.-. .. .-.-.~ 
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Demir iş atölyesi d 
Yeni açılan ve sanatokulu me- ~ 
zunları_ tar~fında~ idare ~dilen 1 

DEMiR iŞ . ATOL YESinde 'i 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- ~1 

şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen J~~ 
_ fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç (tl 

sahiplerinin atölyemize müracaatları. ı~j 
Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur t!] 

ve Osman Alpsoy JI 
fL-..,.;.-11"!!'11111:!111il!'lllll'':!ll~lllllll'''!lll~l""'-P'"11fll1 "'11f11'q"~IP•~ı•!)llll.l!'!llll~ 849 PJ.!'11111!!11"1!!!!Q _,jl 
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r ......... ~. 
~ Biçki ve dikiş yurdu : 
t> Süreyya Diker kayda başladı ı 
ı En son Paris ' metoduyla ve en kolay usullerle G ' B bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 

1
@ ! 

P direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak ,.ı§ 
I> geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum ~ 
i> masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. G 
t) Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- ı 

leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· ~ 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen abnır. ı 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

a.aadbaıtaAıılıeıtaı!Sbı~adlaAa1aaıaıewıeııl1I 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz,. biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesinde. Aydın 

........................................................ 
• • • DOKTOR : : . ı 

1 FAHREDDİN SÜGÜR : ı 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastabkiarı MütaDnası l 
t Parla Tıp Fakiilteai Haataneleriaden lhtiaiilt ,J l MuayyenehaneaiAydında Gazi Bul•arsnda Bafalıo.ıu dükkiaıaı• ~ 
ı üzerinde her pn sabahdaıa akıama kadar Haatalariaı kaı..t eder • 
............................... ..... ....... -•• -... -.. .. ! 

Aydın İli Tarihi 
• · Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manuilo aDla .. nıa luy-

metli bir örneği olan AYDIN TARiHlni Aydında Belediye kutuı•de . 
Süleyman Gezer, İstaubulda Remzi kütüphaneaindea tedarik edebilir-
ainiz. 

Aydının bütün tarihi maluınabndan bafka coj'rafi tabii malaaa
bnı da bu kitaptan Öğrenecelainiz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye eCleria. 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 
~ İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm DOğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede~~cuzdur 

' 


