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Belediye · ntihabatı Dün Başladı 
Belediye azaları seçilmesine 

dün baş andı. Bu intihabat 
dolayısile Belediye ve Parti 
binaları bayraklarla donabl
QlJŞ\ı. 

jmzn~~m"JESmDmm=--.:ac-=-amm?~~-------------

1 Atatürk Çek alimlerinin !C. H. P. Ocak kongreleri 
j Merkez ilçesine bağlı Zey-
Başveki~~::~J ettiler protestosu tinköy ocak kongresi 21101938 

Sabah erkenden belediyenın 
etTafında canlı bir faaliyet 
vardı. Muayyen saatta inti
hap encümeni azaları yerlerini 
aldılar. Sandıklar muayene 
edilerek mühüriendi. 

İlk r eyi Cumhuriyet mahal
lesinden Hüsnü konakçı attı. ı 

Ondan sonrcı Milli Aydın ban-
• 

kası direktörü B. Akil ile eşi 
Bayan Suad attılar. 

İntihap yerinde bir bayram 
.kalabal ığı vardı. Bir taraftan , 
.muzika; d"ğer taraftan davul 
zurna Mılli havalar ça lıyor

lardı. 
• Belediye ro:!ydamndaki halk 
kürsüsünde sıra ile yer alan 
.hatipler tarafından s öylevler 
veriliyordu. 
... Halk; bilaistisna reylerini 
cu,mhuriyet halk partisinin ' 
namzedlerine, hem de seve 
.seve, isteye isteye veriyordu. 

Pazargünü yapılmış ocak 
İstanbul 3 (A.A.) -Bugün Prag 3 (A. A.) - Alman Yönkurul~na Mehmed Yapar. 

istanbuldan Ankaraya avdet kıtaatı bugün üçünçü Südet Bayam Tunçay ve Abdullah 
etmiş olan Başvekil Celal mıntak<ısını işgal etmi1l erdir. Altınbaş seçilmiştir. Bunlar-

Çekoslovakyadaki ilim, gü- dan Mehmed yapar ocak 
Bayar Dolma bahçe sarayına zel sanatlar ve siyaset alemine başkanı olmuştur. · 
giderek Reisi Cumhur Ata- mensup mümtaz şahsiyetler Merkez ilçesine b .lğlı An-
türk tarafından kabul huyu· Frans\Z ve İngilterenfo ihane- barcık ocak kongresi 2/10/938 
rulmuşlar ve 
etmişlerdir. 

tazimlerini arz 

Hariciye Vekilimiz 
Geldi. ----İstanbul 3 ( A.A. ) - Ce
nevrede bulunan hariciye ve
kilimiz doktor Te .. fik Rüştü 
Aras İstanbula gelmişt;r. 

tini protesto için bu memleket- Pazar günü yapılm ş ve ocak 
l erden almış oldukları nişan ve Yönkuruluna Mehmed Avcı. 
m1d:ı lyaları iadeye karar ver- Ömer Kocacerd ve Hasan Ay 
mişl erdir. gördü seçilmişlerdir. 

Kemah istasyonu 
Açıldı 

Kemah 3 ( A . A. ) - Ke
mah şimendifer ishsyonu dün 
merasimle işletmeye açılmış· 
tır. 

Bunlardan Mehmed Avcı 
ocak başkanı olm LJştur. 

Merkez ilçesine bağlı Gere
nez ocak kongresi 2/10/938 
Pazar günü yapılmış ve ocak 
Yönkurluna Yusuf Yılmaz, 
Şakir Aydın ve Şerif Ali Er-

. İngiliz - İtalyan anlaşması 
arslan seçilm · şlerdir. Bunlar
dan Yusuf Yılmaz ocak baş
kanı olmuştur. 

Musolini B. Çemberlaynden bir mülakat istiyecek Merkez ilçesine bağlı Işıklı 
ocak kongresi 3110/938 Pa
zartesi günü yapılm1ş ve ocak 
yönkuruluna N ..ıri Kalıveci-

- , Diin bine yakın hemşeri 
reyini kullanın~ştır. İntahaba
.tı ilk 9-'Ünü olmasına ve se-

Londra 2 ( A. A. ) - Star ga•zetesinin aldığı bir habere 
göre İtalya başvekili B. Musolini, İngiliz-İtalyan anlaşmasının 
meriyete ı,onmasını ve diğer ihtilaflı meselelerin halli için 
İngiliz başvekili bay Çemberlayni bir mülakata davet edecektir. 

'--==="-====================-=========-========= 
oğiu, Seyid Atalay ve Mus
tafa Demirkol seçilmişlerdir. 
Bunlardan Nui Kahvecioğlu 
ocak başkanı olmuştur. "" _çimin Cumartesi günü akşa-

mına kadar devem edeceğine 
na~aran bu çok iyi bir baş· 
langrçt.ır. 

Vatandaşların rey verm~ 

ak ve vazifesine karşı bü
yük alakalarını gösterir, Bu 
başlangıca göre sekiz bin 
kadar olan müntehiplerin 
büyilk bir ekseriyetinin reyi
ni kullanacağı şüphesizdir. 

Dün gecede belediye önünde 
davul zurnalar çalınmış havai 
fişenkler atılmış ve bir bay
ram gecesi gibi eğlentiler ya
pdmıştır. 

·Qrtaokutda dersle
re başlandı 

Dün Oartaokulda tedrisat 
başlamıştır. Orta okulumuzda 
talebe miktarı geçen sededen 
Uha fazladır. ÖğrendiğimiEe 
ıöre bu seneki talebe adedi 
yediyilz elliyi bulmaktadır. 
Bu miktar . geçen. sene .altıyüz 
etuz kadardı. 

Yeni ders yılının öğretmen 
· •e talebeleriıniı için hayll'b 
'te başarılı olmasını dileriz. 

1 
C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 

24/9/938 Cumartesi günü yapılan parti yoklamasında. 
Aydın belediye meclhi asıl ve yedek azalıkları için tesbit 
edilen parti namzetlerini Aydınlı sayın seçicilere arzeylerim. 

Vali ve_ C. H. P. İlyönkurul Başkanı 
Ozdemir Gii.nday 

Asıl üyeler 

1 - Ruhiye Telli oğlu 
2 - Saime yazgan 
3 - Avukat Ahmet Brotav 
4 - Ahmet Şakiroğlu 
5 - Ekrem Çifçi 
6 - Et ... m Menders 
7 - Halim Aysın 
8 - Doktor Hüliisi Eralp 
9 - H .mit Altıparmak 

10 - Hasan Çetinbaş 
11 - Mustafa Adalı 
12 - Nafiz Karabudak 
13 - Nail Çiftçiergon 
14 - Avukat Osman Akçasu 
15 - Ömer Ayaydın 
16 - Rüştii Baş Koru 
17 - Raif Günaydın 
18 - Raif Aydoğdu 
19 - Refik Süvan 
20 · Süleyman Eraydın 
21 - Rağıp Ege 
22 - Salih Akbq 
23 - Ziya Evren 

Yedek üyeler 

24 - Bayan Hava Tanlay 
25 - Arif Kanyıldız 
26 - Ahmed Yaşıgan 
27 - Ahmed Atay 
28 - Emin Emnalar 
29 - Haydar aydın 
30 - Hilmi Kunduracı 
31 - Hasan Sabuncu 
32 - İbrahim Şakiroğlu 
33 - İhsan Taş 
34 - İsmail Hakkı Şerit 
35 - İbrahim Akgün 

· 36 - Lütfi Taşkın 
37 - Mustafa Bayav 
38 - Mustafa Boyacı oğlu 
39 - Mebmetl Özaydın 
40 - Mehmed Ali Sezgin 
41 - Mitat Levent 

42 - Nuri Çolakoğlu 
43 - Rahmi Önder 
44 - Riza Ôzkavruk 
45 - Veysel Kültür 
46 - Avu~at Zati Zenıi 

(Devam1 2 lncl salufede -···-Pamuk piyasası 
Pamuk piyasasında değişik

lik yoktur. Dün de on üç 
kuruş otuz beş paradan alış 
veriş yapıl ::hğı ve bu fiat ü-
7erinden Ekrem çiftçinin pa
muk satın aldığı haber alın
dığı gibi Filibeli ticardhane
since de on üç b çıık kuruş
tan on dört kuruşa kadar 
pamuk satın alınmasına de
vam edildiği öğrenilmiştir. ............................. 

ı . ı 
: C. H. P. llyonkurul 1 
: Başkanilğından 
! Belediye seçiminin devam 
: edeceği 3/10/1938 pazartesi i 
i günü sabahından itibaren ı 
: her gün sabahtan güneş ı 
ı batasıya kadar ve 8/10/938 ı 
: cumartesi günü saat 13 e ı J kadar Belediye alanına Halkı 
ı kürsüsü konulacaktır. f 

~ ı 18 yaıından yukarı her ı 
ı yurtdaş kürsü ba,ındakl ı 
: memurdan izbi alarak ı6z ı 
ıı llylimeğe aıenn Ytt davet- : 

lhnlıdir. '1 : ............................ : 

• 
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AYDIN 

Hayvan neslinin ıslahı 
' 

C.H.P. Ocakkongresl 
• Ba,_arah 1 tocl Sayfada. 

O. Becerik 
-3-

Merkez ilçesine bağlı Şev
ketiye ocak kongresi 3/10/938 
Pazartesi günü yapılmış ve 
ocak Yönkuruluna Nuri Bay• 
sal Yusuf Ergün ve bayram 
Ali Yalın seçilmişlerdir. 

Dabiliye vekaletinin emri 
Ye veteriner direktörlüğünün 
raporunu dikkate alan vilayet 
hayvan ıslah komisyonu bu 
hususta şu karan vermiştir. 

AT CiNSiNİN ISLAHI : 
Mevcut depo gayri sıhhi 

bir yerde bulunmasından vi· 
liyettde hakiki ihtiyacını 
karşılıyacak olan yirmi ay
gır ve on beı merkeplik bir 
deponun münasip bir yerde 
inşası, bunun içinde 939 vila
yet bütçesinden 9,000 lira 
Ayrılması. 

Mevcut hayvanların her 
aene büdçesinden 2 şer bin 
lira ayrılmak suretiyle 4 ıe· 
nede yirmiye merkeplerin de 
en beşe iblağı. 

Suni telkih ihtisası yapmak 
lzere her sene bir baytarın 

Karacabey harasına staje 
ıönderilmesi bunun için de 
yifayet büdçesinden tahsisat 
ayrılması. 

Eşim, telkih istasyonunun 
bu sene Nazilli, Sökede ge
lecek senelerde de diğer ka
zalarda açılmak üzere vilayet 
b Utçesinden her sene dörder 
bin lira ayrılması. 

Eşim zamanında köy kıs· 
r aklarının eşim istaııyonlanna 
zetirilmesi vilayet mıntaka
•mda mavcut atlardan damız· 
hğa elvereıişli olmyanlarm 
tamamen iğdiş yapılması. 
O~ek sahiplerinin vekalet 

tarafından verilen karar mu· 
cibince 
mecbur 
için de 
iki bin 

cins aygır almağa 

tutulmaları bunun 
vilayet büdcesinden 
lira taviz tahsisatı 

verilmesi. -
Atçılığın teşviki için at ko-

şulan ihdası, iyi at yetişti

renlere mükafat vermek üze· 
re sergiler açılması hayvan 
cinsinin ıslahile meşgul ol
mak üzere vekaletten bir 
bay tar istenilme-;i. 

MEKEB CİNSİNİN ISLAHI: 
Merkeplerin ıslahı için te

sisi kararlaştırılan nümune 
köylerinde verilecek aygır 
merkeblerile bunlardan alına
cak cins merkeplerin diğer 
mıntakalara dağıtı'mak su
suretile merkep cinsinin ısla
hına çalışılması bnoun içinde 
biner lira ayrılması. 

ESTER YETİŞ TlMK iÇiN: 
Ayğır merkep sayısı onbeşe 

~arılmakla beraber, birlik 
· köylerin de cins aygır mer
kep almaları için mecbur tu
tulması, 

SIGIR CINSiNIN İSlAHİ : 
Merkezin. Um,urlu, Sökenin 

at burgazı köyleri hayvan ' 
'yetiştirmeğe ,.çok müsait ol-

duğundan şimdilik bu iki kö
yün nümune köyü olarak ka
bulü ve il"mizde imkan ve 
fırsat basıl oldukça her köye 
teşmili, 

Umurluya saf kan (6) mon
tofon at Burgazda (8) Pilev
ne boğası verilerek ovada 
montofon ve dağlık mıntaka
da da Pilevne cinsinin üre• 
tilmesi. 

Nümune köylerde damızlık 
olmağa elverişli bulunmıyan 
bütün hayvanlann mutlak 
ihsaya tabi tutulması. 

Hususi Çütlik sahipleriyle 
hususi hayvan yeti~tiricilere 
devlet baralarından ucuz fiatla 
damızlık aygır verilmesinden 
örnek alınarak, sığır yeti~tiri
cilere de cins buğa verilmesi 
için teşebbüs yapılması. 

Bu maksatla: 
Rifat Topçu oğlu 
Mehmet BöckH 
Rifat Çörüş 
İçin montofon cins bnğa 

alınarak ucuz fiatla kendile
rine verilmesi 

Yanm kan buğalar satın 
alınarak bir örnek ç ftliği te
sis ve bu suretle hem damız
lık ihtiyacımn temini ve beni 
de iyi cis huğa yetiştirmenin 
teşviki. 

Köy biltçelerine mevzu tahsi-

l 
satten 27,970 lirasınına behetine 

200-lira sarfedilmek üzere 14 
( nahiye merkezinde eşim durak 

ve bak m istasyonu inşası ve 
bunların ziraat vekaletinin 
gönderdiği örnek planlara 
göre yaptırılması. Ve nereler
de işe başlanac:.ığmın vilayet 
makamının takdirine bırakıl-

Bunlardan Nuri Baysal ocak 
başkanı olmuştur. 

Merkez ilçesine bağlı Arap 
kuyusu ocak kongresi yapıl
mış ve ocak yönkuruluna Ali 
Yaşar, smail Keskin ve Meh
med Yıldız seçilmişlerdir. 

Bunlardan Ali Yaşar ocak 
başkanı olmuştur. 

Çek hükumeti 
Polonyaya aid araziyi 

ter ketti 
Prağ 2 (A.A.) - Reisicum

hur Beneşin reisliği altında 
toplanan Çek kabinesi; siyasi 
partilerin mümessillerinin fi
kir mutabakatiyle Polonyaya 
aid mıntakaların terkini ka
buletmiş ve Polonya kıtatı 
mıntakayı ~gale başlamıştır. 

Alman kıtaatının 
işgal harekatı 
Devam ediyor 

Berlin 2 (A. A.) - Alman 
kıtaatı Süden mınkasım işga
le devam etmektediı. 

Japonlar zehirli 
gaz hullilnıgorlar 

Hankov 2 ( A. A. ) -
Japon kıtaatı muhtelif cep· 
helerde çinlılere karşı zehirli 
gazlarda kullanmağa başla
mışlardır. 

- - +----

Doğum 
Genç arkadaşlarımızdan 

Kültür idaresi baş sekreteri 
ması. Nuri Güngörün evelki akşam 

Açılacak hayvan sergile- bir kızı dünyaya gelmiştir. 
rinde sığ rların da teşhiri. İsminin ( Yıldız ) olduğunu 
TAVUK c:NsiNiN ISLAHl : öğrendiğimiz küçüğe uzun ö-

Vilayetten her sene 30-40 miirler ve güneşli istikballer 
bin b vuk ve külliyetli mikdarda diler!cen ana ve babasını teb
yumu::ta ihraç olunmaktadır.Buj rik ederiz. 
itibarla vilayette tavuk cinsi· -- -- ---™ 
nin islahıda çok lüzumludur. Yabani eşek arılarile şid· 

Bunun için şimdilik yonca- detle mücadele yapmak üze· 
lık ittihaz edilecek mahalde re vesait getirilmesi. 
100 tavukluk bir istasyon t _ Bal süzme makieaları alın-
sisi, bu istasyona beş Lego- ması. 
rın, beş redoyland horozu Fidanlık yanında 10 ko-
get'rlerek ve damızlığa elve- vanhk örnek bir arı istasyo-
rişli mart piliçleri S<'tın alı- nu kurulması. 
nara1', ziraat vekaletinin plan- Arıcılık kursu açılması, 

. !arına göre bir istasyon tesisi. Komisyonun raporu burada 
ARICILIK: bitti. Devletin bütün feda-
Ahali yedinde bulunan sa- karlığına karşı ilgililerin de bir 

bit kovanların şehirlerde oto- ödevi var, hayvanlarına iyi 
mat k Dadan ve köylerde de bakmak, mütehassısların ô· 
Laya• s sistemi kovanlarla ğütlerini dinlemek ve tam 
değiştiri'mesi ve bu maksatla yerine getirmek.. Bu suretle 
köy büdcelerine tahsisat ko- ilimiz hayvancılığı ' ' ilerler· ve 
nulması. yükselir, aksi takdirde yapı-

saf petek yapmak üzere lan fedakarlık ve · emeller 
malzetne temin v~ tedariki. boşa gider. ·~ • · : 

SA~ 560 
= 

Arıcılık 
Yazan . Rifat Taıı 

-·ıı~ 

Arıcılığa ( insana Bahn yera·· 
mesini Ayı öğretmiştir.) bq
lıklı bir yazı ile başlamıtbk. 

Şüphe yok.ki bu bir ef j ane 
. idi Ve ilk insanlann ağzmı. 

konulan bal gibi merakWanD 

ağızlarına birer parmak bal 
çalmak için hazırladığım y -
zılarıma bir başlıkçıktı. Fakat 
ayni zamanda katiyetle ve 
salahiyetle söyleyebilirim ki 
okuycularım arasında bir ko
van arı beslemek merakın 
düşecekler har sabah kahve• 
altlarında bol bol bal yiyo-
ceklerdir. Hepimiz birden k 
işe ciddi alaka gösterimelı: 

neticede bugün pek ehemmi
yetsiz gibi telakki ettiğimiz 

hu küçük hayvancıktan mem

leketimiz hesabına tesa vvur
lanmızın fevkinde büyük fay-

dalar ve mesud neticeler el~ 
de edileceği mubakkakbr. 

insanı üç şey zengin eder 
An, Dan, karı. atalanmızm 
sözüdür. Arıcılık hakikaten 
çok karlıdır. Kerh olduğu 
kadar zevkli ve eğlencelidirde 
Ayni zamanda bir ev için. 
mükemmel tezyinant v11sıta11>• 
dır. 

Güzel tarh edilmiş bir ay

luda çiçekler arasına konau 
cak iyi imal olunmuş, boyan
mış çerçiveli bir kovanın 'u" 
kadar güzel bir manzara tq
kiledeceğini tasavvur ediniz. 
Hele arıların uçuşma ve ça
lışm:ılarını gözönüne getiriniz. 
O ne dert sa vcu bir manza
radır. Bir şair ( ancılık zira
atın şiiridir.) demiştir. 

Bizde bütün bunları takdir 
etmiyor değiliz. Sokmasından 
korktuğumuz, ufak tefek it
lerinden kaçtığımız için pek 
tatlı ve şifalı balını yemekten. 
kendimizi yıllarca mahrum 
edemeyiz. Halbuki arı sokma· 
sı romatızma için devadır. 
Böyle o'makla beraber an 
sokmasından korunmak işten 
bile değildir. 

Herkes arıcılılt yapabilir. 
Kar maksadile olmamak şar
tile arı her yerde beslenebi· 
lir. Bir evin balkonu, pencere 
kenan kovan koyaıağa kafi 
ve müsaid bir yerdir. 

ilk bahardan evvel herkes 
bir. kovan yaptırıp içinde an 
beslemğe hazırlanmalıd r. Biz:
de bu· sütunlarda meraklılara 
ancılık bilgisini ve pratiğiıU 
kazandırmağa çahşactağiz.t Bu 
hususta . -sonllacarf suallere 
cievap· ve.-meğe ve 1 ' iStenile.ı. 
yardıma koımağa a.m;uleyiz. • 



AYDIN ypz3 

Tesis ve muafiyet ruhsatnamaleri hakkında 

İlbaylık makamından : 
3537 Sayılı kanun mucibince tesis ve muafiyet ruhsatna

mesi almak isteyen fabrika sahihlerinin hükumde verecekleri 
tem ve muafiyet taahhütnamesi hakkında lktisad vekaletin
den tebl;ğ olunan yazı ve taahhütname benzerleri aşağıya 
yazılmıştır. Müessese sahiplerinin buna göre hareket etmeleri 
ilAıı olunur : 

3531 Sayılı kanunun tatbiki hakkında Anadolu aiansının 
21181938 tarihli :ıebliğinde ve resmi gazetenin 2/9/938 tarihli 
4001 aayılı nüshasında neşredilen izahnamede makamımızdan 
temin edileceği bildirilem taahhütname ile beyanamenin ör-
aeği aşağıya çıkarılmıştır. 

İzahnameye göre muamele yapılmasını ve müracaat ede
cek müessese sahipleri ile müteşebbislere taahhüt ~enedile 
laeyannameden birer sureritinin verilmesini rica ederim. 

İktisat Vekfi N. 

Tesis ve muafiyet taahhütngmesi 
işbu taahhütnameye merbut beyannamede yazılı izahat 

mucibince mevkiinde kuracağımız fab
ribası için verilecek tesis müsaadesi ve muafiyet ruhsatna
mesine tevfikan mezkür fabrikayı bizzat veyaht sermayesinin 
asgari % 25 i bana aid olarak teşkil edeceğim şirket tara
fından I / taribmden itibaren fazlası istihsal nizamna
mesinin birinci maddesinin son fıkarasında yazılı altı aylık 
müddet zarfında Vekaleti tatmin edt cek şekilde tesisata 

•aşlamış ve lüzumu kadar makine sipariş edilmiş olduğmu issbt 
edeceğimi ve yukarıda yazılı şekilde tesisi yapmadığım tak
dirde verilen tesis müsaadesile muafivet rusatnamesinde sar
fınazar etmiş olduğumu beyan ve taahhüt eylerim. 

25 kuruş pul 

Beyanname 
Fabrikanın nevi ve yeri: 
Fabrikaya vazedilecek motörüo 
ve makinelerin nevi cinsi: 
Motörün beygir kuvveti : 
Fabrikada yevmiye çalışacak işçi mikdarı: 
Fabrikanın sende ne mikdar 
Ye ne nevi mal çıkaracağı: 
Fabrikanın eyyamı resmiye hariç olmak 
tızere senede kaç gün çalışacağı : 
Fabrika için ne miktar sermaye 
tahsis ve sarf edileceği": 
Yukarda yazılı izahatın muvafık olduğunu beyan ederim. 

27 /9/938 (16 kuruş pul) 

Aydın nafia eksiltmel 
lıomisgonundan 

1 - Eksiltmeye koıı:ulan iş 
49329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazillide hükümet ko
nağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid şartname 
•e evrak şunlardır. 

A- Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 

muvakkat teminat vermesi ve 
ihaleden en az 8 gün evvel 
Vekalete müraat ederek na-

fia vekaletinden alınmış yapı 
müteahhitliği vesikası göster· 
mesi ve müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis vey mi
mar olması vey bunlardan 

birisile müştereken teklif yap· 
ması ve mukaveleyi birlikte 

imza etmesi lazımdır. 

Çiııe icra 
memurluğundan 

D. No. 938/33 
Alacaklı: Çine Araphiıar 

köyünden hacı Hüseyin oğlu 
Mustafa kansı Cennet. 

Borçlu : Bu köyün Gidilli 
M. H. Hüseyin oğlu Hüseyin 
karısı Esma namıdiğer Esmer. 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Üç kıta zeytinlikteki 
42 hisse itibarile 14 der his
ssesi şarkan Osman yetimleri 
şimalen Sefer oğlu ğarben 
Atanas cenuben yol ve yine 
şarkan Elif şimalen Mehmet 
garben Osman cenuben Naci 
Ömer ile sınırlı. 

Gayri menkulünbulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı nu
ma tası; Tapunun Eylul 938 
gün ve 11, 12. 13 sayılanna 
kayıtlı Araphisarın Ahdiler 
mevkiinde şarkan tepe şima
Ien Elif garben Mehmet cenu• 
ben sahibi senetle mahdut. 

Takdir olunan kıymet: He- 1 

yeti umumiyesine birinin 950 
diğeri 450 ve yine diğerinin 
850 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Çine icra dairesi 
birinci artırma 1/11/938 salı 
günü saat 10 da % 75 i bul
madığı takdirde 30/11/938 
çarşanba günü saat 10 tem
dit edilecer. 

l - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 30/10/938 tarihin
den itibaren 38/33 numara ile 
Çine icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil· 
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

,artnameye ve 38133 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

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

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

==-==b..... .. . 

Umurlu ilk okul 
başöğretmenliğinden 

Umurlu okulunun badana 
ve tamiri bir hafta müddetle 
eksiltmeye konmuştur. İstek
lilerin okul onarma kuruluna 
ba~ vurmaları. 845 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Pınar dere köyUnün çamur
luk mevkiinde dogusu Yörük 
Bekir datısı Habibe kuzeyi 

Yörük Ahmet Ali şimali Yörük 
Bekir güneyi Habibe ile çeY• 
rili eski 16 dönüm tarla sa
buncu hacı alinin senetsiz 
suretile malı iken 40 sene 
evvel ölmesiyle evlatları Hü
seyin ve muslafa ve Mahmut 
Em:ne kaldığı bunlardan Mus
tafa 30 sene evvel ölmesiyle 
kardeşleri Mehmet Emine 
ve Hüseyine ve Hüseyin de 
25 sene evvel ölmesile kansı 
Aliye ve kızları Cemile ve 
Hediye ve Binnaz ile oğlan 
kardeşi Mebme" Emine Meh
met eminin de 15 sene evvel 
ölmesile oğlu Selahaddine 
kaldığından bahisle köy kuru
lundan getirilen ilmühaber 
mucibi namlarına yeniden 
tescili istenilen bu tarlanın 
murisleri namına tapuca kay• 
dı tesadüf edilemediğınden ta· 
sarruf vaziyetinin ilan tari
hinden itibaren 11 inci günO 
bir memur marifetiyle tah· 
kik edileceğinden bu yerle 
alakalı olanlar veya hak ara• 
yanlar varsa 931 fiş sayısiyle. 
mahallinde bulunacak me
muruna müracaatleri. 

847 
-

caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teab
hüdü baki kalmak üzere arbrma 
on beş gün daha temdid ve onbe
tinci günü 
aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temi 
edilmiş alacak~arı mecmuoodan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmeHe ihale yapd 

ve masrafa dair olan iddialarını maz. ve satış talebi düşer. 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 6 - Gayri menkul kendisin C - Bayındırlık işleri ge· 

ael şartnamesi yapı işleri şe
raiti umumiyesi, 

ihale olunan kimse derhal veya ve-
f k l 

gün içinde evrakı ......-nüsbitelerile 
6 - 1 ekli me tup arı yu• rilen mühlet içinde parayı vermezse birlikte memuriyetimize bildirme-

D - Fenni şartname, 
E - Keşif, metraj cetvel

leri, 
F - Resimler, 
İteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlüğünde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 21/10/938 
tarihinde cuma gunu saat 
15 te Aydın nafia müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

: 4 ~ Eksiltme kapalı z.arf . 
-.qlile ı ,yapıl~caktır. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık 

karda üçüncü maddede yazıla leri icabeder. Aksi halde hakları ihale kararı bozularak kendisin-
den evvel en yüksek teklifte 

Saatten bı'r saat evveline ka- tapu sicilile sabit olmadıkça satış 

l k 
bedelinin paylaşmasından hariç bulunan kimse arz etmiş olduğu 

dar nafia dairesine getiri ere kalırlar. bedelle almağa razi olursa ona 
eksiltme komisyon reisliğine 4 - Gösterilen günde artır· razı olmaz veya bulunmazsa be-

l maya iştirak edenler artırma şart• men on beş gün müddetle arbr-
makbuz mukabilinde veri e- ı k namesini okumuş ve lüzumlu ma- maya çık.arı ıp en ço artırana 
cektir. Posta ile gönderilecek lumat almış ve bunları tamamen ihale · edilir. iki ihale arasmdaki 
mektupların nihayet üçüncii kabul etmiş ad ve irtib;lr olunur- fark ve geçen günler iı;in yüzde 

lar. . beşten hes~p olu~acak faiz v~ 
maddede yazılı saate kadar S - Tayin edilen zamanda diğer .zararlar ayrıca hükm~ hacet 
gelm:ş olması ve dış zarfın gayri menkul üç defa bağrıldık- kalmaksızın memuriyetimizce ah-
miibür mumu ile iyice kapa- tan sonra en çok artırana ihale cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

edilir. Ancak artır~a bedeli mµ,- · Gayrimenkullerdeki hissesi gös
tılmış olması lazımdır. Posta- ! bammen kıymetin %75 şini bul- 'terilen 15 / ll / 938 tarihinde Çi-
da olacak geçikmeler kabul maz veya satış isteyenin alacağı- ne icra memurluğu odasında 

1 'na rüchanı olan diğer ataoaklılar . · işbu ilan · ve göteri!en artırma 
bulunup ta bedel J~un)afın o f~Y.- şartııaıtı~i ... . idwesin~~i .aa~lacatı 
ri me~kul il~ te~in · edil~ş ala· · µill!,<!·U~'f,X'· d .- tı:· ; r • • ~~48). . 

edilmez. 

(838) 4 8 13 18 
. . 

·~ t r l \ • ~ • c 
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ilin 
/tydın Vakıflar 
idaresinden 
Aydın Vakıflar idaresi için 

321 lira 59 kutuş keşif bedel· 
li olan bir tak yaptırılacaktır. 
Talan 28/10/988 gününde 
tecrübesi yapılmış olarak ida· 
reye teslimi şarttır. İhalesi 
18/10/938 salı günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapılacakbr. Taliplerile fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7,5 muvakkat teminatlarile 
birlikte Aydın Vakıflar ida· 
resine müracaatları . 848 

4 8 12 16 

1 llhyaz aahıbi ve Umumi Ne~rivaı 
".füdürü : Etem l\;enrlre• 

B •ı:ldıcn v r 

r H. ?. liasımevi 

~lan 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin mülkiye· 
tinde bulunan Ramazanpaşa 
mahailesin~e 79 adada 52 
parsel 14,75 metre ve 27 
parsel 27,25 metre murabbaı 
arsaların mülkiyetleri açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhamm~n bedelleri 
metre murabbaı 150 kuruştu. 

3 - İhale bedelleri peşin 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnaleri 
görmek üzere yazı işleri mü· 
dürlüğüne, artırmaya girmek 
üzere bedeli muham menin 
yüzde yedibuçuğu tutarında 
muvakkat teminatlarile birlik
te 10/10/938 Pazarfesf günü 
saat 16 da belediye daimi 
encümenine mtiracaatlarl ilan 
olunur. (834) 27 29 4 8 

Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma 
komisyonu başkanltğından: 
· Aşağıda yazılı yirmi altı kalem erzak ve mahrukat 5/10/938 
çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır 
Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bu
Junduklarma dair belge ile m.ıvakkat teminatlarını malsan
d.ığına yatırmış olduhlarına dair makbuz ibraz etmeleri lazım
dır. Eksiltmeye çıkarılan erzaka ait şartnameler her gün o· 
'kulda görülebilir. 

Muhammen 
Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Teminat 

Ekmek 
Kuru fasulya 
Tuz 
Arpa 
"Kepek 
Soğan 
Peynir 
Yumurta Adet 
Sadeyağ 
Zeytinyağ 

Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Yoğurt 
Nohut 
Bulgur 
Kırmızı mercimek 
'5abun 
Makarna 
Dana eti 
Koyun eti 
Salça 
Patates 
Odun 
Maden kömürü 
Meşe kömürü 

45000 kg. 
2000 " 
500 " 

1800 " 
1800 ., 
1500 " 
1000 " 

20000 
2000 " 
500 " 

3000 " 
2000 .. 
800 " 

1200 " 
600 .. 
300 " 
300 " 

1200 ,, 
1000 " 
7000 " 
2000 " 
500 " 

3000 " 
150000 " 

20000 " 
5000 " 

(818) (18 23 28 4) 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mnlkiye· 

tinde bulunan Hasanefendi 
mahallesinde 355 ada 15 par
sel numaralı ve 126.50 met-
re mmabbaı arasının mülki· 
yeti açık. arbrmaya komnuı· 
tur. 

2 - 8Wi muhammeni met· 
re ınurabbaı 60 kll1'11flur. 

3 - ihale bedeli pefhi 64e
ııeeektir. 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

10 4500 
15 300 . 
5 25 
4 72 
6 108 
7.50 112 50 

50 500 
2 400 

1 10 2200 
35 175 
28 840 
30 600 
13 104 
25 300 
10 60 
12 36 
25 15 
30 360 
28 280 
25 1750 
40 800 
40 200 
10 300 

1.40 2100 
1 200 
5 250 

16647 50 

337 50 
22 50 

1 87 
5 40 
8 10 
8 44 

37 50 
30 

165 
13 12 
63 
45 
7 80 

22 50 
4 50 
2 70 
5 62 

27 
21 

131 25 
60 
15 
22 50 

157 50 
15 
18 75 

1248 55 

4 - İsteklilerin şartname· 
yi g örmek üzere yazı işleri 

müdürlüğüne, artırmaya gir

mek üzere 570 kuruş muvak

kat teminat makbuzlarile 
bitlikte 10/10/938 Pazartesi 

günü saat 16 da belediye 

daimi encümenine müracaat• 

lan ilin olur. 
23 28 4 8 827 

~ ........ ı .. l·i··~·-ımmı ... 
11 DOKTOR - OPERATÖR 
9 
S Medeni Boyer 
g Memleket H!lslanesi Operatörii 
fi) Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
f)- Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katmda 
ı kabul eder. 
~ Muayene saatları : 
~ Sabahlan 8 kadar 
f) Akşamlan 3 • 8 

- lııttlıı~ılıılııılIDrı:aııtıtmn~ıtlıı!ı, 6.ıtııılıri~ıi'llııtaııı:a~~a~~r~lliiil 

Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 

~# 
'!> direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 

~-~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
f:,g. geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
~ masrafı üzerine alacakbr ücre-tte suhulet yapılmıştır. 
~)· Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
®' leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
~ zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 
~'? Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
~ 784 Biçki Yu:-du S. Diker Aydm 

!f~ iııiıılı lulıı tl1ıııı!ll!!ıı ~' tlııJıı ltll~ln 1:1llı !l1lı tmlııı:lltıı ı11:~ ıJ;;ıi!Uı!llılfl~!ı·il'ı 

Altı 

--·--
Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsat. kaçırmamalanm 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın lıu7· 

metli bir örneği olan AYDIN TARiHlni Aydında Belediye karfıllDda 
Süleyman Gezer, lstanbulda Re:nzi kütüphanesinden tedarik edebllir
ıini:ı. 

Aydının bütün tarihi maluıuatından başka coğl'afi tabii malii•a
hnı da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Vannlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı. 

1 
Fiatı 250 kuruştur. 

.............. _ ...................................... . 
• • • DOKTOR • • • • • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahus&aı : 
• • i Pariı Tıp FaküJteıi Ha1tanelerinden lhtiaaalı i 
•ı MuayyenebaaeıiAydında Gui Buln.rında BafahGg"h ıff.kkıi.aı•.. ! 

• : üzerinde her g'ÜD aababdan aktam• kadar Hastala:rinı abill ... , : .... .................................................... . 


