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Cumhuriyetin on 
1 Belediye intihabatı 

beşinci yılı için 1 -
Okullarda fevkalade ha- \ Karapınar ve Umurluda parti nam-

~ır~ıklar ya~ılıyor ı zedleri tam bir ittifakla seçildiler 
Kultur hakaDlıgından orta 1 

okul direktörlüğüne gelen bir I 
ramimde cumhuriyetin on be-

1 

~inçi yıldönümünün layık ol· 1 
duğu ehemmiyetle kutlulan
ması için ahnuıası lazım gelen 
f:edbirleri ve bu kutlulamaya 
mekteplerin pek geniş bir 
ölçüde iştiraklerinirı temin 
edilmesi bildirilmektedir. 

Yine bu . tamimde 24 birin
~~. teşrindet> 27 birinci teşri· 
ne kadar öğleden sonra ders 
srapılmayar.tk bu saatlerin 
çocuklarımıza cumhuriyet, re
jimimiz, inkilap ve i;;tildal 
:savaşı ile neticeleri hakkında 
konferanslar verilme3İn~ has
ıtt:: dilmeCJİ ve. bayram için bu 
mevzuları canlandıran piyes~ 

ler hazırlanarak temsil edil
mesi emredilmekt~dir. 

Orta okul direktörlüğü 
-şımdideo hu hususta ieap 
f',den tedbirleri almış ve ha-
· .. ırlıklara başlamıştır. 

Balkan 
Çocuk esirgeme kon

gresi açıldı 
Belgrad 5 (Radyo) - Bal

kan çocuk koruma kongresi 
bu gün toplanmış Türkiye, 
Yuııaoistan, Romanya, Bul· 
garistan ve Yugoslavya mu· 
.. ahbasları memleketlerinde 

Karapınar ve Umurlu Belediyelerinin yeni 
seçimleri dün bitmiştir. 

1-ler iki belediyede de partimiz namzedleri 
tam bir ittifakla belediye azalıklarına seçilmiş
lerdir 

Arazi vergisi iki teksitte alınacak 
Taksit zamanları Umumi meclislerin müta

laalarına göre teshit edilecek 
1833 numaralı kanunun ü

çüncü maddesinin D fıkrasile 
( hükumetçe muayy ı::n bir 
mınt.akaya iskan edilmiş mu
hacir ve aşiretlere tahsis ye 

tefviL edilen arazi ) üç sene 
m iddetle vergiden muaf tu
tulmuştur. Halbuki 2510 nu
maralı iskan kanununun 37 
inci maddesiyle bunlar hak
kında mıntakasına göre üç 
•~ beş senelik muafiyetler 
kabul olunmuştur. Bu huküm 
sarahatle bir fikra hal ınde 
teklif edilmektedir. 

nan kıymetler, tadil taleple
rinin vuku bulduğu sene için· 
de neticelendir lmemiş bulu
nursa mukayyet kıymetler 
üzerinden verginin istifasına 
devam olunacaktır. Bu tak· 
takdirde vergi tadilen tespit 
olunacak kıymethre göre 
fazla alınmış ise, fazla farkı 

(Devamı 2 inci sah1fed4' 
------. --

Çekler 
Macaristana aid araziyi 

teslim ediyorlar 
Peşte 5 (Radyo] - Hudut

tan gelen haberlere nazaran 
Çekoslovak hükumeti Münib 
anlaşması mucibince müzake· 

1 
re nihayetlenmeden Macar· 
larla meskün arazinin şimdi
den tabliye ve teslimine baş· 

1 C. H .. P. Ocali 
kongreleri 

. ' 
Merkez ilçesine bağlı Ovacmiri 
ocak kongresi dün yapJmış 
Ve ocakyönkuruluna Şal>an 
Mantar r Ali Şahin. ve Ali:
Yılma z seçilmitlerdir. 

Bunlardan Şaban Mantar 
C>C.1ak başkanı olmuştur. 
~ 

B. Bonenin 
Musoliniye teşekkürü 
Fransa ltalyaya sefir 

gönderecek 
Paris 5 ( Radyo) - Dün 

öğleden sonra mebusan mec
lisinin fevkalade toplantısın
dan evvel hariciye nazırı 

Bonnes İtalya sefirini davet ' 
ederek Müaih konfemsında 

alınan kararlarla sulhun mu~ 
hafazasından dolayı Musoliniye. 

hükümet ve Fransıı milletinin 
derin minnettarlıklarını biı.:. 

dirmesini rica etmiş ve İtalya 
kıralı nezdine fevkalade bir 
elçinin gönderileceğini söyle
miştir. 

-···-Büyük /f'aşist meclisi 
toplanıyor 

Roma 5 ( Radyo ) - Bü
yük faşist meclisi yarın ( bu 
gün) Venedik sarayında Mu
solinin başkanlığında topla
nacaktır. 

Bu toplantıda Irlc meselesi 
ile beynelmilel vaziyet müza
kere edilecektir. 

t:ocuk koruma işlerine dair 
uhn raporlan okumuşlardır. 
G&rüşmelere yarın da devam 
edilecek tir. 

Tadili teklif edilen beşinci 
maddeoiJl yeni metni şudur : 
" Her hangi bir köy veya 
kasaba veya şehir arazisinin 
tamam veya muayyen bir mın
takaoın mahsulleri, sel, dolu, 
kuraklık, yangınlar, muzır 
haşerat veya bulaşıcı hasta
lıklar gibi fevkalade arizalar 
dolayısile en az üçte bir de
rece,inde zayiata ui·rarsa bu 
suretle zarar gördüğü idari 
tahkikatla Rahit olanlan o 

lamıştır. 
============:;=::=====-====-=~==~~~-

Pauçeo belediyesi murah· 
haslar şerefine dün akşam 
bir ziyafet vermiş, ziyafette seneyt: ait vergileri vilayet 
Yugosl.avya sıhhat ve içtima· idare hey~ti kararile kısmen 
li muavenet nazırile 120 mu- veya tamamen terkin oluna· 
ll"abhas liiılunmuştur. caktır. icar edilmiş veya mah· 

Murahha§lar dün akşam sulleri sigortalanmış araziler 
mütenffa Kral Alel&sandrın için terkin muamelesi tatbik 
mezariyle meçhul asker abi- olunamıydcaktır. " 
elesine çdenk · ~oymu.şlardır . Ayna kanunun 10 uncu 

--o · - - maddesinin şu ~ekilde değiş-
Hegnel ini /el. tirilmesi teklif olunmakadır: 
demirgotları yeni H Arazi vergisi iki taksitte 
nakil tarif esi alınır. Taksit zamanları her 

Bclgrad 5 (Radyo) _ Be}•-

1 

mahallin zirai ve iktisadi va· 
nelmilel · . de~iryollan yeni ziyet~ne ~~re vilayet umumi 
emta(l·. tariJie&ı · bu ayın birin- ı · meclıslerının müt.tlaasr alına-
de meriyete girmiştir. · rak valilerce tayin olunur.,, 
Y~sl~vya da · mukaveleyi Yeni 13 üncü madde pro-

imıa::edeu d .. vletler arasın~ j-!si şudur : •• 12 inci madde 
dadır. . .. , . ·;. . ·, · mucibine.:! tadilen te~bit olu" ı 

ı 

Günün sesleri: 

En büyük f eliiket .... 
Dün iki arkadaş konuşu

yorlardı.. Musahabelerine 
ve münakaşalarına iştirak 

etmedim.. Dinleyici vaziyetin· 
de kaldım .. 

Bir türlü anlaşamadılar .. 
İkhi de ateşli, ikisi de iddia· 
cı ve ikisi de, kendi noktai 
nazarlarının doğruluğuna ka-
ni .•. 

Nihayet, bana döndüler 
ve beni zorla, bu mevzu hak
kında alakadar etmeye çalış· 
tılar: 

- Rica ederiz, 
dersin dediler .. 

sen ne 

Mevzu, dünyada insan oğ .. 
lunun idrak edeceği en bil· 
y(ik felil<etin ne olacağı idi .. 

Biric;i, en yakınının; mesll 

ananın babnın, "eşin ölümünü· 
dünyada en büyiik felaket 1: 

telakki ediyor, diğeri iflasın. 
itibarın bir anda mahvolması
nın en müdbiş felaket oldu· '· 
ğunu iddia ediyordu.. Daha; 
akla, hayale gelmedik bin bir 
musibeti döküp sayıyorlardı •• 

lstemiye istemiye cevap 
verdim: 

- Bunların hiç birisi değ'il, 
çocuklar, dedim.. Dünyada 
en büyük felaket; fikir itiba· 
riyle, zevk itibariyle, telakki 
ve görüş itibarile bir tüı'lü 
anlşamayaııların, bir çatı al
tında senelerce beraber çalıı~ 
malan, beraber teşriki mesai 
etmeleridir.. İşte en büyük 
felaket!... ' 

TANRIERl ' 

.. : r. : . , : ; 
ı · 
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fj içinden röportajlar: 
• 

- Atça pamukçuluğu - _ 
Arazi vergisi iki taksitte alın~cak ' 

-..... 
-

Ege bCSlgesi pamuk mınta-

kasında dış pazarlarda. şöh· 
ret kaza.nan ve mevki tutan 
iki yer vardır. Atça, Sobuca 
pamuklar,. 

Atçanın pamukculuğu bütün 
b61gede meşhurdur. Nazilli 
pamuk tohumu üretme .istas• 
yonu faa~iyete geçesiye ka
. dar bölgenin bir çok yerleri 
tohumlarını Atçadan alırlardı. 

Bunun bir de hikayesi var· 
dır. Aydından bir ç'ftçi hay
vanına bir yük pamuk tohu
mu sararak değiştirmek üze
re Atçadaki bir dostunun 
evine gitmiş, ev sahibi çu· 
"f'allara dokunmadan sabahle
yin misafirine çekirdeklerini 
değiştirdiğini fakat bu tohu
mun bazı ekim şartları oldu
ğunu söylemiş. O şartlarda 
şunlar imiş. Tarlayı iyi sür
mek, vaktinde tohumu topra
ğa atmak, zamanında çapa
ıını yapmak ve her hizmetini 
tam yapmak, 

Atçalı arkadaşının öğütle

rine tamamen riayet eden 
Ayc\ıolı çiftci o sene iyi bir 
ınah·sul almış, kerameti · to
humda bularak ertesi yıl yine 
Atçaya koşmuş, Atçalı pa
mukçudan değişen pamuk ol
duğunu, iyi mahsulii ~alışmak

la · elde ettiğini öğrenmiş ve 
ertesi yıl daha çok çalışmış, 
tabiatile daha iyi ve daha 
bereketli mahsul almış. 

Bu hikaye pamu\<çulukta 
çalışmanın esas olduğunu te
b~rüz ettirmesi itibarile kay
de değer. 

tlir çiftçi ata sözü vardır. 

Yer damar damar 
lnsap .millet millet 
Bu ata , sözü ziraatte top

rağın ve ıklimin de mühim 
tesiri olduğunu bt lirtiyorsa da 
bölgemizin her yerinin top
rağı pamuk ekimine müsait 
olduğuna göre Atça pamuk
culuğunun üstünlüğünü, Atça
lı ç~ftçilerin çok çalışmaların
da aramak lazımdır. 

· Atçalılar pamuk tarlalan
nİn geçen yıl 1500 dönümü· 
nü . sularken, bu yıl sulama 
sahasına 3000 dönüme çıkar· 
mişlardır. Bunun 1500 dönü
mü, geçeo yıl bir kaç müte-
şebbisin açtığı fakat bu yıl 
belediyeye devrettikleri bir 
kanaldan ıulanmııtır. (1000) 
lira tesis sermayesi olan bu 
kanaldan bu yıl belediye 500 
lira kir temin etmiştir. Önü
müzdeki yıl için kanaldan 
daha çok istifade etmek ve 
sulama sahasını genişletmek, 

aynı zamanda sulama para
sıiil · uca·datmak için tedbir 
düşinülmek tedir. 

o. Becerik red veya mahsup; noksan 
Atçanın istihsalatı 2,000,000 alınmış ise noksan fark ay-

kilo çekirde\<li . pamuktur. rıca tabs.l olunacaktır. 
Randman %30 la %40 ara- Tadili istenen 17 inci mad-
sında tesbit edilmiştir. denin yeni metni de şudur : 

Bir tek kozadan 6 gram- " Tadilat talepleri saİahiyet-
. dan 10 grama kadar çekir- tar mercilerin mezuniyetine 

dekli pamuk alınıyormuş. At- iktiran eylediği takdirde aşa-
çalı çiftçiler pamukçulukları- ğıda yazılı tadilat komisyon· 
nın keyfiyet bakımından ol· larınca umumi tahrir için 
duğu kada kemiyet bakımından - mevzu kaidelere göre tetkik 

1 

da ilerlemeQini ve yükselmesini olunacaktır. Ancak ferdi ta-
akala cinsine bo çlu olduk- dilat taleplerinin tetkikı sa· 
hırını ve pamukçuluktaki ih- laiyettar ~eı cilerin mezuniye-
tisaslarınm artmasını da, pa· ti kaydına tabi değildir. 
muk ıslah istasyon müdürü· Bu l<omisyonlar, belediye 
nün ilk müdürü merht:m Cela- hududu içinde bulunan arazi 
le medyun bulunduklarını it- için mahallin en büyük idare 
tifakla her an her yerde reisinin, maliye veya tahak-
anıyorlar. kuk memurluğu vazifesini 

Bu mevzu üzerinde lıbayın yapmıyan hususi idare me-
yaptığı umumi konuşmada murları arasından seçeceği 
Atçanın tecrübeli çiftçilerinin bir memurun reisliğinde be-
şu isabetli fikir ve mütalaa- lediye meclisince biri kendi 
larını da dinledik. azası arasından diğeri tadilat 

Mütemadi pamuk eldlme· yapılacak şehir 1 veya kasaba 
sinden tarlalar yoruluyor, ve· halkından ve belediyede va-
rim kabiliyeti her yıl düşü- zifesi olmıyanlar arasından 

yor, binaenaleyh münavebe bankalar;~;;~ördükleri;ar~ 
yapmak mutıak lazımdır. Bir- dımdan şükranla bahsediyor· 
de sulama işi ve çiftçi buh- 1 ar. 
ranı istihsal masrafıoı çok 
yükseltmekkdir. Bu sene bir 
dönümün masrafı 10 liraya 

' kadar yuk<ıelen mıntakalar 
olmuştur.Atçalı çiftçıl~r hunun 
için ovaL~rının 5 - 6 traktöre 
ihtiyacı olduğunu bunun zira 
at bankası ve kooperatif elile 
ucuz ve müsaid şeraitle temi-

. nini diliyorlar. Bu yıl bir çift 
için beş liraya kadar günde
lik verildiği dikkate alınırsa 

bu dil~kle banka ve koope
ratifin acele ve yakınen ali
k~ lanması lüzumu kendiliğin
den .belli olur sanırım. 

İkincisi devltt sulama tesi· 
satı tamamlanasıya kadar 
çiftçi motörle sulama mecbu
riyetindedir. Hükumet gaz ve 
Benzine kaei fiat tdbit etti
gı ve resimlerini indirdiği 

halde mazot için hiç bir kayt 
konulmamasmdan, mazot fiatı 
120 kuruştan 150 kuruşa çı

karıldığı gibi bazı cins ma
zotların çok fena çıkmasın· 
dan da çiftçi zarar görmek
tedir. 

Ziraat ve İktisad V ekilet
lerimizin bu mühim dilek ü
zerindı.: de lazım gt len ted· 
birleri alacağını şüphsiz sa· 
yar un. 

Çünkü bu sene yalnız Atçr.. 
ve Yenipazar nahiyelerinde 
6000 teneke mazot sarfolun· 
muttur. 

Atçalıların koopratifi hak
lnndaki dilek ve şikayatleri
ni tekrar etmek istemi
yorum, yalnız Atça müstah
silleri bu sene iş ""e iktisat 

Atça gibi hemen hemen 
bütün m·istasillerinin koopra
tif ortağı olduğu bir bölgede 
bankaların yardımına ihtiyaç 
görmelerini, türk çiftçisinin 
mesut ve müreffeh yarınını 
koopratifleşmesinde ve teşki

latlanmasında gören ve daima 
bu tezi müdafaa eden bir 
yazıcı sıfatile doğru bulmu-
yorum. 

Kabahat yalnız koopralifin 
değildir ve olamaz, almadan 
vermek iktisad kanuni uma 
uymaz, banı<a ve koopratiften 
çiftçiye daha çok kolayhk 
ve yardım göstermesini ister
ken, ·ortaklardanda daha zi
yade hüsnü niyet beklemek 
hakkımızdır. 

Türk koopratifciliğin;n baş
ta gelen prensibi, köylüyü 
sermaye sahibi yapmak, onu 
borçtan kurtamak ve kendi 
yeri olan koopratifinden yar
dım görmek ve bu yardımın 
daha verimli olması için koop 
ratife olan taahhüdünü gü
nünde ve normal şartlarla 
yapmağa alıştırmak ve bunu 
itiyad haline getirmektir. 

Kendi eserlerinden şikayet 

değil, ondan şikiyet edenleri 
susturmak koopratif ortakla
rının vazifesidir. 

Atcanın çalışkan ve ener .. 
jik pamukçılarmdan koopra
tiflerine dört elle sarılarak 
onu yükseltmelerini bekliyo·· 
ruz. Onları refah ve saadete 
ancak koopratifcilik iman ~e 
azını götürecektir. • ,. 

\ 
seçilecek birer zatten terJ.~!- ·· 
küp edecektir. Komisyomw 
belediye meclisince ııcçilccek 1 
azası, istanbulda umumi mech l 

' 
lis. t?planh halinde değil~ıi r 
daımı encümen tarafında:r:i: · 
intihap olllnur. . . 

Kövlerde bulun~ araıi 
için tadilat komisyopu ~ köyiin. 
tabi bulunduğu merkezin en 
büyük hususi muahasebe me· 
muru tarafından yukarda.ki 
şartlar içinde seçilecek var.i
dat memurunun reisliği altw~ 
da köy muhtarı ile, ihtiyaı 
m.eclisi tarafından köy hal
kından seçilecek bir zattaD. 
teşekkül edt; cektir._ İc~p edea 
yerlerde bir ~.ok komisyop 
kurulacaktır. 

Aynı kanunun 11 ve 12 fo ... 
ci maddelerile -maliye vek~ 

letine verilmiş olan sala.hi· 
yetler Dahiliye Vekaletine -; 
mal m•murlarına v.erilcniş o
lan vazife ve salahiyetler de 
hususi idare varidat memur~ 
ları tarafından ifa ve istimal 
edilecektir. 

•.:.=;.;...;.._.--"~=--=--==.:=:==:::=;=-= 

Fransanın yeni 
ita/ya sefiri 

Paris 5 (Radyo) - Ha•a• 
ajansı bildiriyor: 

Fransız siyasi mahafilleriıa· 
de 931 denberi Fransayı Al· 
manyada temsil eden Fran
sanın Berlin sefirinin ltalya 
hükiimeti. ne7dine n~kledile-: 
ceği söylenmektedir. 

Ajans .bu habere, , bu tayi
nin kırk sekiz saat zarfında 
cevap verilmek üzere Roma•· 
ya bildirildiğini ili ye . etmek~ 
tcdir. -···-Hazinenin .beledigle-; 
/ere yapacağı. 
gardım 

İstanbuldan b~flayarak' 
seyyah celbine ve tabii gi--=. 
zelliklerile eski eserleri bula~. 
nan şehir ve kasabalarımızın. 
güzelleştirilmesi iç~ bu ş~bir 
ve kasabaların ileri imir, 
planlarının t~tbiki maa~afla ... 
rına karşılık olmak . üzere· 
Devlet bildcesinden beJedjye
lere yarclım yapılmasıhakkında 
Dahiliye Vekaletince bir kanun 
projesinin bazırıandığı öğre
nilmiştir. Bu proje alikalı • 

vekaletlerin mütalaalan ahn- • 
. mak suretile son şekl almış 
ve baş vekalete veri1miştir . · 

:Zayi · .. · 
Y edimd~ bulunan 330· ua

m;ıralı maq cüzdanımı·: zatı. 
eyledim. , · .. 

Yenisini alacağımdAO eski--· 
sinin hilkmü olmadığım ilin 
eyi~. · MalUllerden .. · · ~ 

Mustafa AAk•n · ~ 

J 
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Ayduıın roman tefrikası : 2 Mediha Thı 

Her Genç Kız Gibi 
Hayat mektep kitaplarının l. de koştum. Fakat ben onlar 

.sayfalarınC:la dönüyor. Çalış- ı kadar bahtiyar değil dim. Sı-
mak öyle güzel, öyle sökün nıflara ayni hava hakim. 
verici ki... Mektep bin bir Bunlar ne tatlı hayat, ne 
acıyla bunalan gönlünmüo bir ho~ şeyler. 

tek tesellisi sanki. Sabahle- Buraya kim gelse dertlerini 
yin bir kahkaha seli halinde bir anda unutur . Fakat ben 
bahçeye oradan sınıflara akı- asla .. 
yoruz. Sonra 5 saat hayatı- :-' \ 
mız1 zil sesi tanzim ediyor. Bu gün içimde bir tuhaflık 

Mektebimi hocalarımı her var. Çabuk bitmesini istiyo-
~eydeu fazla seviyorum. rum, D~rslerimin. onlarda bi-

• • • tip tükenmiyen muztarip se-
Paltorna sarıldım yürüyo- nelerim gibi uzuyor. 

mm arkamdan sert ayak Zili bekliyordum. 
seslerini duyar gibi oluyor- Mektebin k.s pısı şen cıvıltı· 
dum. Evet bu ayak sesleri larla açıldı. Bu koca insan 
beni bir haftadır takip edi- kitlesini açıp bir anda soka-
yor. Her akşam melctebimden ğa atmak istiyorum kendimi. 
mme kadar getiriyor. Ona 1 -==- _ __ · Devamı var -

bir kaç kere benim gibi za- ! Aydın vakıf /ar . 
~~~~= ne istediğini sormak j miidürlüğiinden 
Yapamadım.Çünkü ben onun : 1 - Kira müddetleri bit-

kadar cessur değildim. Bu miş olan Aydın merkez kaza-
aqam da beni evime kadar sı dahilindı! incir bahçesi, bağ 
getirdi döndü. Bu c essur as- ve tarlaların üçer sendik 
kerin arkasından uzun. uzun icarları. 
baktım. Beni sen de arkadaş- 2 - Aydında demirciler 

çarşısında mülga mevlevi tek-
larım gibi biliyorsun da on- kesi vakfından iki arsa ile 
dan mı takip vdiyorsun? Orta mahallede Hanaylı oğlu 

Cessur çocuk; bu takipler vakfından bir arsR üzerindeki 
eminim ki ~eni bir gün suku barakanın Mayıs 938 sonuna 
tu hayale uğratacak . kadar ica rLırı . 

* • • 3 - Köşk nahiyesinin Cu-
Annem geç geldi ona sıcak ma yeni köyünde Ahadlar 

bir çorba hazırlamıştım. köyü oda vakfından 25 ağaç 
içtik ' en sonra çok yorgun , kestanenin 938 yılı mahmlü 
elduğunu söyliyerek yattı. ı açık artırmaya. 
Ben de defterime bir kaç 4 - Köşk nahiye mer!ce-
aabr geçirdikten sonra biraz zindeki camiin 49 lira 35 ku-
göz gezdirip yatbm. ruş ke~if bedeli boya ve ba-

gözlerimi kapadım. uzun danası açık eksiltmeye ko· 
nuldu. boylu kumsal coşkun denizle-

ri andıran iri yeşil gözlü 
genç tayyareci bana gülüyor. 
Onun hayalini kaçırmamak 

ıçın gözlerimi biraz daha 
'ftl.IDdom. Yorganıma biraz 
daha sokuldum. 

Bilmiyorum böyle ne kadar 
geç~ti hafif bir tıkırtıyla 
uyandım. Gene güldüm. Fa
kat bu sefer kendime. 

Hislerime mağlup mu ol· 
muıtum? Hayır bu mağlubi· 
yetimi asla afedemem. Sabah· 
aeyio kalktığım zaman yüzüm 
biraz solğundu. Annemin gö· 
ı.ünden keçmamıt olacak. Sor
du hemen. 

Biraz geç yattığıllll söyle
dim~ Daha doğrusu bu ıolgun 
yüzün mana nnı ben de bil.mi-
yorum. 

Giyindim •okağa çıktım. 
Kulaklanm, adeta sert ayak 
seslarini arıyor. Mektebin ka
pYından girerken bir sürii 
genç kız ıesi gönüllere neş'e 
-.eriyor. Bu ,en seslere ben· 

Germencik, Koçarlı, Kara
pmar nahiyeleriyle köylerin 
deki akara tın ihaleleri 17 /l O/ 
938 Pazartesi, Aydın merke
ziyle köyleri ve Umurlut 
Köşk ve Dalama nahiyeleriy
le köylerindeki akaratın ve 
kestane mahsulünün ihalesi 
dahi 18/10/938 Salı günü 
saat 10 da Aydın vakıflar 
idaresinde yapılacak bunlar
dan talip çıkmıyanlarla veri
lecek bedel liyık had görül-
miyecek olanların ikinci arı
tırması 21/10/938 Cuma gü
nü saat 10 da icra edilecek 
ve yine ihale edilmiyenler 
olursa o tarihten itibaren 
pazarlığa bırakılacaktır. 

Cami boya ve badana iha
lesi 21/10/938 Cuma günü 
saat 10 da Aydın vaıflar ida· 
resinde yapılacaktır. Tafsilat
lı ilin.ları daire duvarma asıl
dı taliplerle fazla malümat 
almak idi yenlerin % 7 buçuk 
teminatlariyle Aydtn vakıflar 
idaresine müracaatlan. 

(854) 6 9 12 

• 

Aydın icra 
. memt1rluğundan: 

Alacaklı: Germencikten Sü
leyman oğlu Hidayet vekili 
avukat Reşad Altay. 

Borçlt•: Aydın Kızı1c apınar 

köyünden İbrahim Sani. .. 
SatılıS{a çıkarılan gayri men 

kul: Tapunun cilt 88 sahife 
25 numara 179-30 şubat 928 
tarih ve naipli eğlen yeri 
mevkiinde 8 dömüm 1352 
metre murabbaı ve içerisinde 
128 adet incir ~ğacı ile iki 
adet kavak fidam mevcud 
incir bahçesi. 

Aydın asliye huh11k 
Mahkemesinden 

. No: 993 
Aydının mürse.lli köyunden 

sait oğlu Elmas Seçal tara
fından Aydının · Hilaliahmer 
barakalarında Latif kızı Ce· · 
mile aleyhine açılan boşanma 
davasının yapılmak ta' olan 
muhakemesinde müddeaaleyh 
Cemilenin oturduğu yer belli 
olmadığından ilanen t ebligat 
yapıldığı halde mahkemeye 
gelmemiş ve , ilanen giyap 
kararı tebliğine karar veril
miş olduğundan miıha!-< eme 
günU olan 7/11/938 günü sa
at 11 de Aydın asliye hukuk 
mahkemesine gelınesi veyPl 
bir vekili kanuni gönderme
sine aksi takdirde muhalre
menin gıyabında bakılacağı 
ve bir daha mahkemeye ka
bul edilmiyeceği tebliğ olunur. 

852 

Hududu: Tapu kaydına gö
re şarkan nazarı bahçesi şi
malen sahibi senet bahçesi 
garben ve cenuben nazarı 
bahçelerile çevrili ve hali ha· 
zır hududları şarkan semerci 
Memed Ali garben ifrazen 
laz Mehmet Ali hocaya sa
tılan şimalen kalaycı bahçesi 
cenuhen Şükrü ve Elif ve Ha· 
lil bahçeleri ile çevrilidir. tapu sicilile sabit olmadıkça aatıt 

Kıymt'ti 1500 liradır. bedelinin paylaşmuından haı-iç 
kalırinr. 

2 - Tapunun şubat 928 4 -- Gösterilen günde artır~ 
ve 88 cilt ve 25 sahife 178- maya iştirak edenin artırma şart-
29 numarada kayıtlı naipli namesini okumuş ve lüzumlu ma-

eğlen yeri mevkiinde tapuca lumat almış ve bu.oları tamamea 
18 dönüm ve aynen metre kabul etmiş ad ve irtibar olunur-

lar. 
murabbaına çevrilişinde bir 5 - Tayin edilen zamanda 
hektar 6542 metre murab- gayri menkul üç defa bağrıldılı;~ 
baı incir bahçesidir. İçe risin- tan sonra en çok artıranı\ ihal ıı: 
de bir kerpiç dam ve diş edilir. Ancak artırma bedeli mu: 
budak ağacı ve 140 irili ufak· hammen kıymetin · % 75 ~ini buJ-

11 l·ncı·r ag~ b t maz veya satış isteyenin alacağı-
acı ve urgu u• na rüchanı olan diğer alacaklıla .. 

lumba ve ceviz ve nar ikiyüz bulunup ta bedel hunların 0 gay · 
adet kadar da kavak fidan- ri menkul ile temin edil.:ııiş ala · 
liirı mevcuttur. caklarının mecmuuodan fazlay 

Hududu: Hali hazır hudud- çıkmazsa en çok artıranın teah
ları şar kan nazari bahçesi hüdü baki kalmak üzere arbrma 
şimalen sahibi senet bahçe- onbeı gün daha temdid ve onh~ · 
leri gerben ve cenuben naza- tinci günü 
ri bahçderile çevrilidir. aynı sa atta , ya J> ı lac a k 

artırmada, bedeli satış isteyenj n 
Kıymeti: 1400 liradır, alacagrna ruchanı olan diğer al• ~ 
Satışın yapılacağı yer ve caklıların o gayri menkulle temi~ 

tarihi. edilmiş alacaklan mecmuuadaD 
Aydın icra dairesinde8/1 l/ fazlaya çıkmak şartiyle en çok 

938 tarihinde sah günü saat artırana ihale edilir. Böyle bir 
15 de ve temdit artırmasınıda bedel elde edilmezse ihale yapıl 

maz. \'e satıı talebi düşer. 
23/11/938 tarihinde çarşanba 6 - Gayri menkul kendisine 
günü aynı saatte yapılacaktır. ihale olunan kimse derhal veya ve-

1 - İşbu gayri menkulün artır• rilen mühlet içinde parayı vermeZM> 
ma şartnamesi ilin tarihin· ihale kararı bozularak kendisin.' 
den itibaren 38/2086 numara ile den evvel en yüksek teklifte 
Aydın icra memurluğunun muay bulunan kimse arz etmiş oldutu 
yen sayısında her kesin görebil- bedelle almağa razi olursa ona 
meıi için açıktır. raıı olmaz veya bulunmana he-· 

ilanda yazıh olanlardan f821a men on bet gün müddetle arbr~ 
malumat almak isteyenler itbu maya çıkarılıp en çok arbrana,. 
,artnameye ve 3812086 dosya No. ihale edilir. iki ~bale aru1ndaki 
siyle memuriyetimize muaracaat fark ve ıreçen günler için yüıck' 
etmelidir. betten heıap olunacak faiz Yt: 

2 - artırmaya iıtirak için yu- diğer zararlar aynca bükme hacet 
karda yazılı kıymetin % 7 ,S niabe· kalmakaııun meınuriyetimizce .ı._ 
tinde pey veya milli bir banka· cıdan tahsil olunur. Madde (133> 
DID taminat mektubu tevdi edi- iki f&Jrİ menkul yukarda fCil-
lecektir. (124) terilen 8 / U / 938 tarihinde Ay-

3 - ipotek sahibi alacakhlarla dın icra memurlutu ,. odaamcla 
diğer alakadarların ve irtifak iıbu ilin •e wöterilen artırma 
hakkı sahiplerinin f•yrİ menkul fHtnameıi dairesinde aablacat' 
üıerindekl haklarını huıuıile faiz U•n olunur. . (85~) 
•e masrafa dair olan iddialarım ' •miıİlll•••••••••-' 
itbu ilin tarihinden itibaren yirmi lıratlyas aahlbl v~ Umumt Nqrir•ı • 
crün irinde evrakı müabitelerile ........ "_,. • • T '"'un11ocu ı Etem Mebdor .. 

birlikte memuriyetimiıe bildirme· Baaıldıh Yer , 

leri lcabeder. Akıi halde haklara c. H. P. Bau•e'l'i 
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lVIEML.EKE'T HASTA.NESİ ~J. 
Oojum. Kadın hastalıkları nıütehaS1u; ~ 

~ . H Operatörü ~ 
r> Hastalarını her gıia Park l<arıştaındı1 ~a. y tia.,an Klm ı - ~; l tin evi~de kabu/ ede<. S91 ~ 

· Muayene taatleri : ubah ı · 8 l 
· Ö;ledeo aoura 3 den itibaren · 

l~ı~!~-Gl~ıtılf~'1·:~ l~t~ılıı::~J)l~ ııJe:r.fJ:~&;~ :~ı .. ~; . ~~ 21.6 dD 
r-ı: ı:ıtı;.ıııiı;!fıı~ı:=ı~;!l~ıı',;'l~ı~ııı~~q~~qıı::_oıı;ıuı;ıın~ın~ıı~nı;.ıııı;qıı4:.11uıı;!ll1:e:,q ~] 
\~hi;l.ııwtlltwtlııutılhı.~lb<rltllll"ı~lb.nılUMıtıı.;ıll~ı.:dlllı..ııllı .. ,dllııı •lll~oıılll.ıuiılllı.01rlll ı.1ı~lı •llllı••ll lhl~llhuıll .... ı 

1 Demir iş atölyesi li 
00 ~ ti Yeni açılan ve sanatokulu me- &i 
t:l zunları tarafından idare edilen f!J 
~!~ DEMİR İŞ ATÖL YESinde t!i 
~ m 
~.~ Her nevi Demfr işi, Galvanizli, Demir ve Kur• ft~ 
(.i ş~n borulu su tesisatı ucuz, S3ğlam ve tamamen t.ı 
r:•~ fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç ft~ 
ft~ sahiplerinin atölyemize müracaatları. f+l 
t' -;:: C'".';!! 

't!4 Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur fti 
fd ve Osman Alpsoy f+J 

"l\_\.ı~ ..-:<ill-ıı• ·!'lr~'""ll'ı'!'llfl!:.'llP'!'!llll'':ıtı~··ıırı•••nıı•fl•ırıı• ••ırw.,qıı•"''IP''~~· ·!!lln•"•n 849 ıı•·"•U •"'•qı••" ''I ~~ '~·· .. """ ...................... , ...... • . . ... ~ ~!ıı • ..ı~lhr hı , ~tllıWflllıuıdlt..,ıJl lı~ . ııflı.,ıJlllt"1Lql1.ılllı ı1.ıllllo••lll1tııtll,,.. h.,,,ıU~ul~ilbtlCh1Mıl lıo •lilliıuııl llı.ııll 

,,.,(Mi~iil~Jlı!;1!i'l~l~l,lil1i,1ıfll!!ıiilfJ~illi!l•;ım1Jllıı~ııııı:if~·~ ~i:l:Qjl! 

1: Biçki ve dikiş yurdu i 
g @ 
~ Süreyya Diker kayda yaşladı (j 

-~ En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle G 
~ bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür i 

3°1' direktölüğüodeo tasdikli diploma verilir mezun olan G __ 
~~ yurt açabilir masrafın çokluğu göı.önüne alınarak d 
ij. geri bırakılmaması için yurt direktörü bilümum ~ 
~ ' masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır . @ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders - @ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam - j 
fj; "'El 
f~ zet fa .dadır fazla izaahat yurt direktöründen ahn11. ~ 
t?' Adres: Gazi Bul,,-arı S. 7 @ 
~ 184 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~ 

~·ı11!1;ıJ!lı ıı!&lıtıılil& ttlsııı.!U.\dmlıı ~~·ıımtı ·I t@M~ ılt:ıiM~ıılı·~~1Miıı ;!ı.:i"J ,,~~:ı&llı crdJ 

--··--
Yerli kumaşlarından bilfü:num memureyoe en iyı , 

eu temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

Sayın memurlarımıza bu fırsah kaç•rmarnalanm 

hassaten tavsiye e derir. 

705 
Muzaffer Eraydıo 

Demiyolu caddesinde.. Aydıa:ı 
I· 
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: DOKTOR ~ 
• • 
f FAHREDDİN SÜGÜR ~ 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütaba.Htsı : • • • • • Parıs Ttp Fakültesi Haatanelerındea İhtiııaah • • • 
ı Muayyeoehanesi.Aydtn!ia G.ui Bulvannda Bafalaoglu Jükk.aoıauı ! • • : üzerinde her gün sabahdao. akşarna kadar Hastalarina kabul eder •: ........................................................ 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbı.ıun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamaııan kıy
metli bir örne~i olan AYDIN TARİHİni Aydında Belediye karşıınula 
Süleyman Gezer, İstaabulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebiHr
ıiniz. 

Aydınm bütün tarihi nıatlı'Uabndao başka coğrafi tabii ıoaJi.tma 

hnı da bu kitaptan öğrenecekzini:ı. 
Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENBR 

Her Aydmlmm bu eserden bir tane ediıımesiai tavsiye ederas.. 

Fiab 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

Ev:rak kayt 
Ölüm . Doğum 

. . 

·d.efterleri hazırlanmırtır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağla!D 
cilt~ Buna karŞılık. fiyatları rekabet kabul etmez cJer.ecede ucuzdur 
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