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NEŞREDİLEN BiR TEBLİGE GÖRE 

Çekoslovakyada tam bir sükunet var 
Başvekilimiz 1 Nazilli Belediye Meclisi 

B. Celal Bayar ile ı Parti Namzetleri tesbıt 

Henlayn ve arkadaşlarının Almanyaya 
kClçtıkları rivayet ediliyor 

Dahiliye ve Maliye ve - I edildi 
killeri lstanbula gittiler Nazilli Belediye Meclisi 

Ankara 17 ( A. A. ) _ seçim yoklaması dün akşam 

Prag 17 - Neşredilen bir 
tehliiı!e bütün Çekosla vak
yada tam bir sükUnet mevcut 
olduğu bildirilmektedir. 

şefi Henlayın hakkında tev
kıf müzekkeresi çıkarıldığı 
haberi tekzip edilmektedir. 
Südet partisi şefi Henlayin 
ve muavini Frank ile parti 
şeflerinin almanyaya kaçmış 
oldukları bildirilmekte iscde 

Başvekil B. Celil Bayar be- Aydın ilyön kurulu üyeleri 
B. Raif Aydoğdu ve B. Neşet 

rahereiode dahiliye vekili ve Akkorun huzurlaıile yapılmış-
Cumhuriyet Halk partisi Ge- tır. Kapalı reyle yapılan yok-
nel sekreteri Bay Şükrü Kaya lama neticesinde diğer sütu-
ile maliye vekili Fuad Ağralı numuzda adları yazılan asıl Södet mıntakalarında mev

cut silihlarm yirmi dört saat 
z.arfında ciheti askuiyeye 
teslimi ilan edilmiştir. Bu 
emir silahçılara da şamildir. 

İnfilak edici maddeler bulun 
duran silahçılar da yirmi dört 
saat zarfında ellerinde mev-

olduğu halde dün akşam is- ve yedek aza namzedle.rindeo 
tanbula gitmiştir. başka 100 kadar pa.rtilicle 

• • • • - muhtelif rey alarak a kallı· -Alman mahfelleri Henlayın 
ve arkadaşlarının Egre de Vekiller Heyeti yette kalmışlardır 
b l d h b 

_ L Namzedli~e seçilenler ara-
u un uğunu a er vermc.K- Cela") Bayarın başkan- d d kt b k .. tedir. sın a o or, an acı, tuccar, 

l "' d t I d esnaf ve basma fabrikası 
Varşova 17 (A. A.) - Po- ıgın a op an 1 erkanı da vardır. Muvaffaki-

· cut maddeler hakkında be- lonya ajansı Çekoslovakyada- Ankara 17 ( A. A. ) -
yannameler verece ıc lerdir. 
Hükümet Südet partisini bir 
ihtilalcı teşekkül olması mü

nasebetile feshetmeğe karar 

yetler diler ve arkadaşları-
ki Polonyah akal liyetlerin de Vekiller heyeti bugün Baş mızı kutlularız. 
kendi mukaaeratlarma kendi- vekil Celal Bayarın başkanh- .- • -
lerinin çahip olması hakkın- ğında toplanmıştar. Geç vak- l İzmirde şiddetli yağmur 
daki Polonya noktai nazarını te kadar devam eden müza-

,."CTllliştir, ehemmiyetle tebarüz ettir- kerelere manevre ve teftiş 
Prag 17 - Südet partisi mektedir. seyahat.odan avdet eden ge-

• neral kurumay başkanı mare-

.B. Çemberlayn Londraya avdet etti şal Feyzi Çakmak ta iştirak 
-------- etmiştir. 1 

İngiliz başvekili tayyareden iner inmez hemen -~ 1 
nazırlar heyeti içtimaı yapıldı Macarlar Çek hükıl-

Londra 17 - Başv;kil Çem- sinden resmen haberdar edil- metini protesto etti 
'berlyn tayyare~en ~ner i~m~z 1 dik.ten sonra vaziyetin aydın- Peşte 17 - Macar hüku-
başvekfilet daıresıne gıtmış !aşacağı ve ecnebi memleket- meti, Çekoslovak hükfuneti-
ve müteakiben Lord Rosima da lerde çıkan şayialar hilafına nin hududda aldığı askeıi 
ve müteakiben hariciye na- hükiımetinin parlimetoyu iç- tedbirlerle Çek tayyarelerinin 
z.ırı Lord Halifaks ve diğer timaa davet etmek niyetinde Macar topraklarında uçmasını 
naztrlar da başvekalet daire- 1 -Devamı Sncii aavfad.. protesto etmiştir. I 

:~~: t:;;::ış:ı~~en muzake- 1 C. H. P. llyönkurul başkanlığından 1 

Londra 17 - Başvekalet- 16/9/938 günü yapılan parti ~oklamasında, Nazilli bele-

teki toplantıdan sonra kralın diye meclisi asıl ve yedek azalıkları için tesbit edilen 

saat · 21 buçukta başvekil pat'ti namzetlerini saym Nazillili seçicilere arzeylerim. 
Çemberlaym kabul edeceği 
ve kabinenin de bu sabah Asıl üyeler l Yedek üyele 

1 
aa.at on birde toplanacağı 1 - Kerime Sagun 

1 
21 - Abdurrahman Yorgancı 

bildirilmiş~ır. 2 - Vedia Alageyik ı 22 - Cemal Soysal ı 
Paris 17 - Resm• maha- 3 - Emin Bilgen ı 23 - Ecir Ölçer 

filden; Fransa hükfuneti Çem- 4 - Emin Hasırcı 24 - Hikm~t Sagun 
ber)ayn Hitler mülakatınm 5 - Hakkı Piyancı 25 - Halil Coşgun 
ve kabine içtimamın netice- 6 - Hasip Arkan 26 - Haydar Bilgen 
u 7 - Halil Küçük 27 - Hüsnü Kutsal 

1
1 Halkeui köf«•İ: 8 - Hasan Adaş 28 - Hasan Akın 

ı Bugün: 9 - Halil Çilingir oğlu 29 - Hakkı Orguç 
1 - Saat 13 da Köy- 10 - Halil İbrahim Yavaş 30 - Kani Ülkü 

ı cülük şubesi Yeniköy. 11 - Kemal Yakar 31 - Kamil Olgun 
Ovaemri, Kadıköy, Çeş- 12 - M. Ali Tan 32 - Mehmet Bilge 
tepe ve tepecik köyleri- 13 - Mesrur Sütçü Qğlu 33 - Muzaffer Piyancı 
ne gezi yapacaktır. 14 - Mustafa kutlu 34 - Mustafa Tiner 
2 - Aydın mıntaka şam- 15 - Nuri Sarıkahya 35 - Nurettin Baykal 

piyonu Aydın takımı, Ege 16 - Nuri Bilgen oğlu 36 - Nuri Ôztürk 
kupası maçlarına devam 17 - Rifat Tuncer 37 - Osman Akyavaş 

ı ebnek üzere İzmirc git- 18 - Ragıp Sipahi 38 - Ömer Alageyik 
miştir. 19 - Şevki Yıldız 39 - Riza Baysal 

20 - Zel: ~ i Dıl7.a.n 4.0 - Süle~ı".l Ücal 

İzmir 17 (Hususi) - Dün
denberi şehrimizde şiddetli 

yağmurlar yağmaktadır. İki 
kündür burada hava kapalı 
gidiyordu. Dün öğleden son
ra yağmur hafif hafif başla-
mış ve akşam saat 17 den 
sonra şiddetini artırmıştır. 

Yağmur bugün de fasıla ile 
devam etmiştir. 

İzmir Enternasyonasnal fu
arının kapanmasına bir kaç 
gün kalmış olmasına rağmen 
mülhakattan akın akın ziya
retçi gelmektedir. 

Bu sebeble otellerde yer 
bulmak müşkülat. hali devam 
ediyor. 

İzmir belediyesi otel ihtiya
cını karşılamak için vaktinde 
tedbirler almıt ve erkek lise-
sinde yliz yataklı bir otel 
meydana getirmiş olmasana 
rağmen bir çok ziyaretçi 
açıkta kalmışlardır. 

Sporcularımız 

lzmire gittiler 
Türk Spor kurumu tarafın

cian açılan Ege birincilik maç 
!arının neticesini almak üzre 
geçen hafta İzmir spor saha
sında İzmir Doğansporla kar
şılaşmış olan takımımızın 0-0 
berabere kaldıkları ve kat'i 
neticenin alınması için maçın 
tekrar edilmesine k

0

arar ve
rildiği malumdur. Bu mühim 
maç bu hafta İzmir spor s~
basında tekrar edileceğinden 
mıntaka şampiyonu olan Ay
dın spor takımı dün İzmire 
gitmiştir. 

Maç bugün öğleden sonra 
yapılacaktir. 
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İl içinden röportajlar: 

Çine tütiincülüğü --
Almanyada askeri 
hazırlı~ 

Baris 17 - Alman hüku
meti silah altıniia bulunan 
iki senelik askeri terhis et-

O. Becerik 

Ekim ve isthsal işleri 

-2 
1 

tarlaları ekimôen evel dolaş- miyecektir. Aynı zamanda 
malı, tetkik etmeli, uygun kırk beş yaşından aşağı bu-İyi tütün almak için cins 

tohum, kıraç ve iyi işlenmiş 
tarla, vaktinde tohum ekmek, 
zamanında fideleri tarlaya 
göçürmek, tohumdan kırm 
çizmeye kadar hizmetini tam 
görmek, bilgi sahibi olmak. 

Bunlara riayet eden iyi tü
tüncüdür. İyi mahsul alır, iyi 
fiyatla ve kimseye boyun eğ
,ne®n mahnt satar ve kaza
ı'tir1 aksi t~dird~, büyük 
.ril'.aat• yapan sermayedar ise 

z~rar ~ör~r, _aile i.ir~~tı 1yaj 
pan çıftçı ıse emegı boşa 
ıg"idcr" ~ütUn ziraatinde şu 
"gffçl ata sözfinün ı katiyen 

' ' 
-y~tj. ,yoktur:. • {~,, ... um 

verirse Allah, Jverme..zse 
·y,allah. . "ilb 1 

. · İ-nhisar iCla'tesinin bir yer
aen. diğer biF bölgeye tonum 
nakline lnusaade· etmemesin
den tütuncüler şikayetçidir. 
Tütünün iyi olmadığı yıllar, 
mutlaka iyi tütün yetiştiren 
bölgeden tohum almak ve 
g.-etirmek liizumu vardır. 
1 Tütün ekiminde iklim ve 

ha va kadar, tütün ekilecek 
toprağın da hususiyeti aranır. 
Taban tarlada yetişen tüfün 

' k'atiyen makbul değildir. T u-
tün dikilecek tarla ku vetli, 
·k\r, yağlı toprak olacaktır. 
Kır taban tarlada da tütün 
yetisebilirsede Amerikan kum-

7' ,, 

panyaları umumixetle k r tar-
lada y:tistiriİ~n q tütünl~ri 

ıı~ iL U 

.tütarlar ve alırlar. 
ı 'Burada bir mese~e kendi-

liğinden tebarüz ediyor, 

tahdi~ .. ·ri • • • 
Bir çok parti kongre dUe~-

lerinde, her mıntaka hergün 
~t'tiıi ekunin·e m}isaada edil
~siniı ister, rastgelen ,yerde 
tiltün ekimine n,ıüsa~de etmek 
he~ ~ bölge çiftçilerininxfai
desini emek ve masraflannı 
israf etm~\eri i ve hem d~ 
türk tütliliilnünae dünyaca 
tanınan ve sayılan şöhretini 

_kırmağı mu~ıp olur. 1 

\Bu gün tanınmış tütün ek
mcge sa lih geniş mesahası 

-buluna.n Çine bölgesi tütün
.cÜlerinin ilbaydan ilgisini di
ı~aikleri şu dilel<leri ne ka
dar dikkata şayanqır. 

- " Evelce İnhisarlar İda-
• 

re.si . tütün ekilecek yerleri 
ayırmıştı. Bu kayıd bu günde 
mevcud olduğu halde 3 - 4 
senedir, riayet edilmiyor. 
Tt.itünde mıntaka ayırmak 
doğru değildir. Tarla tarla 
tahdid etmek lazımdır. .1nhi
sarlar ekisperleri, ziraat fen 
memurları, tütiin ekilecek 

gördüklerine müsaade ver- lunan bilcümle Almanların 
melidirler.,, kayıtlarını yaptırma\C üzere ı 

Bugün talcbik edilen usul askerlik şubelerine müracaat-
ise şudur. ları ilan edilmiştir. Ror mın-

İnhisarlar idares~ tahdid takasında askeri emir altına 
edilen mıntakada tütün ekini- alınan bir Çok kamyon akını 
serbest bırakmıştır, her kes görülmektedir. Bnular, üstü 
hu mıntakada tütük eie-r.., muşanıba örtülü olduğu halde 
sonra beyal]nao:Je ile ,jektiği levazım taşımaktadırlar. 
t~rla ve mikdarını b~ldir~, Belçika hududnda fevkala-
birisi İnhişar idaresinden iki- de- tedbirler alınmıştır. 1 
s~.~~. ih~iyar _ lıeyefinden' ü~ . Paris 17 - Rayaktan ge-
kışıJ.!~ hır he~et gi<J.ef !\itünü leh naberlcre nazaran Fran-
yer~de görür, . istihsal mik- sada alman askeri tedbirle-
darını tahm~n eder. · 1 rin· ·~Fasa Cfa teşmil edilmiş 
· Tütüncüler bu • usüld~n iki olaugu bildirilmektedir. 

noktadan şili1Ayetcidirler. Bi- ,.f Berlin 17 {A.A.] - Royter 
rlnç~ o bölg ·çjpde un ajansı Almany.anm muhtemel 
e'kme~e -elverişlı olmıyan tar- seberberliği -k()laylaştıracak 
lalarda da tütiln ekinıtnaen, tedbirlar almağa başladığıqı 
ikincisi bu tahminle~de layı- bildirmekted'rl-
kile isabet ~dilemediğin~en. =ı=~ ~ ~-ı..·-=!::==..::_;_g-== 

Bu ·hususta şu dik~at~ şa- c-Fk, fide! iyi yetiştirilecek, 
yan aksaklıkları dinledik: t~r~anın: liuvvei inbatiye v~ 

'B v tljtün zıraatine elverişli olup 
'.. ir. tarl~ya - tahmin heyeti ?~a.dığı iyi tetkik edilecek, 

bır mıkdar tahmin eder. Eğe, 1\Y,1 ışlenecek fide vaktinde 
ist_ihsal bundan fazla "'olursa diki.lecek d - , çapası zamanın a 

.~es~l~ yoktur. Akşi ta.kdirde ve tam verilecek. 
müs,tahsılın bftş,ına biiyük bir Bunlara dikkat eden, ta-
gaile aç:hr. Noksan kalan mamen yapan tütüncü muvaf-
kısmı, ya tahminden fazla is- fak olmuştur. İstirahat kalöi-

1 

tihsal eden bir arkadaşınd~n le hasad zamanını bekliyebilir. 
satın alır, yahut tarlasındaki . Şu noktayı da kaydedeyim 

i
l ışe yaramıyan ve para etmi- kı, tütüncülükte tabiat müş· 

yen ve haddizatında otdan J kilatı oo 5, halkın kabahati 
1 ı l'ıtf 95' dlr. 

ı 
bir şey olmıyan yaprakları 
masraf eder~k toplar, İnHi- 1- __ Şimdi de'<°hasada geçelim, 

i sariar daiteS'ine fesiim eder. -Tut~hOn knması <la yetiştir-
B m.!~dkadar miihim,.ye zorClttr. 

1 unlan yapmazsa mahkeme- .Cızı ı!ıesabile Çalışan amelt 
ye ~iderek ~eza verİr. 1 

:J M f.azl ı . randmaı.ıi:ıalmak için biç 
. T urk 1 ütüncüsünürf bu çokJ dikl'.c~t ·etroe.z1 kopmıyacak, 

dikk:te. şaran iki dilek v alııımıyqcak yapıaklirı da k:-
veınuşk\ilt\nu. de ya2ara te . raı:-; buntı idd...etle • takip ve 
rar m.evzuumuza dönelim: kontrol şarttır. 

~ Tütüµçülükte · asıl olan ası t .. Sonra ku
1
rutma işt tüti.incı..-

tütün yetiştirme'ktir-. Bunun !ılükt .: en nfo,him hır ameliye
için Hele yetiştirmeU üzere.fi dii. Fada güqeş ~a~ur.µr1 çiy 
tohum ilk kanltttda ekilmeti- harabederı:. renk ve, kcılite , ini 
dir bozar, yagmur en 'büyük duş-

. . n 
Fideler bir teraftan yetiş- mamdır. . . . 

tirilirken, bir taraftan da Şu n.a:ıiıe mü~aia gnıfeşli 
hiç olmazsa - üç kat , çift sü- ha valardas serilir; likşamları 
rülerek t~rla ha2ırlanmah l5 toplanır. Ye üzerinemuşama 
Şubat, nilia~et 1 Martta fid~- örtülür. Bu koruma tedbiri-

l t ı , . de kati. netice ,~ermez. En 
er ar aya göçürülmelidir . 
Bazı tütüncüler Şubatta t-0- muvafıkı samsunda olduğu 
hum eker ve Nisanda fidele- gibi, hususi hangarlar ve an-
rini tarlaya dikerlermiş. Hat- barlar yapmaktır. Bu hsisat 

t
. b l ~ is~ para işidir, ( ine tütüncü-
a unun a öğµu,en tütüqcü-

lerde bulunurmuş. Fakat bu lari içinde bunu yasacak pek 
mahduttur. 

aylarda dikilen tütünler ası ş h ld T . u a e ürk tütününü 
olur ve tutulmaz, Tütdn di- k k ld k urtarmak ve ttitüncülerımizi 
. i i ten v sonra 3 kat çapa korumak için en mühim iş, 
ıster, yagmurlu mevsimlerde k teş ilatlanmak, konperatifleş-
çapa adedi ziyadeleştirilme'k mcktir. 
tabiidir. B ı ' u üzuma gelecek yazım-

Bu bahsi de geçmek için da temas e~ec~ğim, satış iş-
tekrar hülasa edelim: - işlerinide daha ziyade tebarüz 

lyi tohum zamarlinda ekile- ettirmeğe'' çalışaca~ım: • 

B. Çe~berleyn 
Londraya avdet etti 

( Ba~tarafı 2inci ,.,ahifedt") 

olmadığı bildirilmektedir. 
Londra 17 - Başvekil Çem~ 

berlayn ve Lora Rasiman bir 
biri ardı sıra tayyare iie 
Londraya gelmişlerdir. Lorcl 
Rosiman tayyaredn enince 
beyanatta bulunmaktan içti
nap etmiş ve tekrar Prağa 

dönüp dönmeyeceğini söyle
memiştfr .6 J 

Lo.ndia 17 -Başvekil Çeni
berlayni tayy;are mey;Clanında 
resmi şahsiyetlerden başka 

kalabalıli ~ir halk kitlesi kar-
şılamıştu:.~ıö?!>Vl 1<l 

- BaşvelHI beya~atmda; iBer:ı. 

!inden tahmin ettiğhnden da
ha kısa, b~:ıamanaa dötıdüZ:. 
Eğ~er pek nieş~l .olmasayiltm 
b,u. sey~at~an ç.okJ ieyk tluı-
:yac~ktıim. Hitlerle gQır~~
.ım\z açı~~mie dostflıie bir mill
h,_abe -şeklinde olmu,tiır, Şimdi 
kıthine ıark:ıdaşlamııla müz -
kerede bulunacağım,. Mülakat 
hakkında: sıilahiyetta:r menba.-. 
lardan _başka diger şayialara 
ehemmiyet vermemenizi ta~.-

siye ederiı:n. Kabine arkaöa:ş
{arımla · ve> Lora Rosiman 1ile 
·görüşeceğiın ve son~a tekar 
Hitlerle görüşmeğe gidecehim. 
Hitler bana istikbale gelece
ğini söyledi . 

~-"~--:="'-==-~~-4:::?: 

Aydp Daımi ~ 
Enciimeninden 

9269 lira 40 kuruş keş~f 
6edelli Söke - Bağarası yolu
nun . Burtinköy kısmında 

O 000-l 1491: arasınd tes

viyei türabiye· işi açık @ksilt
meye çıkarJlmıştır. . ~ 

Eksiltme 19,9~38JPaza.-tesi 
günü saat lS te Vilayet Dai
'rni Enclimeninde ya·pıla<!ctf?br, 

Bu işe ait resim; Keşif .tve 
Şdrtname\er Naf:Mı: 1 mü'.dürlü; 
ğünde görülebilir Muvakkat 
ter_ninat. 695. lir. QO k:u~1:1ş~. 
Ji~ lst~~dilerin >l mulC.akltft temE 
n~tlan, _ U\t.att!t, ~.d.asdıve~!ka.· 
ları Eve ihale gün.i_i:r,:d.eo S1 gün 
e'\Jvel vilayet Nafia müdürlü. 

günden alınmış -etili.yetil f,~iv 
niye vesikalar.ile- do&imj e.ncü
mende Jp~ı.ı~Jıd;luh~oa~ıarı Hail 
olunur • .ı; n\{sh • 

- • ıJ [781] ' 4 9 l.4 18 -

Merhum avukat Cemal Mü 
rende evrakı bul~oan Jııüek
kill(.:rin Cumart~~i. ve Paıı:ar
d.an maada her gün ~aa~ · 
12 den 14.30 a kadar hüvi
yetlerile birlikte merhumun 
yazı~anesi~e mü:a~aatlan. 

. 14 18 20 

lınttyıu. •ahtb) ve Unrnmi Neşfiy~• 
Ylü rlürü : Etem Menılre• 

8a .. ın!ilığ.ı "O:t:;·"'"""'~~-~~· 
C. !-', P. B.;isımevi 

1 
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Aydın Bölge Sanat Ohu lu sat11ı alnıa I 
komisyonu başkanllğından: 1 

Aşağıda yazılı yirmi altı kalem erzak ve mahrukat 5/10/938 1 

çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır 
Eksiltmeye iştirake istekn olanlar tecim odasına kayıtlı bu
lun1duklarma dair belge ile muvakkat teminatlarını malsan
dığına yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazım
dır. Eksiltmeye çıkarılan erzaka ait şartnameler her gün o
kulda görülebilir. 

Cinsi Miktarı 

E.kmek 45000 kg. 
Kuru fasul~a 
Tuz 

&. 2000 " 

Arpa 
Kepek 

8 
500 " 

!: 1800 ,, 

pğan .e 
1800 " 

8~ 1500 il 

Pernir , 
Yumurta Adet 
Sadeyağ 
Zeytinyağ..; '1 Jt\-&! 
Toz şeker 

.Pirinç 
Un 
Yoğurt 

" 
Nohut 
'Bulgur 
Kırmızı 

Sabun 

· f'. . k mercime 

Makarna 
Dana eti 
Koyun eti 
Salça 
Patates 
0dun 
Maden kömürü 
M~e kömürü 

lOOQ ,, 
20000 
2000 " 

500 ,, 
3000 it 

2000- '' 
800 " 

1200 " 
600 v 

300 ,, 
300 " 

1200 " 
1000 ,. 
7000 " 
2000 " 

500 " 
3000 " 

150000 Jt 

20000 " 
500(; ,, 

Muhammen 
Fiatı 

Lira Kr. 
Tutarı 

Lira Kr. 

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

50 500 
2 400 

o 10 2200 
~ 35 175 e 

28 840 
30 600 ee 
13 104 

o 25 300 
00 10 60 

12 36 
0'1 25 75 

' 30 360 (.> 

) 28 280 
25 1750 

( 40 800 
40 200 
10 300 

l.40 2100 

00 1 200 f.e 
5 250 

Teminat 
Lira Kr. 

337 50 
22 50 

! 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 

(18 23 28 4) 16647 50 1248 55 
~----~...;..~------~·-:.-------~~~-
Aydın belediyesinden 
- 1 - Beleöiyenin mülkiye
tjnde bulunan Zafer mahalle

l , 
sinde 138 ada 13 parsel nu-
maralı ve 263 metre murab-
baı arsanın mülkiyeti açık 
a'rtırma suretile satılığa çıka
rıhnıştır. 

. - t 2 - Bedeli · muhammeni 
nıetre murabbat 40 kuruştur, 

(.8,3 -İhale bedeli bir senede 
dört taksitte ödenecektir. 

1 i?4 .- İsteklile;in şa~ame
y t{Örmek J üzere yazı işleri 
müdUrluğ~ne, ;rtırmaya · ~ir
mek üzere 789 kuruş muvak-

teminat makbuzlarile 
birlikte 3/10/938 Pa~artesi 
günü saat 16 da · ·belediye 
dairri~ encümenine rlıü~acaat-
ları iİan olunur. :

1 
816 

17 21 25 29 

Aydın Belediye dı, 

Reisliğirıden : · · 
1 ....- Belediyenin, mülkiye

tinde bulunan RamazanpaŞa 
mahallesinde Vaii' konağı it
tisalinde 19 ada 6 parselden 
müfrez 66 metre murabbai 
dükkan arsasının mülkiyeti 
~çık arttırma sul~tile satdtr 
ğa çıkarılmıştır. 

2 cr.B d l 8t h . - e e i mu ammenı 
metre ·murabbaı ·ÜÇ• liradtr. 

. ; ,";;:.- İhale beddi peşindir. 
· ' ·4 .....:. İsteklilerin şartname..: 

yi görmek üzere Yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya ir
pıek Uz~~.e 1485 kuruş mu
~akkat ·teminat makbuzlarile 
birlikte ı.: 3/10/938 Pazadesi 
'günü saat 16 da belediye 
aaimi encümenine müracaat!.: 

l ları ilan ol un ur. '· 
Çin~ apu · f '

1 
"\ . • 

1 [81'5] 17 21 25 29 
1 l .., ı d l 1... 1 _..... -memur ugu.n an - . .-. . . • tan anlaşıldı; tapu komısyonu 

Kürtderesi köyünün sakız d H·· · · t sarr f 
v • • • a . useyının a u unu 

~gacı mevkıınde şarkan yol kabul ederek adına tesciline 
şimalen İlyas oğlları Mehmet k .. d" v • d b il -•. it ı . ara. ver ıgın en u an 
ve Ilyas tarla,sı garben d~re tarihinden itibaren otuz 
cenuben Mehmei çavuş oglu .. · · d k dl O O yl Al . gun , ıçın ~ , gere a ar:ı 
sınan ve sınan og u 1 yazılan satıcılar ve gsrekse 

tarlalarile sınırlı 53 dekar 1-k d k' l t f d 
t 1 A d K ,. a a ~ ar ımse er ara ın an 
ar a esasen y mm asar 

12 .. ı·· M lııtı f ·ı karara itiraz edecek veya 
KOY u usa ev i1 arı smaı, . . . 

Aydın tanu .~icil 
111uhaj'ızlığından 

Zeytin köyünden Hacı Ha
sanın babası Osmandan irsen 
intikal eden Zeytinköyünün 
Teke sidiği; mevkiinde duğu
su y:ol batısı yol kuzeyi sulu 
dere güneyi kuru dere ile 
çevrili 28 dönüm miktarında 
60 ağaçlı zeytinliğin tapu 
sicilinde kaydı olmadığından 

tasarrufunun tahkikı ıçın 

mahalline tahkikat yapmak 
üzere gazete ile ilan tarihin
den itibaren 11 inci günü 
mahalline memur gön.deri!" 
lecektif. 

Sozü geçen zeytinlikte bir 
aynı hak ve tasarruf iddia
sında ! b\llunanlar varsoı resmi 
belgeleriJe birlikte muayyen 
gününde bulunacak memura 
yahutta 924 fiş sayısı ile 
tapu sicil muhafızlığına 1 mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

ıl ' f809] 

1 Çine tapu 
Alemur/uğulldan 

Kürtderesi köyünün Egrek 
mevkiinde şarkan çakır Meh
med ve Ali oğlu Hüseyin 
zeytinlikleri şimalen Mehmed 
kızı Hatice ve İlyas Mehmed 
zeytinlikleri garben Mehmed 
sğlu İbrehim tarlası cenuben 
dere ile sınırlı tarla on'dokuz 
dekar mikdarindaki kırk zey .. 
tin ağaelı tarla esasen bur
gazlı Mehmede aid tarla iken 
1324 yılında nalbant Mehmet 
kızı Fatma Şene haricen sa
tılarak içinde kı.rk zeytin 
ağ~cı yetiştirmek şuretixle 
şimdiye kadar "Fatma Şenin 
elinde kullanmakta olduğu 
tahkikattan anlaşıldı~ ve Şec. 

nin tasarrufu tapu komisy:o-· 
nunca tasdik edildi. İlan t~
rihinden· itibaren otuz gün 
içinde gerek Şenin tasarru
f~na ve gerekse ayni yerle 
bır hak iddiasın.la bulunanlar 

Aqil.ln tapu sicil varsa Çine tapu memurluğu-
iıhliw"f I v d )f a müracaatlan ilan olunur. 

m11 a ız ıgın aı1 [ 
k'arapınardan Sakibe "'ekili - -&..-.:-1....ı!.i,__ l.!iL 

811 
J 

avukat Reşat tarafından Bay- (ille Tapu 
raktarzade Mustafanın ı:~ş- Memarluğ11nda11 
rinsani 331 ve 25 - 26 sayılı Kürtderesi köyünün koyun-
İlyas .d~resi köyünün Cuma lar mevkünde şarkan koca 
deresi mevkiinde doğusu inat mehmed oğlu Hasan evladlan 
Ahmed oğlu Ahmed batısı şimalen yol garben aynalı 
Mustafa kuzeyi yol g-Oıieyi oğlu Halil Palamutluğlu ce-
tulumcu oğlu Mehmed zey- nuben Bekir oğlu Ali tarla-
tinliği ile çevrili 4 dönüm 3 larile sınırlı elli beş dekar 
ağ~ç zeY,tinlik mahkemenin palamutlu tarlanın kırk dö-
ilamı pıucibince ölii Must~- nüm yerini yağcı (zıade) Me-
fanm vereselerine ifraz ' su- mişten 1325 yılınaa haricen 
retil~ tak'simen tescili iste.. satın almak \ıe mötebakisini 
nilme~teqi,r · de teşrinisani 304 tarihli ve 

Mahkemenin ilaminda g-ös- 78 s&ydı tapu ile malik ol-
terilen hydutlar tapu kaydına mak üz~re tamamını Mustafa 
uymadığından ve miktar faz- o~lu bekirin şimdiye kadar 
lalığıda bulunduğundan 11~ nizasız olarak kullanma.kta 
tarihinöen itibaren 11 iııd olduğu tahkikattan anlaşıldı. 
günü .~ahallinde tetk~a~tı Bu tasarrufa gerek Memiş 
y~pı1lacagı~c}-1an bu yeri~ ala- vey ~..:veresesi veya alakadarın 
kalı olanlar varsa bu müddet ~ bir itiı;~zları varsa 1·ıa-n tar·-

•t\. d :r... ( '"': . t QJ a r. . ı 
z~rt~." a . ~aıreY,e .yey~?~t .10 ,i Jıtqdeıı itibaren o~uz gün 
gun'\ rerın~e bulunacak pıt}- İfinde Çi,ne ta.P.U ınemurlüğu-: 
mura 915 fiş sayısile müra- na muracaetları ilan olunur. 
caa'tları. l 7] 813 

Aydın "f}/Jı/Ji~, ı»}"\ö1 -- ıtAyet dalını 
Baş'müdürliiğündenı encümeninden 

Bir "s~n~ zarfındC;l.:.Aydı~aan oornH~sQs~ muhasebenin ihtiyacı 
Çineye ve ÇinedenJ Aydına ı t Ol"ln 18Z5 lira 75 kuruş. m~ 
nakledilecek inhisara aid yap- hammen , bedelli evrakı· mat-
rak tütün, mamulat, içkiler bua 29191938 perşembe günü: 
ve ispirtolarla sandık ve sa- s~at lS de ihale edilmek ü-

irenin nakl~ye ücretl~ri evv~l- lı~ere açı'lC eksiltmeye çıkarıl-
ce açık eksıltmeye konuldugu mıştır. Muvakkat teminat mik· 
halde tayin oluna~ 15( eylfıl 0 tan 137 liradır. Taliplerin il 
938 tarihine kadarı eksiltme- aaimi encümenine müracat-
:e girişmek için idaremize ları. f799J 14 18 22 27 

Mehmet, Ali ve Ayşeye ait . bu tarla ıle aynı hır hak 
iken 1327 senesinde San Ali tal~binde buh~nanlar varsa 
oğlu Hüseyne haricen satıla- • Çine tapu memurluğuna mü
rak halen. Hüseyniµ elinde l .. racaaturı son olarak ilan 
kullanmakta olduiu tahkikat- l olunur. 814 

hiç bir müracaat vuku bul
madığından eksiltme müddeti 
27 eylfıl 938 tarihine rastlıyan 
Salı gününe talik ~dilmiştir. 

İsteldilerin muayy~n günde 
saat OP dörtte Başınü düriye
timizde müteşekkil komisyona 

! müracaat etmeleri ve eksilt-

meye girmed~n evvel yüzde 
yedi ~l>uçuk nisbetinde otuz 
liradan ibaret muvakkat te
minat akçesini baş müdüriye
timjz V5JZnesine yatırmaları 
il~n olunur, . 812. 

18 22 
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Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 

Hamdi o. feyzi kaçmaz 

Hamdi o. feyzi kaçmaz 

ömer oğlu hüseyin 

Bot\ur o. i brahim 

Kestaneci oğlu mustafa 

Semerci o. ali riza dayan 

Hüseyin oğlu Bekir ağa 

Sökeli mehmet tabak 

Sökeli mehmet tabak 

Köşkten mebmet o. mustafa 

Mustafa oğlu mehmet 

AJi o. lütfü 

Hacı ~akir o. sabi ' 

Beyköyden ödemişli qmer oğ
lu mustafa 

Sandıkhnın kızılcaviran kö
yünden idris o. ali 

Hasan o. ibrabim 

Keçiborlulu İsmail o. mustafa 

Hacı mustafa oğlu hüseyin 

Aşçı durmuş 

Kulaksız mehmet 

İzmir bornova büyük cami M. 
1387 No. arif o. mehmet 

Terzi mustafa kardeşi süleyman 

Cemal o. ibrahim 

Cuma o bayram 

Karacasulu bacı mehmet o. 
ismail hakkı 

Karacasulu İsmail 

İsparhlı mahmut 

Eskici ali o. mustafa 

Bıçakçı rüştü karısı emir ha
tice damadı arap halil 

Aydınlı halil hilmi o. cemal 

Derviş mehmet o. mebmet 

Arnavut ali 

Saoab 
Kırtasiyeci 

Fotoğrafçı 

Kundura tamirci 

Süt, yoğurtçu 

Kahveci 

Fırıncı 

Kahveci 

Hancı 

Kahveci 

Fırıncı 

Terzi 

Kah·ıeci 

Kahveci 

Eskici 

Berber 

Fır·ncı 

Bakkal 

Hancı 

Aşç• 

Semerci 

Makine tamircisi 

Kahveci 

Müskirat bayii 

Kahveci 

Fırıncı 

Fırıncı 

Eskici 

Bakkal 

Hamamcı 

Kuoduraci 

Kahveci 

Kahveci 

Mahallesi 

Çarşı 

kubbeli pa. 

çarşı 

cuma 

orta 

köşk 

köşk 

köşk 

ltöşk 

davilya 

davilya 

yavlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

ortaklar 

koçarl. 

ortaklar 

germencik 

akçeşme 

ortaklar 

ortaklar 

koçarh 

tekeli 

ortaklar 

köşk 

karabayıt 

Balatcık 

Yukarıda ısım ve şöhretleri yazıla mükellefinin yapılan 
tahkikatla nerede bulundukları anlaşılmamış ve oamlı-rana ' 
kazanç ihbarnameleri tebliğ edilmemiş olmakla hukuk mah
k .:mesi usulü. kanununun 141 ve 14 ~ inci maddeleri mucibince 

Aydın ortaokul direktörlüğünden: 

Cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 

Dana eti 
Koyun eti 
Zeytinyağ 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Çay 
Şeker 

Peynir 
Kuru üz.um 
~uru ıoğan 

Sirke 
Tuz 
Sabun 
!ialça 
Odun 
Yumu-t ı adet 

Kiloıu Muhammen fiatı 

Kuruş S. 
10 00 

Asgari 

16000 
1200 
5000 
1000 

400 
15()0 
600 

1200 
5 

800 
300 

50 
1200 

120 
250 
2SO 
300 

50000 
9000 

Azami 

18000 
1500 
6000 
1200 
500 

1800 
800 

1500 
6 

1000 
500 
60 

1300 
150 
300 
300 
400 

60000 
10000 

100 00 
25 00 
40 00 
33 00 
28 00 
15 00 
9 00 

350 00 
28 00 
50 00 
20 00 
7 00 

10 00 
5 00 

30 00 
30 00 

1 50 
1 ':'5 

•• 7,5 teminat -

Lira Kr. 

135 00 
112 50 
112 50 
36 00 
12 38 
37 00 

9 00 
10 13 
1 58 

21 00 
18 75 
o 90 
6 82 
1 13 
1 13 
6 75 
9 00 

67 so 
13 13 

Torh 
No. 

452 

20 
393 

90 
41 

1194 

1190 
1178 
1177 

1260 
1259 
1232 

82 

85 

58 
17 

19 

30 
43 

790 

419 
753 

642 

181 

746 

807 
400 
268 

810 
1114 

1050 
820 

Senesi 

938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 

938 
938 

38 
938 

938 

938 

938 

938 
938 

938 
938 

938 
938 
938 

938 

938 
938 

938 

938 

938 
938 
938 

938 

Verginin 
matrahı 

Lira K. 
120 00 

50 00 
30 00 

100 00 

12 00 
18 00 

10 00 

45 00 

45 00 

30 00 

6 00 

25 00 

54 00 

12 00 

17 00 

54 00 

24 00 

60 00 

22 00 
10 00 

22 50 
150 00 

19 ()() 

12 00 

37 50 

45 00 

20 00 
5 00 

1 20 

18 00 

12 00 

1350 00 

Verginin 

Mi kdarı 
Lira K 
18 75 

4 32 

9 

20 6 

57 
3 73 

1 20 
3 88 

4 55 

2 19 
36 

3 

19 34 

1 so 

3 76 

9 31 

7 20 

9 

3 89 

1 20 

3 89 

5 26 

4 97 

1 44 

9 

5 40 

6 67 

1 50 

10 90 

11 80 
1 44 

3 6 

ihbarnameleri aynen ilin . olunur. 

İhbarname 
Ta. 

4131938 

1191938 

28131938 

28131938 

28'31938 

28131938 

2813/938 

28131938 

28131938 

18/31938 

" .. 

" " 

" " 
18131938 

" " 

" " 

28181938 

26/31938 

" n 

28131938 

26/31938 

2913/938 

28 " 

,, " 

29 

28 

29 

.. 

" 

" 

" 

" 

No. 
4198 

8178 

4152 

1182 

10179 

12184 

12177 

12162 

12158 

13139 

13138 

13111 

1172 

ıns 

1157 

1112 

1114 

1120 

1130 

8153 

4178 

8111 

6120 

2t83 

812 

8167 

4156 

3155 

8172 

13ı3 

11114 

8183 

Tarihi iliodan itibaren kanun mahsusalarına tevfikan bir 
ay içinde itirazda bulunmıyanların vergileri katiyet kesbede.r. 

792 9 14 18 

Un 800 900 14 00 
Zeytin 100 150 25 00 
Makarna 300 400 25 00 
Nohut 300 400 10 00 
Mercimek 50 60 20 00 
Bulgur 150 200 12 00 1 

1 - Aydın Ortaokul Paosİ)ODunun Mayıs 939 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarda cinslerile asgari ve azami mık
darları yazılı erzak 14191938 tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - İhalesi 29191938 perşenbe günü saat 15 de Ortaokul 
binasında toplanacak sabo alma komisyonunda yapılacaktır. 

::S - Bu erzakın şartnameleri tatil günlerinden maada her 
gün mesai saatları içinde okulda görülebilir. 

4 - İsteklilerin Tecim oClasında kayıtlı bulunduklarını 
bildiren vesika göstermeleri lazımdır. 

5 - Her cins erzakın hizasında yazıh muvakkat teminat 
mıkdarım nakden vermek isteyenler malsandığına teslim ede 
rek makbuılarile, veya banka teminat met1.4plarile nıe~kur 

gün ve saatte okula ıelmileri ilia ol.unus. 
8QS 15 

1 • 


