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B. Abdurrahman 
Hatay umumi valisi 

oldu 
İstanbul 9 - Antakya ve 

İskenderonda sükfın hükmfer-

madır. Antakyada idarenin 

Türklere geçmesi üzerine Ha

lept:eki bazı çapulcular nüma

Jl§: yapmak istemişler fakat 

muvaffak olamamış~ardır. 

B. Süreyya Antakya bele
diye riyasetine, Dr. Abdurrah
man Melekte Hatay umumi 
valiliğine tayin edilmişlerdir. 

18 Yaşından küçük 
işçilerin gece mesai
si kalıkında 

Ankara 9 [ A. A. J - İş 
kanununun üçüncü madde~ 

mucibince sanayiden sayılan 

işlerl e ötedenberi geceleri ça-

hştırılan 17-18 yaşlarındaki 
kız ve erkek çucuklar ile her 

yadaki kadın işçilerin bir se
ne müddetle eskisi gibi gece 

işlerinde çalıştırılmalarına el
Hnci maddenin ikinci bendine 

t evfikan umumi izin verilmiş 

ve keyfiyet Anadolu ajansı 

vasıtasile 17 haziran 937 ta
rihli gazetelerle ilan edilmiş 

idi. 

Bu izin ayni hükme istina
den 17 haziran 938 tarihine 
kadar devam etmek üzere bir 
yıl daha uzatılmıştır. 

Bu umumi müsaade İktisat 
Vekaleti tarafından görült:cek 
lüzum üzerine bazı iş yerle
rinden bir ay evvel tebliğ 

edilerek ahnacaktt r. 
On altı yaşında veya daha 

aşağı yaştaki kı:ı ve erkek 
işçilerin her ne suretle olursa 
olsun sanayi işlerinde gece 
çalıştırılmaları mutlak surette 
yasaktır. 

-~=================~ 
1 Halkevi köşesi: 

:'Bugün: 
''1 - · Saat 16 da Göste
ril, 17 de Müze komitele
ri toplanacaktır. 

2 - Saat 18 de kitap 
saray şubesi umumi he
yet toplantısı vardır. 

3 - Saat 16 da Halke· 

1 

vi binasında güreş ders- ı' ı 
leri sürecektir. 

• • 

Uzak Şarkta Harp 
Jabonlar Hankovu zapt için mü

him hazırlıklar yapıyorlar 
Şanghay 9 - Japon bah- ı 

riyesımo mümessili amiral 
Tomura Japon tayyarelerinin 
ha~a hücumlarında askeri 
tahşidat ve müesseselere nişan 
aldıklarının ve Kantonda da 
böylece hareket edildiğini söy 

lemiş ve bombardmanlardan 
elde edilen neticelerden japon 
donanmasının memnun oldu
ğunu bildirmi~tir. 

Şanghay 9 (A. A.) - Çin 
kuvvetleri Kayfenki tahliye 
ettikten sonra Senkcov demir 
yolu iltisakının yarı yoluna 
kadar geri çekilmişlerdir. 

Senkcov şehrindeki sivil 
kalkın büyük bir kısmı şehir
den ayrılmıştır . . 

Japon kuvvetleri Lunghai 
demiryolu boyunca ilerlemek
tedir. Japon öncüleri Senkco
vun 50 kilometre cenubunda 
bulunan Pekin-Hankov demir 

yoluna yaklaşmıştır. Motörlü 
Japon kıtaatı Hobeyden ha
ket ederek mezkur şehirden 
garbe ve cenubi garbiye doğ
ru 30 kilometreden fazla iler· 
lemişlerdir. 

Hopenin cenubuna Y angtze 
nehrinin 20 Japon harp ge
misi gelmiştir. Ve bunlar neh
rin cenup sahiline asker çı-

karmıştır. Hedef Hankovun 
zaptı olmak üzere burada 
büyük askeri hareketlerin vu· 
kuu beklenmektedir. 

Japon hava taarruzları karşısında 
protestolar devam ediyor 

----------------------V aşin gt on 9 I A. A. J - Dimlomasi tariki ile yapı-
B. Hul Japon tayyarelerinin lan protestolar neticesiz ve 
birbiri ardına bir kaç kere gülünç.tür Boykotaj yapmak 
Kantondaki Çin Amerikan sure'ile mütecaviz Japonu 
üniversitesinin bombardmanına boğazından yakalamak gerek-
tabi tutmuş olmalarını Ame- tir. Çine yaı dım etmek ve 
rikanın Hangkong baş konso ona Japonyaya karşı müca-
su nezdinde protesto ettiğini dele etmesi için lazım olan 
bildirmiştir. bütün vesaiti vermak lazım-

Paris 9 ( A.A.) - Umanite dır. Süratle harekate geçmek 
gazetesi yazıyor: icabeder. 

-

İspanyada harp bütün şiddetile devam ediyor 

Bir Fransız vapuru bombalandı 
-----------------------Paris - İspanyada nasyo- metçiler hafifçe geriliyerek 

nalist taarruzuzu devam etm- lSlüme hazırlanmış mevkilere 
ekte ise de cumhuriyetçilerin çekılmişlerlerdir. 

şiddetli mukavemetiyle karşı- Paris 9 [A. A.] - AJikan-
laşmaktadır- Burgostan mühim teden bildirildiğine göre An-

' bir ileri hareketi bildiren hiç kok ismindeki İngiliz destro-
bir haber gelmemiştir, Cüm- yeri mezkur limana girerek 
huriıetçilerle bildirdiklerine iki gün evvel Franko tayya-
göre asilerin T eruel ve Kas- releri tarafından bombardman 
tellon vilayetlerindeki taarruz- edilen iki İngiliz ticaret ge-
ları son derece şiddetle de- misinin başında demirlemiştir. 
vam etmekte, fakat cumburi- Madrid 9 - Brian Fran-
yetçiler kahramanca mukave- sız vapuru Alikante vilayeti-
met etmekte ve bunu tesirsiz nin küçük bir iskelesinde dün 
bırakmaktadır.. Yalnız bazı akşam bombardman edilerek 
mmtakalarda ezici malzeme yanmıştır. Vapurda bulunan 
üstünlüğü karşısında bükü- İngiliz müşahidi ve tayfadan 

Halk evi 
Köycülük şubesi umu
mi heyeti dün toplandı 

Halkevi köycülük şubesi 
umumi heyeti dün başkan 
Ahmed Emin Arkaynın baş
kanlığında toplandı. 

Bu toplantıda bulunan üye
ler, şubenin evvelce konuşu
lan ve kabul edilen çalışma 
proğramına nazaran ayrılan 

kollarda vazife aldılar. Bu 
kollar, zirai, kültür. Ekono
mik sıhhi bayındırlık ve tarihi 
araştırmalar kollarıdır. 

Mevcud üyelerin çoğu zira
at kolunda vazife almışlardır. 

Dünkü toplantıda bulunmı
yanlara tekrar tezkere yazıla 
rak evvelce kendirine gönde
rilen proğram mu~ibince vazi
fe alacakları kolları bildirme
lerınin tebliğide kararlaştırıl
mıştır. 

- - ;--

Denizli gezisi 
Hava kurumile Kuılay ku

rumunun müştereken 19 Ha
ziranda denizliye tertip ettik
leri gezi çok alaka görmek
tedir. şimdiden kaydolanlar 
pek çoktur. Halkımızın bu 
mühim fırsatı kaçırmıyarak 

kayıtlarıoı yaptırmakta acele. 
etmelerini tavsiye ederiz. 

Umurlu gardenpar
tisi ve sünnet düğü

nü eğlenceleri 
Evvelce yazdığız gibi bugün 

Umurlu kızılay kurumu tara
fından tertip olunan garden
parti ve sünnen düğün eğ

lenceleri vudır. 
Bu garden parti şehri-

mizin bütün kibar aileleri
nin iştirak edeceklerini mem
nq_niyetle öğrendik. 

beş kişi ölmüştür. 

Salamaoka 9 (A.A.)- Fran 
ko umumi karargahının res• 
mi tebliği, Frankocuların Ad
zenatayı işgal ettiğini ve Te
ruel cephesinde Uzeras ve 
Kamerona istikamet inde iler· 
lemekte olduklarını teyit eyle 
me ktedir. 

Kamerana civarınna mühim 
mevziler ve dağlar ele geçi
rilmiştir. Bu muharebelerde 
düşman 780 ölü vermiştir. 
Düşmanı:ı 11 tayyaresi düşü
rülmüştür. 
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Mandalar komis
yonU tetkikata 

başladı 
Cenevre 9 - Daimi man

dalar komisyonu 937 send 
zarfında Fılistinin idaresi 
hakkındaki İngiliz raporunun 
tetkikine baılamıştır. 
lıkönce Londra hükUınetini 
temsil ·eden Lord Plymoutb 
dinlenmiş ve if"ıliıtinde umumi 
vaziyet, karışıklıkların teskini 
ve ekonomik durumu hakkın
da bol izahat vermiştir. Ko
misyon azaları Lord Plymo
utha bir çok sualler sormuş
lardır. lngiliz mümessili mem
leketteki fasılsız karışıklıklar 
sebebile ekonomik vaziyetin 
bozukluğunu tasdik etmiş, 
fakat asayiş ve nizamın mu
hafazası gibi güç bir vazifeyi 
üzerine almış olon lngllz kı
talarına karşı yapılan itham
ları protesto etmiştir. Bazı 

hadiseler çok mübalağa edil
miştir. 

Filistinin taksimi projesine 
gelince, İngiliz hühiımetince 
konseye kabul ettirilmiş olan 
bu prensip hakkında gerek 
Londrada ve gerekse Filistin 
de tetkikler devam etmekte
dir. Bu sebeple Fistinde İngi
liz mandası daha uzun zaman 
şimdiki şeklini muhafaza ede 
cek ve ileride memleketin 
taksimi esası tatbik mevkiine 
geçerse buna göre değişerek 
nihayet Filistin tam siyasi 
istiklaline kavuşunca ilga edi
lecektir. 

Yedieglul okulunun 
Çay ziya/ eti 
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Şoy:vet - Japon .. · Güneşin cinayetler üzerindeki tesiri 
mÜnasebatı Gnnq tu•larmm yer yllzln- 1 

Tokyo 9 [ A. A. J _ Sla- deki soğuğa, mcağa teair etti
vuakinin avdetinden beri bil· ii gibi imanların tabiab n-
ynk· elçilik vazifesini garmek- zerinde de mlleaair olduğu 
te olan Sovyet maslahatgüza- iddia olunuyor. 
n B. Smetanin baglln harici- Bu kanaat bugiin bir çok 

ilimler arasında kuvvetlenmiş, 
ye nazırı muavin ile iki saat hatta bu husustaki tetkikler 
göriifmüştllr. ilim halini almışbr. 
sanıldığına göre bu görüşme- Güneş şualannm yer yüzün-
de Japonya ile Sovyetler bir- deki tesirini mütalaa eden bu 
liği arasında muallakta bulu- ilmin başlca ilimleri arasında 
nan meselelerin heyeti umu
miyesi mevzuu bahis edilmek
tedir. -···-lngiliz matbuatı 
Ne diyor 

Londra 9 [ A. A. ) - Ha 

riciye nazırı Lord Halifaksin 

alelacele Londraya dönmesi 

münasebetile gazeteler lngiliz 

gemilerinin yeniden bombard-

man edilmemeleri için küku
metin ne gibi tedbirler ala

bileceği mesdesile metgul 

olmaktadır. Hatta gazeteler

den bazısı yeni bir Nyon 

konferansının toplanması ih

timalindee bahseylemektedir. 

Taymis gazetesi bugünkü 

vaziyeti Nyon metodlarını za-

ruri kıldıği miitalaasındadır. • 
Niyuz Kroniki lspanyol liman 

larına İngiliz harp gemilnri 

göndererek taarruzda buluna 

cak her hangi bir tayyareye 
ateş etmelerini teklif ediyor. 

Deyli Mnyl gazeteside Fran 
koculııra ait gemilerin müsa-

deresi mevzuu bahis olduğu
nu kaydeylemektedir. 

imtiyaz aa hlbl ve Umumi Netrlvat 
Müdür ü ı Ete m Mendrea 

BHıldığı yer : 
C. H. P. Basıme•I 

geçende kendisinden bahsat
tiğimiz ve elektrik Qodalye
sinin mahkumları öldürmediği 
hakkındaki iddianın sahibi 
doktor Ausen Arsonval de 
vardır. Elektrik ve radyo fU
aları hususunda büyük ihtisa
sı olan bu ilim bu sahada da 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

" Kozmobiyoloji" ismi ve
rilen bu yeni ilmin en büyü 
ilimi sayılf'n Fransız profesö
rü Moris Fordur. 

Doktor F or verdiği bir be
yanatta ıöyle diyor: 

"Güneşin üzerinde bugün 
yedileke görülmektedir. Bun
ların her biri dünyanın üze-

rinde ayrı ayrı tesir icra eder. 
13, 15 ve 17 mayıs günlerine 
tesir etmiştir. Diğerleri de 
tesirler ini göstereceklerdir .. 

" 926 dan beri güneşteki 
bu lekelerin sayısı ve büyük
lüğü o kadar fazlalaşmıştırki 
güneşin üzerinde büyük karar
hlar teşkil etmiştir. 

" O vakitten beri yer yü
zünde de kazalarm, felaketli 
hadiselerin çoğaldığı görülmüş
tür. Mesela, cinayetlerin ço
ğalması, güneşteki bu lekele
rin tesirleridir : Güneş şuaları 
nm gayri tabii bir hal alması 
yer yüzünde yaşıyanlarm ruh
ları üzerine tesir ediyor ve 
insanlar zihin müvazenelerini 

kaybediyorlar. 
Kabul edilebilir ki biç bir 

sebep yokken işlenen ciaa
yetler baıka nasıl izah oluna
bilir.? Dikkat edilecek oluna 
görOlür ki bu nevi cinayetler 
arasında bir benzerlik vardır. 
Sar botluk saikasile işlene~ . 
cinayetler naSJl biribirine ben
zerse bu sebebi anlqdamıy~ 
tuhaf cinayetler de bir çok ' 
noktalarda biribirine benzer. 

Doktor For, garip cinayet
lere misal olarak 65 yaşındaki 
bir adamın 26 yatındaki ka 
rısını kendisine kahve piıir
mediği için öldürmesini gös

teriyor. Eğer bu adamın üze
rinde görünmez bir kuvvet 
tesir icra etmemiş olsaydı, 
öldürmiyecekti. 

" Kozmobiyoloji" ilimi gü
nesi ithama devam ediyor: 

- Cinayetlerde olduğu gibi 
kazalarda da vaziyet aynidır. 

Bakarsanız bir yerde bir t reo 
kazası olur; ayni gün batka 

yerlerde de büyük bir t ren 
veya tramvay kazası olmuştur. 

Bir yerde birden bire büyük 

bir yangın çıkar, ayni zaman

da başka bir yerde, veya blr 
çok yerlerde de yangın olur. 

Bazan güneşin tesirlerini 
ayni zamanda başk sahalarda 
görüyorz. 

" Mesela, 15 kanunusamden 
26 kanunusaniye kadar şimal 
fecri hadisleri görüldü. 26 
kanunusanide de F ransada bir 
laboratuvarda infilak olmuş· 
tur. Daha ertesi günde Iskoç
yada bir tersanede infilak 
oluyor. 

Daha ertesi gün, yani 28 
kanunusanide de Romaya 50 
kilometre mesafedeki bir ba-
rut deposunun ateş aldığını 

Yedieyliil ilk okulundan bu 
sene mezun olan küçükler 
dün akıam ilbaya ve öğret
menlerine Ilıca başı bahçesinde 
bir çay ziyafeti vermişlerdir. 

-============================================================-===========~====-
"Aydın" ın tefrika•• : 3 çok butalarım olduğu için 

Bir Çocuğun Macerası 
bu işide çabuk bitirmem lizım. 
Piyere bunlan söyliyen dok-

1 tor; kendilerini dinliyen kil
• çük kıza dönerek : 

Yazan : Jeanne Mairet 

Bir taraftan ekmeğini yiyen 
ve fakat göz uculede Piyeri 
tarassut eden Lizet yavaıca 
güldü ve ekmekle çukulata
sından kopardığı iri birer 
parçayı ona uzatb. j 

-Çukulata ekmeğin lezzetini 
artbriyor. maal~sef çok de
ğil.. dedi. Yidiği ekmek par
çaSJnı bile çok lezzetli bulan 
Piyer cevap verdi. 

-Ekmek te çok güzel. Bak
sana taze .. 

- Acaba doktor seni niçin 
görmek istiyor. 

Piyere kirıı bir sevgi du
yan Lizet tecessüsünü tahrik 
eden bu hali; doktorun yetim 

_____ .. - Haydi bakayım kilçük 
Çeviren : V. H. 

dedi. Bizi yalnız bırak ve ça
arkadaşına ne diyeceğini öğ-

buk ol. Doktorun Piyere söy
renmek istiyordu. 

• liyeceklerini dinlemek busu· 
Omuzlarını kaldıran çocuk; 
- Ne bileyim ben ? Dedi. sund:ı büyllk bir merak his-

Belki bana bir iı bulmu7tur. seden Lizet; yilztinü ayle tu-
Sonra kendine giivenen bir haf bir surette elqittiki iyi 

tavırla ilive etti. kalpli olmakla beraber çatık 
- Biliyor mı sınki ben ya

tıma nisbetle çok kuvetliyim 
ve timdi artık bayabmıda ka
zanmam lazımdır. 

Doktor odaya girdiği za
man çocukları sandığın üstün
de oturuyor buldu. 

- Pekili, işte buradasın 
oğlum. Seninle konuşocakla

rım var. Görülecek daha pek 

çehreli olan doktor bile gül
mekten kendini alamadı. Pi
yer; sabahtanberi kendiıini 
teaeıli eden, onunla feliketi-
nin acılarını paylaşan küçük 
kızın kulağına fısıldadı. 

- Ben sana hepsini anla
tırım. Haydi git. 

ikisi yalnız kalınca odadaki 
tek iskemleye oturan doktor; 
Çocuğu yanına çekerek ; 

- Gel bakalım kiiçik, 
dedi. Kaç yaşındasın sen? .. 

- On buçuk yaşımdayım 
doktor. 

- Ali; boyuna göre çok 
güzel cevap vermeyi biliyor· 
sun. 

Şimdi sana sorayım oğlum; 
batka bir çocuğa yapmaşı 

:tor gelecak her hangi bi.f iti 
batara bilecek kuvvet ·ve ce
saretin var mı ? Kolayblda 
korkmaz mı SID? 

Piyer dnınndn. Daha pek 
kilçllk iken annesinden yalaa, 
aöylememeii daima doiiuyu 
söylemek lizımgeldiğini ii
renmitti. 

- Bnyüklerle bile dliV
mekten korkmam. Fakat ka
ranlakta bazı defalar korkuyo
rum. Annem bu korkumla 
eğlenirdi. Fakat ne yapayma? •. 
Bu benden daha kuvvetlidir. 

- So•u yana · 

·. 
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"' 15 ; ~O yaş a~asın4aki bütün ·vatandaşlar 

hav~ya k~rş; korun~~ bi-lgisini
1 

öğrenecekler 
' . -

Kamutay encümenleri proje üze
rindeki" tetkiklerini bitirdi 

( Dünkü sayiCl~iı dev~m ve son) 

Vilayetlerde 
6 - Valiler mıntakaları da

hilinde H. M. G. K. ile anla
şılmak suretile dahiliye veka
letince tayin edilecek esaslar 
dairesinde passif korunma 
planlarını ve talimatlarını ih
zar va nizamnameleri'ne göre, 
passif korunma tahsisat, teş
kilat, vasıta ve tedbirlerini 
tahakkuk ettirmekle mükellef 
ve ayni zamanda 4 üncü 
maddede yazılı müessese ve 
ve teşekküller üzerinde de 
teftiş hakkını haizdirler. 

7 - Yapılarda, bava ko
runma bakımından yapı şart

ları, ve korunma tesis ve 
vasıtaları bir nizamname ile 
tesbit olunur. Hususi binalar
dan hangilerinin bu nizam na -
me hükümlerine tabi tutula
cakları, mahalli hava korun
ma planlarında tayin olunur. 
Resmi binalarda, hava korun
ma bakımından yapı şartları, 

hu korunma 2 inci maddesi 
hükmüne göre t~sbit olunur. 

Mükellefiyetler 
8 - 15 yaşını bitirip 60 

yaşını bitirmeyen bütün yurd
daşlar nizamnamelerine ve ta
limatlerma tevfikan havaya 
karşı korunma bilgisini edin
ınek ve kendisini korumak ve 
hunun İcab ettirdiği tedbirleri 

"'=~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~...-~~~-

lı er halde unutmamışsınızdır. 
.. O günlerde güneşin üze

rindeki lekelerinde fazla mik
tarda görüldüğünü ilave eder
sek bunların güneşten ileri 
teldiğini · her halde kabul 
edersiniz. 

" Güneş lekelerinden bazı-
1-rının mayısta tesirlerini gös
terdiğini söylemiştim. 13 ve 

17 mayısta F ransanın dört 
telırinde birer büyük yangın 
Çikınışbr. Bunların hepsi de 
~ağazalardan çıkan yangınlar
dır. 

"15 Mayısta ise Orlide bir 
:•Yyare kazası olurken, Trab
'-•aarpte de iki otomobil kaza
'- olmuştur. Yine ayni gün, 
~ taııaamn iki yerinde orman 
)angını, Pariste de başka bir 

~Kın görülmüştür. Atlanta 
27 kişinin öldüğü otel 

~&bgını da ayni gün olmuş-
"'· ., 

Gelececek ay Niste topla-
~cak olan bu kongrede ilim
~ r, güneş şualarının dünya 
~ insanlar &zerindki tesirleri 

ldandak göriişeceklerdir. 

almakla mükelleftir. Bu mad
dede sözü ğeçen yurddaşlar, 
senede en çok (30) saat ders 
ve talim görmekle mükellef
tirler. 

9 - Havaya karşı passif 
korunma mecburiyetine tabi 
tutulacak şehir ve kasabalar
da ve resmi ve hususi mües
sese ve fabrikalarda passif 
korunma teşkilleri için lüzu
mu olan mütehassısıs ve yar
dımcı şahıslar askeri hizmet
lerle ilgili olmıyanlardan ha· 
zerde seçilir: Bu müteltassıs 
ve yardımcıların yetişme hu
susunda tabi olacakları çalış

ma müddetleri senede (30) 
saatı geçmemek üzere nizam
namesinde tesbit olunur. Bu 
mükellefiyetten kimlerin istis
na edileceği, ve mükellefiyete 
tabi olanlar icin müecceliyet, 
hukuk ve tazminat kayfiyeti 
nizamnamesine tevfikan tesbit 
olunur. 

10 - Şehir ve kasabaların 
nüfusuna göre bu teşekkülle

re ayrılacak mütehassıs ve 
yardımcı eşhas nüfusun 511000: 
1511000 ne kadar olur. 

11 - Her hususi müessese 
veya teşekkülde ve her ha
vaya karşı passif korunmada 
vazife alacaklar mahalli ko
runma teşkilatı tarafınan tes
bit olunur. 

12 - Havaya karşı korun
ma için yapılacak tatbikat ve 
manevralarda bu kanunun 
hükümlerine uygun olarak ha
va müdafaa Gn. K. larmca 
ve valiler tarafından verilecek 
emirlerin bütün devlet teşkl
leri ve halk tarafından (ya
bancılar dahil) yapılması mec
buridir. 

13 - Bu kanunun tatbiki 
için icabeden nizamname ve 
talimatnameler ilgili veka· 
letlerle anlaşarak hava genel 
komutanlığı tarafından tanzim 
olunur. 

Cecai kısım 
14 - Passif hava korun

ma teşkillerine dahil olup da 
bu kanunun şumulüne giren 
her hangi bir suçun işlendiği
ne teşekkülde deruhte ettiği 
vazife itibarile muttali olduğu 
halde ihbar etmiyenler ceza 
kanunun 235 inci maddesi 
mucibinee cezalandırılırlar. 

15 - Passif ha va korun
ma teşekillerinde kendisine 
verilen vazifeyi kabul etme
yenler, veya yapmıyanlar bir 
aydan bir seneye kadar hapis-

...... - x 1 - -

_ Agdın'·.1c~a 
memalğundan: 

93811645 
Alacaklı: Germencik kızılca 

gedik köyünden Şerifali kızı 
kezi ban. 

Borçlu: Germencikte mukim 
Elengüllülü hacı ismail 

Satılan gayri menkul: Tapu.;. 
nun haziran 313 tarih ve45146 
sayısında kayıtİı Germencik 
kilise alanı elengüllü mevkün
de ve içerisinde 92 adet bi
yük ve 14 adet küçük incir 
ağaç ve fidanı ve bir çitten 
yapılmış damı havi 6433 met
re murabbaı incir bahçesidir. 

Hududu şarkan çay garben 
Çavuşoğlu bahçesi şimalen 

Osman Zeki bahçesi cenuben 
Kır Hüseyin bahçesi ile çev
rilidir. 

Kıymeti : Bu yerin tama
mına yediyüz lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün. Aydın İcra dairesinde 
12-7-938 tarihinde sah günü 
saat 16 da ve temdit arttır
ması 27-7-938 tarihinde Çar 
şamba günü aynı saatta ya
pılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/1645 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

'lartnameye ve 3811645 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

le cazalandırılırlar. 
16 - Kendisine tevdi edil

miş olan passif hava korun
masına mahsus her nevi eş
yayı temellük edenler bir se
neden üç seneye ve bu eşya
nın hüsnü muhafazasına dik
kat etmiyerek her hangi bir 
suretle ziyaına veya istifade 
edilemiyecek bir hale gelme
sine sebebiyet verenler bir 
aydan üç aya kar hapisle ce
zalandırılırlar. 

17 - Passif hava korunma 
teşkillerine dahil olub da teş· 
kilde deruhte ettiği vaı ife iti
barile itla kesbettikleri halde 
ifşasında zarar melhuz olan 
sırları ifşa edenler, Türk ce
za kanununun 198 inci mad
desi mucibince cazalandırılır
lar. 

18 - Passif hav korunma
sına mahsus olan veya bu işe 
yarıyan tesisatı kasden tahrip 
edenler veya hasara uğratan-

lar iki seneden sekiz seneye 
kadar ağır hapisle, cezalandı-

rılırlar. Eğer bu zararlar fai
lin ihmaliyle vukua gelirse 
ceza 6 aydan 3 seneye kadar 
hapistir. 

19 - Passif hava korunma 
teşkilleri tarafından emredil-

!' .....• 

. . 2 - Artirmay• i~_i~• yu- · 
karda yazılı kı1metiİa . % 7 ,s ' mıbe
tinde pey . akçesi •er• . mtlli bir 
b~nkanın teminat· mektubu teYCli 
edilecektir. 124 • 

3 - ipotek sahibi' alacakhlarla 
diğer alikadarların ve irtifak liak
kı sahiplerinin' gayri menkul üze-· 
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair ' olan iddjalarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri . icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

'sabit olmadıkça satıŞ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 
4- gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammeıa 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 ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arbranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş aJacakları mecır·:undan 

fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve satış 2280 sayılı kanuna 
tabi olnr. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin

[ Lütfen çevidniz J 

miş talimlere veya toplantı
lara iştirak etmemeye emir 
olunmuş tedbirleri almamaya 
halkı teşvik edenler 3 aydan 
bir seneye hadar hapisle ce
zalandırılırlar. Eğer bu yüz
den talim veya toplantılar 
veya alınması emrolunmuş 
tedbirler akim kalırsa bir se· 
neden beş seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

29 - Passif hava korunma 
vaziyeti itibarile halkı telaş 

ve heyecana düşürecek veya 
yanlış tedbirler almaya veya 
tedbir almamaya sevk etmek 
suretile tehlikeye maruz kala
cak şekilde kasden asılsız ve
ya mübalağalı haberler yayan· 
lar veya nakil edenler 3 ay
dan bir seneye kadar hapisle 
cezalandırılırlar. 

21 - Passif hava koruma 
kanunu ve nizamnameleri kü
kümlerine tevfikan ittihazı 
ilin olunan tedbirlere ~iayet 
etmiyenler hakkında vilayet
ler idaresi kanununun 68 inci 
maddesi hükmü tatbik oluour. 

22 - Bu kanun neşri ta
rihinden itibaren 6 ay sonra 
meridir. 

23 - Bu kanunun tatbikı
na icra vekilleri heyeti me·
murdur. 



YOZ:4 AYDIN SAYI :2'5 

Aydın Beledlge 
relsllğldden 

1 - BelediyeDİD milkiye
den eYYel en J.Gkaek teklifte 
bulunan ldmte an etmlı oldup 
&edelle almata rui oluna ona 
razı olmaz YeJ• balunmaua he
men on bet gfln mlddetle arbr
maya çıkanhp en çok artırana 
ihale edllir. iki ihale aruındald 
fark .e geçen pnler için y1izde 
betten heaap olunacak faiz n 
diter zararlar aynca hGkme hacet 
kalmak11zın memuriyetimlzce alı
cıdan tabıU olunur .. Maede (133) 

tinde bulunan Cumbariyet 
mahalle.inde 320 ada 12 
panel numaralı ve 163 60 
metre murabbaı ananın miil-
kiyeti açık artbrma suretile 
aablacaktar. 

2 - Bedeli muhammeni 
beher metresi 60, kunttur. 
. 3 - isteklilerin ıartnameyi 

görmek üzere Yazı itleri mü
dtırliiğüne, artbrmaya iştirak 
için 729 kurq muvakkat te
minatlarile 13-6-938 Pazarte-

1 parçapgayri menkul Yukarda 
ıöıte·rilen 12 / 7 / 938 aah günü si günil saat 15 te Belediye 
saat 16 da Aydın icra memurlutu daimi encümenine müracaat
odaaında itbu illa ve gaterilen 
arbrma ıartnamui dairesinde lan ilin olunur. 535 
aablacatı ilin olunur. (578) 27 2 5 11 
,,, ...... ... , . ......... ~'I 
p DOKTOR - OPERATÖR 41 

1 Memle~~~=~!n~~!~~ratfirü 1 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ı 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katmda 4 . f kabul eder. G 
l't7 Muayene saatlan ; ~ 
~ Sabahları 8 kadar 4t 
~ Akşamları 3 - 8 560 @ 

llıa~a"1ıııınttıiımıaııWliı6~ii :ııııı amuı~:aıaıımııı.ıııııııııı ıı ıııııııe 11111tııı1ıııııııııııdl!İ 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

C. H. P. 

DOKTOR 

MONIFI. ERMAN 
MIEMLIEKET HAaTANEal 

Dotum, Kadın lautabldan miitela ..... 
n Operataril 

Hutalanaı her riia Park kartı11ada Bay Huaa K.iai-
lia erinde kabul eder. 466 

Maayene saatleri : aabab 7 - 8 
Ôtledea sonra 3 den itibaren 

...................................... 
t BAKTERİYOLoG ı 

! Doktor Şevket Kırbaş : 
;1 Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 1 

'•.~f Hükumet caddesinde Hava Kurumu kal'flSlndaki 1 
~~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 1 
~~ üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedavi : 
[!j eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 1 
rtl edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ı 
[•1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 
r~.,.·~~,ı;ıııı;ıııı;-~~, .... !111 ..... 111~ J! .... ,~ıı::..ıı...iıllıoNi.lllı.;;dll~u~~ı:.ı:ıı~~~-·.~·ı~•~••+•1 .. ••+•e:iı. 
~"""1"!~11'11' .. ll""i!l'!'.'1J~·"•ııll''~"~'""'l1''~'~11'!~1~~·~ 1.r ........ ~•:•~rltt~lk~l~ıuı.°'!ıLtı.':ıı-~11<1~~U:-.:".ıı~~~ 

i•~ SELAHETTIN ERAY · • 
t!] EŞREF ERMAKAST AR ! 
[ij VE t 

i•~~ KADRİYE ERMAKAST AR • 
tt • [+ Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte [f] 
t•l Bayan ropları ve tuvaletleri ı•J 
l•l DIKIMEVI •J 
~!J Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders r!] 
~~) verilir ve az zamanda yeti,tirilir. r. 
[+l ADRES: Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 j• 
ı.•l [ 491 ] • 
f1'-1~~'J"!'ll!l'''"l\l~:.'lli11"'111PHl,lllt~~~~ .IJ.I 
l!::iii .. ~ .. "!':ıı~~.~-~~·~tı!'dı~..c.:<ıııı.• ... • .... ~ .. • ... ~~ .. ·-·~····-·.ıı:. ~ 
:······· .. ·· .......................................... : 
: DOKTOR ı 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalık.lan Mütabassı.. : • • • lı • 
• Paris Tıp Fakültesi Haataaelerin~n uıtiaaslı • • • 
: Muayyenehaneai~ydan-ia Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkinıaıa ! 
• • : üzerinde her giia sabahdaa akfama kadar Haatalarinı kabul eder •ı .. .................................................... .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
............ imi ......... . 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


