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Sultanhisar 
Tarihi bir gü yaşadı -···-Melgat; lcöprüsiinJe Jiişma

.,.. gapılan ilk ve muva//a
lcigtatli 6ir taarruzun 19 
·••• gıldönümii kutlulanJı 

16 Haziran 335 tarihinde 
milli kuvvetlerimiz Sultanhi
s:mla Malgaç köprüsünü mu
hafazaya memur düşman kuv
vetlerine ile kurşun atmış ve 
bu suretle Aydın cephesinde 
Yunan işgaline kartı milli 
harekit filen başlamıt idi. Bu 
tarihi gilnün yıldönümü geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da Mal
gaç köprü başında bir tören 
yepılarak kutlulanmıştır. 

Nazilll balkevinin baznladı
tı proğram mucibince törene 
Aydm balkeıi bandosunun 

~ldJğı iıtiklil marıile baılan
mıı ve nazilli halkevi baıka-
111 avukat Sami Kutluğ tara· 
fından Aydın, Nazilli ve Sü· 
mer 'halkevleri adına tören 
Açılarak bir söylev vermittir. 
Sl;leYden sonra oaancu yıl 
m•rfl çahnarak törene son 
-.erilmiıtir. 

· Tirene ilbay Ye parti baı
kammız Ôzdemir Günday 
komutan, Nazilli ilçebay ve 
arbayile Aydın, Nazilli ve 
Sümer balkevlerinden birer 
heyet ve Sultanhisarlılar İf· 
işti rak etmiştir. Sultanhisar 
parti vu köy kurulları tara
fından törene iştirak edenlere 
gazoz ve ıerbetler ikram 
olunmuştur. 

Park karşısındaki 
Binanın projesi 
Tasdik olundu 

Partiye aid Park karşısında 
ki yarım binanın Ankarada 
Parti ve Türk spor kurumu 
müşavir mimari Şinasi Şahin· 
giray tarafından tanzim olu
nan plan ve projesi, Parti 
genel Sekreterliğinin tasdikine 
~derilmişti. Paioın tasdik 
olunarak postaya verildiğini 

sevinçle öğrendik. 

ıE••e'ce de yazdığımız gibi 
biaanın inşaatına hemen baı
laamak üzere eksiltmeye ko· 
DHAk lat kısmı Parti İlyin 
-...ı•aa alt lmmı da spor 
lıqrumlanna tahsis ohinacak· 
ıtır, 

Antakyada Yeni Bir Hadise 
Osbeciler hükumet binasına taarruz ettiler 

iki kadın bir çocuk yaralandı --------Antakya 16 [ A. A. ] - nelmilel komisyon heyeti ve 
Şoför muavini Osmanın esi- izalannıda almıılardır. Hü-
dürülmesi üzerine bir taraf- kômet dairesi önüne geldiği 
tan cinayetin itlendiği mahal zaman 6sbeciler önlerine ço-
de taharriyat yapılırken di- cukları ve kadınlan geçirerek 
ğer taraftan da lttibadıvatani cebren binaya girmek istemiı 
Ye Üsbe cemiyetlerinin ele ler, pençereleri silahla tahrip 
baııları tevkif edilmişlerdir. etmişlerdir. Vaziyetin aldığı 

Bunun üzerine Üsbeciler hü- bu ıekil karşısında dairede 
kümet dairesine giderek ceb- bulunan jandarmalar ateş et-
ren içeri girmek istemişlerdir. mek mecburiyetinde kaldık-
Üsbeciler bu harekte teıeb- lanndan iki kadın ve bir ço-
bils ederlerken yanlarına Bey cuk yaralanmışbr. 

• 
Hataya giden askeri heyetimizle 
Fransız askeri heyeti arasında 

müzakereler başladı -Antakya 16 [A. A.] - Genel kurmay baıkanlığı ikinci 
reisi Orgeneral Asım Gündüzün riyasetindeki Tiirk askeri 
heyeti ile Orgeneral Huntaingerin baıkanlığındaki Franaız 
heyeti arasında müzakerelere dün ba,lanmı,tır. 

• 
B. Millet Meclisinde 

ı Medeni kanunun 88 inci maddesini 
değiştiren kanun kabul edildi 
Ankara 16 [A.A) - Kamutayın bu günkli toplantısında 

kabul edilen kanunlar arasında Noterlik kanun layihası ile 
kanuni m!d!niııia 83 iııci m dJ31iai d~ğiştirilmesi hakkındaki 
kanun layibasi de bulunmakta idi. 

Bu sonununcu kanun hükmiioe göre Erkek on yedi Kadın 
on beş yaşını iken al etm.!dikçe evlenemez. F evkalide ahvalde 
hakim, on dört yaşını bitirmiş bir kadmın evlenmesine de 
müsaade edebilir. 

Elektrik fabrikasına 
konulacak ikinci 
motörün projeleri 
yapıldı 

Şehrimiz elektrik tesisatı· 

nm genişletilmesi için fabri
kaya biiyük bir motör ilave
sine belediyebe karar veril· 
diğini ve bu işe ait plan ve 
projelerin Ankara de Nafia 
vekildioin müsaadesile veka
let elektrik mühendislerinden 
B. Cezmiye yaptırılmakta ol· 
duğunu evvrelce yaznJJtbk. 
Haber al chğımıza göre yeni 
motörün plan ve projeleri ik
mal edilerek vekiletin tasti-
kına iktiran etmit b hınmak
techr. Bu it için belediye tak 
riben 20 bin lira kadar para 

Zehirli gaz 
kursundan yetişenler 
Sihbat ve sosval yardım 

müdurltiğü tarafından h~stane 
dahiliye mütehassısı doktor 
Hasan Tahsin Soylunun ida· 
rt:siode bu yıl halkevimizde 
açılan ikinci zehirli gaz kur
sunun bitirildiğini yazmıştık. 

Haber aldığıwıza göre kur
sa devam edenlerden 6 ısı 
kurs öğretmenl ı ği yapacak 
diğerleride koruma bilgisi öğ· 
reomi~ derecede muvRffak 
olmuşlardır. 

b ızarlam•t olduğundan proje
ler gelir gelm~z münakasaya 
konulacak ve kısa bir zaman 
dR te•isat ikmal olunarak 
tehriı? bütün semtlerine t-l~k
trik cereyanı vermek milmklin 
olacaktır. 

Parti llgön 'llurula 
C. H. P. llyön kurulu dün 

ilbay ve Parti baıkamm~ Ôz
demir Gündayın batkanlağın
da mutad toplantısım yapmıı
br. 

Söke 
Parti ve Halkevi kura 
ğının planı tasdik 

olundu 
Sökede yaptırılacak Parü 

ve belkevi binasının plin ve 
projesi Mimar Şinasi Şabia 
giray tarafından yapılmış ve 
parti genel sekreterliğinin taa 
tikına arzolunmuştu. Bununda 
lastik muamelesinin tamamla 
nmak üzere olduğunu haber 
aldık. Tasükten gelince ba 
binanın inıaabna hemen hq
lanmak üzere eksiltmeye çı
kanlacaktır. 

....... 
&leJiyeJe : 

Daimi Encilmen 
Toplandı 

Beled;ye daimi enclbneai 
dlln iğleden aonra Belediye 
reisi Nafiz Karabuc:lağıa reis· 
liğ=. altında toplanmıftır. 

Encilmen bu toplanbaında 
hafta tatilinden istifade etmek 
için rubsat isteyen mileuue 
ve esnafın müracatlanm tet
kik ederek sınıflarını tayin et
miş ve itfaiyeye yeniden 
bir telefon santral makinesi 
sabo alınmasına karar vennİf 
ve Belediye yasaklarma ay
kın hareketleri görüldüğün
den dolayı haklarında zabıt 
varakası tutulmuş olan esnaf 
ve şoförleri de muhtelif para 
cezaluile cezalaodırmışbr. 

Vizesiz otomobil kullanan 
dört şoför ile takei haricinde 
duran bir şoför ve otomobil line haddi istiabi!Jinden fazla 
yük ve yolcu alan i-<i .ve oto

' mobillerinde yedek lastik bu-

l lundu rmıyan üç ~oför cezalandı
rılanlar arasında bulunmakta
dır. 

Kral Faruk 
Hamidiye kumandanını 

kabu etti 
lskenderiye 16 ( A. A. ) -

lskenderiye li:nanında bulun
makta olan Hamiye mekt~p 
gemısının komandanı Kral 
Faruk tarafından kabul edil
miştir. 
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Belediyelere ve köylere yeni gelirler 

Oyun aletleri resmi bu iki 
müesseseye bırakılıyor 

Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy idarelerince alına
cak resim hakkındaki kanun projesi , Kamutay ruznamesine 
alınmıştır. Hükumet, mucib St lellu layihasında şunları söy
lemektedir: 

"33 numaralı ·ve 30 eylül 
1936 tarihli kanunla ihdas 
ve 1340 senesi muvazenei 
umumiye kanununun 11 inci 
maddesile tahsil şekli tayin 
edilmiş olan oyun aletleri 
resmi kahve, gazino ve em
sali mahallelerdeki bilardola
rın beherinden beş ve tavla, 
dama, satranç tahtalarının 
beherinden üçer lira olarak 
alınmaktadır. Bu resmin sene
lik hasılatı otz bin lira tut
maktadır. 

Devlet bütçesiude hasılatı 

aıübim bir yekun teşkil etmi
miyen bu resmin, belediylerle 
köy idareleri için az çok 
fı-ydalı bir varidat membaı 
olacağı ve belediyelerce bu 
neviden diğer resimler de a
lınmakta olduğu cihetle, res
min belediye varidatı arasın

da bulunması daha münasip 
düşeceği düşünülerek bu re
min beledive ve köylere ter
kedilmesi muvafık görülmüş

tür. 
Muvazenei umumiye kanu

nuna bağlı H ceuvelinin t:ıs · 

fiyesi dolayısile müstakil bir 
kanun halinde ve tahakkuk 
ve tahsil esasları, diğer ver
gilerle ahenkli olarak tanzim 
edilmiş ve yüksek maclisce de 
kabul buyrulmuş olan 3330 
numaralı ve 171111938 tarihli 
oyun aletleri resmi hakkmda 
ld kanunda yauh esaslar bu 
Jiyihada aynen muhafaza edil · 
miş ve resmin belediye ve 
köylere terkinden dolayı va-

ridat dairelerine verilmiş olan 
vazifsleri belediye ve köy 
idarelerinde ifa edecek olan 
memurlarla itiraz ve temyiz 
tetkikatını yapacak merciler 
tayini noktasından yapılması 
icabeden değişiklikler yapıl

mak suretile vücuda getril
miştir. ,, 

Büdce encümeninin değiş
tirdiği projenin ilk maddesine 
göre, belediyeler ve köylerce 
kndi hudutları içindeki kulüb 
kahvehane ve gazinolarla 
umuma mahsus kır bahçele
rinde ve panayır yerlerinde 
bulunan her bir bilardodan 
senede beş ve tavlaların, da
ma, şartnaç tahtalarının, do
mina ve tombala takımlar•nıo 
her birinden senede üç lira 
resim alınacaktır. 

Yukarda zazılı yerleri işle
tenler her sene belediye ve 
köy idarelerinin melli yılla
rının birinci ayı içinde bu 
yerlerde mevcut resme tabi 
oyun aletlerinin cins ve 
mikdarlarmı gösterir bir 
beyanmeyi makbuz muka
binde belediye tahakkuk şu
besi teşkilatı olan yerlere bağ
lı bulundukları şube memur
luğuna ve bulunmıyan yerler
de belediye reislerine, köyler
de köy muhtarlarına vermeye 
ve tahakkuk ettirilecek re
simleri yatırarak her oyun 
aleti için alacağı levhaları 

oyun aletinirımünasib bir ye
rine koymaya mecbur tutuı
matadırlar, 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Süğ&r 

-65 -
Çok geçmeden bağırsakla

rın tahriş neticesi felc im' a 
olur. Gaz toplanmağa başlar. 
karında bu halde gerginlik 
ve şişlik görülür. Bu hal has
tada halsizl k, kalpte yorgun· 
luk asapta fevkalade bir me
calsizlik doğurarak baygmlık 

getirir. Bu ~ibi başlıyan şid

detli vakayi 36-48 saat zarfın
da Kollepsus ile mevti mucip 
olur. 

Nadir ahvalde bu gibi has
talar bir hafta kadar yaşıya
bili rler. Mevzii olan karın zarı 
iltihapları da umumiyetle bu 
kadar şiddetli arazla başla
mazlar. Hafif ku11malar, mev· 

Belediye ve köy idareleri
nin mali yıllarm•n ikinci ayı 
içinde yapılacak yoklamada 
levhasız veya damgasız gö
rülecek oyun aletlerinin resmi, 
iki kat olarak alınacaktır. 

Birinci maddede yazılı yer
leri işletenler sene içinde 
yeniden satın alacakları oyun 
aletlerini, aldtalan tarihte~ 
itibaren on gün içinde bir 
beyanname ile ikinci maddede 
yazıl yerlere bildirmeye ve 
ayni maddede yazılı şekilde 

resmini vererek damgalattır

mağa ve levha muamelelerini 
yapmağa mecbur bulunmak
tadırlar. 

Belediye ve köy memurları, 
üçüncü maddede yazılı aylar 
içidde mıntakalarıoda bulunan 
birinci maddedeki yerlt!ri 
dolaşarak buralarda bulunan 
oyun aletlerinin rasmi ödenmiş 
olup olmadığını tetkik etmeğe 
ve bu kor.trolii senenin mu
ayyen olmıyan zamanlarda 

(Devamı 3 üncü aahıfede 

zii ağrılar, halinde görülür .. 
Bazan hastada iyilik hissedi
lir. Bu iyilik andan iki gün 
sonra tekrar hastalanır, ateş
de itrad yoktur. Hafif örper
meler, karın ağrıları gerek 
kasıklarda ve gerekse kara
ciğer nahiyesinde eksik değil
dir. Bunlar bu şekilde devam 
ederlerken 20 - 30 gün sonra 
birden bire had devreye gi
rerek ölümü intac edebilirler. 

Pıitor.it ekü astenik: Buna 
pritonit septik yahur pritonit 
toksik de derler. 
Yavaş yavaş kendini ıös

terir. Hafif ağrılar vardır. 
Hasta birkaç defa kusar. Sa
zan ishallerle keddini gösterir. 
Karın şişliği göze pek çarp
maz. Derecei hararet tabü 
gibidir. Bazan ufak bir gayrı 
tabiilik gösterebilir. 

Nabız ufak ve seridir. Has
ta bu halde umumi bir zehir
lenme tesirile ehemmiyet ve
den 2 gün zarfında ölüverir. 
Bu gibi hastaları ekseriyetle 
bilhassa köy yerlerinde dok
tora göstermeğe vakit kalmaı. 
Çünkü hasta üzerinde f~·vka
lade telaşlı ahvali maraziye 
yoktur. 

Bu zehirlerek olan pritoıiit
ler mide çıbanlarında görülür. 
Ufak karın ağrısı, derhal ha
raret düşkünlüğü hafif haafif 
devam eden ağrılara hazan 
çarpıntılar iştirak eder. Karın 

gerginliği nadirdir. Ekseriyet

le karın çekik ve serttir. 
Hasta ııe olduğunu anlıyama
dan ölür. Apandisit delinme
lerinde de zehirlenerek llu
sule gelen pritonile olur. 

- Sonu yana· 
=========================================================-==========:-,:======= 

1 
Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeanne Mairet 

-2-
Pigerin golculula 

Piyerin yolculuğu güneıli 

ye güzel bir sabahla başladı. 

Onu vapura yerleştiren 

Doktor; Nante kadar vapur 

parasının verildiğini söyledi 
ve veda yerine yanağına bir 
fiske vurarak : 
Amucanıo yanına yerleş

tikten sonra bana bir iki ke

lime yazarsın dedi. Haydi 
uğurlar olsun çocuğum ... 

. - Amucasının yanına yer
leşmek!.. 

Bu fikir çocuğun fikrinde 
dolaşıyor, amucasının nasıl 

Çeviren : V. H. 

olacağını tahayyül etmeğe 

çalışıyordu, 

Allah verede amucası dok
tora benzeseydi. 

Birden sırtında elbise yeri
ne bir iş gömleği tdşımayan 

bir akrabaya malik olmanın 
zevkini düşündü ve bu tek 
düşünce ile Piyer kendini 
biraz daha büyümüş hissetti 

Büyük nehrin üzerinde yap· 
tığı seyabatta heran değişen 
manzaralar çocuğu bu büyük
lük hülyalarını ça bık onut
turdu. 

Bu su üc;tün ~e ilk yolculu
ğu idi. Binaenaleyh evvt: la 
biraz başı düoer gibi oldu. 

Fakat buna çabuk alıştı ve 
Luvar nehrı nin buralarda ol
dukça uzakta kalan güzel 
kıyılarını ıyıce görebilmek 
için gözlerini açtı. 

Artık o da bir yolculuğa 

çıkmıştı ve bundan babtiyar
ayni zamanda üurur duyu
yordu. 

Artık cebinde parası ve 
paketinde soğuk etle ekmek
ten mürekkep yemeği il~ şu 

vapurun içinde bir yer işgal 

ettiği bir hakikatb. 

Hir taraftan bunları düşü
nürken, bir taraftan da git
tikçe daralan nehrin ddha 
yakınlaşan yeşil ve çok güzel 
sahillerini büyük bir zevkle 
sevretmekten de geri kalmı
yorrlu . 

Pı yer Sennazer şehrinin 

ancii k bir iki mahallesini bi
liyordu. Ve vapurun iki ta-

rafından akan mavi aular ona 
dünyanın en gilzel şeyi gibi 
geliyordu. 

Bu şayan temata manzara
ları seyretmekle bir kocaman 
saat geçiren Pi yer: birazda 
etrafana bakmağa batla<li. 

Bu manzara ona daha eğ
lenceli geldi. 

Vapura uğradığı muhtelif 
iskelelerden binen kaylOler 
Nuıt pazarında satmak için 
kafeslerle kümes bayvanlanm 
güvertenin turasına buruına 
yerlettiriyorlardı. Köprü alb 
bir sürü balık sepetlerile dola · 
idi. 

Herkes çok konuşuyor, çok 
gülüyor, biribirlerile ıakala

şıyor ve biç kimse bir g6fe
ci k te büzülerek oturmuş, ya
nında küç ık bir paketi olan 
mini mini yolcuya dikkat bile 
etmiyordu. 

• DeYamı yar.,., 
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Dahiliye Vekaleti· Yangın 
Cumhuriyetin lOuncu 
yılına kadar yapılan 

mahalli tesisler İn cet
velini istedi 

Cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümüne dadar vilayet hu
susi idarelerile vilayet dahi
lindeki belediye ve köy ida
releri tarafından ikmal ve 
gerek yeniden inşa suretile 
Yiicude getirilen hizmet tesis
lerile bu idarelere ait akara
bn ve kezalik cumhuriyetin 
onuncu yıl dönümüne kadar 
yeniden şosa haline getirilen, 
tamir edilen ve toprak tes
Yiyesi yapılan yollarlD kilo
metre ozunluğu ve bu yollar 
&zerinde beton, kirkir, ahtap 
olmak üzere yapılan köprüle
rin uzunlukları yekünu kaç 
yerde feuni su tesisatı, elek 
bik, mezbaha, iskele, anıd ve 
benzeri belde tetr.isleri kurul
duğunun bunların miktarla
rile inşa tariblerioi ve bedel· 
lerini gösterir ıurette ayrı 
ayn yapılacak cedvellerin 
derhal vekilrte gönderilmesi 
dahiliye vekaletinden vilayet-
lere tamim edilmiş ve veka
letin bu emri alakadarlara 
tebliğ olunmuştur. 

Oyun aletleri 
- Bat~arafı 2 inci Sayfada

tekrar etmeğe mecbur bulun
maktadır. 

CEZAi RESIMEER : 
Yoklamalarda reımi öden

memit olarak görül~cek oyun 
aletleri zabt varakasile tl'ıbit 
olunarak ikinci ve üçüncü 
madde hükmüne göre reşim 
ft cezaaı tat h ve en çok bir 
.. fta içinde mükellefe ihbar
name ile tebliğ olunacaktır. 
Miikellef on gün içinde bele
diye encümeni veya kay ibti
JAr mecliıi nezdinde itiraz 
.. kkını haizdir. Bu itiraz on 
bet g&n içinde bir karara 
hağlanacakhr. 

Alika lı bndce yılı içinde 
tarh edilmiyea Ye tarh edilip 
de katilettiği yılı talcip eden 
ilet yıl içinde tah•I o1anmıyan 
naim ve cezalar zaman mll
..-una 11trayacal br. 

Bir mali yd içinde re11ni 
lclenecek levham konmuı o
... oyun aletleri, bulunduk
lan yerden bafka bir belediye 
"'a kay hududu içinr' e · i 
Jerlere nakledilmesi halinde 
orada da e Rene için baıka
ea relim alınmıyacalchr. 

Oyan Aletlerine konacak 
le•halar ve soğuk damgalar, 
•aliye ve dahiliye vekiletle
riace tayin olunacak tekil 
claireainde darphanede bazır
lanacakbr. 

Dün öğleden sonra yeni 
mahallede makinist Giritli 
Alinin bahçesinde ot yığıırla
rının ateş almuından yangın 

çıkmış isede derhal yetişen 
itfaiye tarafından sirayete 
meydan verilmeden söndürül
müştür 

Aydın icra 
memurluğundan 

381683 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilini 
Alacaklı: Ortaklardan Firuz 

oğlu Hüssyin 
Borçlu : Ortaklardan Şemıi 

oğlu Bilal 
Satılan gayri menkul: Tapu

nuh kanunuevvel 932 tarih ve 
3 numarasında kayıtlı ortaklar 
köyünde istasyon civarında 
kain zemini kısmen [beton ve 
kısmen tahta ve halen ortadan 
tahta perdelerle bölünmüş bir 
bab dükkanın borçluya aid 
dükkinın dörtte bir hissesi. 

Hududu: Sagı Feyzullah so
lu hatip zade Hilmi dükkilan 
arkası bakkal Yusuf ~-.i önü 
yol ile çevrili 

Kıymeti : Bu dükkknın ta
mamına bin lira ve borçluya 
aid hisseye de 250 liraya kıy
met takdir edilmiıtir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün: Aydın: icra dairesinde 
26111938 tarihinde salı günü 
ıaat 14 de ve temdit artırma
sı 10181939 tarihinde çarşan

ba günü aynı saatte yapıla
caktır. . 

1 - işbu gayri menkulün artı .... 
ma şartnamesi ilin tarihin
den itibaren 38/683 numara ile 

Aydın icra memurluğunun muay 
yen aayısında her keain srarebil
meai için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak iste1enler itbu 
1artname1e ve 38 683 doıya No. 
aiyle memurlyetlmize muaraeaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya lttink için yu
karda yasılı kıymetin % 7 ,S nlabe
tinde pey Yeya milll bir banka
ıun taminat mektuba teordl edi
lecektir. (124) 

5 - ipotek aahlbl alacaklılarla 
dlf er al&kadarların Ye irtifak 

hakkı aahlplerinln ••1rl menkul 
lzerl•dekl haklarını huauaile falı 

•e 1Daarafa dair olan iddlalannı 
itbu ilin tarihinden itibaren yirmi 

gln içinde e.ralu mGabitelerile 
birlikte memariyetimiıe bildirme
leıi icabeder. Akat halde hakları 

tapa aieilUe aabit olmadıkça Nbf 
bedelinin paylaımaıından hariç 
kalırlar. 

edilir. Ancak artırma bedeli mu-
1 hammen kıymetin % 75 tini bul-

maz veya satıf isteyenin alacatı-

1 
na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunl.,-ın o gay
ri menkul ile temin edilanit ala-
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
büdü 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 temiıı 
edilmit alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmif oldutu 
bedelle almata razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır-
ma ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
srölte· rilen 26 I 7 I 938 salı günü 
saat 16 da Aydın icra memurlutu 
odasında itbu ilin ve göterilen 
artırma fartnameal dairesinde 
aablacafı U•n olunur. (589) 

Aydın icra 
Memurluğundan 

D. No. 93811175 
Alacaklı: Mesudiye maballe

ıinden Mehmet oğlu İsmail 
karısı gfilsüm. 

Borçlu: Umurludan dağla 

Mehmet oğlu lsmail kızı Fat
ma. 

şanba günü aynı saatte yapı
lacaktır. 
işbu gayri menkulün artırma 

fartnamesi ilin tarihinden iti
baren 38/1175 numara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartname ve 938/1175 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu-
karıda yazılı kıymetine % 1,5 
niabetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu teydi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla 
difer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 

üzerindeki haklarını hususile faız 

ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicillle sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylatmasından 

hariç kalırlar. 
4 Gösterilen günde artırma-

ya ittirak edenler artırma şart

namesini okumuf ve tüzumla 

malumatı almıt ve bunları tama
men kabul etmit ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda srayri 
menkul üç defa batırdıktan aonra 

en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muham;_.en 
kıymetin yüzde yetmlf betini bul-

maz veya satıt istiyenin alacatına 

rüchanı olan diğer alacaklıl&ır bu
lunup da bedel bunların o ırayri 

menkul ile temin edilmit alacak
larının mecmuundan fazlaya çık-

mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on bet 
gün daha temdit ve on betincl 
gi:nü ayni saatte yapılacak artır-

mada bedeli a&tıf iatiyenid ala

cağına ruchanı olan diğer alacak

lıların o gayri menkul ile temiD 
edilmİf alacakları mecmu•ndaa 

fazlaya çıkmak tartlle en çok 

artırana ihale edilir. BCiyle bit 
bedel elde edilmezse ihale yapı

lamaz Ye Ntıf talebi düter. 

Sablen gayn menkul: Ay
dının Akarmut deresi mevki
iode ve tapunun 1895 kütük 
ve 20 pafta ve 1 parselde 
kayıtlı 4564 metre murabbaı 
incir bahçesidir, içinde irili 
ufaklı 43 incir ve 2 zeytin 
vesair meyve ağaçlan ve 919 
metre murabbaı kadar da 
llziim aıma mevcuttur. 

Hududu: Şark, garp, fima
len yol cenuben sahibi senet 
dağlı lamail bağı. 

Kıymeti: Tamamına altmıı 
liradır. 

2 - Akarmut mavkiinde 
ve tapunun 1896 klitllk ve 
29 pafta 2 parselde kayıtlı 
8185 metre murabbaı bağ ve 
uir meyve ağaçlan vardır. 

6 - Gayri menkul kendiaine 

ihale olunan ki~ derhal nya 

.erilen mühlet içinde parayı Yer

meue ihale karan feaholanarak 
kendlıioden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse anetmlt ol
dutu bedelle almata razı ol ..... 
ona, razı olmaı yeya bulunmaua 

Hududu: Şarkan ve garben 
yol, timalen ıahibi ıenet değh 
l.mail bahçesi cenuben tem· 
Iİyeci arap bağı ve kısmen 
boyacı hacı basan veresesi 
tarlaıı ile çevrili. 
Kı)mdi: Elli liradır. 

hemen OD bef srOn müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok arbra
ihale edilir. iki ihale aruıadakl 
fark ve geçen srGnler için % Sclea 

he1ap olunacak falı ye diter za
rar ayrıca hlkme hacet kalmak-

aızın memurl1etlmlzce alıcıdan 
tahail olunur. M. (133) 

Bu projenin kabylü ile 3330 
llamarala ve 1711938 tarihli 
lranun kaldırılacaktır. 

Ve proje, 1 haziran 938 de 
-ar&rlüğe girmiı alacakbr. 

4 - G&terllen ailnde artır· 
maya lttlrak edenler artırma fart
nameaini okumuf ve IGıumlu ma
lumat almıt Ye bunlın tamamen 
kabul etmit ad H lrtlbar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen umanda 
srayrl menkul Gç defa batrıldık
tan aonra en çok artırana ibala 

Sabfın yapılacatı yer ve 
giin Aydın icra daire .. inde 
261'11938 tarihinde nh srünli 
uat 14 te ve temdıt erıtır

ma-ıı 10181938 tarihinde çar-

2 ga1rl meakal Jukarda .-&teri
len 26n/938 tarihinde Ay
dın len memurlutu odaıında lt
bu illn ve l'aaterllen arbrma fart.. 
nameal dairesinde 1atalacatı UiD 
olunur. (583) 

lmtlyaa aahıbı ve Um"uıı l\ıefl'ı~at 
llUdUrG ı Etem llendr .. 

Baaıldıtı ter • 
C. H. P. BaaaeTI 



YOZ: 4 AYDIN 

Aydın Defterdarlığından: 
. 
MuhammenK.. 

Lira K. 
150 

30 

180 

800 

145 

150 

120 

32 
300 
95 
21 
25 
6 

79 80 
450 

C 1NS1 -----
80 ağaçlı zeytinlik 

1838 metre tarla 

5515 metre incir bahçesi 

• 3 haktar 6762 metre tarla 

6435 metre yerile 50 ağaç 
incir 20 Zeytin 

7354 metre incir bah. 

Dükkan. 

200 metre arsa. 

260 dönüm dağlık arazi. 

Değirmen arsası. 

332,5 metre arsanın 114 hisseli 

162 metre arsa. 

20 metre arsa. 

114 metre arsa. 

4 hektar tarla 

Kimden kaldğı 

Hacı Osman O. Osman vergi 
borcundan. 

Giritli mehmet oğlu lbrahim 
vergi borcundan. 

Pehlivan O. Alinin vergi bor
cundan. 

Hacı Mehmet bey vereseleri
nin vergi borcundan. 

Hacı Hasan O. Mehmet vere
selerinin verg borcundan. 

Alim karısı ve çocukları 

Yozgatlı Hasanın vergi bor
cundan. 

Çoban Manoldan. 

lstavriden. 

Kör Andondan. 

Rabia dan. 

Nalbant Hiiseyinden hazine. 

Hacı Y ankonan metrük. 

Hazine. 

Posacı kızı Feridenin vergi 
borcandan. 

SAYI: 270 

Mevkii Teminat ak. 
Lira K. 

Naipli köyaltı 11 25 

Ortaklar 2 2S 

Naipli eğlen yeri 13 SO 

Gölhisar altı 60 

T er2 il er kö. 1 O 88 

Balatçık kumluk 11 25 

Balatçık 9 

Mursallı 2 

Kuyuc\Alar köyü 22 

Ortakla::- Söke yolu 7 

Aydın orta mahalle 1 

Ortaklar köyii 1 

Mursallı 

Cumhuriyet M. S 
Gölhisar dib yolu 33 

40 

50 

12 

58 

88 
45 
98 
75 

Yukanda cins ve vasfı yazılı gayri menkullerin m6lkiyeti 11161938 tarihinden itibaren 17 gün m6ddetle pe.~n 
Nblmak üzere arbrmaya konulmuştur. Taliplerin 28161938 Salı günü defterdarlığa müracaatları ilin olunur. 

para ite 

12 17 24 a7' 

Aydın Emnignt 
amirliğinden 

Aydın merkez kamunana 
bağlı Çeştepe k&yii kır bek
çlai tarafından 15 giin evvel 
tutulup, köy odasınca muha
faza edilmekte olon dik boy
•uzlu, san donda yedi yaıla
nndaki inek sahibinin Çeı· 
tepe köyü ihtiyar meclisine 
müracaata ilin olunur. 

Ayın Emniyet 
amirliğiUden 

Dalama kır bekçileri tara
fından bir haf ta evvel tutu
lup ta köy odasınca mubaf a
za edilmekte olan iki yaşında 
alacalı, sol boynuzu kırık ka
ra sığır dbvesi sahibinin Da
lama ihtiyar meclisine müra
caatı ilin olunur. 

ilin 
Aydın Belediye 
reisliğinden 

1 =-- Belediyenin millkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 321 ada 12 par
sel numarali ve 199 metre 
murabbaı arsanın mülkiyti a
çık artırma suretile satılakttr. 

2 - Muhammen bedeli be
raber 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin ıartname
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 896 kuruş muvakkat te
minatlarile 23 161938 Perşenbe 
günü saat 15,30 de belediye 
daimi encümenine müracaat
ları ilin olnur. 

8 12 i7 22 567 
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~ OPERATÖR • 

! Dr. Nuri E-rkan : • • 
t Meleket hastanesi eski operatörü t 
) . 
• Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun • 
• lstanbuldan döıırnüştür. Hutalarını her ırün aababtan t 
+ akşama kadar Park karfısında yeni yapbrdıtı Hinde t 
+ kabul eder. ı30 t) 

'~~·uws:v ......... ,~~itı'.!_1111~""'~'~ ~ .. .e....~-=······.-.·······-· .. -:..•.• ... .,._.,, ·-·~ ...... ~ 
AYDIN 

ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
~azeiesidir. 

, ................... ~····111 
1 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatar& 

i; Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 

S 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin tit katında 
kabul eder. 

I 

L 
Muayene saatlan : 

Sabahlan 8 kadar 
Akıamlan 3 - 8 

AıadlııdlaAılı.lbıaılı·ı .... AılıAa:ıa. ..... 

.e ~·~·-.-·~,~~~~"="~''•"'U:.•s:.•.•ı;.•ı;..•.• .. "'! .. *! .. •.o:.•.• r-*'"'"'" ·--~;'ı~LO~ 

!1 Doktor Şevket Kırbaş 
!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
+1 muayenP.banesinde, hergün saat yediden sekize ve f :~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 

[+j eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
f t] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 

L Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
ıı;~ •;ıı '"''qll•:'Q '":.ıtllı<:_tlll/P:!llfl"'!1111' :!"11•"':'1111'~1""''"'!'11ı" 'W! '9ti.-.ı!:!lllP':!+' '*' ••• su:: • 
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• 
Aydın Ili Tarihi 

Uzua bir tetebbuun mah•ulü, tarihi yeni nıanaaile anlamanın kıy
metli bir örneti olan A Yt>l:"I T 4RIHİni Aydında Belediye kartıaı!tcla 
Süleyman Gner, latanbulda Re.nzi klitiipbaaeainden tedarik edebilh-
siniz. 

Aydının bütün tarihi mahl'llatanclaa batka cotrafi tabU mal6ma
iaaı da bu kitaptan Btrenecelninia. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınluun ba eserden bir tane edinmeılbi ta+iilye ederia. 
rıab 2so lluiaftur. 

• 


