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Bilgük Şef Başvekil 
ile g6rilştil 

latanbul 19 [A.A.] - Rei
-aicumbur Atatürk dün husu
si yatlarında Bqvekil Celil 
Bayar ile hariciye vekili dok
tor Tevfik Rüttü aras ve 
maliye vekili Fuat Ağralıyı 
kabul buyurmqlardır. -···-Sabiha G6lıçene 
Yunan/standa bügilk 
alllka g6sterlldi 

Atina 19 [ A. A. ] -
Tayyarecimiz Sabiha Gökçe
nin ferefine burada ziyafet
ler verilmiş ve müteaddit ka
bul resimleri yapılmııtır. 

Bütün Yunan gazeteleri bu 
m&nasebetle Türk • Elen dost
luğunun ehemmiyetinden bah 
aetmekte ve Sabiha Gökçenin 
pbsında türk bava kuvetleri 
mümiiuillerini selimlamakta 
dırlar. 

Kıgmetll taggerecl
mlz Bilkreşte 

Biikrq 19 (A.A.)- Sabiha 
Gökçen buglln tayyaresile 
Belğraddan Buraya gelmiştir. 
Tayyarecimizi tayyare meyda
nında Romanya hava kuvvet
leri mensupları ve Tllrkiye 
elçisi karıılamlflardırl-

Sabiha Gökçen buglln öğ
leden sonra yapılacak olan 
açuılara iıtirik edecektir. 

Suriye matbuatı 
Arap hilkıimetlerin
den şikayetçi 

Büyük Millet Meclisinde ---Kabul olunan yeni kanunlar 
Ankara 19 (A.A.) - Büyük millet meclisi dünkü toplan· 

bıında devlet ıermayesile kurulan iktisadi teıekküllerin mu
rakabesi ile mühendis ve mimarlar hakkındaki kanun layiha
larının ikinci milzakerelerini yaparak kabul etmitlir. . -

Sarı nehrin taşması 
Çinliler içinde bir felaket olmaktadır nehir 16 

kilometre bir genişlikle ovaları istıla ed:yor --------Pekin 19 [ A. A.] - San siz kalmııtır. 
nehrin suları Segsa ile Teo· Takriben on altı kilometro 
fung arasında dört yllz met- geniıliğinde bir su kitlesi 
relik bir gedikten akmakta Honan ovasında Yangçe isti-
ve ovayı istili etmekte devam kametinde ilerlemektedirler. 
ediyor. Japon kıtaatı sa baskınına 

Şimdiye kadar Bet yiiz uğramayan mıntakalardan 
binden fazla insan meıken- seçmektedirler. 

Japonların 
Çin harbindeki zayiat

ları yanm milyon 
insanı buluyor 

Hankov 19 [ A. A. ] -
Çin makamlarından verilen 
malümata nazaran muhasa
matın baılangıcından beri Ja 
ponların Çin topraklarında 
verdikleri zayıat yilz bini mak
tul olmak üzere dört yiiz kil· 
sür bin kiıiye baliğ olmak· 
tadır. 

Yine bu müddet zarfında 

Japonlar Çin sularında otuz 
beş harp gemisi 'e altı yüz 
yirmi dokuzda tayyare zayı 
etmişlerdir. -···-

Vilayet daimi 
encümeni 

Viliyet daimi encümeni 
diin ilbay Ôzdemir Gündayın , 
baıkanhğında toplanarak vi
liyetin nafia işlerine ait bazı 
evrakı tetkit etmiıtir. 

s.t.Ji;yeae,.:,. 

Belediye encümeni 
toplandı 

Belediye daimi encllmeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın riya
setinde mutad içtmaını yap
mıştır. 

Şükran burcu 
Türk hava kurumu Aydın 

şubesi baıkanlığandan: 

Kızılay kurumile beraber 
tertip ettiğimiz denizli seya
hatine karşı Aydın halbının 

gösterdiği rağbet ve alakayı 
hürmet ve minnetle karıılnz .• 
Acı günlerde birbirlerine en 
yakınlık gösteren ve tatlı 
günlerin büyük saadetini bir 
arada idrak eden Aydın De
nizli seyahati sekiz yüz kifi 
olarak dütlinillmüı ve o su
retle teşebbüs etmiştik.. Fa
kat Aydın halkı, bu gezi için 
o kadar çok iıtek göstermiı 
ve o kadar fazla müracaat 
etmiştir ki, ıeyahate üç glln 
varken bilet sabpna nihayet 
verilme ve bir çok sevgili 
Aydınlılann arzalannı yerine 
getirememek mecb".:l'iyeti hud 
olmuştur. 

lık mkacaabmıza 240 kişi 
ile iştrik edeceğini söylemek
le mukabele eden viliyetimi· 
zin iftiharı medan olan Na
zilli baıma fabrikasına Nazil-
lilere ve geziye iştirik buyu
ran Umurlu, Sultanhiıar, At
çalılara, Koncalıye gelerek 
misafirleri, gllzel ve yqil 
D :.nizli adına kartıhyan Ak
ça koca ile arkadatlanndaa 
mürekkep olan heyete, istaı
yona kadar inmek suretile 
misafirlere .. Hoş geldin,, de
mek liifunda bulunan Denizli
nin değerli lıbavına, Denizli
nin kıymetli belediye reisine 
ve belediye Azasına, hava 
kurumu müfettişi sayın Bahri 
Güre, bava kurumuDenizli ,a-

Antakya 19 [ A. A. ] -
Suriye gazeteleri arap hükti
nıetlerinin Hatay meselesinde 
Suriye tarafmı iltizam etme
diklerinden tikiyet etmekte 
dirler. 

Bilbaua Irak hüktimetinin 
bu meıclede açıktan açığa 
Türkiye tarafını iltizam etti
iini ve Suriyeye sancağı Tür· 
ldyeye teslim ederek kendisi· 
le anlaırnaıını tavsiye ettiğini 
Yazmaktadırlar. 

Sümerspor - Denizli 
Maçı 

Nazilli Sümerspor takımı da 
pazar günü hava kurumunun 
tertip ettiği tenezzüb katarile 
denizliye gitmit ve Denizlide 
bir futbol maçı yapmıştır. 

Dün şehrimize 
gelen tag.tJareler 
Du~ sabah saat dokuz rad

delerinde Tire tarafınClan iki 
avcı tayaresi gelmiş, şelırimiz 
üstünde bir müdJet uçtuktan 
sonra lzmir istikametinde 
uzaklatmışlardır. 

besi batkan ve üyesine, kızıla7 
1 bşkan ve üyesine, ticaret o
j dasına ve istasyonu baıtan 
1 başa dolduran Denizli hallcına, 

misafirlere kartı nazik ve cid
di muamelelerile her tilrlil 
kolayhğı gösteren belediye 
memur ve komisrlerine, ve 

-···-

Her iki takımda düzgün bir 
ovun çıkaramam1tlar ve oyun 
ıon dakikalara kadar 1-1 da
ederken ıon dakikalarda De
nizlilerin bir gol dah~ yap-

.Almanya Çeklere ması neticeyi değittirmiş ve 
bir nota verdi Sümerapor bu maçı 1·2 kay

betmiftir. 
Prat 19 - Almanya elçi- ~==-========~== 

ıi dia hariciye nazırını ziya· Çek hariciye nazırı bu bu-
1'et ederek Çek tayyarderinin ıusta icra edilmekte olao 
.\iman b.adut arazisi ilzeriode tabkikabn b .. nilz bitirilmedi-
11çaaalannı proteıto eden fid- ğini va Berlinden bazı tafsi-
1letli bir nota vermiftir. lit rica ettiiini bildirmittir. 

--
Evlenme 

Genç öğretmenle rimizden 

Bayan Lemırn ile 8 . Uygur 
Ceb~nin evlenme t6renleri 
evvelki gece gıizi le hir da
vetli buzurile H-tlkevi taraıa-
11n-ia yapılmıttar • 

Yeni evlalc:re uzun lmllr ve 
ıaadetler dileriz. 

bilhassa, en ucuz bir tarife 
tatbik edilmesi hususunda 
Azami ba11asiyeti gösteren 
Denizli belediye rdsioe, ve 
Aydın adına kıymetli ve •elis 
bir hitabede bulunarak Aydı
nın yüzünü •tartan aayın 

doktor Hasan T abain Soyluya 
Mnıuz ınkranlanmızı takdim 
-=tmeUe baz ve saadet dayan2. 
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Deni~lige Doğı·u/,. 
Gezi Notları: 

Denizli gezisi , 
1 

O. Becerik 
(Kızılay ve heva kurumunun tertip etttiği 
tenezzü nüoasebetile) 

1 Acaba iki vagon daha ko-
Rabat sey:ahat etmek pa'rabilirmiyiz diye istasyon Vakıt, yaz sabahının aelrin ı 

l ·1 .. k d b k bir alaca karanlıg-ı.. B üo isteyenlerin bilhassa umumi memur arı e muza ere en ı -
i H k Ş 1 d ld Aydın bu erken uyanışta • ade gezilere iştirak eden erin ilk mıyan i met ö en e a ı-

- f' k 1 - ·· si imkansız bia sevinç daif,a-akıllarına gelen erkep. gelip gl men ı arşı ıgı muracaat 

Enver Dem irıay 

herkJsçe bilindiği halde seya
ta tahsisi edile Aydın - De
nizli vagonlarının daha beliti 

saat Jabahm dördünde dol
masınaklmse hayret etmiyor .• d ...-+ - ı ~~ sile lfiW hafif titriyor g1 i .. yer almaktır. Hava ve Kızıl e cuıere soy eyemıyor. müte-

. h l·ı 1 - 1 Bunların içinde duydukları ay kurumlarımızın tertip et- essır a ı e an atmaga ça ışı-
yolculuk sevincinin heyecanile tikleri deonizli gezisinde bende yor. 

S 1 k b k bütün gece sabaha kadar es-bu düşünce ile trenin hare- on çare o ara ava u-
d. k b neyüp da uyuyamıyanlar ken-ketinden bir saat evvel istas- rumu ıre törüne aş vuran-

ı d . k l k k d disini gösteriyor. yona geldim.. Fakat durulJl ar a ım ansızı arşısın a 
l k b. 1 d - Benizle solgun, Fakat göz-umduğum gibi çıkmadı, Bu yapı aca ır şey o ma ıgına 

k · l k k l b k ler Çıgın bir haz duyuyor. ve seyahata iştirak edenlerin anı o ara ya a arıoı ıra ı-
1 bu haz iki komşu vilayetin yarıdan çok fazlası gt imiş, yor ar. 

F k b d f f b 1 bir kaç saat olsun kucaklaşa-yerlerini işgal etmişlerdi. Bu- a at u e a azla i eti 
1 h d k k d bilmek emelinden doğdug-unu na rag-men tertip heyeti her o an ve ya ut son a i a a 

d belli ediyor. kes gibi bana ve arkadaşla- işi çıkıp gi ememek mevkiin-
d b ı 1 Altı buçukta hareket edeceg-i rımada çok rahat yolculuk e u unan ar, zarar yerine 

etmek fırsatını verdiler. iyi bir istifade ile bilet alış- kızılay ilçe ve kamun beyet-
Yerimize yerleştikten sonra verişi yapmak fırsatım bulu- lerinin bu vadideki münaka-

gazetecilik vazifeme başla- yorlar. şaları sürdü. 
dım .. Başta Hava kurumu di- Saat 6 bando geliyor, is- Acaba kim haklı kim hak-
rektörü Ahmet Emin Arkayn tasyonun gürültüsüne bando- H k h kl ç k 

sız.. er es a ı.. ün ü; 
olmak üzere tertip heyeti nun sesi karışıyor.. Askere her vakit bu gibi geziler 
yolcularını yerleştirmek için giden talebelerinin bo,luğunu 

taahbüd edilen yolcu sayısın-bir aşağı bir yukarı ko- henüz dolduramıyan Halkevi 
k dan % 25 eksiğile yapılırdı. şuyorlar. bandosu, omutanın yardımile 

b. k b tl t - Kalanlar yine böyle sanarak Fakat serbestçe vazife yap- ır ço seya a ar yap ıgı 
D · ı · b d f d t hazırlanmış istasyona gelmiş malarıoa imkan yok.. o daki- enız ıye, u e a a am 

ka misafirlerin ağırlamak, kadro ile gitmek fırsatını bul- eli boş döndüler.. Eskiden 
B d b son saata kadar bilet satma-yerleştirmek, istirahatlarını muş.. an onun u vaziyeti 

temin etmek i\:in didinen bu Bay Ahmed Emin Arkayının ya alışanlarda bir hafta evvel 
arkadaşlar, bilet isteyenler- 200 kişiyi bırakmaktan duy- öyle sandılar. Geziden iki gün 
den yakalarını kutaramiyor- duğu teessürü biraz hafifle- önce vaıiyet belli oldu, fakat 
1 k• t• · ı Devlet deıniryollarına yapılan ar ı.. ıyor. 

Ne olur olmaz diyerek tre- Vnldt geliyor, istasyonun 

1 

biitün müracaatlar semere 
nin hareketine kadar bilet kampanasım, tamam ve boru vermedi. Hatta tirenin Deniz-
satacağını söyleyen Şükrü Say sesleri takip ediyor, lokomo-

1

. liden iki saat sonra hareket 
nereye giderse peşinden ay- tifin makasa kadar devam ett;rilmesi hakkındaki ricalar 
rılmıyorlar.. Eski gezilerde eden düdük sesi ve bando- bile kabul edilmedi. Şu halde 
olduğu gibi tren hareket eder- nun onuncu yıl marşı biribi- ne kalanlar kayıtsız, ne ter-
ken vagon balkonunda bilet rine karışarak Aydından ay- tip keyeti lakayt. Birinciler 
satmağa alışkın bizim gezi rılıyoruz. eskiden böyle alışmışlar, ikin 
mütahassısı Abdullah Sezgin Umurludan, Nazilliye kadar ciler dertlerini dinletememiş-

Aydın istasyonu Denizlili 
kardeşlerine saygılarını ve 

sevgilerini götürecek olan 
bayraklarla süslü uzun katarı 

şimdiye kadar görülmiyen bir 
kalabalıkla sarıyor. 

Saat 6 .. 
Her yer angaje.. Halkevi 

bandosu bu tatlı aydın saba
hını ona ürperişler veren bir 
ahenkle çalıyor .. çalıyor. 

Kompartimanları dolaşnlar, 
her vakit her yerde bi?ibiri-

nin duyduğu heyecanın kud
siyetine tabi.. 

İnsanları biribirine çok yak

laştıran ve batta yabanca bil

diği yurddaşlarile çok yakın

dan ve candan tanıştıran hi
diıııenin, gayede ve düşünüşte 

birlik ve beraberlik olduğu, 

burada, açık ve herkes tara

fından kabili rüyet ve mü

şahede bir hal alıyor. 

İnsana insanlık telkin eden 

en ciddi baleti ruhiye, duyu

lan heyecan ve o insanın 
duyduğrı iddiası, hiç te yanlış 

degil.. Gaye ve düşün.üş birlik 

ve beraberliğinin doğurduğu 

his, birini diğerine diğerini 
ötekine daha çok sevilen ve 

hürmet edilen ve bağlılıkla 
yakınlaştırıyor, yklaştırıyor .. 

Devamı var 

• 1 d her istasyonda fazla bilet 1 uıııyaz sahibi ve Umumi Ne,rlyat ıstasyon memur arının o asına er. MüdUrü : Etem Mendre• 
saklanmakbn başka çare bu- arayanların müracaatı devam İşte Denizli gezimiz böyle , Bamıldıtı yer 

1 
lamıyo!'. etti. Yolda hava kurumu ve başladı. c. H. P. e .. ımevf 

============-~===========================-==========T==========================-=-=-=-=-=-===-================::::=:.. 
u Aydın,, ın tefrika•ı : 11 Zira bu iki hami çocuğu bir 

Bir Çocuğun Macerası 1 
Yazan : Jeanne Mairet 

Çocuk o kadar safiyana 
konuşuyordı ki bu heriflerden 

"' biri bir ıeyler söylemek istedi. 
Fakat öteki hemen ayağına 
basarak onu susturdu v~ biraz 
sonra Piyerin bu yeni ahpap
ları yeniden kiğıd uynam3ğa 
ba~ladılar. 

Vapur Nanta yaklaşırken 
yolcular arasın ]a bir telaştır 
başladı. Herkes bir ayak ev
vel iskeleye çıkmak için ba
zırlanıysrdu. 

Piyer; bu kargaşalıktan 
biraz korktu ve sıkı sıkı tut
tuğu küçük paketi ile yeni 
dostlarını kaybetmemek için 
onlıırın yanına sokuldu. 

1 
Çeviren : V. H. 

Nihayet;, nehir boyunca 
yayıımış olan N ıt şehri gö· 
ründü. Bu; Sennazerden pek 
daha güzeldi. 

Piyer şimdi kendini Parise 
daha yıtkio hissediyordu. 

Vapur iskeleye yanaştı. 

yolcular ikişer ikişer çıkmağa 
başladılar. Piyer de iki yeni 
dostunun arkalarından çıktı. 

- Ne ti i diye düşünü
yordu. Böyle biç tanımadığım 
bir yerde bana yardım ede
cek iki hami bulmak ? .. 

Biraz sonra üçü de büyük 
caddeyi terkederek yan so
kaklardan birine saptılar. 

İstasyon uzakta olmalı idi. 

çok küçük sokaklarda gez
dirdiler. Nıhayet sık ve bü
yük ağaçlarla gölgelenmiş bir 
açıklığa geldiler. Piyerin iki 
arkadaşından birisi : 

- Sen burada kanepelerde 
arkadaşımla beraber otur. 
Ben çok yakınımızda olan is
tasyondan biletlerimizi alma
ğe\ gideyim. 

Dc:di. 
Diğeri cevap verdi. 
- Eğer tirenin hareketine 

çok vakit vaasa gelirken bir 
az da yiyecttk getir. Zira aç
lık yavaş, yavaş kendini his
settirmeğe başladı. 

Piyer ; İstasyonun bu ka
dar yakınında oldukları halde 
niçin üçünün beraber oraya 
gitmediklerinden bir şey an
lamamakla beraber, bir şey 
söylemedi ve sessizce yanın

da kalan adamın oturduğ&1 

kanepeye oturdu. 
Bilet almağa giden adam 

biraz sonra avdet etti. Canı 
sıkılmışa benziyordu. Daha 
uzaktan bağırdı. 

- Bu akşam kalkacak bir 
tiren var, fakat biz bununla 
gidemeyiz. Bu tiren zenginle
re mahsus imif. Üçüncü meY
kii yok. 

ı ilmecburiye yarın •ababki 
tireni bekliyeceğiz. 

Pi yer ; içinden gelen aila
ma k bisler:ni zor zabtediyor-

1 du. Bu biç kimseyi tanımadı
ğı şehir de ne yapacaktı. Ge
ceyi nerede geçirecekti. 

Doktorun; cesaret göıter

mesi lizımgeldiğini söylediği 
zamanlardan birisi gelmifti 
demek. Fakat bu ilk tecrübe 
biraz fazla sert oldu. Çocu
ğun alt dudağı titremeğe baş- · 
ladı. 

- Sonu yana· 
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AYDIN ----- =- ._. :ı = 
ti clllk Monu• 

..,.;~..,....,Y-'+.ır'f· 

fÇqj kalkıiı~mızda el~man olan 
ih .. yaç ve }lµnu giderme yolları 

ı ~kU sayıdan deÜ• ); 

Elimde çok faydNandığım ı 
bir kaç, köy litteratlirBııtlebi
yatından eser var. [t)" Bunla
nn adlarını yazmakla köy için 
düşünmek, bu yolda birilikda 
çalışmak isteyenleri çoğaltmak 
suretile on dört milyonluk bir 
varlığa ufak bir hizmetle bu
lunmuş olduğuma ka im. Bun
ları okumak, bu yolda çalış
manın balanğıcı. bunların tat
bike elverişli olanlarının se
çilmesi ve tatbike konulması
nını temin edilişi bilfiil çalıt· 
mağa girişdir. 

Daha öne, oöy davası yo
lunda atılmış adımlar oldu. 
Yine adlarını saydığım kitap
lardan bir kısmının yazıcısı 
olan değerli köycü Nusret 
Kemal Köymenin Ülkü dergi
sindeki açmak istediği köy 
anketi karşıeında basıl olan 
neticeyi biliyoruz. Hükümetin 
geoit ölçlide girittiği köy kal
kınmasında ki çalışmaya, gös
terdiği derin haaaasiyct kar
f1Sıoda kendini menevver sa
yan her yurtdatın bu itde 
iizerine dilten ödevler vardır. 
Ve bir kısım münevverlerde 
Halkevlerinin köycülük kolla
rında topl <ı nmış bl lunuyorlar. 
Fakat bütün bunlar faydalı 
olan katılışlardır. ister ilen şey 
azlığın çobluğa dönüşdür? 
Halkevleri açılmıyan yerlerde 
kt"ndini münevver sayılan bu 
hayati işe biraz olsun ilgi 
göstermesi bu uğurda birazı-

(1) Meksikada köycülük, 
köycülük esasları, h1llkçık ve 
köycülük, yaıan: Nusrat Ke
mal Köymen. Basan Çankaya 
Basımevi. Satan Tarık Edib 
kitabevi Ankara, Turkiye l öy 
iktiudiyatı. Yazan İsmail 
Huarem. Basan Kadre dergisi 
utanı Akba kitabevi: Anka
ra. Tiirkidede z1rai koopera
tif hareketi. Yazan: lsmail 

\Çazan : KÖYCÜ 
cık J!ıırbmete girmesi gerektir. 
Kendi ke-ndine yaşıyan her 
türlif'ihh~çlardan uzak lidy
lere kadar, pazar günleri ol
sun gidif, köy için düşünme
ğe başlamanın başlangıcı ola
caktır. Köy ve köylüyü sev
mek; onu yakıudan tanımak, 

dertlerini, ihtiyaçlarını istek
lerini, dütilnülerini, çalışışlan
nı, hulasa onun yaşamakta 
bulunduğu yaşayıfı yakinen 
görmekle, onu yakinen ve iç· 
ten tanımak ve onunla hem
hal olmakla, dertlerine çare; 
ihtiyaçlarına tatmin yolu, bul
makla olur. Bunları yapabildik 
mi? Yapıyo muyuz? 

Yapanların p.-k az olduğu
nu sanıyorum. Bazı Jı>ölgeler
de öyle münevveı lere rastla
dıki bir kilometre yakında o
lan köye, ilçede yaşadığı on 
yıl içinde uğrzmamıştı. Ve 
yine öylelerine rastladım ki, 
sırf zati zahmetine dayanamı-
yarak sırf köycii gihllnüşiln 
için yakındaki köye giditine 
acımıştır. 

Şükrana drğer ki, bazı talii 
olan bölgeler, yukariki yazı
larımın mevzuu olmaktan çık
mış bulurmaktatadır. 

Aydın İlinin bir çok ilçele
rinde temelli çalışmalara gi
rildiğini yine l u sütumlarda 
okuyoruz. Bunları şümull.-n
dirmak için bütün münevver
leri köylere gitmesi köy ve 
köylüyü tanaması gerektır. 
Pazar tatillerimizi, köylere 
yapacağımız g~zilerde geçir
mek, on dört mi yorıluk ko
caman bir var lığın yaşayıtını 
ve içinde bulunduğu durumu 
ögretmesi bakımından hepimiz 
için faydab olmaktan başka 
onun İçin alınacak tedbirlerin 
yapılacak islahatın, kısaca 
köz kalkınması eaaslarunn 
real gerçek kaidelerini koy
mak bakımından da faydala
nıcı olacaklar. 

Gelecek yazımda olcudu
ğum kitaplardan tanıdığım 
ülkelerdeki köy kalkınması 
yollarını bu kitaplerı okuya-
cak imkina malik olmıyanla· 
rın istifadesine arzedeceğim. 

- De•amı •ar · 

Hu.ev. iktiıad Mücaclelelinde 
köy &ğretmeni. Yazan Şevket 
Sib1tyya. Bastıran: Kadre 
Darsiıi. Kooperatif : Yazan ; 
Dr. Cevdet Nuıuhi. Basan. 
Cumhuriyet basımevi. Koope
ratifcilik Yazan; Subhi Nuri Aydın /er a 
bert Basan; Suhulet kitabevi. Memurluğundan 

Oiraat enstitüıll Yayınlan. D. No. 9381846 
8a1U; Ziraat enstitüsü. Satan; AOlk artırm• ile paraya 
Ziraat enstitüsii. Ankara, çenftecek gayri menkulün ne 
Trakya umumi miifettitliği olduğu: incir bahçesi germen-
YaJlllllarından köy için yazı- cik camii kebir kiremit alanı. 
lan tapçılar. Tapuca 4 balen ~ d6n6m, 40 

Trakya beş yıllık kalkınma sehimde 14 8ehimi sabhkbr. 
pro .... ı. Trakya Dergi~i. Gayri menklün bulunduğu 

Ayd• AJllJI••~--· .~Al~•~b~M4110.~ıaı•i~ sokaja No: 
Ankara G ayıı "'2 tarih 9 No. ıarkan 

B_.,,,an be/Btllğeslndn 
1 - Bozdoğan kasal>ası6ı on bir hektarlık hali hazır 

haritası ile evvelce ba~Sl ja pılmış lor ~ hektarlık me
sabayı muhtevi haritanın biırlıe bir nisbetiade bir haritası ve 
mezkur baıitaya ait be1&p dosyaları ve -el& alb hektarlık 
imar plim tanzim ettirilocektıir. 

2 - Yaptırılacak hali liazır haritası Nafia meclisinin 
1313'936 tarih ve 29 saytb lararı ile tetll\",:Jlilmiş olan ka
sabaların hah hazır haritalarının alınmasına ait şartname ile 
imar planının tanzimi icra vekilleri heyetinin 3181937 tarihli 
toplantısında tetkik ve tasdik olunan imar planının tanzimi 
aid umumi talimatname hükümleri dairesinde tanzim ve ikmal 
olunacaktır. 

3 - 27161938 tarihine müsadif pazartesi !ünü saat onbefte 
belediye encümeni huıurile talipler arasında konuşulma yapı
larak işe gelenine verilecektir. 

4 - Eksiltme ıartnamesini görmek istiyenler belediye 
ı iyasetine müracaat edebilecektir. " 3661 ,, 595 

Mehmet ağa zevcesi, şimalen Aydın C. M. Umumili
Yusuf, gar ben hatip Halil ğinden : 
veresleri, cenuben mezarlık 

1 - 15 Temmuz 938 tari-
ile çevrili· binden Mayıs 939 sonuna ka-

Takdir olunan kıymet: 600 
dar Aydın ceza evi mabkiim-

liradır. larına vasati gilnde 330 adet 
Artırmarın yapılacağı yer, yerilmek lizeıre muhammen 

giln saat : Aydın icra daire- bedeli 8448 liradan ibaret 
sinde 26161938 tarihinde salı b f' heri 960 gramdan yerli 
gllnü saat 15 de ve temdit buğdayından yapılmıt ikinci 
arbrmaıı 10181938 de aynı nevi ekmek ceza evU.e tes-
saatte çarşanba günii lim edilmek ıartile ekailtme-
lıbu gayri menkulün lartırma ye konulmuştur. 

şartnamesi ilin tarihindn iti- 2 - Eksiltme kapah zarf 
baren 38/846 numara Ue Aydın uaulile yapılacakbr. 
icra daireılnin muayyen numara- 3 _ Muvakkat teminat 
ıında herkesin g6rebilmesi için 
açıktır. 1 arıda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyerıler 

işbu şartname ve 938/846 dosya 
numarasile memuriyetimiıe mü
rac:aat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda ya zıh k11 mdiııe oo 7,S 
niıbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alecaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerirıin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususi le faiz 
ve masrafa dair olan iddialar1111 
işbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelnile 
birlikte memuriyetimbe bildir· 
melerl icap eder. Aksi halde hak
ları tapu aicillle aabit olmadıkça 
sabş bedelinin paylaşmasından 

hariç kahrlar. 
4 - Gösterilen glnde artırma

ya iştirak edenler artırma şart

namesini okumuı •e ltizumlu 
malumab almıt ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda ıayri 1 
menkul üç defa batırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An- ı 
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin JÜzde yetmit befinl bul
maz veya sabf lstiyenla alacatına 
rilchanı olan difer alacakhlar bu
lunup da bedel bunlann o gayri 
menkul ile temin edilmit alacak
lannın mecmuundan fazlaya çık
maua en çok artıraaın taahbGdü 
baki kalmak here artırma on bet 
.-in daha temdit ~e on befinel 
gfnG ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli sabş iatiyenin ala
cağına rucbanı olan diğer alacak
lıLmn o ıayri menkul ile temin 
edilmit alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak · şartile en çok 
artırana lhale ecllllr. 8111• bir 
bedel elde ecltlmezae ihale yapı-

miktarı 634 liradır. 
4 - Eksıltmeye işprik e

dece~ ler teklif mektuplarını 
ve bu gibi taahhütlere Jıre
bilecekferine dair ticaret oda
sından alacakları vesiketlarla 
birlikte 15 temmuz 938 Cuma 
günü saat 16 ya kadar mak
buz mukabilinde C. M. U. li· 
ğine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale mu
amelesi 15 Temmuz 9'.38 Cu-
ma günü saat 16 da Aydın 

C. M. U. liği dairesinde top
lanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

6 - Masraflar müşteriye 
aittir. 

7 - Daha fazla malumat 
almak ve şartnameti görmek 
isteyenler C. M. U. liğine 

milracaat etmeleri lazımdır. 

(596) 21 28 8 13 

lamaz ve aabt talebi duşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derha! veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan fesbolunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimae arzetmit ol
duj'u bedelle alıData razı oluna 
ona., raıı olmaz veya bulunmana 
hemen on bet gün mGddetle ar
brmaya çıkar1I p en çok artırana 
ihale edilir. lkl ihale arasındaki 
fark ve geçea günler için % Sdea 
hesap olunacak faiz ve dit er za
rar aynea blkme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce al.cıdan 
tahsil olunur. M. (133) 
ı gayri menkul yukarda srösteri
len 26/6/938 tarihinde Ay
dın icra memurlutu 9'1asında iş
bu ilin ve gösterilen artırma t•~ 
namea clairellade aatdaca.. .... 
olunur. (S97] 
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DOKlOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEML.ICKET HA&TANESI 

Dopm, Kadın hutahklan m6tehauıs 
ve Operatörü 

Hutalannı h~r gün Park kartıaında Bay Haaan Kiml-
lin Hinde kabul eder. 592 

Muayene aaatleri : sabah 7 - 8 
Ôtleden sonra 3 den itibaren 

•.............. ~ ........... ~~~, 
1 OPERATÖR t • • • Dr. Nuri Erkan • 
1 1 
1 Meleket hastanesi eski operatörü t 

• • 1 Paris hp fakültesi hastanelerinden mezun 1 
+ latanbuldan dönmiiftür. Hutalannı · her gün sabahtan f 
t ak9ama kadar Park kartı•ında yeni yapbrdıj'ı evınde f 
ı kabul eder. 130 t 

····················~· 
................... ~ .... 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hastalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

•••••••••••••••••••••••••• 
t BAKTERIYOLOO t 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
t Hükümet caddesinde Hava Kurumu kal'flsındaki 1 
• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 
: üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi : 
• eder. Her ttlrlil kan, idrar, balgam muayeneleri icra • 
• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan t 
• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t 

f11.. ••• ,.._ ............. ~ • .-. ...... ~.············"'."···~····.14 ~ ~ . .,.., .... ..,. •••• ,..,..as .. ~ 

C. H. P. 

Germencik 
Belediyesinden 

1 - Germencik Belediyesi 
tarafından iqa ettirilecek 
olan 5026 lira 80 kul'Uf ke
tifli gençlik salonunun in,aab 
6.6. 938 tarihinden itibaren 
21 giin müddetle miinakasa
ya leonmuştur. 

2 - Talip olanlar tartna
mesine tevfikan % 7.50 temi· 
natını ihaleden bir saat eve
veline kadar belediye vezne
sine yatnmalan lizımdır. 

3 - ihale 27.6.938 Pazar-

f 

Aydın defterdarhJından 
Kazanç ve sayım Yergileri 

tak.itile ruhsat ve karne al
ma zamanı Haziran 938 m
nuna kadardır. Haziran içinde 
vergi taksitini vermiyenler Ye 
ruhsat ve karnelerini almıyan· 
lar hakkında tahsili em~al 
kanun• abkimı tatbik olun
mak auretile icrai takibata 
giriıileceğiaden vergi aahiple
rioin vergi taksitlerini ödeme
lerini ruhsat ve karnelerini 
almaları kendi menfaatleri 
icabından bulunduiu illa ola-

tesi gilnii saat 16 da Ger- nur. 
mencik belediyesinde yapıla- 14 21 581 

caktır. isteyenler Germencik belecli-
4 - ihalenin bilumum mas- yesi muhubesine müracaatla-

rafları talibine aittir. n ilin olunur. 
S - Fazla malumat almak [574] 9 15 21 

:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 

! FAHREDDİN SÜGÜR 1 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan Miltabaam• ı • • 
: Pari• Tıp Fakilltul Hutaaeleriadea lhtbuh : • • i MuayyeaebaneaiAydın-ia Gad Bal•annda Bafalıoa-la dGkklaıaıa ı 
: üzerinde her wün aababdaa akıama kadar Hastalariaı kabal eder Si ........................................... , ........ .. 

Aydın İli Tarihi 
Uzan bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeal maauile aalamaaıa ka7-

metli bir 6raej'i olan AYDIN TARlfflal Aydında Belediye kartıaada 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kltipbaaaiadea tedarik edebllir
ainlz. 

AydJnıa bitin tarihi malG•abaclaa bafka eopafl tabii malt .... 
hnı da ba kitaptan Bj'renecekdnlL 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi&. 

Fiab 250 karu.ttur. 

AYDIN 
• 

ilin; lıer köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azef esidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... • ........ 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


