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HATAY MESELESİ 
F esatcıların başı milletler cemiyeti komisyonudur 

Münasebetsiz hareketleri sebebile bu komisyonla münasebabmızı kestik 

Cenevre - Havas ajansı 

bildiriyor; 
Türkiye hükumeti milletler 

cemiyeti genel sekreterliğine 
bir nota tevdi ederek Hataya 
gönderilen milletler cemiyeti 
komisyonu ile her türlü mü
naseba tı kestiğini bildirmiştir. 

Türk hükumeti, komisyonu 
sarih bir nizamname ile tes
bit edilmiı olan salahiyetleri
ni tecavüz etmek ve bu su
retle vazifesinde mündemic 
olan bitarafhktan inhiraf ey
lemiş olmakla muahaze eyle
mektedir. 

Enternasyonal mahafil, Türk 
hükümctinin bu teşebbüsünün 
daha ziyade işarı ve sembo
lik bir kıymeti haiz olduğu mü· 
taliasındadır. Filhakika An
kara hükumeti milletler ce
miyeti komisyonile ancak fili 
münasebatta bulunuyordu . 
Mezkür komisyon hukuki ola
rak münhasıran mandater 
devlet olan Fransa ile müna
sebatta bulunuyordu. 

Ankara - Hatayden gelen 
haberler bu defa bilhassa mil
letler cemiyeti mümessillerinin 
Türk aleyhtarı münasebetsiz
liklerinin gemi azıya alarak 
her gün daha açık düşmanlık
lar şeklinde devam ettiğini 

bildirmektedir. Bu hal, An
karad a yepyeni bir hassasi
yet mevzuu teşkil etmekte 
bulunuyor. Milletler cemiyeti 
komisyonunun reisi burada 
Piyer Lermit adile anılmakta 
ve Türk ·aleyhtarı bütün te
şekküllerle fikir, el ve işbir
liği eden bu heyetin seçim 
hazırlıkları için yaptığı mua
meleler en kat" surette iti-.. 
mada şayan görülmemektedir. 

Hükümetimizin bu asabiyet 
uyandırıcı vaziyete karşı ge
rek Hatayda, gerek Pariste 
~n şiddetli teşebbüsler üzerin 
de bulunduğu anlaşılıyor. 
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de Yayin şubeleri komi- ı 
teleri toplanacaktır. 

Gene mevsuk surette öğ· 
renildiğine göre hükumetimi
zin bu teşebbüsleri üzerine 
Hataydaki yeni Fransız me· 
murları ve bilhassa askeri 
ümera, milletler cemiyeti mü
messillerinin münasebetsiz ha
reketlerini itiraf etmişler ve 
bu suretle kendi hüsnü niyet
lerinin her türlü şüpheden 
ari bir vaziyette bulunduğunu 
bütün bir samimiyetle göster 
mek istemişlerdir. 

Ayni zamanda hükümetimiz 
Milletler Cemiyeti mümessille
rinin Türk aleyhtarhğı hesa
bına adeta bayrak açarak 
yürümüş ve yürümekte olduk
larının red ve cerhi imkan
sız delil ve vesikalarını top
lamış ve toplamaktadır. 

Anlaşıldığına göre Hatay 
meselesini makul bir hal 
neticesine isal edebilmek için 
Türkiye ile Fransa bu 
bölgeye aid seçim işlerini if
sad ederek mulıtelif unsurlar 
arasında husumet ateşi yakan 
cemiyet mümessillerinin sah
neden çekilmeleri için ciddi 
tedbirler alınması hususunu 
derpiş eylemekte bulunyorlar. 
Türkiye tarafından buna gö 
rülen lüzum kat'dir. 
Zaten ahdi Hatay istiklalile 
bu yeni idarenin varlığı ve 
Suriye hudutları için müşte
rek Türk - Fransız garantisi
nin kabul ve tesis edilmif 
olduğu malümdur. Herhalde 
bu hafta Hatay işi en ciddi 
bir safhaya girmiş bulunuyor. 

Aydın şehrihin elektrik projesi 
-----------------------yeni proje ile tevsi edilecek tesisat 7 5000 
liraya mal olacaktır 

Şehrimiz elektrik tesisatı
nın tevsiioe ait projenin Nafia 
Vekaletmce tastik edildiğini 
evvelce yazmıştık. İşbu tas
tikli projeler bir kaç gün 
evvel Nafia vekaletinden be
lediyem!ze gönderilmiş bulun
maktadır. 

Aydın şehrinin istikbaldeki 
ışık ihtiyacım dahi tamamen 
karşılayacak mahiyette bulu
nan yeni proje hakkında ala
kadarlardan aldığımız malu
mat ve izahatı yazıyoruz. 

Malum olduğu üzere elektrik 
santralında Roston Hornsby 
mamulatından 120 beygir ta
katta bir gazojen motör var
dır. Fakat, halkın elektriğe 
gösterdiği rağbet karşısında 
bu motörle ihtiyaç temin edi
lememekte ve cereyan veril
mesi hakkmda vukubulan bir 
çok müracaatlar kabul edile
memektedir. Bu vaziyet kar
şısında şehrin merkezi vazi
yetinden uzak bulunan bir 
çok sokaklarada hat temdidi 
imkanı bulunamadığından te
sisatı tevsi etmek zarureti 
basıl olmuştur. 

Yeni proje mucibince santra
la 240 - 250 beyğir takatta 

bir motör daha ilave edilecek 
ve bu muharrik kuvvetle sana
yi müesseseleride dahil oldu
ğu halde şehrin bütün sokak
larına ceryan vermek müm
kün olabilecektir. 

Proje, santraldan alçak 
Tevettürle Tağdiye olunan 
şehir şebekesini üç kıs
ma ayırmakta ve istihsal 
olunan elektrik kudretini teş
did için muhavvile merkezle
rini muhtevi bulunmaktadır. 

Bu mahavvile merkezlerine 
60001400 voltluk yükseltici 
birer transformotör konula
caktır. 

Şehrin cenubu şarkı kısmı 
bir numaralı mubavle merke· 
zinden tağdiye edilecek, şima
li garbisindeki küçük sanaiye 
tahsis edilen mıntaka ile bu
nun cenubundaki mahallat, 
mezbaha ve soğuk hava depo
ları iki numaralı muhavvile 
merkezine bağlanacaktır. Şeh
rin mütebaki mahalleleri de 
doğrudan doğruya santraldan 
beslenecektir . 

Projeye göre yeni konula
cak motorun bir hususiyeti de 
b~m mazot, hem de gazojenle 

Belecli!ecle : 

Belediye Daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi B. Nafiz Karabudağın 
reisliği altında mutad toplan
bsım yapmıştır. 

Encümen bu toplantısında 
elektrik tesisatının tevsiine 
ait projenin tatbiği üzerinde 
konuşmuş ve tesisatın söratle 
yapılabilmesini temin için be
lediye reisinin Ankaraya gi
derek belediyeler bankası ve 
d:ğer alakadar makamlarla 
temas etmesine karar ver
miştir. 

Belediye reisimiz B. Nafiz 
Karabudak pazrtesi giinu An
karaya gidecektir. 

--r--
Haoa karamanda: 

Şehrimiz ha va kurumu idare 
heyeti dün akşam üzeri kur.ım 
başkanı B. Ahmed Emin Ar
kaynm reisliği altında top
lanmıştır. 

Bu toplantıda kurumun 937-
938 blaçosu tasdik edilmif ve 
938 - 939 büdçesi tetkik ve 
kabul olunmuıtur. 

İdare heyeti, Geçen •ene 
bütçesini on bin lira fazlasile 
tabakkak ettirmesinden dola
yı başkan B. Ahmed Emin Ar
kayne teşekkür etmiş ve ye
ni yıl içinde muvaffakiyetler 
temennısinde bulunmuştur. -·-Yeni radyo istasyo
numuz bitmek 
üzere 

Ankarada inşa edilmekte 
olan büyük radyo istasyonu
nun pek yakında ikmal edile
ceğini memnuniyetle haber 
aldık. 

Uzun dalgada 120, kısa 
dalgada 20 kilovat üzerine 
çalışacak ve büyük bir ihti
yacı karş layacak olan yeni 
radyo istasyonu 22 temuzda 
P. T. T. idaresi tarafından 
teslim alınarak çalışmağa baş· 
lıyacaktır. 

Radyo neşriyatı için yapıl
makta olan studyo binasının 
inşaatı ikmal edilmiştir. 

işlemesindedir. Mazotla çalı
şırken gazojene veya gazo
jenle çalışırken mazota çevir
mek zarureti hasıl olursa beı 
on dakika içinde bu iş yapı
labilecek ve bir inkta halinde 
ıebir uzun müddet karanlık-

.Devamı 3ncli aayfada -
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Gezi Notlan: 

3-
Trenden tasyona dökülen 

yolcular ara'ba ve otumobille
re hücam :ediyorlardı. Bunda 
da haklı idiler. Çünkü Deniz
lide mevcut araba ve otomo
billerin 850 yolcuyu birden 
taşıması mümkün olamazdı. 

Fakat bu hücum ve telaşa 
hiçte lüzum olmadığı çabuk 
anlaşıldı. Ba~larında belediye 
reisi olmak üzere komite üye
leri, belediye zabıta memur
larile birlikte bu işide çok 
muvaffakiyetle idare ettiler. 

Kamyonlar bir kısım gezi· 
cileri Pamukkalesi harabele
rine, tenezzübler ve arabalar
da diğerlerini şehre taşırken 

bir kısımda yaya olarak Hal
kevine doğru akmağa başladı. 

Aydınlılar evvela halkevini 
ziyaret etti. Burada bir Bayan 
öğ.ıetmen çok samimi bir hi
tabe söyliyerek bize hoş gel
diniz dendi. Hatibimiz doktor 
Hasan Tahsin Soylu da çok 
ateşin bir hitabe ile karşılık 
vererek 850 seyahın hissiya
t1mıza bakkile tercüman < ldu. 

Halkevinden çakan herkes 
delikli çınar kah' elerine da
ğıldı. Lokantalara kebapçı 

dükkanlarına yayıldı. 

Oradan da askeri parka, 
çamlığa, incirlipınar mesiresi· 
ne dolaşmağa başladı. 

lç ve dış torizm siyasetinin 
muvaffakiyetle yürüdülmesin· 
de otel, lokanta ve gazinola· 
rın oymyacağı mfihim rolü 
tebarüz ettirmesi itibarile bu
rada Megerret ott- li müsteci
rinden bahsetmek isterim, 

Bu ldbar ve sanatının haki
katen ehli olan genç; otelin 
serin bahçesine dolan her 

.c Aydın,, ın tefrikaıı : 14 

ııtH ır 
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' 
(Kı:ı.lay ve heva kurumunun tertip etttfji 
teneuü nünaıebetile) 

O. Becerik 
kesin ~nıf temizlaome
sini temid etti.. Elbise değiı 
tirmek ihtiyacında olanlara 
odalarinı açtı. · Yemek iste'A 
yenlere delaiıi etti.. Her m~
safirile ayrı ayrı alekadar ol
du, meşgul oldu, sonra içilen 
meşrubatın günlük liste üze
rin den parasından başka üc
ret kabul etmedi. 

Nakil vasıtalarınde tek tük 
şikayetçi yok diyemem, fakat 
belediye 2abıtası bunların pe· 
şini bırakmadı, imkan nisbe
tinde kontrol vazifesinde ih
mal göstermedi. 

İncirli pınarda 100 paralık 
gazozu 5 kuruşa satmağa yel
tenen gazinocunun bu hare· 
ketini belediye çabuk sezdi 
ve mani oldu. 

Denizlinin yukarda behset
ttiğim emsalsiz mesire yerle
rinin şairane tasvirini arka
daşım Enver Demiraya bıra
karak istemiye istemiye istas 
yona dönüyorum .. 

Deyebilirim ki 850 seyyah 
Denizliden doymadan, kanma
dan gözümuz arkada kalarak 
ayrıldık. 

850 Aydınh, misafirperver 
Deni2lilere : Allaha ısmarla
dık yerine: 

- Sizi Nazillide, Aydında 
beliyoruz, yine geleceğiz, sık 
sık ve her fırsattan istifade 
ederek aranıza koşacağız di
yerek bildirdik. 

Donüşte tren hayatı, gidi$· 
ten daha neşeli ve eğlencdi 
gtçti. Bütün yolcular birbirine 
günü nasıl geçirdiklerini an
labyorlar. 

Sümersporun Denizli takı
mma 2-0 yenilmesi de başlıca 

-Devam• 3 ncü savfadtı 

Bu arada Den tlisporla 
maç yapmak gayesile Sümer
sporun iştirAkiDi ,.de kaydet
mek yerinde olur .. 

Muayyen tevakkuf müdde
tini doldurn trenimiz, son 
kampana ile Nazilliyi de ken
di halile gerilerde bırakıyor .. 

Kalabalığın her istasyonda 
artmasına rağman, intizamın 

doğurduğu istirahat hakika
ten şükrana şayandır. 

Kimsenin yersizlikten, kim
senin izdihamdan, kimsenin 
şundan veya bundan şikayet 
ettiğini görmemek tenezzüh 
için bu yolda çalışanlardan 

başta Ahmet Emin Arkayn, 
Şükrt.i ve Hikmet Şölenin 
Kızılaydao Abdullaha karşı 
ne kadar minnet hissetsek 
azdır sanırım. 

İstasyonlar birer birer ban
donun va neşenin çizip geç· 
tiği izlerle uzaklarda kalıyor. 
Ve trenimiz mühim bir ak
tarma merkezi olan (Goncalı) 
istasyonunda duruyor. 

Bu İstasyon, misafirleri De
nizliden karş lamağa gelenler
le dolu .. Bu arada daima fa

. al bir heyet hareket halinde. 
Burada Aydınlılarat bilhas

sa yabancı ziyaretçilere büyük 
yaraır«cı olduğu aşkar olan 
proğramlar dağıtılyor. 

Okuyorum: 
Misafirlarine ''Hoş geldiniz,, 

le başlıyan bu proğram, Ay
dınlıların Denizlide hattı ha
reketlerini kolayla~tıran mad
deleri ihtiva ediyor. 

Denizlideyiz ! . 
Koca istasyon insanla tık

lım, tık hm.. onlarla da karşı
la maktan doğan bir neşe biz-

ladı ve bir sevinç dalgası ço
cuğun yüzünü okşadL 

Eaver Demiray 
de karşılanmaktan doğan bir 
gurur birbirile çaij)İşıyor •• 
. .İki vilayetin- içtimai kültü-

~~ü yarış edercesİQe haykıran 

· Aydm ve Denizli Halkevleri 
bandosu, çarpışan bu iki mü
tekabil gurur ve heycana baş
ka bir kuvvet ve güzellik ve
riyor .. 

Okuyuculanma burada de
nizli hakkında malumat furuş
luk yapacak değilim .. Yalnu: 
iki satırla kaydeyim ki: 

1 -Denizli uyanmağa müs
taid ve fakat bu istidadının 

biraz geç farkına varılınıı 
imar ve inşa sahasında ani 
fevri bir kalkınma olamamıı
tır. 

2 - Denizli İli, geniş bir 
saha üzerinde yayılmış ve 
serpilmiş memlekette düşünü· 
len inşa ve imaratta teksif. 
meselesi haledilememiştir. 

Bütün bunlarla beraber bu
gün bu il bu geniş sahayı 
her yöndem yenilik pliolarile 
kıs kıvrak bağlamıştır. 

3 - Memlekette nüfus faz
ladır. Bu gün Denizli için 

bu nüfusu idare edecek d11hili 
imalabn ve mekülatın külliyen 
temini şükrana [şayan bir 
keyfiyet arzetmektedir. 

* Saat 16 .. 
Dört beş saattir Denizlinin 

kalabalık nüfusunu bir kat 
daha artbran Aydınt.ları, bu 

sa.tUe Denizli istasyonuna 
giden uzun ve iki tarafb 
ağaçla yolu arabalarile örtmüş 
görüyoruz .• 

Bu erken hareket yine yer 
kapma endişesinin verdiği 
tdaşın neticesidir. 

(Devamı 3 Gncll .. hıfede 

ile söküğü dikerek ayaia 
kalktı. 

Bir Çocuğun Macerası 1 
Paralar orada idi ve hırsız

lar bunların yerlerini bulama
auşlardı. 

Yine yürümeye baıladL 

ilk rast geldiği köydeki 

fırından bir parça ekmek ••

tın aldı ve elinde ekmeği ile. 
köyün medhalinde yolun ke

narındaki bir taşın üstüne o
turarak ekmeğini yemeye bat

ladı. 

Yaıan : Jeanne Mairet 

Bir tek çare görüyordu. 
Bütün müşküllt ri yalnızça ye
nerek Pariae gitmeğe çal•ı· 
mak •.• 

P.arise parasız ulaşabilmek 
çok zordu, fakat imkansız 
değildi. Verilmiş bir karan 
olduğu için artık daha müste
rih idi. Paketinin içinde ak
ıamdan kalmış bir ekmek 
parçası buldu. Bu oldukça 
kuru olmal<la beraber çeşme· 
nin suyu ile ıslahnca yinecek 
bir bale gelebilirdi. 

Paketini hazırlarken içiu
den bir şey düştü. 

Bu ; komşusu küçük lizetin 
•yrılırken hediye ettiği köçük 

Çeviren : V. H. 

porslen bebek idi. 
Piyer; onu yerden alarken 

küçük dostu Lizetin kendisine 
h th sesi ile : 

- Bonjur Piyerro 1 
Dediğini zannetti. 

Bebeği cebine; çahnanan 

par~larmın yerine koydu. Ar
tık Parise kadar yayan gıt· 
meğe karar vermişti ve bu 
uzun yolculukta yegane yol 
arkaşı bu küçük taş bebek 
olacakb. 

Birden aklma caketinin as
tarı içine doktorun bayanı 
tarafından dikilmiş paralar 
geldi. 

Acele caketinin eteğini yok-

Bu sevincin' verdiği gayret· 

retle çocuk tam üç saat dur

maksızın yürüdü, Güneş çok 

kızgın idi ve Piyer hem acık
mış hem de yorulmuştu. 

Kırk, elli kadar ağacın göl

gelediği bir çayırlığa geldiği 

zaman ı;ocuk kendini ölü gibi 
yere attı ve derhal derin bir 
uykuya daldı. 

Bir saat sonra dinlenmiş ve 

fakat çok daha acıkmış ola
rak uyandı. 

Annesiuio dikiş kutusundan 

alınını~ bir iğne ucu ile ca

ke tinin astarının ipli~lerini 

1 

söktü. İçindeki paralardan bir 
· danesini çıkardı ve sonra aynı 

Okadar acıkmıı idiki J>u . 

esmer köy ekmeği ona en iyi · 
bir yemekten daha lezzetli 
geliyordu. 

Bir taraftan ekmeğini yer
ken, bir taraftanda yolun ke

narında oynayan küçük ço

cukların oyuolarını seyredi

yordu. 

Bu nekadar güıel bir k3y,
dü böyle? •.• 

.. Soau 1ana • 

I' 
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Denizli gezisi }Ji· :!:/~ansa Çine. gardım 
(Baftarafl 2lncl aablfecle) ,.. edigOT Dlflf 1 

konuşma mevzuunu teşkl T k 
23 

D . 
d. d o yo - omey aıan-

e ıyor u. d F h .. k. . . 
D . b·1· · k" B·• z"·ri:. • •nı an ranaa u umetının 

ıye ı ırım ı; u ge ı.1"' • • v • 

kat l 1 .. .. t ti e tekzıplerıoe ragmen Çın mü-
1 ~Dar, O guDIJhD• a I V • aalaa komitesi azasından 

ueşelı hatııasını ıç unutmı· lı • H tk f k ık d a ov ır ası uman anı 
yacaklar, aftliDerine karşı do~ ç· · F . d u ? .. "k ·k 

ının ransa an buyu nu -
dukları şükranı daima kalple- t d d .. d·· - .. .. b ar a yar ım gor ugunu e-
rinde saklıyacaklardır. t · t' yan e mış ır. 

İkinci yazımda yolculara bir _. •. • 
cins bilet dağıtılmasından şi
kayet etmiştim. Bunun idare 
tarafından büyük bir hüsnüni-

yet ve yardım hissile yapılmış 
olduğunu öğrendim keyfiyeti 
burada tavzih eder ve özür di-

lerken bu ge' ide büyiik yardımı 
dokunan Aydın istasyon şefi 

Namık Kızılyar ve arkadaş
larile, seyahat müddetince 
kibar ve centilmen muamele-

lerile hepimizi mütehassıs e
den katar müfettişi Etem Ka
laycı oğlu ve servis , ardaşla· 
nnı burada takdirle anmağı 
Tazife sayarım. 

Yine bu geziye katılanla-
• 

rın ağız tadile zevk ve neşe 
içinde gidip gelmelerini temin 
eden en ufak bir tatsızlık ve 
kidise çıkmasına meydan ver
miyen kıymetli polisimize de 
teşekkür etmeği borc bilirim. 

Gezi heyetinden, bu tatlı 
günün tadını damağımızda 

bırakmıyarak yenilerini ihzar 
etmesini dilerim. 

Denizliye doğra 
• Baş~arah 2 lnct Sayfada-

İstasyon bu sefer biraz 
mahzun biraz, daha çok ay
rıl ığın verdiği iztırapla sakin 
görünen iki vilayet yurddaş· 
larının sessiz varlıklarile baş
tan başa dolu .. 

Bu sefer sabahki neşe ne
den yok.. Bandolar o kadar 
kuvettli çalmıyor.. Ağızlar 
kvvvetli söylemiyor.. Yüzler 
o kadar gölmüyor .. 

• 
Saat 18,40 .. 
Tren uzun yollara kadar 

kesilmiyen çığlığile Aydıhlıla
rı götürdüğü gibi değil de 

biraz daha görsrülü birz daha 
dolgun, etraftan haber ve 
ilham almış bir kitle halinde 
muttasıl sürüklüyor: 

Ve nihayet kararan ufuk
lar arasında birbirine e~len

miş yıldız böceği halinde yol 
alan trenimiz bizi bize ulaş-
tırıyor. Bitti 

eşine dostuna hissiyatını ve 
görülerini anlata anlata biti· 
remi yor. 

Bitti 

voz J 
J il{ 

Aydın şehrinin e qJ<trik pr9jesi 
1 Baıtarah t tnct 1&lllfecte veya bir fazlı olarak çekile-

~a . kalmıyacak~ ;y',.i t~sisat oilecektir. Abone adedi ÇO• 

~ ıcaıbederse ~skı ~ıısatla pa· ğadıkça bu kıkımlara birer 
rale~ çalışabılecek.tır.. . tel ilavesi suretile takviye 

fıına ve montAJ beClellerı de olunacaktır. bu suretle şebe-
da~il olmak üzere bu tesisat ke ihtiyaç nisbetind~~e fazla 
~efediyeye takriben 75 hin mali külfetlere girilmeksizin 
lıraya mal olacaktır. Bunun tevsi edlmiş olacaktır. 
20300 lirası makine ve aksa- Bidayette yapılması lazım 
mına, 5955 lirası elektrik kıs- gelen kısımlar santıra1 teesiab 
mına, 10000 lirası muhavvile bir namaralı muhavvile mar-
merkezlerine, 24177 lirası kezi ve muhavvile merkezinin 
alçak tevettürü havi hatlara, tesisi dolayıslle şebekesinin 
mütebakisi de santralda ye- o kısımda icrası lazım gelen 
niden yapılacak bina inşaatı- ufak bazı tadillerdir. İki 
na aiddir, numarala muhavvile merkezi 

Projeyi yapan mühendis soğuk hava ve buz tesisah 
hususi mütalaasına göre şe- veya küçük sanayi mıtkkası 
bekede yapılan ilavelerin şim· tesis edildik+"!n sonra kuru-
diden tatbikine lüzum görül- lacaktar. 
memektedir. Y dlmz şebekenin bu kıs-

Bir çok bat kolları üç veya mmdaki ilavelerin yeni plana 
iki faz yerine şimdilik iki gj)re ilavesi icap etmektedir • 

Türk Hava Kurmu Aydın 
Şübesinden : 
Ödemiş buz fabrikasının bura bayiliği şubemize teklif edil

mektedir. 
Sayın Aydın halkına bir: hizmet ve aynı zamanda kuruma 

küçük bir gelir tamin etmek maksadile bu işe girişilmek için 
evelemirde Aydında ne mikdar buz sarfedilebileceğinin tes
biti icabetti. 

Bunun için 
1 - Her gün buz alacak olan müessese ve zevatın, ne 

mikdar buz alacaklarının bu gün ve yarın kurumun hükumet 
holvarındaki şubesine müracaatla kaydt ttirmeleri. 

2 - BuzJar, kurum tarafından müessese ve evlere birer 
birer ve arzu edilen saatlerde tevzi edilt:ceğinden adreslerin 
de yazdırılması, 

2 - Bu malamatın toplanmasınıdan sonra bayilik işi hak· 
kında karar verileceğinden nihayet 26 Hazirana kadar mü-

İşte Denizli gezimiz öyle 
güzel başladı, böyle tatlı bit ti. 
Fakat, sözü hala bitmedi, o 
gürıdenberi hala her yerde 
gezi lakırdısı oluyer.. Herkes O . Becerik ' raacaatların yaplmasını rica ederiz (603J 23 24 

Aydın Defterdarlığından: 
MuhammenK. 

Lira K. 
150 

30 

180 

800 

145 

ıso 

120-
32 

300 
95 

21 
25 

6 

79 80 
450 

C 1 N S t 

80 ağaçlı zeytinlik 

1838 metre tarla 

5515 metre incir bahçesi 

3 baktar 6762 metre tarla 

6435 metre yerile 50 ağaç 
incir 20 Zeyt'n 

7354 metre incir bah. 

D:ikkin. 

200 metre arsa. 

260 dönüm dağlık arazi. 

Değirmen arsası. 

382.5 metre arsanın 114 hisse•i 

162 metre arsa. 

20 metre arsa. 

114 metre arsa. 

4 hektar tarla 

Kimden kJtldğı --=------
Hacı Osman O. Osman vergi 
borcundan. 

Giritli mehmet oğlu İbrahim 
vergi borcundan. 

Pehlivan· O. Alinin vergi bor
cundan. 

Hacı Mehmet bey vereseleri
nin vergi borcundan. 

Hacı Hasan O. Mehmet vere
ıelerinin verg borcundan. 

Alim karısı ve çocukları 

Yozgatlı Haıanın Yergi bor
cundan. 

Çoban Manoldan. 

lstavriden. 

Kör Andondan. 

Rabiadan. 

Nalbant Hüseyinden hazine. 

Hacı Yankonan metrük. 

Hazine. 

Posacı kızı Feridenin vergi 
borcandan. 

Mevkii Teminat ak. 
Lira K. 

Naipli köyaltı 11 25-

Ortaklar 

·Naipli eğlen yeri 

Gölhisar altı 

T erı iler kö. 

Balatçık kumluk 

Balatçık 

Mursalh 

Kuyucı.lar köyü 

Ortaklar Söke yolu 

Aydın orta mahalle 

O rtaklar köyü 

Mursalh 

Cumhuriyet M. 

Gölhisar dib yolu 

2 25 

13 50 

60 

10 88 

11 25 

9 

2 40 
22 50 

7 12 

1 58 
1 88 

45 

5 98 

33 75 

Yu,canda dns ve vasfı yaTıh gayri menkullerin mülkiyeti 11/61938 tarihinden itibaren 17 giln miiddet:e peşin para ile 
'lblmak üzere arbrmaya konulmuştur. Taliplerin 28161938 Salı giinü defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

12 17 24 a79 
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AYDIN SAYI ı17' 

MEMLEKET' HASTANESi 
Dotum, Kadın ltaatalıklan miitehaaaıı 

ve Operatörü 

S 
Hutalannı her i'ÜU Park karfllaııda Bay Huau Kimi· 

lin erinde kabul eder. 592 • 
Muayene saatleri : aabah 1 - 8 41 t Ôtleden aonra 3 den itibaren ...... 

--~~~a~6A6 AAAAaa• 
lı Daimi 
Encümeninden 
Aydın memleket hastanesi 

için 4100 lira muhammen 
kıymetli eczayi tıbbiye açık 
eksiltme suretile alınacaktır. 
İhalesi 27/61938 Pazartesi 
günü saat 15 te vilayet en
cümeninde yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 307 lira 50 
kuruştur. Alınacak eczayi 
bbbiyenin isim ve miktarım 

öğrenmek istiyenlerin Aydın, 

İzmir ve İstanbul sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlük-
lerine ve Vilayet Daimi En
cümenine müracaa etmeleri. 

[568) 8 14 19 24 

Aydın vakıflar 
idaresinden 

Ortaklarda solaki Hasan ve 
Aydında Ekrem Çifçi fabri-
kasında depo edilmiş bulunan 
.zeytin yağlarına birinci arttır
ma günü olan 23161938 tari· 
binde verilen fiat layik had 
görülmedi. 

Dip zeytini ile posalara da
hi talip çıkmadığı cihetle ar
tırmanın 27161938 pazartesi 
günü saat 1 O a bırakılmasına 
karar verildi. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
Aydın vakıflar idaresine mü-
racaatları. (604) 

Aydın Sulh Hukuk mahkmeıi 
Esas No. 814 

Gıyap kararı 
Mesudiye mahallesinden alb 

oğlu Mustafa kızı Ayşe Öz
bakan tarafından Denizli de
gırmen onu mahallesinden 
Mustafa Balioğlu döşemeci Ali 
Çoban ~leyhine açılan nafaka 
davasının muhakemesinde 
müddealeyhe ilanen davetiye 
tebliğ edildiği halde yine 
mahkemeye gelmediğinden 
gıyap kararının yine ilanen 
yapılması karargir l olduğun
dan mahkemenin muallak bu-
lunduğu 12171938 salı eaat 
14 te Aydın sulh hukuk mah
kemesinde bizzat hazır bulun-
madığı veya vekil gönderme
diği surette gıyabında muha
kemeye devam olunacağı gı

yp kararı yerine geçmek üze-
re ilan olunur. (605) 

Tashih 
17 Haziran 938 ve 270 sa

yılı nüshamızda 381683 dosya 
numaralı icra ilanında tem
dit artırması günü 10181938 
yazılacağı yerde 10181939 ya
zıldığıodan tashih olunur. 

imtiyaz aahlbl ve Umumt Netrlyat 
MUdürü ı Etem Mendreı 

Baııldıiı yer ı 

C. H. P. Buımevl 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket butaneal eaki operat5ril 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan dönmüıtür. Hastalarını her pn sabahtan 

aktama kadar Park karııaında yeni yapbrdıj'ı eYinde 
kabul eder. 130 

·~~ Jl.1 
(! -~··········-···········-·-·········-.,,.~ .. ·-···~~ 
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•l 
•l ., Doktor Şevket Kırbaş 

Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ~·l 
r:_~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
[•l muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
[+] üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi 
r+'l eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
[+j edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 
(+] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) + 
ı b ~"'.;ıtıı~ıı;ıı .... ı .. ııııı;ıır~rı;ıı~ıı;ıı~·.-~.·~·ı;iil~'ili~~······"' .11.1 .... CllM ..... tı.;dtMf!'t .......... tdllh ....... bll .. ~b. •> • ?t: d' .. i1r ••• d ~ 

pı ... rıfıır•·'111fllllP'1''1•••'•fllBllllll .... ~~ 
it> DOKTOR - OPERA TÖR • 

S Medeni Boyer 
I> Memleket Hutanesinin yeni Operatörü S Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
İP Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
~ kabul eder. 

1 
Muayene saatlan: 

Sabahlan 8 kadar 
Aktamlan 3 - 8 

ihAAaı41ııQı~~6AıtllbıaAAA4ıııa0•AllllD .. ._ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü. tarihi yeni manaıile anlamanın kı1· 

metil bir arneti olan AYDIN TARIHlnl Aydında Belediye kartıaında 
Süleyman Geıer, istanbulda Remd kütilpbauuinden tedarik edebllir
alnb:. 

Aydının bütün tarihi malu,.tından batka cotrafi tabü malBaa
lını da bu kitaptan ötrenecekziniE. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavaiye ederiı. 

Fiatı 250 kuruştur. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

• 

Baskı işleri 
----· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


