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·Rakamların 

Belaüab 
O. Becerik 

Bu yıl ilkbaharda mevsim
siı: yağmurların arasız devam 
etmesi çiftçiyi endişeye dü· 
şürdü, bu endişe umumi idi. 
Çünkü tarlalar tav olmıyor, 

çiftçi yazlıklarını ekemiyordu. 
Şükranla kaydedelimki, türk 

çiftçisinin çalışma aşkı, toprak 
ve sabanına olan sevgi ve 
bağlılığı devlet yardımile bir
leşince mahzur yok edildi, 
tabiat yenildi. Geç oldu, Fa
kat. güç olmadı, yazlıklar ta

mamen ekildi, bilhassa pamuk 
ekimi geçen yıldan çok faza 
zapıldı. 

Bunu her gezdikimiz yerde 

gördük, bütün çiftçiler bunun 
böyle olduğunu ittifakla temin 
ettil~r. Ve yine söz birliğile 

ifade ettikleri bir şükran his
leri vardırki tabiatin bu mü
saa<lcsizliğioi telafide çiftçi
mize en büyük dayanan ve 
yardımcı devlet olmuştur. Na
zilli pamuk ıslah istasyonunun 
Yaktinde temiz ve cins tohu
mu köylünün emrine yetiştir
mesi; dağıtma işlerinde geçen 
yıl görülen zorlukların kaldı

nlmaıı içi~ -: vilayetin vaktinde 
ve yerinde yapbğı müdahale, 
köylüyü tohum düşüncesinden 
kurtarmış tav buldukça tarla

·s•nı sürmüş, fırsat elde ettik
çe tohumunu ekmiş bu mesut 
netice yaratılmıştır. 

Nazilli pamuk ıslah istas
yon\İnu bu yıl merkez ilce
mizle Çinenio üç köyündeki 
faaliyetini daha iyi belirtmek 
içi~ sözü rakamların belağa
tına lerkediyoruz. 

( Devamı 2lncl sahlfede ) 
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Halkevi köıeai: 
~ ~ 

~ugün: 
1 - . Saat 17 de Ar, 

18 de de Sosyal yardım 
komitelerinin toplantısı 
vardır. 

2 - Saat 16 dan itiba
ren ·halkevi binasında gü
reş eğzersizleri devam 
edecektir. 

İspanyadaki yeni isyan hareketi 
teyid ediliyor 

Franko aleyhine beyannameler neşredildi 

Paris 7 - Bir kaç günden 
beri ısrarla deveran eden şa
yialara göre nasyonalist İspan· 
yada Sevil şehrinde bir isyan 
teşebbüsü olmuş ve Kadiks 
ve Malağa garnizonları da 
buna iştirak etmişlerdir. Şid
detli sansör ve nasyonalist 
İspanyadan Cebelüttarika geç 
mek istiyenlere büyük müş

külat güsterilmesi ve haber
leri teyit imkanını bırakma· 

ı mıştır. Cebelüttarika gelenler 
son derecede ibtirazlı davran-
dıklarından bunlardan da 
sarih malumat alınamamak
tadır. 

Fakat Linera kasabasında 
general Franko aleyhinde be
nameler neşri üzerine bir çok 
idamlar yapıldığından bahse
diliyor. Bununla beraber Sevil 
LalLioer ve Malağa ahalisinin 
yüzde 90 i faşistler aleyhinde 
bulunmaktadır. u Daily Tel
graph,, gazetesinin Cebelüt
tarık muhabiri yazıyor; Mu-

hakkakbr ki cenubi İspanya 
nasyonalist rejiminden ve ec
nebi hakimiyetinden bıkmış 
usanmıştır. 

Sevilde hükumet taraflarını 
bile Alman ve İtalyanlara 
karşı nefretlerini bildirmekten 
artık sakınmıyorlar. 

Bütün İngiliz gazeteleri 
"Britsh United Press,, ve 
Reuuter ajanslar1 tarafından 
bu hususta verilen telgrafları 

tafsilatile neşrediyorlar. Bun
lar Andaluzyada İtalyan - Al
man istilasına karşı muhale
feti ve asi İspanyanın bu 
mıntakasında yapılan tevkifle
ri teyidetmektedirler. 

Londra 7 [Radyo) - Nas
yonalist İspanyanın Andaluzya 
mııntakasında Lalinea şehrin
de vahim hadiseler çıktığı 
teyit edilmektedir. 

Bu isyan hareketinin henüz 
tamam ile önü ahnamamışbr. 

Fas kavvetleri arasındada 
galeyan vardır. 

B. Halid Ziga gitti 
Nafia fen memurlanndan 

Halkevi Ar şubesi başkanı 
arkadaşımız Halid Ziya dün 
yeni tayin edildiği Siirde mü
teveccihan şehrimizden aynl
mışbr. 

B. Ziya; bizzat veda edeme
diği arkadaşlarına vedalarını 

tebliğ etmeği gazetemizden 
dilemiştir. 
Arkadaşımıza iyi yolculuk

lar ve yeni vazifasinde de ba
şarılar dileriz. 

- - ~<>:;.--

ilk okul 
imtihanları bitti 

Bir kaç günden beri devam 
etmekte olan ilk okullarımız 
mezuniyet imtihanları dün 
bitmiş ve talebenin karneleri 
tevzi idilmiştir. 

Orta okul 
imtihanları başladı 

Orta okulda son sınıfın 
mezuniyet imtihanları ile diğer 
sınıfların sözlü imtihanlar1Da 
dün başlanmıştır. 

Felaketzedeler 

Çekoslavakya 
Ticaret anlaşması 
lastik edildi 

'Japon tayyareleri 
için yapılan yardımlar 
Agdın kızılag kurıımıından: 
Lira K. 

Ankara 8 [ A. A.] - Bü· 
yük Millet Meclisi bugünkü 
toplanbsında Çekoslavakya 
ile yaplan ticaret anlaşması· 
nın ve Yugoslavya ticaret 
mukavelesine munzam proto
kolun tastiklerine ait kanun 
liyihalarını müzakere ve ka
bul etmiştir. 

İsbanyada harp 
Franko kıtaatı ilerliyor 

Salamanka 8 [ A. A. ] -
Frankist kıtaatı ileri hare
ketlerine devam etmişler ve 
Kastellona yirmi beş kilomet
re bir mesafeye kadar yak
laşmışlardır. 

Mısır kapitülasyon
ları hakkında mü
zakereler başladı 
Kahire 8 [A.A.] - Başve

kil Mahmut Paşa gazetecilere 
kapitülasyonların ilgası hak
kındaki kanununun tatbikı için 
alakadar devletlerle müzake
reye girilşildiğini söylemiştir. 

Kantonu bomardmanda 
devam edecekler 

Tokyo 8 [ A. A. ] - Ha
riciye nezareti m6messili ga
zetecilere · verdiği beyanatta 
Japon tayyarelerinin şimdiye 
kadar Cin si\'il halkına asla 

tecavllz etmediklerini fakat 
kuvvetlerinin müstahkem şe-
hirlerle Kanton, HankoAu 
bombardman etmeğe devam 
edeceklerini söylemiştir. 

Yeni tefrikamız 
Jeanne Mairit (Mene Char

les Bigot) tarafından yazılmış 
ve Fransız akademisinin maz
harı takdiri olmuş olan bir 
romanı bu günden itibaren 
tefrika ediyoruz. 

Bilhassa bu mektep tablle
rnide kendilerine iyi bir vakıt 
geçirtmek maksadile küçük 
okuycularımız için tercüma 
ettirdiğimiz bu eseri bu gün
ikinci sayfamızea bulacaksınız. 

2667 43 
23 

Dünkü yekun 
Aydın sanat okul11 
direktör, öğretmen 
ve talebeleri. 

2690 34 Y ekiin 
~ 

Açık şehirlerin 

bombardmanı 
Amerilıad.J.ı nefret 
uyandırdı 

Nevyork 8 [A. A.] - Nev
york Taymis gazetesi Çinde 
ve İspanyada açık şehirlerin 
tayyarer tarafından bombar-
dman edilmeleri karşısında 
Amerika halkının duymakta 
olduğu nefreti kaydetmektedir. 
Meksika petrol/arı 
şirketlerin davası 
reddedildi 

Meksiko 8 ( A. A. J - Hü
kumet tarafıodan vaziyet edi
len emlak ile petrol kuyuları 
hakkında petrol şirketleri ta
rafından ikame edilen davayı 
bakim reddetmiştir. 

Yalnız bankalarda bulunan 
paralarını almakta şirketleri 

' serbst bırakmıştır. 
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Filistin de 
Tedhiş hareketleri de

vam ediyor 
Kudüs 7 (A. A.) - Tulke

reme gitmekte olan bir kam-
yonda bir bomba patlamıf ve 
bir İngiliz neferi yaralanmış, 
bir nefer de ölmüttür. 

Yine bu civarda faaliyet 
çetelerinden biriıi tarahndan 
eşraftan biri oğlu ile öldürül
müştür. 

Bir yanar dağ 
fevrana başladı 

Manilla 7 [A.A.) - Mayon 
yanar dağı fevrana baılamış
br. 

lndifaatın şiddeti civarda
ki köylerin halkını çok kor
kutmuştur. 

Halk dehşet içinde kaçmak
tadırlar. 

Amerikada mali 
trustler hakkında 
tahltlkaat 

Vaşigton 7 [A.A.] - Reisi 
Cumhur Rozvelt Amerikanın 
geçirdiği ekonomik buhran-
dan mesul olan endüstri ve 
mali trustler hakkında geniş 

bir tahkikat yapmak üzere 
bir parlamento heyetinin teş
kilini teklif etmiştir. -···-Frankonun bir ay 
içinde işgal 
ettiği yerler 

Salamanga 1 [ A. A. ] 
Franko kuvvetleri mayıs için-
de 4500 kilo metre murabbaı 
arazi ele geçirmiş ve yetmiş 
şehir ve köy almışlardır. 

Franko hükümeti İngiltere
nin ve Fransanın yaptıkları 

tevı-.ssut teklifini reddetmiş
tir. 

Rakamların Belagatı 
(Baıtaraf lacı sahifede) 

Mahalle Çiftçi ekilen verilen pa-
veya köy sayısı dö.mik umumi kilo 

Aydın merk. mahalleleri 11 94 7511 37555 
n " 

köyleri 13 163 3369 16845 
Kara Hayt kamunu 10 316 6156 30780 
Koçarlı 

" 
21 418 15617 77086 

Germencik " 13 166 3314 16570 
Karapınar 9 92 2150 10750 
Köşk " 8 333 6794 35000 
Çine ilçesinden 3 17 833 4165 
Yekun 88 1589 45544 228751 

Bu 88 mahalle ve köyde tanesi yüz paradan 20 kuru-

Okullann sergileri münasebetile 

Yedi Eyliil Ilkokulunda 

Sabri Ônilterin 
biraz dinlenmesine 
rakmadım. 

ihtimal I 
vakit bı-

1 

Necmiye Erkanı yalnız bırak
tığımız odadan Yedi eyliillü 
yavruların senelik mesailerinin 
tıklım bklım doldurduğu oda
ya doğru yürüyoruz. 

Sabri Önütere soruyorum: 
- Talebe adediniz ? 
Düşünmeden cevap veriyor: 
Bu yıl 369 talebemiz var .. 

45 kadarını, mezun ediyoruz. 
Son cümleyi söyliyen değerli 

başöğretmennin gözlerinde her 
yılın hayranına alışkanlığını 
ima eden parıltılar dolaşıyor
du. 

• 
Yedi eyliilün sergisi bilhassa 

son sınıf köşesi, bir çocuğun 

değil; talebenin değil de, tam 
manasile ev kadını yetişen 

bir kadının özenen ellerin den 
çıkıp her yeri muvaffakiyet 
haykıran birer değerdir. 

Ben burada o değeri teker 
teker teşrih etmek her biri 
için ayrı satır karalamak fik
rini manasız bulmaktayım. 

Yalnız şartsız ve tarafsız 

şunu itiraf etmek mecburiye
tindeyim ki; Yedi eylfıl ilk 

okulu, geıfüğim diğer iki oku
la nazaran ( Cumhuriyet ve 
Gazi paşa okullarını ) daha 
mu.-affakiyetli bir vaziyet 

Enver Demirar 

Bununla beraber biz, 1ergi
lerdeki muvaffakiyeti 1,2,3 ve 
dördüncü sınıflarda değil bil
hassa son sınıflarda aramak 
mecburiyetindeyiz .• 

Son sınıflar son ve hamleli 
enerjilerile en orjinal eser ver
meğe namzed sınıflardır. 

Bu sınıflarda talebenin mu
vaffakiyeti öğretmenin sarf 
ettiği enerji ile kabili kıyasbr. 
Yoksa her son sınıf, muhak
kak orjinel eserler vermeğe 
namzed bir değer taşıyamaz. 
Ben, Yedi eylül okulu sergi
sinde dolaşırken yalnız tale
beyi alkışlamış değilim, bu, 
pek haksız ve yersiz bir tak
dir olurdu. Şüphe yok ki bu 
alkışta, yarı yarıya o sınıf 
öğretmeninin de hakkı buluna
caktır ve bulunmuştur .. 
Yavaş yavaş gelmeğe baş

layan ziyaretçiler arasından 

kurtulmak ve dışarıya çıkmak 
için tabii bir istical başlamış
tı. 

Okulun değeri idarecisi 
Sabri Önüter'in iştrakile çık
tığımız oda kapısı önünde son 
sınıf öğretmeni Necmiye Er
kanla karşılaşıyorum. 

İçimde en temiz ve naçiz 
takdirlerin en tabii sahibi 
olan değerli kızı tebrik için 
sarfedeceğim üç beş kelime-

1589 çiftçinin 45544 dönüm şa kadar 2263 meyveli, 2021 
tarlasına ektiği 228751 kilo meyvesiz ağaç fidanı dağıdıl- fısıldıyor .. 
tohum devletin bedava dağıt- mışhr. Yine şunu da buna ilave la-

nin, meydana koyduğu eser
leri önünde ne kadar zav~llı 
kalacağını düşünerek ıu~um. 

1 bğı Akala cinsi tohumdır he- Ulusal ziraatın yükselmesi zımdır ki talebesi daha çok 
nüz ekilmesine musade olu- ve ilerlemesi ve yurdun ağaç- şehir çocugu olan Yebi eylül 

Bu kadar beycanlı .takdir 
önünde yalnız kuru bir : · 

- Allaha ısmarladık ; · · 
nan yerli cins pamuk bu mik- landırılması ül~ ümüzün tabak- için, bu derece zengin muvaf-

1 ı 

LC\ onları misafirlerile baş 
dara dahil değildir. kuk etmekte oldµğuna inana- fakiyet te tabii bir sonuca başa bıraktım .• 

- Bitti -Yine h fidanlığından bu yıl lım. varır değil mi? 
~~;;,====================~=================================-============~ 

•Aydın,. rn telrika•ı : 1 

Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeanne Mairet 

1 
Piger oe ehaoegni 

Küçük Piyerden bahseder
ken, komtuları ; 

- Bu bir küçük adamdır. 
Derlerdi. 

Filhakika oynamağı çok 
aevmesine rağmen Pi)er; ar-
udatlanndan çok daha az 
oynaya biliyordu. 

O ; daha pek küçük yaıın
da ekseriya ağladığını gör
dOğü annesine yardım etme
li öğrenmisti. 

Piyerin annesi bir işçi idi. 
Sabahtan aktama kadar; di · 
kitlerinin üstunden baıını kal
cLrmamasıoa rağmen çok fa
kir idiler. 

Çeviren : V. H. 

Oturdukları tavan arasın
daki küçük odalarında çok 
zaman:arıoı aç ve soğuktan 
titreyerek geçirirdiler. 

Fakat bu fakir ikametgih
ta bu ana ve oğul o kadar 
~evişirlerdi ki ekseriya, zaten 
pek zayıf olan yemeklerinide 
unuttukları olurdu. 

Sen Nazerin amele mahal
lelerinden birinde bir çok 
işçi odalarına bölünmüt bü
yük ve kötü bir evde oturu
yorlardı. 

Bu yarı aç, sefil ve fakat 
sevgi ile dolu bayatın üzerine 
bir gün ansızın ölüm kanatla
rını gerdi.Zavallı işçi kadın 

hastalandı ve kısa bir hasta- ' komşusu bir küçük kız; ya-
laktan sonra gözlerini bu se- nına sokuldu ve yağ~~ . Y,.ai-
falet yuvasında müebbeden muru göstererek: . 
kapadı. - Görüyor mu sun Piy~rfo 

Bu ölümden Piyer; ilk anda tanride seninle ağlıyor, .eledi 
bir şey anlamadı. Bu; ona ve o da ağlamağa baıladı. 
imkinsız bir şey gibi geliyor- işte küçük Piyerin o giin 
du. Her saniye annesinin göz- mazhar olduğu teselli ba 
lerini açarak ona bakmasını, basit iki kelime ve bir kaç 
dudaklarını oynatarak onu damla göz yatından ibaret 
çağırmasını bekliyordu. kaldı. · 

Lakin cenazeyi gömmeğe 
Yağmur albnda yilrürken geldikleri zaman hakikati bn-

tiln acılığıla anladı. kendi kendine söyleniyordu : 
Haftanın İf günlerinden biri - Oh Allahım ; timdi ta-

idi. Bütün isteklerine rağmen mamen yalnızım. 
komşular itlerini bırakıp ce- Ve omuzlannı sarsan 
nazeye refakat edemediler ve hınçkırıklar arasında mlite-
za vallı Piyer; iztırapla dolu madiyen düşilnüyordu : 
bir ya,ayış tarzının vakitsiz - Bana kim bakacak, beni 
öldürdüğü annesinin tabutunu kim himaye edecek arbk? 
ağlayarak yalnızca takip et- Yağmur albnda bu hazin 
meğe mecbur oldu. merasimin çok uzamaauuaa 

Evden ayrılacakları zaman; imkn yoktu. 
hazan kendisile oynadığı sofa • DeYamıYar -
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Umurlu 
Garden partisi 
Mevsimin en eğlen
celi gecesi olacaktır 

Okurlarımıza evvelcede bil
dird;ğimiz gibi, hazianıo 11 ci 
cumartesi günü Umurluda Kı
zılay menfaat.na bir Garden
parb tertip olunmuştur. 

Bu vesile ile Umurlu ve 
yakın köylerden altmış çocuk 
sünnet ~ttirilecek ve bunlar 
kurum tarafından giydirilecek
lerdir. Umurlu Cumhuriyet 

Halk Partisi kamun yönkurulu
nun himayesinde geçen sene 

tertip olunan sünnüt düğünü 

ve garden partisinden ne ka-

dar çok muvaffak olduğunu 

ve davetlilerin sabaha kadar 

çok neşeli ve eğlenceli bir --- -· gece geçirdiklerini, iştirak -edenler hatırlarlar. 

Bu yılki eğlencelerin daha 

cazip olması, davetlilerin bü

tün ihtiyac ve arzularının tat· 

mini için tertip kurulu uzun 

zamandan beri hazırlanmak

ta ve çalışmaktadır. 

Hem bir emri hayre hizmet 
ve hemde neşe ve eğlenceli 

bir gece geçirmek için Ay

dınlıların bu fırsatı kaçırma

yacaklarını tabii görürüz. 

G icliş ve dönüş için trenler
den istifade olunacağı gibi 

hususi kamyon servisleri de 

temin olunmuştur. 

Kantona 
Yeni bir hava taarruzu 
~ 

Tokyo 7 [A. A.] - Japon 
tayyareleri dün Kantonu yine 
yine bcımbardman etmişlerdir. 

-~ 

Paris sefirimiz B. 
J!.one ile görüştü 

Paris 7 [ A. A. J - Hariciye 
nazırı B. Bone dUn Türkiye 
büyük elçisi B. Suat Davazı 
kabul etmiştir. 

iki diplomat arasındaki bu 
mülakat Hataydaki vaziyet 
etrafında geçmiştir. -···-Fransa üzerinde 
/spangol tayyareleri -·-Prinyan 7 [ A. A. J - Dün 
İspanya üzerinden gelen üç 
tayyarenin Fransız toprakla
rına girmeleri üzerine Fransız 
hava müdafaa bataryaları der
hal harekete geçmi~ler ve 
tayyarelere ateş açmışlardır. 

imtiyaz aahibl ve Umumi Netriyat 
Müdlirll ı Etem Mendreı 

Ba11ld1ğl 1er ı 

C. H. P. Ba11mevi 

AYDIN '' 

Hususi muhasebe 
müdürlüğünden 

938 Yılı yol parasının alb 
lira olduğu 1 Temmuz 938 
ve 1 Kanunuevvel 938 tarih
lerinde olmak üzere iki tak
sitte tahsil edileceği ilan olu-
nur. 470 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Bir parça halinde olarak 

Aydın icra 
memulğundan: 

93811059 
Alacaklı: Germencik üzümlü 

kooperatifi. 
Borçlu: Karaağaçlı köyünde 

oturan üzümlüden Ali onbaşı 
oğlu Halil İbrahim alemdar. 

· Satılan gayri menkul: tapu
nun , nisan 938 tarih ve 31 
numarasında kayıtlı germencik 
üzümlü köyünün ırım ağzı 
mevkiinde 1 hektar 8300 met
murabbaı tarladır~. 

Huhudu: Doğusu Mehmed 
Ali Muslu batısı yol kuzeyi 
köy merası ve kısmen Mümin 
tarlası ile çevrili. 

Kıymeti: Heyeti umumiyesi 
300 liradır. 

Satışın yapılacağı yer, gün 
Aydın icra dairesinde 12171938 
tarihinde salı günü saat 12 de 
ve temdid artırması 27171938 
tarihinde çarşanba günü aynı 
saatte yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/1059 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısmda her kesin görebil
mesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
~mat almak isteyenler işbu 

bahçıvan Nekenin iken tagayyüp 
etmesile maliye hazinesine 
kalıp menafii umumiye namına 
ortaklar eski belediyesince is
timlak edildikten sonra yol 
fazlası olarak artan 247 m2 
ındaki arsa Giritli Şakir oğ
lu Mustafaya açık artırma 
suretile satılan ve alıcı tara
fından mağaza ve ev yapıl
mış olan Ortaklar köyünün 
köy içi mnvkiinde doğusu 
Enver Ünçel ve Sait Özen 
batısı su yolu kuzeyi Nuri 
Ertan güneyi yol ile çevrili 
arsanın tescili istenmiş oldu
ğundan ilau tarihinin 12 nci 
günü yerinde inceleme yapıl
mak üzere memur gönderile
ceğinden alakası olanların 
keşif günü yerinde bulunacak 
memura vayahut ta bu müd
det içinde tapu sicil muhafız
lığına 639 fiş sayısile iti
razlarını bildirmeleri ilan olu-

,artnameye ve 38 11059 dosya No. 

1 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

nu~ 569 

Germencik 
Belediyesinden 

1 - Germencik Belediyesi 
tarafından inşa ettirilecek 
olan 5026 lira 80 kuruş ke
şifli gençlik salonunun inşaatı 
6.6. 938 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle münakasa
ya konmuştur. 

2 - Talip olanlar şartna~ 
mesine tevfikan % 7.50 temi
natını ihaleden bir saat eve
veline kadar belediye vezne
sine yatn maları lazımdır. 

3 - İhale 27.6.938 Pazar
tesi günü saat 16 da Ger
mencik belediyesinde yapıla
cakbr. 

4 - İhalenin bilumum mas
rafları talibine aittir. 

5 - Fazla malumat almak 
isteyenler Ger nıencik beledi
yesi muhasbesine müracaatla· 
rı ilan olunur. ~ 

(574) 9 15 21 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin %7,5 nishe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça tiatış 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. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 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 artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 

Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: 

YOZ J 

onbet gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli sabş isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezııe ihale yapıl 
maz. Ve talebi düşer. 

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

riJen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya 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) 

1 parçapgayri menkul Yukarda 
göste-rilen 12 / 7 I 938 salı günü 
saat 16 de Aydın icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve göterilen 

artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (572) 

Aydın satınalma 

komisyonundan 
Aydın birliğinin ihtiyacı 

için alınacak 66,000 kilo ku
ru ot 17 Haziran 938 Cuma 

ğünü saat 15 te alay ~atınal

ma komisyonunda açık eksilt

mesi yapılacaktır. Tahmin be

deli 2,640 liradır. İlk teminatı 
198 liradır. Şartnamesi komis

yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanani vesikalarla beraber 

belli saatte komisyona gelme-

leri.. 31 5 9 14 ,547 

Hususi muhasebe 
Müdürlüğünden 

31151938 gününde ihalesi 
mukarrer olan Saray içi ma-

hallesinden arkası Cazım ho
ca, Gazi paşa 11 ci sokak. 

Solu cemal bey arsasile çevrili 
96 metre murabbaındaki haci 

Ömer karısı Emir ayşeye aid 
arsaya sürülen pey haddi la
yık görülmediğinden haziranın 

10 cu cuma günü ihalesi icra 

kılınmak üzere ihale müddeti 
10 gün uzatılmıştır. Talip o
lanların yevmi mezkurde Vi
layet idare heyetine müraca
atları lüzumu ilan olunur. 

( 471) 

Akar No. Vakfı Nevi Mikdarı 
101139 Softa o. camii arsa 172 metre 

Mevkii Ada 
Güzelhisar cumhuriyet 139 
Bulvarı 20 incir sokak 

Parsel 
2 

Pafta 
50 

11 60 Hazine •arsa 45,50 ,, Veysi paşa kurşunluhan 65 16 13 
171 62 Abaci z. halil arsa 13 ,, Mimar sinan 74 31 20 

Yukarda yazılı üç parça gayri menkullerin mülkiyetleri satılmak üzere açık artırmaya 
çıkarıldı 21161938 pazartesi günü saat onda ihalesi Aydın vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Taliplerin fazla malamat almak isteyenlerin % 7,5 teminatlarile Aydın Vakıflar idaresine mü-
racaatları. (573) 9 14 18 22 



YOZ:t 

DOKTOR - OPERA TOR 
Medeni Boyer 

Memleket Haıtaneainin yeni Operatörü 
Haıtalanm Her gün park caddesinde DeaPrci 
Bay OmaaD&n yeni yapbrdıiı evin üst katuada 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Alqamlan 3 - 8 

•••••••••••••••••••••••• 
1 OPERATÖR J .. .. 
• Dr. Nuri Erkan • • • t Meleket baataaeai eski operatörü 1 

• • 
1 Paris hp fakültesi hastanelerinden mezun 1 
+ lstaabuldan dönmüştür. Haatalarını her gün aababtaa J 
tJ akıama kadar Park karııaında yeni yaptırdıtı evinde J 
+] kabul eder. 130 (~J 

~:·:ı.t:•:·:.:·:•.:~:·=·=·=·:•::!:•:.:.~~~:aı 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni maauile anlamanın kıy

metli bir 6raeti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belecllye kartıaıada 
Silleyman Gezer, latanbalcla Remzi kiltüpbaneainden teclarik eclebillr
•lnis. 

Aydının bGtüa tarihi mal6aaabodan batka eotrafi tabii mali••· 
hnı da ba kitaptan ltreaeeebiab. 

Yuanlar: AS~F GÔKBEL, HfKllET ŞÔLENER 
Her Aydıahaıa ba eserden bir tane edinmeaini tavsiye ederi&. 

FiaÜ 250 laıraftur. 

C. H. P. 

DOKTOR 

MÜNİF 1. ERMAN 
MEML.EKICT HAaTANICal 

Dojıam, Kaclıa q.tabldan mlteb•111• 
ve Operatlril 

Hutalanaı her giia Park kart1UDcla Bay Naaa Kbd· 
lia erinde kabul eder. 466 

Muayene •atleri : •bab 7 - 8 
Ôtleden sonra 3 den itibaren 

t BAKTERİYOLOCi 

f! Doktor Şevket Kırbaş Ji Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
r:4 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 1 f .~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 1 
f • üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi : 
[• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 1 
[+ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ı 
[• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f. 
li'- ':ııtll~:!lll'!':ı.11'.!.'1111!~~111!:.'1111~:..'!~'9!'!!"!~~~'!.'91.!~!91'!!'-
pı;:.. •••• :.~ı~~~.:n~:ı.:.•_...•.•···~-•••••••• 

f.g='·······"'':ı:'ıı;ıt~ ıı:;ıı-."llJl" ... ll!. ... ~4''::"~········· .... ~ .............. -ır·• .. i1eb .. !flli.dtllbi ... ~ ... b .. ~.~:tlll •••• ,., ...... ., .......... ,,,.... •• , 1 
f!) SELAHETTlN ERAY ı:ı 
i•l EŞREF ERMAKAST AR 1 
fu w 1 
•l KADRİYE ERMAKAST AR • 
:ı Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte : 
ı Bayan ropları ve tuvaletleri f 

• DIKIMEVI ı 
• J. + Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders 1 
t verilir ve az zamanda yetiftirilir. t 
t ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S t. 
• [ 491 J 1 

r. ..... ~··············· 
:4····················································: 
: DOKTOR : 
• • i F AHREDDiN SÜGOR j 
: Biri.a Smıf Dahili Çocuk ffutabkJan Miitah••11• ı • • • fL • • Pula Tıp Faldilteli Hutaaeieria••• aatlaub 2 i Muayyenehaneal~ydında Gui Balnn...U am.a...ıa d•Ma••• 1 
ıııerinde her gpa aa~da.,a ••fil• kaUr Hut.aarim kaW • ! .. ......................................... ~ .......... . 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 
• 

Cilt işleri 


