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Avrupa karışıyor 
Almany~ Avusturyaya nota verdi 
Şuşingnin kabineyi terketmesi ve dahiliye na

zırının başvekalete getirilmesi isteniliyor . -~------.......;;...... ______ __ 

Atatürk 
Ahımesut Türkkuşu 
alanını şereflendirdi 
Ankara 11 - Reisi Cum

hur Atatürk bugün saat do
kuzda Ahımesut Türkkuşu 
meydanını teşrif ederek öğret-

Alınan Avusturya hududu hapatılmıştır 
Almanlar hududa asker gönderiyorlar 
Viyana 11 - Almanya, A

vusturya hükümetine bir olti
matom vererek' Başvekil Şu
şingin istifasım vermesini ve 
Dahiliye naZJ!lDID Başvekil 
olmasını istemiştir. Bu oltima
touı üzerine hükümet pazar 
günü yapılması mukarrer pe
pisti tehir etmiştir. 

a. a. 

AYDIN : Yirmigün kadar 
evvel Alman bükümet rdsi 
Hitler ile Avusturya Başvekili 
doktor Şuşing arasında yapı

lan bir görüşmeden sonra 

Hitlerin talebi üzerine Avus
turya dahiliye na2areane Na%ı 

'şeflerinden bir zat getirilmişti. 
Bu hidise bütün diplomasi ale
minde hayret uyandırmıştı . 

Y ukardaki telgrafta başve
kalete getirilmesi istenilen bu 
zattır. 

Viyana 11 - Bu sabah 
Viyanaya gelen h'lberlere gö
re Alman Milli ordusuna ait 
Motorlii kıtaat Avusturya -
BayYera hududunun muhtelif 
noktalanna 'Bevk edilmektedir. 
Hududun Almanlar tarafından 
sıkı bir surette kapad~mış 
olduğu söylenmektedir. 

Şo halde Almanya Avustur
ya üzerinde müsellah bir taz· 

Halkevi köıeai: 
~ 

Bugün: 

-yık icra edecek demektir . 

Münib 11 - bu sabah bir 
çok otomobil ve kamyon bu
radan geçerek hududa git
mişlerdir. Avusturya ceneral 
konsolosu otomobil ile Avus
turya hududuna gitmiştir. 

Viyana 11 - Bavyera hu
dudunun kapatıldığı hakkında 
ki rivayetlere dair henüz 
tafsilat alınamamışbr. 

Viyana 11 - Alman büyük 
elçisi Von Papen bu sabah 
gelen tayyare ile Berline 
dönmnıtnr. 

Vivana 11 - Bu sebah 
üniversıte onuuuç h d 1 •2 • P.. e er 
olmuştur. 

Hükumet 1915 doğumlu o
lup evvelce talim yapmış be
karları silah altına davet et
miştir. Silah altına cağrılan
lar hemen garnizonlara sevk 
edilecektir. 

men ve talebelerin uçuşlannı 
takibetmiş meydan ve malze

meyi tetkik ederek izahat 
almışlardır. 

Atat~k alandan ayrılırken 

gördükleri intizam ve milkem

meliyetten dolayı takdirlerini 
izhar beyurmuşlardır. 

Büyük şefin bu değerli ve 

ölçiisüz alakaları Türkkuşu 

ilyeleri arasında sevinç, heye· 
can ve coşkunluk uyandır· 

. mışbr. a. a. 

/nglliz - ltalgan 
o--- .,.,._ • - -~ 

Londra 11 - Deyli Ekis-
pres gazetesini~ bildirdiğine 
göre İngiltere İtalya arasında 
bir klerink anlaşması yapılmış 
ve bu anlaşmanın yalmz im-
zası kalmıştır. ( a.a. ] 

B. Millet Meclisinde 
---------------------8 e yn e lmi le l 'tarifenin mer'iyete 

. konulması müzakere edildi 
Ankara 11 - Büyük Millet Meclisinin bu günkü toplanma· 

sında Demir yolları eşya nakliyatına aid beynelmilel tarifenin 
sureti meriyetine dair kanun layihası müzakere edilmiş. bazı 
hatiplerin münakaşalarından sonra layıhanın bir kere de teş
kilatı esasiye encümenince t~tkikine karar verilmiştir. Meclis 
pazartesi günü toplanacaktır. a. a. 

Hayattan .esler: 
""",,_..,,._..,. --- ~ 

? mu •• 
Vilayet Umumi 

meclisi 
Bugün mesaisine son 

• 
verıyor 

Vilayet Umumi meclisi dün 
de İlbayımız Özdemir Giinda· 
yın başkanlığında toplanarak : 
maıraf büdcesinin müzakere
~ini ikmal etmiştir. 

Meclis bu sabah tekrar sn • 
bir toplantı yaparak fe.,.bli
de bidceyide kabul ettikten 
sonra mesaiıine nihayet ye
recektir. 

Bu akşam ilbay ve 1-atti 
baıkanı tarafından Viliyet 
umumi meclisi izalan 19refiae 
parbde bir ziyafet verilecektir. -···-Belediye Reisimiz 
Su inşaatını glJzden 
geçirdi 

Belediye Reisimiı Awkat 
.;,.;,. refakatlannAa- Mı'ea\ye 
fen itleri müdürll ve Daimi 
Encümen azalan ile beraber 
Zeytinköy ve Anbarcık ciYann
daki baraj mahalline kadar gi
derek burada yapılmakta olan 
inıaab tetkik etmiı ve tersip 
bavuzlarımn yapılacaiı sahipli 
araziyi görmüştür. 

• •l!llt • 

iki. hilhal garibesi 
Memleket hastahanemizde . . 

son günlerde yapılan ,doğum-
lardan birisinde el ve ayağı 
yedi parmaklı~ bir çocuk doğ
muş, diğeri de beym teşekkül 
etmemiş . bir halde ~dünyaya 
gelmiştir. 

her iki çocnk ölü. olarak 
doğmuştur. 

1 - Saat 16 da gösterit 
şubesi komitesi toplanacak
tır. 

2 - Saat 17 de müze 
şubesi toplanbsı verdır. 

Filistinde tedhiş 
hareketi devam 
ediyor 

Zavallı mahalle, zavallı ·yavrucalılart 

3 - Saat•20 de halkevi 
ı binasında giireş dersleri 

.. devam edecektir. 

Kudüs 11 - Filistinin muh
telif yerlerinde tedhiş hare
keti şiddetlenmiştir. Filistin 
kudüs Teiaviv demiryolunun D

ün, bir tanıdık anlattı. ı 
[ - Bizim mahallede 

bir bayın iki köpeği var. 

her evde üç beş tane bulu
nur. Bu köpekler mahalleye 
gelmeden evvel, sokaklarımız 
birer panayır yeri gibi idi.. 
Allı, yeşilli entarili; kıs~ uzun 
pantolonlu bir sürü çocuk, 
kimisi takunyasını sürükleye
rek, kimisi altı çivilerle döşen
miş kalın potinlerinin tok ses
lerini dağıtarak; ince, genek 

4 - Saat 21 de sosyal 
yardım şubemizle Aydınspor 
kulübünü müşterek baloları 
vardır.• 

5 - Bu akşam gösteri
lecek karagöz oyunu hafta 
içinde başka bir güne te
hir edilmiştir. 

muhtelif yerlerinde üç bomba 
bulunmuş, bombalardan ikisi 
patlamamış birisi infilak ede-

1 rek askeri bir terezineyi yol
,c dan çıkarmışbr. Çeteler Ku

düs civarında bir köyü bas
mıştır. Vukubulan müsademe· 
de çeteciler otuz kişi zayiat 
vermişlerdir. a. a. 

Birisi kurt cinsinden olan ve 
koskocaman gövdesile çocuk
ların akıllarını başlarından 
alan bu köpekler, başı boştur, 
her yere dalar, canlarının is
tediği yere girmekte serbesttir. 

Mintarafillah, mahallemizde 
de çok çocuk vardır. Hemen ( Devamı Sneü sahifede ) 
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Saygı 
Kalavede oturan bir toplu-. 

luğun orada gazete okumak .. 
tan tutunuz, sadece oturmak, 
oyun oynamak vesaire her 
halini insanın vakitlerine kar
şı yapbğl bir suikast olarak 
kabul edebilirsiniz. Fakat kah
vede oturanların vakit geçir
mek ve biraz dinlenmek gibi 

mazeretlerinide kabul ettikten 
sora böyle bir kahve orta-

sında elindeki nane şekeri 
tablasındaki şekerlere bağıra 
bağıra ve fasıl fasıl medhiye
ler aöyliyen bir satıcıya ne 
dersiniz. 

Elbet bu satıcının bu sefer 
de masa masa dolaşarak ve 
her masada oturanın vaziye
tine göre maniler tutturarak 
nanelerinini satışına ticaret 
serbesttir. Deyemeyiz. Nane-

ciyi suıturmağa teıebbüs ede .. 
cek bir ağlzın açılmayan ne
zaketini bala takdir ediyo
rum. Fakat şahsi menfaatla
rın umumi sükütu çigneyerek 
bütün saygı esaslarının kulak 
zannı patlatan bu sesi sustu
racak hüküm nerededir. 

Sabah akşam, çarşı, sokak, 
vakitli vakitsiz demeyip sinir
lerimizin biraz istirahat ve 
sükut arayan ufacık bir ar-

zusunu da kendi menfaat veya 
zevki hesabına istismar eden 
bir satıcı veya komşu gramo
fonu sesinin diyebiliriz ki bu 
naneci sembolüdür. Fakat bu 
çirkin sembolleri yaşayışımızın 

medeni ve insani ahengi he
sabına daha ne zamana kadar 
baltalama yacağız. 

A. Ôzdemir 

Halkevi Başkanlığından : . 
. 17-3-938 çarşamba günü saat 20 de verileck 

konferans ve konser proğamıdır. 
1 - Müzik onseri Orkestra 

A - Repreşdamör 
B ~ Saadetim sevsia 
C -' Manelita ·. 

Amur 
Vals 
Tango 

2 - ·_J<.Qnf eras [Umumi diş korumu ve Diş Doktoru 
çocuk dişlerinin ehemmiyeti J Veysel Kül tur 

3 - Müzik Konseri Orkestra 
D - Emel Tango 

· · Y · k Ö Milli hav;ı E - anı mer 
" " r 1'.lJiıterans ve konser temsil salonunda verile cektir. 

·Davetiye yoktzr, bütün yurddaşlar davetlimizdir. 

.. .. İhtikarı Önlemek İçin 
-----------------------Kaput bezi fiyatları kontrol edilecek --------Kaput bezi fiyatlarının Ti- üncü fıkrasında yazıldığı vec-

caret odaları ve Belediyeler hile başka şehirlerde satışla. 
tarafından kontrol edilmesi rını bizzat yapan fabrika 
hakkında İktisat Vekileti vi- brolarından % 2 komisyon ver-
liyetlere şu tamimi gönaer- mek soretile mubayaa ettik-
miıtir. 

Endüstriyel mamwatın ma- leri mallara ayrıca % 3 ko-
liyet ve satış fiyatlarının misyon ilivesile satıf yaptık~ 
kontrol ve tesbiti hakkındaki ları öğrenilmiştir. Fıkra 2 de 
3003 numaralı kanunun birinci yazıldığı vechile tüccarlara 
maddesinin verdiği salahiyete bırakılan komişyon nisbeti 

dayanarak. ceman % 3 ü tecavüz edemi· 
1.2.938 tarihinden itibaren 

yeceğioden bir yanhşlığa mameri olmak üzere Türkiyede 
dokunan ve metre murabba- hal bırakmamak üzere fıkra 
lan 125-300 gram arasındaki 8 mucibince bu hususla ala.-
kaput bezi satış fiyatları ile kadar bulunan ticaret odala-
toptan satışlarda tüccar ve rının ticaret odası bolunma-
fabrikatorlarm riayete mecbur yan yerlerde belediyelerin 
olacakları hükümlere dair ilin keyfiyetten haberdar edilme-
2S Kanunusani 1938 tarihli ve 
3817 sayıla resmi gazete ile 
intişar etmişti. 

Mezkôr ilanın 2 inci fıkra
sında tüccarların kir ve mas
raf karşılığı olarak fiyatlara 
ilive edebilecekleri komisyon 
nisbeti tesbit edilmiştir. 

Bazı tüccarlarıo, ilanın 3 

sini saygılarımla rica ederim. 

Doğum 
Aydın tüccarlarından Ab

dullah Ay aydının dün bir oğlu 
doğmuştur. 

Yavruya ana ve babasile 
uzun ömürlar dileriz. 

Çocuk bakımı 
Doktor Faltrettin sa~ 

-25-
0ç ay evvel devam eden ı iki aylık gibi görünr. BunJa-

çocuk bakımına ait yazıları· rın içinde hazan bu .zafiyete 
mızda çocukların had şekilde rağmen diş çıkaranları var-
görülüp daima tehlikeli olan dır. Fakat bu gibi çocuklar 
ishallerinden bahsetmiştik. Bu- iki üç ve hatta beş yaşlarına 
güo l>unlarıo müzmin şekilde kadar yaşarlar. Lakin netice-
görülen şekillerini yazacağız. de ölürler. Üç yaşındaki bir 
Ve badema sıra ile yazıları- çocuğun 6-7 kilo halinde kal-
mıza devam edeceğiz. dığı pek vakidir. Bu gibi ço-

Müzmin ishaller cukları aile efradı ihmal et-
Had şekilde çocukların is- miyerek mütehassıs hekime 

halleri tasnif edilmişti. Müzmin göstermek suretile tedavisine 
şekilde ol"nları da ekseriyet- itina etmelidir. 
le madii meai devam eden - Devamı var -

had ishallerin neticesinde te
davilerden veya yapılan ted
birlerden sonra görüldüğü gi
bi had şek\l almadan doğru
dan doğruya müzmin şekil 
alarak görülenleri de vardır. 
Çocuk doğumundan itibaren 
umumiyetle iştasız bir bayat 
idame ederse beslenememek· 
ten mütevellit sui hazımlar da 
haşlar. Muntazam ayda vasati 
yarım kilo artması lazımken 
çocuk biç kilo alamaz. Üç 
dört aylık olan bu çocdklar 
doğdukları zamanlardan hiç 
farkı yoktur, buhalde devam 
eden bünye gittikçe zayıflar 
ve kaşki tabir ettiğimiz şe

kilde müzmin zayıfhgı doğu

rur. Bittabi bunun da sonu 
ölümdür. 

uu Şt!Kll<1e olan çocukların 
cildleri kuru, etleri çekik, yüz 
ve çene etleri dumura uğra
mış hipokratik, korkunç bir 
yüz olur. Neticede zafı kalple 
ölürler. Zafı kalp ile olmayan 
ölümlerde de ishaller neticesi 
ağız yaralarile beraber çocuk 
hayate gözlerini yumar. 

Müzmin ishallerde umumi
yetle üç tip nazarı dikkati 
celber. Birinci va basit olan 
tipde, çocuklarda umumi bir· 
iştahsızlık, vücutta bir durgun
luk ve kiloda artmaınazlık. 
Cild sarı, adelat kol ve ayak 
etleri pörsük ve yumuşak de-

recei harareti de gayrı munta· 
zamdır. 

Bir ateşi olur iki gün olmaz. 
İki gün olur bir gün olmaz 
bu şekilde gayrı muntazam 
bir ateş hali devam eder. 
Maddei gaitası renk itibarile 
bazan sarı yeşil, hazımsız, 
apdest içinde hazımsız parça
lar, bazan da sulu ve koku
ludur. 

İkinci tip, çocuğun küçülme 
tipidir. Bu çocuklarda tahtel
cild şahım tabakası olmadığı 
gibi cildleri pörsük adelatı 

gevşektir. Apdestleri umumi
yetle muntazam gitmez yaşla-

rı yani ay yaşları ilerilediği 

halde ayni tipte kalırlar. Bir 
yaşına giren bir çocuk ancak 

Gümrük 
kaçakçılığı 

Ankara 11 - Geçen bir 
hafta zarfında Gümrük mu-

hafaza teşkilatı tarafından 
dördü ölü olmak üzere on do- . 

kuz kaçakçı, 248 . kilo gümrük 
kaçağı eşya, bir kilo on gram 

uyuşturucu madde, 33 bin 133 
adet çakmaktaşı, üç kaçakçı 

hayvanı, iki tüfek bir miktar 
cephane elde edilmiştir. [a.a.J 

Sovyetlerdeki daı~a 
bitti. Müddei umumi · 
19 ·kişinin idamini 
istedi 

u _ı _· ___ ı.ı. rt?"ICalade 
mahke~e müddei umu.mısı 
iddianamesini oku~uş .. iki , ki
şinin yirmi beş sene hapsini 
19 kişinin de· ida~mı i~te~iş- · 
tir. iddianamenin okunması 
beş buçuk saat sürmüştür. . 

[ a.a. r. _ . ...._ 

Ceza Evi ·ihale 
edildi 

Aydmda yeniden yaphfd
mak üzere münakasaya ko-

nulmuş olan Ceza evinin ihale 
si düu % 2 noksanile fiyat 
teklif eden İ:ı:mirden Yahya 

Granite ihale edilmiş ve iha
lenin tastiki telgrafla Adliye 

Vekaletine yazılmıştır. Ceza 

evının keşif kıymeti i2330 
liradan ibaret olup Y abya 

Granit 1646 lira 60 kı~ruş. 
tenzilile 80683 lira 40 kuruş 

fiyat teklif etmiş ve daha 

fazla tenzilat yapan talip bu .. 
lunmadığından ihalesi yapıl
mıştır. 

Haber aldığımıza göre bu 
kabil inşaat işleri ile meşgul 

bulunan mütaahhit Yahya 
Granit daha evvel Nazill pa-
muk istasyonunu, Bergama 
habisanesini ve manisa mem
leket hastanesini yapmışbr. • 
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~ , 'h B 'Jiçı/dı nlıbetiade pey veya milli blr Güna_ SJZJm en K6tk (Hususi) - Kamana- . bankanı• temiaat mektubu tevdi 
muza bağb Yavuz kaytı oku- edilecektir. (124) 

Şimendifere kadar beni utu"
layan Viliyet maarif idareıi bat 
ldtlbi: 

_ Bileti ( y. . . ) istasyonuna 
kadar alırsın. Daha evvel köye 
laaw fittlti için orada seni kar
,.ııyacaklar, At getirecekler, biner 
k8ye gidersin, · 

Ve tren harket ederken de: 
Bir şeye ihtiyacın olur .. yaz 

baaa.. Burada ak saçlı bir ağabey 
bulunduğunu unutma ... dedi.. 

• 
Mektepten yeni çıkmııtım .. Toy, 

fakat çok heycanlı bir gençtim ... 
Batımda kavak yelleri esiyordu .. 

O tatili İatanbulda, bin bir 
macera peşinde geçirmiştim . Bu 
tenha vilayet merkezine geldiğim 
---an Adalarda küçiik bir sergü-
~ ' b" 
zeıtin, Botazicindeki misum ır 

flörtün ve Beyoğlundeki bir teaa
c:hlfla hatırası n heyeanı, kalbim
de yanıyordu .. 

Buraıı güzel.. . Sırbıh küçük 
bir yamaca vermif, çehresini ta
mamile doğu1y_a çevirmiş, sakin, 

ae+de bir k:ö~:·· Güne!, ~er ye~d~n 
evvel bu köyde dotuyor .. Koyun 
bltün camlatı, güneşin ilk ·ışıkla

riyle kamaşıyor ve o zaman ~öy 
bU <imür oluyor .. Her sabah kır
Pıtık, sev~alı gözler gibi kamaşan 
ve bakanların da gözlerini ka
naaftır,tn bu· ca11Jla~, g~~lümde ne 
tuhaf! ne izah edilmez arzular u
yandırıyor .. 

Yasan~ ŞEICIB TANRIERI 

meydana döken ihtimamsız çep
kenli köylülerle topraktan ve sa
handan bahsetmek çok hoşuma 
gidiyor. Fakat Bana k~rfı, bil
mem neden çekingen bır muka
bileleri var .• ' lıtiyorum ki, onlarla 
daha çok ahbap olay~m, . onları 
kendime daha yakın goreyım. · · .. 

Dün mektebe muhtar geldi.. Bu, 
çıkık alınlı, küçük ve yuvarlak 
gaz:IG, eğri burunlu adama, bir 
türlü ısınamadım .. Onun, kartısın
dakinin gözlerinin içine bakan, 
küçük, içeri kaçmış gözlerinde, in
sanı üşüten, korkutan bir mana 
var gibi .. 
Oturmadı ve bana tuhaf tuhaf 

baktı, sonra: Geceleri kahveye 
çıkmıyorsun .. Akşamları nerelerde 
gezdiğin belli değil .. 

Çehresini biraz daha ı buruştu
rarak: 

- Bir çok yazılarımız var .. Ara 
sıra uğra kahveye:. dedi. 

ilk defa, şuramda bir şeyin, 
götaümün içinde bir nokt21nın 

acı acı sı:ıladığını duydum .. Ha
yatta ilk defa bir yabancı sillesi 
yemiştim. Köy işlerini görmek za
teo benim idealimdi.. Fakat böyle 
. mi söylenirdi bu. 

Gece kahveye gittim. Buraaı, 
basık siy~h tav•nlı, is dolu , du-

. mandan · göz· - gözü görmez bir 
izbeydi .. Yırtık hasırların üzerin~e 
çöreklenen köylülerin arasında bır 
yer buldum, oturdum ve o gece- · 
den sonra bir daha gitmedim .. .. 

Muhtar, bana sert ser t bakıyor .. 
Ondan görpıüş ·ve ôfren.miş ola
cak ki, te·pesinde bir tutam saçı 
ol~n kÖy · bekcisi de, yanımdan 
g-eçerkeo, bütün sokağı doldura-
cakmıt gibi kollarını gererek ve 
bacaklarını açarak. yuk~rdan ba
kan gözlerle, beni uzun uzun ııü-

Çocuklarım da baş~~ bir a!~~··· 
Yetmif iki tane, htpai esmer, 
hepai değirmi çehreli, yara bere 
izlerlle dolu çıplak bacaklariyle 
bu kız erkek talebe, dersin kırk 
dakika ·süren uzun ciddiyetine bir 
tirli tahammül edemiyorlar ... Ve züyor ... 
o uman elime kemanımı alıyo-

- So.-u yarın -

Zavallı mahalle, 

ma odesı 10131938 perıembe 3 - ipotek sahibi aJecaldaJarla 

~nü saat 19 da Köşk C. H.P. diter alikadarların ve irtifak 

Kamun yönkurul başkanı B. hakkı .. hiplerinin ıayri menkul 

Mehmed Sezer tarrfından açıl· üzerindeki haklarını hususile fai~ 
mışbr. Okuma odası yönetim ve masrafa dair olan iddialaruu 

kurulu için yapılan seçimde işbu ilin tarihinden itibaren 20 
Ahmed Çelik, Sadık Esmer, gün içinde evrakı müabitelerile 

Ali Erbaş seçilmişlerdir· Bu birlikte memuriyetimize bildir-

arkadaşlara ödevlerinde iyi meleri icap eder. Akıi halde ha~-
başarılar dileriz. Jarı tapu sicime sabit olmadıkça 

Köşkte Musiki 
Dersleri 
Köşk [ Hususi ] - Kamun

bayımız B. Osmau Kozan 
Gençleri teşvik ve bedii bil
gilerini artırma gayesile yap
tığı teşebbüs üzerine Köşk 
Ülkü birliginde bir muziki ko
lu teşkil ettirmif tir. Birlik 
üyelerile okul talebelerinden 
20 kişilik bir gurup musiki 
dersine çalışmaktadır. Şimdi
lik Mandolin ve keman dersi 
kabul edilmiştir. Aydın musiki 
öğretmenlerinden 8. Hüseyin. 
haftada iki gece kamunumuza 
gelerek dersini vermekte4ir . 
Bu çalışmalardan yakınde iyi 
neticeler elde edilebilyceğini 
söleyebiliriz. 
Kamunbayımızın mütemadi 

teşebbüsü, Birliğimizin kıymetli 

mesaısını, müzik severlerin 
usanmadan devamını dilerken 
bu iyi işi - başarmak için son 
derece fedakarlıkları görülen 
baıta kamunbayımız B. Osman 
Kazana ve Ülkü. birli yönetim 
knrulu arkadaşlarımıza sonsuz 
minnetlerimizi sunarız. 

ilin 

satış bedelinin paylaşmaıından. 

hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arbrma

ya iştirak edenler artırma şart

namesini okumuş ve lüzumhı 

malumatı almış ve bunları tama

men kabul etmiş ad ve itibAr 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağırdıktan sonra 

en çok artırana ihale edilir. Aıı

cak artırma bedeli mubammem 

kıymetin yüzde yetmit beşini b11~
maz veya .satıı iıtiyenin. alaca;ına 

rücİıanı olan diğer alacaklılar bu

lunup da bedel bunlann o gayri 

menkul ile temin edilmiş alacak- . 
lannın mecmuundan fazlaza çı k

mazsa en çok artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere artırma on bet . 
gün daha temdit ve on beşinci 

gi:nü ayni .. atte yapılacak arhr

mada bedeli satış iıtlye.nin ala

cağına ruclıanı olan diter alacak

lıların o gayri menkul ile temin 

edilmif alacakları mecmuund~n 
fazlaya çıkmak fartile en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir: 
bedel elde edilmezse ihale yapı

lamaz ve satıı talebi düşer. 

runı.. Bu yuamazlara, bir tatlı 

Yaz devrinden bende batıra kal
ını, bir iki parçayı çalıyorum ... 
Aktamları, ark"adaki ınrt:a çıkı

Yoram.. Ônümde yemy~il bir 
o"a.. Ortasından nehir geçiyor .. 
8at1adıtı ve bittiti yer ~el~i de
lil. .. Ruhu· açan ve srCSzü, pzel
lllde dolduran bir levha... Bütün 
bq le•bannl a<Sıden kalbe' damla 
d-1111a bir akıt• varkf, ,On geç
tllıı:.c;e aarıyor beni ... · Bası akıam-
1-.-ı lataayona kadar uzun usun 
lidl7orum.. Ayaklarımın altında 
Ç~brflıyan ve yumuıak bir k~dife 
tibl &selen -n bu yollar bir saat 
~dar a6rGyor.. etrafı karınıaç 
( lc-...._taç ) )arla bir dehliz rfbi 
"'-11p giden bu yollan çok ae
'i)Ol>uın.. Onlar bir, eaki zaman 
~ .. Jolları gibi. .. Genç ve ateıli 
~h._, Yirajlan, büklümleri bir 

zavallı gavracaklarl Nazilli icra 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olanan kimae derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver

mene ibale karan feshohınarak 

kendialnden enel en yüksek tek

lifte bulunan kimse anetmlş ol

duj'u bedelle almağa razı olurıa 

ona, raıı olmaz veya bulunmazsa 

hemen on beş gün müddetle ar

tırmaya çıkarıhp en çok arbrana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sden 

heaap olunacak faiz ve dlter u.
rar ayrıca h6kme hacet kalmak

aııın memuriyetimizae alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 

tlıııı çabuk çabuk takip eden bu 
~a... ve aık, ıirft •taçlı 
.;!'Çe aralarında bir evel zaman 
~ dalıları ıörecek aibl heyecan· 
~~~ Şimdi fu köteden bir .. fo 
t._bt c-k, timdi fU lrimden bir 
~ 001alı blr kız dotacak ... 

liti dun batında bir musluk ve 
iltl '6z 'llletrede, muhakkak ki bir 
l.t. ._•rdan aıatı ömrQ olmiyan 
•~ti çiıııarın bol, cörmed, enrf n 161-

..:de bir yol kahvesi .. 
"- kahvelerde oturup çıplak 

'-ldı, rBkaünün bütün kıllarını 

(Battarafı ıacı aahifede) 

kahkahalarile mahalleyi, bir 
bqtant bir bata nq' eye bo
ğarlardı .. 

Köpekler geleli; yavrucuk
lar, bpkı bir su bukını~a 
uğPamış, bpkı bir duşman ıs-
tilisının önüne düşmüş gibi, 
birden yok oldular. Dilleri tu
tuldu, kahkahaları boğazların
da döğümlendi. 

Bir zamanlar gevrek kah
kahaların süslediği o güzelim 
mahalleyi görmelisiniz.. Biri 
ızbandud yarması iki küpek, 
mahallenin yegane sakinleri, 
sahipleri oldu.. Birisi bom· "'
danarak, öbürü ona yarda 
hk yaparak etrafı kasıp ka 
vuruyorlar .. 

Bir çocuğun baddinemi düş
müş sokağa çıkmak, bir evin 
haddinemi düfmüş sokak ka
pısını, biraz açık bırakmak •.. 

Mahallenin bu vaziyeti kar
şında ağlamaklı olduk.. Za
vallı mahalle, zavallı yavru
cuklar ... ) 

G0NC0 

dairesinden: 
D. N. 381136 

Açık artırma ile ~raya çevri
lecek ıayri . menkulün ne oldutu: 
Nazilli yeni kahve mevkiinde bir 
bap hane (218) artın. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, nuanarası: 

Tapunun T. Ev. 1340 ta ve 61 N 

aunda kayıtlı: yemini yol, yeaan 

Arılanhlı H. H. Hiiseyin, arkaaı 

yazırlalı • Haaan, cepbeai yol ile 

sınırlı, alt katta iki oda, üstte iki 
oda ve ıofa. 

Takdir olunan kiymet: Sekiz 
yüz lira kiymetinde, 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

aaat: Nazilli icra dairesinde (afa
ır. daki günlerde) 

bu gayri menkulGn artırma 

tartnamesi 1/4/938 tarihinden iti-
· baren 38/U6 numara ile Nazilli 

icra daireeinin muayyen numara
sında berkeain ı~rebilmesi için 

açıkbr. ilinda yazıla olanlardan 

1 
fazla malümat almak iıtiyenler 

if bu fartname ve doaya numara
aile memuriyetimize müracaat et- 1 
m~~~ ı 

Bir nin aşafıda göaterilen 11/ 

4/938 ve 25/4/938 tarihinde Na
zilli icra memurlutu odasında it

bu U&n ve göıterllea arbrma tari

nameai dairesiade .. tılaeatı illa 
olunur. [379) 

Birinci: 11/4/938 pazartesi ıaat 
10 dan 12 ye kadar 

İkinci: 25/4/938 pazartesi saat 
10 dan 12 ye kadar 
Artırma 2280 numaralı kaıuına 

1are yapılacaktır. 

imtiyaz .. hlbi ve Umumi Neşriyat 
MOdGrG : Et em Mendrea 

Basıldığı )'er : 
C. R. P. lla.suneYİ 
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Nll'Zllli icra 
Memurbiğundan 
. . . 38117 

Gayri menkul mallann açık 
artırma ilanı 

Alacaklı: Aydın hazine~ ma
liyasi. 

Borçlu : Nazilli eski maldü
ril Rifat 

Satılacak mallar : Dalcada 
bir, dört parça tarla. 

Satılacak malların tapu ta-
rih ve numaralarile bulundukları 

mevki ve hududlarile mikdarı: 
Tapunun T. ev 11339 Ta. ve 
39 No. sunda· kayıtlı : Dallıca 
köy içinde, sağı Bekir oğlu 
Hüseyin, solu Süleyman oğlu 
Mehmed,arkası Rifat, tarlaları 
cephea.i yol ile sınırlı karpiç· 
den yapılmış iki tabtani ha
rap odolı birde kuyaıu olae 
100 lira K. Mu. ev. 

Tapunun : ayni tarih ve31 
No. ıanda kayıtlı k&y içinde 
.-rkı lamail, fimali Silleyman 
oilu lleluned, garba Rifat evi 
ceaubu lsmail, Bekir otla Hl
.eyin ile suıırb 4000 M. Ma. 
olarak tapuda kayclh isede 
halen 2000 tahminedilen 100 
lira K. Mu. tarla. 
~ Tapana ayni tarth ve 32 
No.ıanda kayıtlı 4000 M Ma. 
tarla ile tapua• A;.to.1340 
tarih ve 42 No saada kayıtlı 
1500 il, llu. Ye yiae)aJllİ ta• 
rila ve 43 No.da kayıtlı 2000 
M. Mu tarla ile 1Httaaal ve 
~paide borçluya aid bala_.a
ğunclan birleıtirilmit •e hepm· 
DİD birlikte prkı yol garba 
İbrahim zevcem Fatma fimali 
demiryolu Rahime, cunubu Ali 
o;lu Hüseyin ile 11mrlı tamamı 
7500 11. Mu. tarla. 

Tapunun Şubat 1340 tarih , 
ve 44 No. da kayıtl! Bıçıklar 
mevkiiDde prlo keçeci Ahmed 
şimali Ahmed kansı, a-arba Ali 
otlu Ahmed, cenubu ipokrat
tan metruk tarla ile 11nırlı 

4900 M. Mu. 500 lira kıymeti 
muhammeli tar. 

T apmıun : Şubat 1340 tarih 
ve 44 No. da ka11tl• k6prü 
batı vevkiinde prkı Mustafa 
oğlu Mebmed, timali kayyum 
oğlu vereseıiJle auurl 6000 M 
Mu ve 600 lira kıymeti mu· 
hammene!i tarla . 

Birinci arbrme: 18141938 
pazartesi saat 10 dan 12 ye 
kadar. . 

ikinci arbrma 2151938 pa
zartesi saat 10 dan 12 ye ka
dar~. 

Sabf peşin para iledir. Del
liliyesi miüşteriye aiddir. 

1 - itbu gayri menkulün arbr· 
illa fartnamesi 8/41938 tarihinden 
itil.areD 38/17 tafra numara ile 
Naz.illi icra memurlutunan muay 
yen •y1UDda her kesin g4rebll
me.i için açıktır. 

banda J'Ulb olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler itbu 
farlnameye ve dosya No. 

AYDIN SAYI ı •• ,. 

iliyle •emariyetimiıe maaraeut 
etmellcbr. 

2 - Artırmaya lttirlk ltln pa
k.arda ya1h kıymetin % 7 ,S niıbe
tinde pey akçeli veya mitli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diter alikadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
itbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelcriyJc 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 

sabit olmadıkça satıt bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen pnde artırmaya 

ittirik edenler artırma tartname
slni okumuş malumatı almış ve 

bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zaa;ıanda 
gayri menkul üç defa batırıldık· 
tan 10nra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
........ k~t-eti• % 7S tinl bu). 
mu veya aabf i.teyenln alacatı· 

na rilelaanı olan dlter alaca1ıdılar 
balaaap ta bedel bunlann o ray
ri menkul lle temin edUmit ala-
caldannın meemuondan fazlaya 
çıkmana en çok artıranın teab
bidi baki kalmak ü:ıere artırma 

onbef pn claba temdld ve onbe· 
tiDCi slnü aynı aaatta yapılacak 
ubnaada, bedeli aabf iıteyenin 
alacatına ruebaıu olan dlfer aJa. 
cakbların o pyrl .. nkulle temin 
eclU•it alacaklara •eemuundan 
fulaya çalmak eut17le en çok 
artanaa ihale e4111ir. 86yle Wr 
bedel elde ...__.. ihale ya• 

pılmu ve aabf talebi dl.fer. 
6 - Gayri menkul keadlalne 

ihale olanan kimee derhal ..eya ve-
rilen mlhlet içiacle parayı .enae&M 
ihale karan bo:ıalarak kencli8ln· 
den enel en ylluek teklifte 
bulunan kimse an etmit oldutu 
bedelle almata rad oluna ona 
raıı:ı olmaz •eya bulanmaua he· 
men on bet gin middette artır-
maya çıkarılıp en pil artırana 
ihale edilir. iki Uaale arasındaki 
fark .e geçen ginler için yüıı:de 
betten hesap olunacak faiz ve 
dlter zararlar aynca hilkme haeet 
kalmaluııı:ın memarlyetlmisee alı
cıdan tabıll oluDur. Maede (133) 

Gayrı menkuller Yukarda fÖI· 
terilen 18/4/938- 2/S/958 tarihinde 
Nadili icra memurlup oduıncla 
ltba illa ve raterllen artırma 
prtnameli dairesinde aatılacatı 
ilin olaaar. (378) 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

1 
DO~TOR 

Fuat Bayrakdar 

! Bel •olulılafa, Firentıi ve Cilt luutalıldorı mütehanısı 

_ Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısmda köşe başında 

1 Muayene saatleri: 

Sabah saat 7 - 8 
Akşamları 15 - 18 kadar 

lraa6dlbı~a~au11e~a~aı•. ı.-..--. 
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• OPERATÖR • 

: Dr. Nuri Erkan ! 
t Birinci sınıf mütehassıs 1 

• • .. 
• • 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karıısında yeni yaptırdıtı evinde 

her rün hutalarını sabahtan aktama kadar ltabal eder . 
130 

'6. .................... ·~·· 

• • 

,_._. ......... ~.N .. R•M••• .. 9'.4111191 .. . 
DOKTOR - OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Haatalannı Her giln park ca•dıliade Demirci 
Bay 01mamn yeni yaphrchiı e'Iİll llt btmda 
kabul eder. 

Muayene 

BAKTERİYOL~ 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehauıWı 

Hükümet caddesinde Hava Kmıamu kal'fllllldalü I·:~~ muayenehanesinde, berıJln saat yediden M)d:r.e ye t! iiçten yediye kadar hastalarım kabul Ye tedaYi 
'• eder. Her tlrlü kaa, idrar, balgam maayneleri icra 

• • 

' • .. .. 
• • 

edilir. Veremliler, en son teclaYi ftmtua olaa 
Pinomotorakai ile tedaYi edilir. 1353) 

················~ 

Taze ve ' ucuz ilaçlan · 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalmz 

Emniyet Eczanesinde 
Bulurıwauz 

t . l•ta•yon cadde•i : MaJran pala• lrGl'fl•r 

••••••••••••••••••••• 

fonun tahkiki . için gazete ile 
ilin tarihinden 11 gün sonra 
yerine memur gönderilecektir. 

···- Abone •eraiti .....-s : y 1 

Aydımn orta mahallesinden 
koca Mestan oğlu mehmedin 
veresesi karısı Zeliha ve to~ 
runlan Fadime ve mustafanın 
vekilleri Ova emirinden Ali 
oğlu Mehmed Ay müvekkil
lerinin Ova emiri köyünün 
azmak mevkiinde şarkak es
ki icra memuru cemal batısı 
yol kuzeyi karakavuk güneyi 
Selim ve Kadir kooyuncu ile 
çevrili 40 dünüm miktarındaki 
tarluının murislerinden nam
ların intikalen sonra ahara 
sabıını bilvekile istemiştir. 

Sözü geçen yerin tapuda kay
dı bulunnmadığından tasarru· 

· Bu yerde mülkiyet veya her 
hangi ayni bir hak iddiasınde 
bulunanlar varsa mahallinde 
bulunacak memura veyahut 
o giine kadar Ayın tapu sicil 
muhafızlığına baş vurmaları 

i Yıllıfı her yer için 6 lira· i 
! Alb ayhfı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında. C. ti. : 
! P. Buımevi. , f 
: gazeteye ait yazalar içla f 
i yuı itleri mGdürlltlne, llb- f 
i lar lçia idare mldtlrlti..... : 
: milracaat ecillmelldlr. i 
:eaaau111111111 ı ı 111 rrei111H.,....---

bildirilir. (384) 

·---~ .. 


