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Avusturyanın İlhakı Bir Emri Vaki oidu. ·. 
1 

Alman ordusu Avusturyaya girdi 
~itler Viyanaya gitti ve beyannameler neşretti 

lngiltere ile Fransa bu işgali protesto ettiler 
Viyana 12 - Şansölye Şu

şingin yarın yapmak istediği 
Plebisit karşısında Almanya
nın aldığı şidedtli tedbirler 
neticesinde B. Şuşing dün ge 
ce istfa etmiştir. 

Avusturya Baş vekaletine 
nasyonal sosyalistlerden dahi
liye nazırı Says İnkrat getiril
miştir. [ a. a. ] 

Hitler Viyanada 
Viyana 12 - Alman devlet 

reisi Hitler yanında Alman 
orduları Baş kumandanlık şefi 
olduğu halde Münibden Viya
na gitmiştir . 
yanna"\Iu::uc, ~ ......... u • ..... • • - • 1 
turya mil:etleri arasındadki Irk, 
kan ve siyasi münasebetleri 
izah ederek Avustu'rya mille-

tinin talebi üzerine Alman 
ordusunun Avusturyayı işgal 
ettiğini ve bir kaç güne ka
daf' .Avusturya milletinin bir 

blebisiti ile kendi mukadde
ratını tayin edeceğini ilan 
etmiştir. [a. a.] 

B. Şuşingin evi 
.muhasara altında 

Viyana 12 [ Radyo ] -
. Şansölye Şuşingin ikarnetkabi 
kollarında gamalı kurdela bu-

lunan askerler tarafından mu
hasara altına alınmıştır: 

B. Şuşingin •hangi partiye 
iltihak edeceği mechuldür. 

1 

Şuşing tevkif edildi 
Viyana 12 - İstifa eden 

başvekil B. Şuşing tevkif edil-
miştir. [a. a.] 

Viyana 12 - Yeni başvekil 

B. Sayis İnkrat Alman devlet 

reisi Hitlere müracaat ederek 

husule gelmesi pek muhtemel 

olan kargaşalıklara mani ol

olmak ve karşı koymak için 

Avusturyaya Alman kıtab 
gönderi~mesini istemiştir. 

Yeni başvekilin bu talebi 
üzerine bu sabah Alman kıtaa

tı hdudu getçerek Avusturya 
+nn ... .,. l,l.,. ... 1n<> tTİr"';.,J~rAi .. 
rine yürümektedirler. 

Alman hava kuvvetleri ku

mandanı i\e Berlin emniyet 

müdiri de Viyanaya gelm?ş

ierdir. 

Viyana Borsası 
Viyana 12 { Radyo ] - Vi

yana Borsası esham ve tah
vilat satışını tatil etmiştir. 

Fransa 
Almanyanın son hare
ketini protesto ediyor 

Paris 12 [Radyo] - Fransa 

hariciye nazırı Frasanın Ber

lio sefi,foe Almanya hükümeti 

nezdinde; siyasi istiklaline 

malik bir hükümetin münasip 

olmıyan bir vaziyeti kabule 

icbar edilmesini şiddetle pro-

testo etmesini bildirmiştir. 

ita/ya bu işgali 
sükutla karşıladı 

Bertin 12 [ A. A. J - Al-yayd. C:l l\.VJA.UM.,••••- ---,J • --

akisleri İngiltere ile Fran-

sanın bu hareketi protesto 

etmelerinden ibaret lialmıştır. 
Almanya bu protestoları 

reddetmiştir. 

İtalyan siyasi mabaHlinde 

henüz hiç bir hareket görül-

memiştir. 

Hatay müzakeratı Türk projesine 
uygun olarak ilerliyor 

Ceneyre 11 - Anadolu a
·jansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Komitenin müzakereleri Türk 
projesinin ortaya koyduğu çok 
mühim prensip mesleleri üze~ 
rinde müsaid bir şekilde cer-

yan etmektedir. Müzakerelerin 

bu haftanın sonuna kadar bi
tirilmesi muhtemeldir. 

Neticenin noktai nazarımıza 
uygun bir şekilde tecelli ede-

ceğini şimdiden umabiliriz. 

Hayattan sesler:_ 

Umumi Meclis 
Dün kapandı 

Vilayet umumi meclisi dün 
İlbayımızın başkanlığında top
lanarak fevkalade büdçeyi, 
büdçe nizamnamesini kabul 
etmiş ve vilayete 100 bin lira 
istikraz salahiyeti vermiştir. 

( Devamı 2inci sahıfede 
~ 

Dün geceki balo 
Dün gece halkevi sosyal 

yardım şubesile Aydmspor 
kulübünün halkevi salonunda 
mü~tereken verdikleri balo 
çok güzel ve çok eğlenceli 
olmuştur. 

Balo çok kalabalık idi. Dün 
son toplantılarını yapan umu
mi meclis azaları ile Sümer 
basma fabrikQ direktörü 8. 
Fazlı ve arkaşları da davet
liler .arasında idiler. 

Gün geçtikçe büyük terak
güzel parçalarla da vetıııerı 

eğlendirmiştir. 
Bir perdelik birde komedi 

temsil edilen bu balo eğlence, 
tertip, intizam itibarile cidden 
pek iyi ve parlak olmuştur. 

Dünkü yağmur 
Son günlerde düzgünleşmiş 

olan hava ; dün sabah yine 
kararmış ve hafif bir de 
yağmnr yağmağa başlamıştır. 

Öğleye doğru yağmur; bir
denbire şiddetlenmiş ve bü
yük bir sağnak halini almış
tır. 

Yarım saatten fazla bütün 
hızıle yağan yağmur yüzünden 
şehrin sokaklarından dadeta 
dereler akmağa başlamış ve 
buhal halkı epeyce korkutmuş
tur . . 

~ Halh•i köşe•i: 
Bugün: 
1 - Saat 13 de spor 

alanmda lik maçları başla
ma töreni vardır. 

Soı1yet Yüksek 
mahhemesinde 
maznunların idamı 
istendi 

Tenyalar! 

2 - Saat 19 da Alman
ca dil dersleri vardır. 

Yarin: 

1 - Saat 17 de yönetim 
kurulu toplanacaktır. 

2 - Saat 20 de İngilizce 
dil dersleri sürecektir. 

3 - Saat 20 de zehirli 
gaz kursu vardır. 

Moskova 11 [ A. A. ] -
Yüksek mahkemede müddei 
umumi iddianamesini okumuş 
ve Rakovski ile Besenaf'ın 
yirmi beşer sene hapislerini 
diğer on dokuz ınaznununda 
idamlarınl istemiştir. 

Müddei umuminin iddiana
mesinin okunması beş buçuk 
saat sürmüştür. 

T
enyaları bilir misiniz?.. Ne 
müstekreh, ne fena mah
luklardır onlar .. Müsait bir 

vücut buldular mı, derhal ha-
rap ederler.. Hele zavallı za
yıf insanların biaman katili
dirler... Bunları taşıyanların 
yuzune bakınız, sapsarıdır .. 
İrin gibi bir çehre.. takatları
nın fevkında bir iş yapmış 
gibi; yorgun, bitkin ve harap-

tırlar .. 
İctimai hayatta da tenyalar 

vardır. Bunlar, meseli alelade 
bir sözü, bir tavrı, bir vaziye
ti, biraz işlerine geldi mi, 
derhal istedikleri ve ' tasarla
dıkları şekle, kalıba koymak
ta okadar ustadırlarki, bildi
ğiniz her hangi bir meseleyi, 
bu adamların ağzından dinler-

-Devamı 2 inci sayfada -
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~ukbakımı Nazillide 
Htlıiliahmer balosu 

Nazilli { Hususi ] -
Cumartesi aktamı Nazillide 
yapılacağını evvelce yazdığım 
Kmlay balosu o akşam 
Nazilli Halkevi salonu tamir 
edilmekte olduğundan Sümer 
Bank fabrikası halkevi salo
nunda verilmiştir. 

Balo saat 21 de İstiklal 
marşı ile başlanmış ve onu 
müteakiben Kızılay Başkanı 
tarafından kızılay hakkında 
kısa bir söylev verilmiştir. 

İzmirden getirilen caz yeni 
bir çok parçalar ve araların
da sernadlar yaparak davet
lileri coşturmuş ve Balo sa· 
babın dördüne · kadar hemen 
fasılasız devam etmiştir. Gece 
yarısından sonra milli Zeybek, 
Laz ve diğer oyunlarda oy
nanmış ve halk geceyi büyük 
bir nezahet ve samimiyet 
içinde pek eğlenceli geçirmiş
tir. 

Nazilli Kızılay kurumu bu 
şefkat balosuna iştirak eden 
ince duygulu Aydrnlılar ve cİ· 
vardan gelen davetlilere gös
terdikleri samımı bağlılığı 
ile anar ve teşekkür eder. 

Germencik avcılar 
Klübu faaliyette 

6 Mart 938 Günü Germen
cik avcılar kli1hn t~r~fıı·.,bn 
tertip edilmiş olan üç sü-
rekte 11 domuz öldürülmüştür. 
İşbu domuzlardan beş tane· 
sini en meşhur avcılardan kü
çük oğlu Mebmed çavuş 3, 
tanesini kaptan Ali sobucalı, 

üç tanesini de muhacir Abdil 
öldürmüştür. 

Klüp idare heyeti bu hafta 
yine pazar günü kamunumuzun 
Gümüş yeni köy ormanlarında 
büyük bir sürek avı yapaca
ğım aayın klüp başkalığından 
haber aldım. Tafsilatı ayrıca 
bildire ccğim . 

Çinede rakı yüzün
den bir adam ağır 
surette yaralandı 

Çine [Hususi J - Sarıoğ
lu mahallesinden Aliçavuşun 
düğününde bir hadise olmuş 
ve bu hadise bir kişinin ağır 
surette yaralanmasile netice
lenmiştir. Aynı mahalleden 
Osman, misafirlere hizmet 
ediyor. Ve onlan memnun et
meye çalışıyordu 

Davetlil~r.:len Ömer, bir is
teğinin yerine getlrilme111esine 
kızarak tabancasını çekmiş 
Osmam karnmden tehlikeli 
surette yaralamıştır. Osman 
Ayol'l memleket hastanesine 
kaldırılmış, Ömer yakalanmış
tır. 

Umumi Meclis 
diln kapartdı 

• Bq~rafı 1 inci ~yfada-

Bundan sonra yeni daimi 
encümeni azaları seçilmiştir. 

Daimi encümen Etem MenM 
dres [Aydın], Ahmed Emin 
Arkayın [Çine), İsmail Hakkı 
Akdeniz [Nazilli], Doktor Şa
kir Şener [Söke] ittifakla se
çilmişlerdir . 

Meclisin müzakerelerinin soM 
na ermesi münasebetile dün 
İlbay ve Parti başkanı tara
fından Parti salonunda umumi 
meclis üyeleri şerefine bir 
akşam yemeği verilmiştir. Ye
mekte umumi meclis ve parti 
İlyön krul üyeleri bulunmuştur. 

Daimi encümen üyeleri meclis 
arkadaşlarına dün Aydın pa
las lokantasında bir öğle ye.
meği vermişlerdir. 

Meclis dağılmadan gelecek 
yıl Martın birinde toplanmağı 
kararlaştırmıştır. 

/nglltere Pasifik 
adalarının işgalini 
protesto etti 

Vaşington 11 [ A. A. ] 
Pasfikteki Kantin ve Euderp 
adalarının Amerika Birleşik 
Devletlari tarafından işgalini 
protesto eden İngiliz notası 
dün gece geç vakit Amerika 
hariciye nezaretine tevdi edil
miştir. 

cevaben; lngiliz notası yalnız; 
fngilterenin bu adalar üzerin
deki hukuku hakkında ihtirazi 

kayitleri koymakta oldugu
nu bildirmel<tı!dir demiştir. 

Yeni fi'ransız 
Kabinası nasıl 
Teşekkül edecek 

Paris 12 - Yeni başvekil 
B. Blomun İspanya işlerine 
ademi müdahale siyasetini ta

kibe karar vermiş olmasından 
dolayı bu siyasete muarız oM 

lan komütist partisi ileri ge
lenlerinin Blom kabinesine 
girmek istemiyecekleri zan 
edilmektedir. 

B. Leon Blomun yeni huku
meti sosyalist ve radikal sos

yalistlerden teşkil etmesi ih
timali pek kuvvetlidir. 

Komünist mebusların böyle 
bir hükumete müzaheret ede-

cekleri iimil edilmemektedir. 
[a.a.J 

Romadalıi 
honuşnıalar 
devanı deiyor 

Rama 12 [ Radyo J - Bu 
sabah İngiliz sefir;le hariciye 
nazırı kont Ciyano arasında 

ikinci mülaet vul<ubulmuşt'ur. 

DoktoF J:'ıııhrettin SüifUt' 

-26-
Hiç tedavi imkanı yoksa r ıslahı kabil olmayan şekilden 

çocuğa bol domates, portakal olduğu için bu hale gelmeden 
ve limon suları vererek ve çocuğu doktora göstermeği 
havalar miisait oldukça bil- ihmal etmemelidir. 
hassa sabahları kuşluk vaktin- Sui hazımlar çocukların 
de beş dakikadan itibaren böbrekleri üzerine müessir o-
başlıyan güneş banyoları yap- lurlar. Çok şiddetli vakalarcla 
mak suretile vücuciu canlan- ishallerle beraber çocuklarda 
dırmağa çalışmalıdır. idrarlarında kanda görülür. 

Üüçncü tipde; tamamen Sidikte aynı zarnada kum çi-
gıdalardan istifade edemiye- çikleri ve hazan albomin de 
rek bütün yemelerine ve mad- beraber olur. 

d l - Devamı v;ı r -dei gaitasının de üzgün o -
masına rağmen hazmettirmi
yerek beslenemiyen suilkinyeli 
hasta çocuklardır. Bunlar ikin
ci tipten daha ağır olan şe
killerdir ki umumiyetle yaşa

yış tarzları altı aya kadardır. 
Yaza tesadüf eden mevsim
lerde bu çocuklar en ufak bir 
hastahlc neticesi ishalden ölür
ler. Tipleri tamamen sesksen 
yüz yaşlarına girmiş ihtiyar 
bünyelere benzerler. Sanki 
büvümiiş te güçülmüş gibidir-

ler. Bu tipte çocuklar aile 
efradı için bir üzüntüdür. Ba
zan bunlar'n içinde ümit edil
mediği halde iyi olanlarına 
da tesadüf edilmiştir. Her 
hl de başta doktor ta vsiyesile 
tedavi gelmektedir. 

Müzmin suihazımlar çocuk-
-- T~- ... 6~ uuıap 'CLU1'4Lt:;U 

başka diğer civar azalarda da 
sirayet ederek tahribat yapar. 
Ve müzmin suihazımdan öl
miyen çocuklar bu ihtilatlar
la daha çabuk hayata gözle
rinini kaparlar. 

Bunlardan en mühimlerini 
zikredeceğiz. Bu suihazımlar
da ille defa kendi cihazları 
üzerinde tahribatını gösterir. 
Ağızda moke ve daha sair 
suretle ağız ağrıları yopar. 
Bu ağız ağrıları da kendi 

1 
şiddetine göre ateş de yap
mak suretile çocuğun hayatı
m daha çabuk hırpalar. 

Aç kalarak ölümünü teshil 
eder. Bunlarm en ağırı atreps 
tabir edilen ve ağızdan baş

lıyarak bütün cihazı hazmı 

yaralar içinde bırakan şekil
dirki az zamanda çocuğu öl
dürür. Müzmin sui hazımlar 
kara ciğer üzerinde tahriba
tını yapar. Hüceyratı bozar. 
Safra ifrazatını bozarak haz
mı tamamen değiştirir. 

Hali tabiide görülen şekil 
tagayyür eder. Kebet büyür. 
Kebedb büyümesi de karnı 
şişirir. Adeta karında b•r Ur 
hissi verir. Aile efradı mera
ka düşer. çocuğun günden 
güne karnının büyüdiiğünü 
ve sert bir cismin ellerile tu
tulduğunu söylerler. Bu halde 

i Tengalaı~ı 
(Başta r~h lnci sahifede) 

seniz taaccüp edersiniz, sizin 
bildiğiniz şekille hiçbir alaka
sı kalmamış, bambaşka bir şey 
olmuştur. 

Bir yazıda, kendi ihtirasla-
rını körükleyecek bir cüml~, 
hatta bir keli ne buldularmı, 

0 yazıdan bir çok ahkam çı
karırlar .. Hiçbir şahsı , bir dai
reyi, bir işi fenalam ak gibi 
kötü bir maksatla yazLlmamış 
olan bu masum yazı, onların 
ağızlarında, ihtiraslarının kur
banı olmak bahtsızlığana 

düşer .. 
Buna, son zamanlarda bir 

iki vesile ile şahit olduk.· Her 
hangi bir mesele hak kmda 
\1!''>'rhlnrn17 h\ r v~71n1n . 4'lJ VPVa 

' hücum gibi t elakki edilmek, 

kasten o şekle sokulmak is
tendiğini gördük.. 

Derhal söylemek lazımdırki, 
biz, her hangi bir şeyi yazar
k~n, otoritelere ve mesul şah
siyetler.e hürmetkar olmayı 

biliriz .. Memlekette temizliğin 
ve iyiliğin hakim olduğunu ve 
derece der.:.ce mesuliyetleri 
görenler ve tartanlar bulun-

, duğunu öğrenmişizdir. Vazife-, 
sını ifa etmeyenlere karşı, 

daha yüksek bir otoritenin 
kudret göstereceğine kanaat 

1 getirmiş, imam bütün ve nik
bin insanlarız .. 

Kültürümüzde, Atatürk cum
huriyetinin insanı kalpten bağ-

layan bilğili ve şuurlu inanışı; 
seciyemizde, bUyük inkılabın 

mert ve çelik sağlamlığı ve 
itimadı vardır .. 

Bizim vücutlarımızın; tenya
ların tahribatına tahammiil 

etmiyecek, onlara nefes ve 

hayat hakkı vermiyecek bir 

pfılatlığı olduğunu anlamak 

lazım.. Tenyaların balgamlığı 

ve pıhtılı salyalarını akıtmaya 
imkan ve fırsat verecek bir 

seciye, bug ünün aklı başında 
türk çocuğundan aranamaz, 

ümit edilemez L 
GÜNCÜ 
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Günahsızım Ben 
Aydın incir istasyonu müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan : 

( Dünkü sayıdan devanı ) 

Bu sabah, yumuk gözlü, ince 
dudaklı kıvırcık saçlı Zebrayı, 

mektebin bu en şen, en delişmen 
çocuğunu ağlarken gördüm .. O
na ağlamak hiç yakışmıyordu ve 
ilk defa ağlarken görüyordum .. 
Gözlerini benden kaçırıyor, başını, 
kalın tırnaklı, boğumları iri par
maklı ellecinin arasında saklama
ya çalışıyordu.. Yanına gittim, 
her zamanki gibi saçlarını okşa
maya başladım.. bu gün çocukta 
bir tuhaflık var. Başını, okşayan 
ellerimden kaçırmak istiyor.. Bu 
kadar ağlam;:ısına rağmen, yüzü 
buz gibi .. . 

Elimi saçlarından çekmiyorum .. 
Onun kurtulmak istemesine rağ'. 
men okşamakta devam ediyorum .. 
O, çok uğraştı .. Başını sağa ka
çırdı, so!a kaçırdı. önüne eğdi .. 
Bir türlü kurtaramadı ve o vakıt, 
bana öyle yalvaran, ağlayan, tit
reyen bir bakışla baktı ki, derhal 
çektim elimi... 

Teneffüste çağırdım Zehrayı.. 

Gözleri hali nemli ve ı:ı-öksü hala 
şişip iniyor.. Ben birşe~ sorma
dan o başladı: 

-Abam (Ablam) sela n söyledi 
sana.. Hiç günahım yokken çok 
dayak yedim bu sabah, bir daha 
gelmesin oraya, diye haber gön
derdi.. .. Ve sonra, utana ut .. na, 
dudakları titreye titreye: 

-Bana da pek sataş na gayri, 
ı..?' .. liil .. ,. cın'7 ,.,l,.rlcPn ahama be-
nırnle hah 1 er u aştrrdığını sövli-
yorlarmıs. .... ~ 

Mesele anlaşıldı.. Ekseri akşam
lar çıktığım sırta, en yakın evde 
köyün eo güzel kızı Kübra oturu~ 
yormuş .. Bütün köy delikanJıla~ 
rınm kalbinden arzular geçirten 
bu kızı görmek, onunla işaretJe .. -
mek için sırta çıkıyormuşum .. a"u 
kızdan haberim bile yoktu .. Onu 
ne görmüş, ne de işitmiştim ... 

• 
Artık bir yere çıkamıyorum 

hiç kiınseyle konuşmuyorum. Ço~ 
c~kları~ ve ben ... Fakat gecele
r•~ •. hır azap içinde geçiyor .. 
Bırıcık teselJim, kemandır.. Onu 
elime alıyorum ve uzun uzun ça
lıyorum .. kendimi, ruhumu ve bü
tün benliğimi ona vererek, onda 
kaybederek tesellimi buluyorum ... 

• 
Dün Cumaydı .. Hava çok güzel-

di .. Son baharıa sayılı günlerinden 
umulmuyan bir i~k bahar havası 
yaşıyordu bütün köy ve ova .. 
Tarlalar, yemyeşil, güneşin ziyası 
altında sabah şebnemleri gibi 
parlıyordu.. Yirmi bir yaşımın 

Yaz.an~ ŞEK.18 TANRIERI 

ilk defa gördüğüm bo adamı bu
yur ettim odama .. Oturdu ve kom
şu köyün muallimi olduğunu, bir 
meslek arkadaşını ziyaret etmek 
için, Cuma tatilinden istifade ede
rek geldiğini söyledi.. Oradan ' 
buradan konuşduk. Daha doğrusu 

. 1 - ~ksiltmere konulan iş Ay~ın ilinin Erbeyli istasyonu 
cıvarında ınşa edılecek meyvacılık ıslah istasyonu binalarıdır. 
41806 lira 68 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, Metraj cetvelleri. 
F - Resimler. o söyliyor, ben dinliyordum .. Köy 

hayati, meslek ve maarif hayatı 
üzerinde uzun uzun söz söyledi 
ve nihayet, gözlerini açarak, kü
çük bir meslekdaşa ~ehabet eden 
bir meslek ağabeysi edasile; 
-Sen gençsin, toysun, henüz köy 
hayatının ne olduğunu bilmez 
sin ..... Ve çok laubali bir göz kır
pışını müteakip: 
-Şüphesiz. sen de, arasıra kadın 
yüzü görmek istersin .. Fakat bu
m• muhitinde arama.. Ayda bir 
vilayete git.. Orada ara bunu ... 
Sonra kibir, gurur hiç yakışmaz 
biz muallimler zümresine.. Ben
den sana ağabey nasibatı. .. Hoş 
senin için söylemiyorum a .. Söz 
te!Ilsili ... ve daha bir çok şeyler 
söyledi.. Muhtarı methetti .. Hatta 
onun bir çok şeyler yapabilecek 
vaziyette olduğunu, nahiye ve 
kazada itibarı bulunduğunu ilave 
etti.. Bu da sözün tehdid kısmıy-

dı. . Söt arasında çok çalgı çal
manın iyi olmadığından da bah
setti.:. Hiç cevap vermedim .. 
Sadece dinledim . Bir saat kadar 

oturdu, gitti .. 

• 
Artık keman da çalmıyorutn 

. . ..ı "1'"..ı Artı~ .... .. o~un . sesl,'~L:ıof; kap ses-
leri gibi, onun sı:si de kayboldu .. 
Şimdi bir tek ses var içimde! Ye
sin sesi, ümidsizliğiu sesi ... 

* Kı~ geldi. . Köyün manzarası 

bütü bütün değişti . o sırt, o gü
zelim sırt, benim ilk günlerimin 
ve buradaki hayatımın biricik 
tesellisi olan sırt, uzaktan, yap-

rakları dökülmüş ağaçları ve bo
durlaşmı~ fundalıklarıyla ne cazip 
ve çekici bir güzellikle görünü
yor .... 

Aydın sulh hukuk 
Mahkemesinden 

9381142 
Kurtuluş mahallesinden Ali 

dede oğlu Alirizanın Kozdibi 
mahallesinden Sadık kızı Ha
tice aleyhine açtığı boşanma 
davasında müddeıaleyhin ika
metgahı meçhul kalmasından 

tebligat ifası mümkün olmadı
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve mahkeme 4141938 

İsteyenler Bu evrakı Aydın Nafia Müdürlüğiinnde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 251Martl938 cuma 
hükumet konağında nafia dairesinde 
yapılacaktır. 

günü saat 15 de Aydın 
toplanacak komisyonda 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteldilerin 3136 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhidliği vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin 
bedeli ~5000 _liradan eşağı olmaması müteahhidin bizzat diplo
malı mulıendıs veya mimar olması veya bunlardan birisile 
müşterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ücüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar nafia dairesine getirilerek 
eksilte komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zerfm Mühür mumu 
:ıe iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkme-
ler kabul edilmez. (359) 5, 9, 13, 17 

Nazilli icra 
Memurluğundan 

381135 
Açık artırma ile paraya 

1 - .. • ' .. 

~lduğu: Mastavra köyü çavdar 
deresi mevkiinde içinde 3 nar, 
13 zeytin, 345 asma, 210 in
ciri bahçe. 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı No. : 
Tapunun T. evl341 tarih ve 
7. No: da K: şarkı yol, şimali 
ve garbı çakmak O. Ali tar
lası cenubu Hüseyin oğlu Ali 
ile sınırlı bir hektar 1000 M. 
Mu. incir bahçesi. 

Takdir olunan kıymeti : üç 
yüz elli liradır. 

Birinci artırma : 11141938 
İkinci \rtırm: 25141938 
Artırmanın yapdacağı yer, 

S§Ün saat : Nazilli icra daire
sinde. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 1/4/938 tarihinden 
itibaren 38 / 135 numara ile 
N:ızilli icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
m~si için açıktır. 

Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumus malumatı almıs ve 
bunları tamamen kabul etıniş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin ' edilen zamanda 
gayri menkul üç defa ba~ırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin %75 şini bul-

1 maz veya satrş isteyenin alacağı
! na rüchanı olan diğer alacaklılar 
j ~ulunup ta_ bedel bunların o gay
/ rı menkul ıle temin edilmiş ala-

caklarının mecmuımdan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah-
hüdü baki kalmak üzere artırma 
on beş gün daha temdid ve on be
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala-
cak1ıların o gayri menkulle temin ' 
edilmiş alacakları mecmuunGaıl 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana jhale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihaJe ya~ 
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
! !hale olunan kimse derhal veya ve
rıfen mühlet içinde parayı vermezse 

1 ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 

bütün baharı başımda toplanmış, 
çocukluk hayabmm bütün neş' 
esi ve seraxad serseriliği uyan
mı,tı .. Kırlara koşmak, deli gibi 
yuvarlanmak ibtiyaciyle kıvran-

dım.. Fakat nasıl olurdu, sonra 
muhtar ne deı·di.. İstemiye iste
rniye odama kapandım, dışarıyı 
görmeınek için perdelerin bir kıs
mını indirdim. . Notlarımı karış
tırmaya başladım. . Kapıdan biri 
girdi .. Orta yaşlı, liilot panto
lonlu, kıravatsız, uumış traşıyla 

pazartesi saat lOna bırakılmış 
olduğundan o gün ve o saatta 
mahkemeye bizzat veya bilve
kale gelmesi ve aksi takdirde 
takdirde gıyap kararı ittihaz 
edileceği davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
'i:1rtnameye ve 381135 dosya No. 
sıyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu- i 
k_arda yazılı kıymetin %7,5 nisbe- I 
tlnde pey akçesi veya milli bir , 
bankanın teminat mektubu tevdi 1 
edilecektir. 124 . , 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 1 

diğer alakadarların ve irtifak hak- j 
kı sahiplerinin gayri menkul üze- / 
rindeki haklarını hususile faiz ve 1 
masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı r.ıüsbiteferiyfe 

birlikte bildirmeleri icap eder. 

bulunan kimse arz etmiş oldutu 
bedelle alnıaga razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
ma ya çıkdrılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler iıyin yüzde 
beşten hesap olunacak faiz v~ 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın ınemuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

ı.ncir bahc;esi Yukarda gös
terılen 18/4/9 ~8 - 2/5 938 t · h• d arı ın e 

lmtiyaı: sahibi ve Urnu~I Neşriyat 
Miitiürü : Eteın Mendres 

Baıııldı~• , N • 

C. H. P. Basımevi 

Nazilli icra rnemurluğu odasında 
iş bu ilan v~ cröterı"le rt . "' n a ırma 
şartnarnesı dairesinde satılacağı 
ilin olunur. (380) 

Satış 228() No.lu kanuna göredic 

• 



• 

YOZ: 4 

Na.zilli icra .. , 
datif esinden:· 

D. N. 381140 
Gayri menkul malların açık 

·arbmıa: ilanı · 
· ·AÇık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu : Kerpiç göiünde Bahçe, 
içinde 1 su kuyusu, 16 incir, 
2 nar, 6 palamut ağaçı vardır. 
{Hektar] 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı nu
marası: Tapunun Ağustosl339 
T. ve 48 No: K: şarkı helvacı 
Ahmed kızı, sahibi senet ha
nesi, Şimali Hasan o. Mehmed 
garbı yol cenubu Mustafa, 
Mehrned, Ali Ormancı Ahmed 
helvacı Ali, Hüseyin, Abdur
rahman, Süleyman, Mustafa, 
Mehmed Şükrü ve sairenin 
evleri. 

Takdir olunan kıymet : Bin 
iki yüz lira kıymeti muham
meneli 

Birinci 18141939 saat 10-12 
İkinci : 2151938 saat 10·12 
İşbu gayri menkulün artırma 

şartnamesi 8/4/938 tarihinden iti
baren 38/140 numara ile Nazilli 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malUmat almak istiyenler 
itbu şartname ve dosya numara
sile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine % 7,5 
.aa~ ....... ""._._ .... ..,a _ • J .. .!11: L!_ 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 J 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir-

meleri icap eder. 'Aksi halde hak-, 
}arı tapu sicilile sabit olmadıkça 
~atış bedelinin paylaşmasından ! 
hariç kalırlar. 

4 · - Gösterilen günde artırma-

AYDIN SAYI : 189 

ya ittirak edenler artırma 

namesini okumuş 

malumatı almış ve 

men . kabul etmiş ad ~~ ~ itibar 
olunurlar. I 

5 Tayin edilen zamanda gayri 
menkuİ üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul-

maz veya satış istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılar bu

lunup da bedel bunların · o gayri 

menkul ile temin edilmiş alacak

larının mecmuundan fazlaza çık

mazsa en çok artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere artırma on beş 

gün daha temdit ve on beşinci 

gl:nü ayni saatte yapılacak artır

mada bedeli satış istiyenin ala

cağına ruchanı olan diğer alacak

lıların o gayri menkur ile temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartile en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapı

lamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
Jifte bulunan kimse arzetmiş ol
doğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be' gün müddetle ar

tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 

fark ve geçen günler için o/o Sden 

hesap olunacak faiz ve diğer za-
rar 4yrıca uuı"'u'" ............ ------

sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 

Bahçenin yukarda gösterilen 18/ 

4/938 ve 2/S/938 tarihinde Na
zilJi icra memurluğu odasında it-

bu ilan ve gösterilen artırma şart
namesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (381) 

Birinci: 18/4/938 pazartesi saat 
10 dan 12 ye kadar 

İkinci: 2/S/938 pazartesi saat 
10 dan 12 ye kadar 
Artırma 2280 numaralı kanuna 

" ......... 11,UllllflP•l .... ll''llJJ .... ~ 

! , · · Fua;B:;:akd~~·-.. · ·. ,·~'· 1 
~ Bel sotuklutu, Firengi v~ Cilt haatalckltırı mütehaasısı 4 
~-- A 
~ Muayenehanesi: ı 

~ Çocuk parkı karşısında köşe başında .a 
~ Muayene saatleri: (1 
~ Sabah saat 7 - 8 it 
6 Akşamları 15 - 18 kadar , . 4 
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~ DOKTOR - OPERATÖR ~ 

: Medeni Boyer ı 
ı Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 4 
f§: Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 3 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 4 
~ kabul eder. ~ 
~ Muayene saatları : ~ 
e. Sabahları 8 kadar ~ t Akşamları 3 • 8 368 : 
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~:~ --~-k·"· ",,..K b . 9~ t•l · Doktor Şev et ır aş i•J 
f:i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ~1 
~·l Hükiamet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~·i 
[•1 muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~·~ 
~ nı ~.~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi f+j 
~.~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra ft~ 
ft1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan (+J 
ft~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) [•~ 
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C. H. P. Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, 
---··---·----

En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


