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YIL l 16 Mart 1938 - ÇARŞAMBA ~ . ,. 
SAYI : \.~;gı . , 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR 
S~yısı : 100 Para , 

Vilayet 
938 büdcesi 

O. Becerik 

Vivayet Umumi Meclisi 
764602 lira adi ve 149800 
lirada fevkalade olmak üzere 
914402 liralık Bir büdce ka
bul ederek toplantısını bitirdi. 

" Telgraf ve Radyo 
lM\:15!1€ tf&W·t.. 1 • -B. Hitler Viyanada nutuklar iradetti 

ve bugünkü Aimanyanın hiç bir 
suretle kırılamıyacağını söyledi 

-Viyana 15 - Bay Hitler Miralay Bek 
dün akşam Viyanaya gelmiş 
ve tezahüratla karşılanmıştır. Viyanada Hitlerle 

Hitler indiği otelin balko- görüşecek 
nundan söylediği bir nutukta Viyana 15 [ Radyo J -
her ne olursa olsun bugün Evvelki gece Varşovaya dön
mevcut olduğu şekildeki Al- ı mek üzere Napoliden hareket 
man devletini hiç kimse kıra- eden Polonya hariciye nazırı 
mıyacak ve"parçalıyamıyacak- miralay Bek Viyanada Hitler-
br. le görüşecektir. 

Ne tehdit, ne şiddet, nede lı ~ 
sefalet içilen andı bozamıya- amutay grubu 
caktır. Demiştir. toplandı 

Bütün Avusturya sefaretba- Ankara 15 [Radyo]- Cum-
neleri bulundukları şehirlerde- huriyet halk partisi kamutay 
ki Alman elçilerinin emri grubu bugün Trabzon saylavı 

Halkevinde : 

Komite toplantıları 
..Tarih, Dil, Edebiyat şubesi 

dun akşam sergi ve müze ko-
lile beraber B. Etem Mendre .. 
sin başkanlığı albnda bir top-
lantı yaparak nakli kabil olan 
eserlerin bir araya toplanma-
sına eski kıyafetlere ait eşya
nın tasnif ediJmesine, toplan
mış paraların etiketlenmesine 
ayrıca demir başların yenide~ 
.~~nzimine, iki şubenin iş bir-
lıgı yapmasına karar verilmiştir. 
Halk.evimiz bir 
Portakal bayramı 
Hazırlıyor 

Halkevimi zce Sultanhisar da 
bir portakal bayramı yapılma
sı kararlaşbrılınıştır. 

Bu bayram için Mayısin on
yedinci günü seçilmiş ve o gü-

Vilayetin 938 yılı büdcesi 
937 büdcesinden yüz bin lira 
fayladır. Bu fazlalık arazi 
tahririnden elde edilen gelir 
fazlasından temin olunmuştur. 
Şurasınıda ilave edeyimki 
umumi meclisin geçen yıl ka;
bul ettiği 813 bin liralık büd
ceyi vekalet 29 bin lira ten
zilile 784 bin lira olarak tas
tik etmişti .. Fakat tahakkuk 
ve tahsilat, umumi meclisin 
tahminde gayet isabet ettiği
ni belli etti. Netekim Daimi 
Encümen 23 bin liralık mun
zam bir büdce yaparak tas
dike göndermiştir. 

Bu netice, İlbayın, meclisin 
açık nutkunda kavdetfün <Yİ bi_ 
umumi meclisimizin büdce ge-

altına girmek emrini almış- Hasan Sakanın başkanlığında 
ı lardır. [ a. a. ] toplanmış ve hatay meselesi 

Vjva.na 1 " fR..,,_ri .. ,. 1 J.J:•"-- müzakereleri hakkında verilen 

nün çok neşeli ve güzel ol
ması için alınması icap eden 
bütün tedbirler düşünülmüş ve 
bir taraftan da daha şimdi
den hazırlığa geçilmiştir. 

MemJeketin miihim """""'""' 
portakallarımız etrafında bir 

lirini teshil ederken çok has
sas ve kıskanç davrandığını 
bir kere daha belli etti. 

Yine bu neticeye dayana
rak ve güvenerek 938 büdce
mizinde fazlasile tahakkuk ve 
tahsil edileceğini yazmakla 
kehanette bulunmuş olmadı
ğımızı iddia edebiliriz. 

Çünki; vilayetimizde arazi 
tahrir işleri çok ciddi ve şid
detli bir takip ve kontrolla 
yörüdülmüştür. Bu fazlalık 
daha ziyade mektum vergiler
le elde edilmiş bulunnyor. 
Tahrirde hazine hukuku ka
dar batta daha ziyade ferdin 
hak ve menfaatide dikkata 

bugun kahramanlar meydanına ki kanun layihasını müzakere 
gelmiş ve halkın coşkun teza- ve tetkik etmiştir. 
hüratı ile karşılanmıştır. Başvekil Celal Bayarla ma-

Alman devlet reisi burada liye vekfönin mali kalkınma 

çok heyecanlı b?r nutuk iradet- hakkında verdikleri izahab 

alaka uyanmasına vesile ola
cak olan bu çok yerinde te
şebbüsün muvaffak olmasını 
candan dileriz . 

miştir. dinlemiş ve hükümetin bu be- J -..-.-
Yahudiler Avustur- yanatı alkışlarla müttefikan ki tayyaremiz 

kabul edilmiştir. Dah olacak 
yadan da cıkarıla- Polonya hariciye Sayın Aydın halkmın tay-

caklar nazırı Varşovaya yare ihtiyacına karşı gösser .. 
Viyana 15 [ Radyo J - diği çok yakın alaka ve has-

Viyanadaki salahiyettar mah- dönüyor sasiyet neticesinde bu sene, 
feller yahudilik aleyhindeki Varşova 15 - Avrupa ce- Mayıs ayında iki tayyareye 
Alman kanunlarının Avustur- nubunda istirahat etmekte daha ad konma merasimi ya-
yada da tamamen tatbik edi- olan hariciye nazırı Bek bir- pılacakbr. 
leceğini b~yan etmektedirler. denbire Varşovaya hareket Aydın, Germencik, Koçarlı 

ettiği bildirilmektedir. Nazırın birer tayyare almış ve ordu-
Alman ve Al'Usturya bugünlerde gelmesi beklenil- ya hediye etmişti. Bu sene de 
Orduları birleşti mektedir. Hariciye nazırmın Karapınar ve Köşk birer tay-

Viyana, 15 - Sekizinci Al- birdenbire avdet etmesinin yare alarak orduya armağan 
man ordusu kumandanı A- sebebi Polonya ile Litonya· edecektir. 

( Devamı 2incl sahıfede d h d tt b" H k A dı d• k 
~!il::::::::=============•• vusturyadaki bütün müsellah arasm a u u a geçen ır ava urumu y n ıre -

Halkevi kö1esi: 

1 - Bugün saat 16,30 da 
kurslar şubesi Komitesi top
lanacaktır. 

2 - Saat 17 de köycü
lük şubesi umumi heyet 
toplantısı vardır. 

3 - Saat 17 ,30 de spor 
şubesi komite toplantısı 
•ardır. 

4 - Saat 20 de müsa
ıaere saloıunda dif doktoru 
Veysel K'ültiir tarafından 
koaferans ve ayrıca müı.:ik 
konıeri verilecektir. 

it;; 

• 

kuvvetlerin kumandanlığını hadisedir. Malum olduğu üze- törlüğünün bu merasim için 
re bir Litonya hudut askeri güzel bir prog~ ram hazılamakta derühde etmiş ve Alman, A-

vud~rya ord~annm birkştik- =b='l=d=ür=lı="l=m=ü~ş=i=d=i·~~~~[~a=.a=,~]~=o=l=d=u=ğ=un=u~h=a=b=e=r=a=l=~~k=.~· ~~ 
lerini bildirmiştir. 

( a. a. J 
Naziler Belçika ve 
Macar is tanda 
Nümayiş yapıyorlar 

Brüksel 15 - Liyej şehrin
de Nasyonal sosyalistler bir 
nümayiş yapmışlar ve Hitlerin 
şerefine şarkılar söylemişler-

dir. [a. a.] 
Budapeşte 15 - Bugün 10 

bin nazi tarafından bir nü
mayiş yapılmıfbr. 

[ a. a. ] 

Hayattan aesleT: 
.-........ ..,....,..._,_ ........... ~ 

Karışmam seni alaya alırlar! 

K
ahramanımı, sizde tanır
sınız. 

Upuzun bir boy, gebge-
niş bir göğüs... keskin ve de-
rinden bir bakış.. Başı arka
da ve alnı semaya müteveccih ... 
çehresinde, daima manidar ve 
ciddi, ademi tenezzülü ima 
eden bir tekallüs .. 

Eski ~amanın bir Baidad 
valisi ... 

Arkasma İstanbulin, ayak
larına kaloş potin geydirin, 
göğsüne bir iki nişaniosmani 
takm .. Mücella çehresine çen
ber bir sakal, burnunun al
tına, iki tarafa ok gibi fırla
mış bir bıyık oturtun ve kork
madan adını koyun : hulefayı 
mabeyini hümayundan filin !.. 

İyi amma; bugünün Türk ço
( DeYam1 3ncü uhifede 1 
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Bir dil modası 
-----------------------Da1 Ye edebiyabmızda ıon 

seneler içinde reYaçta balun
cfatmıa gird6ğnm11z bir cere
yan •ardır: C6mleleri umumi 
ıremer kaidelerine ayları bir 
şekilde ve daha ziyade hissi 
hayatımızın deruni ifadelerine 
uyarak ıtbratsız bir şekilde 
söylemek ve yazmak. 

Bir dlmle içinde fiil, fail 
ve mefulün bulnması va ya
zılması lazım gelen yerlerde 
bulunmıyarak yerlerini değiş
tirmelerinden, yahut bazı ya
zıcıların onları böyle yazma
sından bahsetmek istiyorum. 
Daha geçenlerde gazete sü
tunlarında münakaşa edildiği
ni habrladığım bu meselenin 
milli gramere olan alakası 

dolayısile üzerinde ciddiyetle 
durmamız lazım gelir fikrin
deyim.. Bütün bir hissiyat 
aleminin bir güzellik halinde 
ifadesi demek olan sanat şüp
siz sair branşlar üzerinde za
ruri bazı tesirler yapacaktır .. 
Fakat edebiyat sahasında; dile 
okadar bağlıdır ki sanatkarın 

ahenkli bir akış görüyorum. 
Mesele umumidir. Ve Şekip 

Tanıerinin mevzubahs ettiğim 
bn hikaye ismi sadece mev
zuumuzun bir misali olmaktan 
ibarettir. 

Dilimizin ahengi bakımından 
da meselenin münakaşaya ve 
üzerinde durmağa değer bir 
keyfiyet olduğunu sanırım. 

A. Ôzdemir Altümsek 

Vilayet 938 bütçesi 
- Baş~arah 1 inci Sayfada

alınmıştır. 
Bu böyle olunca, iktisadi 

ve zirai vaziyetimizin ilerle
mesi ve yükselmesi ve gün
den güne mükelleflerin tediye 
kabiliyetlerinin artması, 939 
büdcemizin bir milyon lira 
olacağı hakkındaki ümitleri
mizi kuvetlendirmektedir. 

938 büdcesinin idi kısmı 
şu suretle taksim edilmiıtir. 

lira 
idare kısmına 
Nafia ya 
Maarife 

eserini yaratırken ona verdiği 
ruh kadar bu ruha da temiz, 
güzel bir dış, bir şekil vermesi 
lizımgelir .. 

Ziraat ve baytara 
Sıhhat ve içtimai mu-
avenete 
muhtelif ve müşterek 

104267 
76460 

225226 
26338 

80904 

Sanatkar her zaman duydu
duyduklarım yazılması gere
bir halde mi yazacaktır? Şüp
hesiz birinci halin her zaman 
olmasına imkan yoktur. Ve 
bunun için bizzarure ikinci 
çık sanatkin duyduklarından 
bazılarım fadaya bile bazen 
mecbur edecektir .. Bazı düşün
düklerimizi söylememize m11-
hakkakki hadiselerin fırsat 
vermesi de imil oluyor. (Ay
dın ) sütunlannda güzel bir 
lllkiyesini okuduğum Şekip 
Tanneri eğer hikiyesinin adı
m (Günahsızım ben.) koyma
lalf olsaydı ben de timdi bu 
sabrlan yazmamlf olacaktım .. 
Hikiyenin içinde ayni neviden 
cllmlelerin bulunUf11ndan anla
ph7or ki Şekip T anner de 
1IOD senelerin bu cereyamndan 
k~ndini kurtaramamqtır. 

Fakat ayaklanmızın asfalt 
bir yolda rahat yürOmelerine 
benzeyen ; cümleyi olduğu gi-

masraflara 261407 

149800 lira fevkalade gelir 
de, yol, mektep, hastane, pav
yon ve zirai inşaata taksim 
edilmiştir. 

Umumi Meclis Aydın - Çine 
yolu inşaatına sarfedilmek ü
zere 100 bin liralık istikraz 
kararı da vermiştir. 

Bu karar, iki defa ihalesi 
yapıldığı halde mücbir sebep
lerden tamamlanamıyan ve 
ihalenin feshini icap eden bu 
yolun bitirilmesini temin ede
cektir. 

Bundan başka diğer yollara 
da blltçeden mühim tahaiıat 
ayrılmııtır. 

Vilayetin Aydın yollarının 
tamamlanması hususunda al
dığı mühim ve cezri tedbir 
Ye kararlann m6sbet netice
lerini göreceğimiz gün uzak 
degildir. 

Bütçe fazlasından Sıhhat 
Maarif, Ziraat ve Baytar iş~ 
lerine de mühim ilaveler ya
pılmıştır. Yeni bütçenin tatbik 
mevkiine girmesile her saba
da mühim faaliyetlere şahit 
olacağız. 

Umumi Meclis, devrimci par
tinin kültür organı olan Halk 
evlerinin ihtiyaçlarını karşıh
yacak kurağ inşası ve spor 
kurumları için de yakın ilgi 
Ye ali.kasım göstermiftir. 

Çocuk bakımı 
Doktor FalııreUl• SltGr 

-28-

Çocukta görülen el ve ayak 
titremeleri ve ğözlerinin sağa, 
sola kaynaması ve göriilen 
korkunç haJler hep hazmi 
olduğu nazarı dikkati celbeder. 
Bazan ispazmoz fazla olursa 
kalbde tetani dükör dediği
miz kalp tetanisile çocu
ğu kaybederiz. Bu gibi vaka
yide çocuğu hiç ihmal etme
melidir. Hahiki tetaniler ol
madığı takdirde çocuk kurta
rılabilir. 

Müzmin sui hazımlarda vü
cuttaki bu derin besleneme
meden dolayı kansızlıkta baş
lar. Kan yapan guddeler ha
zan pek fazla şişerek kan 
hastalıkları yapar. Bu gibi ço-

cukların boyunlarımn her iki 
tarafı, koltuk altları ve kasık 
bezeleri şişer. Aileyi de hazan 
telişa düşürür. Bunlar sırf 
kan yapan bezeler olmasından 

dolayı şişerler. Çünkü vücuda 
kan yetiştirmek mecburiyetin
den dolayı hafif kalmaların

dan şişer, bu meyanda en zi
yade şişen dalaktır. Dalak 
fazla miktarda büyüyerek 
adeti çocuğa uzun zaman sıt
ma çekmiş tipi verir. 
. -- .. .. . . .. ---···· ,..~ ..... -

görmemiştir. Belki sıtma mev-
simide değildir. Bu dalak şiş
liği bir ur gibi aileyi telqa 
düşürdüğü gibi teneffüs ve 
hazım üzerine de tesir yapa
rak çocukta usreti teneffüsler 
ve karında gaz yaparak fazla 
kann şiılikleri husule getirir. 
Bu noksanda çocukiçingayet 

tehlikelidir. işte müzmin sui 
hazmın ıiddetl ihtilitlanndan 
biride ekseriyetle göri\len bu 
dalak ıişmesidir. Dalağın bu 
halini ıslah ancak çocuğun 
şansına bağlıdır. Ekseriyetle 
ölüm mukadderdir. Çocuklar
da yukarıda saydığımız araz
lar görülmeden böyle beze 
şişliği veya dalak şişliği gö
rülürse doktora müracaatı ih
mal etmemelidir. 

Hulasa; sui hazııriların ço
cuklarda yapacağı başlıca mü
him ihtilatlar bunlardır. Diğer 
tali bir çok ihtilitlarda 

varsa da onları burada yaza
rak zihinleri karışbrmağı mu
vafık görmedik, şimdiye ka-
dar yazdığımız had ve müz
min mide ve bağırsak iltihap
larının yaptığı ishaller . üzerin
de mevsim ve ıkliminde pek 
büyük tesiri vardır. Çok sıcak 
ve soğuk ıklimlerle mutedil 
ıklimler arasında yetişen ço
cuklar arasında ölüm pek 
farklıdır. 

Sıcak muhitlerde yazın en 
sıcak ıklimi olan Haziran, 
Temmuz, Ağustos ve kısmen 

Eylfıl aylarında çocukların yi
- - _ 1 -· - ;,.,.,.,.ı,1,..1n,.. oek 
ziyade itina edilmesi lazımdır. 
Bu mevsimde meme veren 
annelere de düşen mühim va
zifeler vardır. Meme verecek 
anneler çocuklarının kendi 
sütlerinden· bozulacağım dü
şünerek meme zamanlannı 
tasnif etmeli. 

- Devamı var -

A vusturyanın Harici İşleri 
Almanya Hariciye nezareti deruhte etti 

B. inkarın Başvekaleti bitti 
Viyana 15 [ A. A. J - van verilmiş ve kendisinia 

Alman hariciye nazırı Avus- Avusturya bat vekilliği nilaa-
turyanın harici işlerini de der- yet bulmUftur. 
uhte etmiştir. 

Seys lnkarta diğer Alman 
devletlerinin valilerine verilen 
unvana tekabül eden bir un-

• 

Almanya maliye nazırı ueş.
rettiği bir tebliğte Avustarya 
gümrük resimlerinin şimdilik 
ipka edildiğine bildirmiştir. 

Bay Cemberlayin 
lngiliz Hükumetinin son Avusturya hadiseleri 

karşısında lakayt kalamayacağım söyledi 
Londra 15 [ A. A. J - eden son bAdiselerin bir ta-

Başveki~ B. Çemberlayın diin rihçesini yapbktan sonra : 
~ vam kamarasında harici si- Bize nefret veren bu lıMJi-
sıyaset hakkında yaptığı be- I . · 
Yanatta A tury d eeler ngiltere tarafından ka· 

vus a a cereyan ~--hkla k ıla 
yıuaü arş namaz. 

İki ~enelik tecrübe, yapılan Bu haddelerin şumulünl şim• 
bütç .. e.mn fazla.sile tabail edi- did~n tahmin e"fmiyecejim 
lecegıne, ahnan kararlann ta- netıceleri olacakbr. 
mamile · tatbik Ye icra oluna- Silih.lanma .. .. . . . prograaua•• 

bi söylemek Yarken niçin taş
ı.,. Ye çukurlar bulunan bir 
yolun rahabızhğlna katlana
lım ? Tıpkı bunun gibi ben 
bu tekil cilmlelerin dile bir 
çitrefillik Yerdiklerine kanüm. 
Kalbin her hangi bir his, bir 
lleyecen Ye isyanı aaikasile 
cladaklanmızdan ( günahsızım 
ben ) ıeklinde çıkacak cümle 
elbet te yazıya kalbolurken 
şnrun haddesinden geçmek
tedir. O zaman (ben günah
•m ) ,eldine bilrii.necek olan 
.ualde ben enelkinden daha 

Meclis vazifesini tamamen 
yapmııtır. 

~gına en kuYvetlı bır delil- yeni bir tetkike tabi tutmak 
fdir. kararını Yerdik elemiftir. 
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Halkevi Başkanlığından: 
16-3-938 çarşamba günü saat 20 de verilecek 

konferans ve konser proğramıdır. 
1 - Müzik konseri Orkestra 

A - Repreşdamör 
B - Saadetim sevsin 

C - Manelita 

Amur 

Vals 
Tango 

2 - Konferans [Umumi diş korumu ve 
çocuk dişlerinin ehemmiyeti] 

Diş Doktoru 
Veysel Kültur 

3 - Müzik Konseri 
D - Emel 
E - Yanık Ömer 
F - İlaveler 

Orkestra 
Tango 
Milli hava 

" " 
Konferans ve konser temsil salonunda verilecektir. 
Davetiye yoktur, bütün yurddaşlar davetlimizdir. 

Karışmam, seni ala 
ya alırlar! 

(Baştarafı lnci sahifede) 

cuğu, böyle yukardan bakış

lara, manidar ve ciddi görün
meye özenen çehrelere değil, 
o çehrenin arkasında ve o 
bakışın gerisindeki kafa o]
gunluğuna hürmet ediyor .. 
Kahramanım, sen istediğin ka
dar çehreni kas, upuzun bo-

yuna ve vücuduna heybet ve 
azamet vermeye çalış; istedi-

ğin kada~ göğsünü biraz daha 
genişletmeye, koltuklarını biraz 
daha kabartmaya uğraş .. göz
lüğünün bağa çerçivesini daha 
kalınlarından intihap et.. Ka
bil değil, böylelikle kendine 

bir hürmet muhiti kazanamaz
sın.. Hatta, çenene o çenber 
sakalı ve burnunun altına, iki 

tarafa ok gibi fırlamış bıyığı 
oturtsak bile, arzu ettiğin 

müsbet tesiri uyandırmaya 
imkan yok.. Böyle yaparsak, 

seni karnavala katılmış bir 

tatlı su frengine benzetirler 
ve alaya alırlar. 

Bu yaşa kadar kafa haki

nıiyetini de yapamadığına göre, 
hiç olmazsa olduğun gibi gö-

rün.. Daha çok rahat eder, 
dab~ iyi ve samimi muamele 
'\re mukabele görürsün n 

GONCO 

Açık teşekkür 
Bundan bir hafta mukaddem 

birinci muayenesinde orta okul 
1. C. talebesinden 21 numa-

ralı kızım semihada zatürree 
h-.tahğım tesbit etmek sure
tile kudreti fenniyesinde gös

terdiği maharetle ölüm taşı
Yan nıezkür hastalıktan kur
tulan kızım namına belediye 
ltelcioıimiz aziz Beyruya aleni 
te,eklcür ve minnetdarlığlmın 
ihlaiına. sayın gazetenizi tav
•t etmenizi reca ederim. 

İsmail Kılcı 

imtiyaz •ahibt Ye Umumi Nqriyat 
MU.dQrG ı Etem Meadreı 

Baaıldıtt. Ter r 

C. H. P, B•ıuaeYi 

Aydırt asliye hukuk 
Mahkemesinden 

Mesudiye mahallesinden ku
yucu Mehmed kızı Cemileninin 
ayni mahallede oturmakta i
ken tagayyup ederek ikamet
gahı malum olmadığından teb
ligat yapılamıyan uluborlulu 
Niyazi aleyhine açılan boşan
ma davasında tebligatın ila
nen ifasına karar verilerek 
muhakemesi 4141938 pazartesi 
günü saat 9 za bırakılmış ol
duğundan mumaileyhin o gün 
ve saatta mahkeymeye gel
mesi aksi takdirde gıyap ka
rarı ittihaz edileceği davetiye 
yerine geçmek üzere ilan 
olunur. (390] . 

Zayı şahadetname 
1934 yılı Aydın San'at oku

lundan almış oldunum şaha
detnamemi kaybettim. Yenisi
ni çıkarlacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

· [391) Yusuf Eti 

Aydın tapu sicil 
Muha/ızlığından 

Osman oğlu Mustafanın malı 
iken 323 yılında ölmesile yal-

nız bir oğlu Mehmed Emin 
Aksoya kaldığı ekiz dere kö-

yü ihtiyar heyetinden tasdi
kan verilen ilmühaberle bildi
rilmek suretile senetsiz tasar
ruftan tescili istenilen mezkfır 
köy hududu içinde şarkan 
yol garben ekizdere çayı kıb
lesi tepe ve kısmen yol poy
razı Ahmed oğlu Hüseyin tar
lası ile çevrili un değirmeninin 
tapu sicilinde kaydı bulunma
dığından gazete ile ilin tari-

hindee 11 gün sonra iktisap 
ve tasarruf sebebleri üzerinde 
inceleme yapılmak üzere ye
rine memur gönderilecektir. 

Sözü geçen bu değirmen 

üzerinde her hangi bir suret
le aym bir hak iddiasında 
bulunanların muayyen günde 
yerinde bulunacak memura 
yahutta sicil muhafızlığına 574 
fiş sayisile müracaat eylmele
ri ilin olunur. 

{ 388) 

Aydın icra KIJşlı iilkü 
dairesinden: Birliğinden 

D. N. 381758 Birliğin alelade Genel top-
Gayri menkul maUann açık lanbSJ 25131938 cumartesi gü--

artırma ilanı nti saat 14 de parti kuragm-
Alacakh : Meşrutiyet mahal- da yapılacağından üyelerin 

lesinden kratovalı tabak Ah- hazır bulunması rica olunur. 
med. Ruzname 

Borçlu: Çeştepede boşnak 1- Yönetim mkurulu ve mü-
Ahmed oğlu Murad rakip raporunun okunması. 

Satılan gayrı menkul: Ta- 2 - senlik hesapların tesbiti 
punun şubat 936 tarih ve 27 3 - Yönetim kurulu seçimi 
pafta 63 parselde B. sahife 4 - Murakıp seçimi. 
2563 de kayıtlı limoncu kuyu-
su mevkiinde olup içinde aoo Aydın asliye hukuk 
adet bağçubuğu bulunan bir Mahkemesinden 
3785 murabbaı tarlanın borç- Aydının İmam köyünden 
luya aid yarı hissesi sablıktır. Koca Hüseyin oğlu Hasan kı-

Hududu : Doğusu terzi Arif zı Zehra tarafından Aydının 
batısı Ayşe ve Recep kuzeyi terziler mahallesinden Selim 
yol güneyi çay mecrası ile oğlu İlyas aleyhine açılan bo-
çevrili. şanma davasında müddeialey-

Kıymeti: Tamamına 80 lira hin ikametgahı belli olmadı-
ve borçluya ait yarı hisseye de ğından davacı tarafından vu-
40 lira takdir edilmiştir. kubulao talep üzerine ilanen 

tebligat icrasına karar veril
Satışın yapılıcağı yer ve gün: 

miş olmakla müddeialeyin ilan 
.Aydın icra daireside 26/4/938 

tarihinden itibaren on gün 
tarihinde salı günü saat 15 te içinde cevap vermesi ve mu-
yapılacaktır. · hakeme glinü olan 1*'151938 

Temdid ve artırması yani pazartesi günü saat 9 da Ay-
artırması 11151938 tarihinde dın asliye hukuk mahkemesin-
çarşamba günü aynı saatte de bizzat veya bir vekilika-
yine Aydın icra dairesinde nunisi hazır bulunmak üzere 
yapılacaktır. tebligat makamına kaim olmak 
İşbu gayri menkulün artırma üzere ilan olunur. [386) 

şartnamesi ilan tarihinden iti- Aydın asliye hu .,_uk 
baren 381758 numara ile Nazilli ff 

icra dairesinin muayyen numara- Mahkemesinden 
sında herkesin görebilmesi için 938ı142 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malUmat almak istiyenler Kurtuluş mahallesinden Ali 
işbu şartname ve dosya numara- dede oğiu Ali Rizanın Kozdibi 
sile memuriyetimize müracaat et- mahallesinden Sadık kızı Ha-
melidir. tice aleyhine açlığı boşanma 

2 - Artırmaya iştirak için yu- davasında müddeialeyhin ika-
karıda yazılı kıymetine % 7 ,5 metğihı meçhul kalmasından 
nisbetinde pey veya milli bir tebligat ifası mümkün olmadı
bankanın teminat ıııektubu tevdi 
edilecektir. (124) ğından ilanen tebligat icrasına 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla karar verilmiş ve mahkeme 
diğer alakadarların ve irtifak 4141938 pazartesi saat 10 na 
hakkı sahiplerinin gayri menkul bırakılmış olduğundan o gün 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve saatte mahkemeye bizzat 
ve masrafa dair olan iddialarını veya bilvekale gelmesi ve ak
işbu ilan tarihinden itibaren 20 si takdirde gıyap karan itti
gün içinde evrakı müsbitelerile haz edileceği davetiye yerine 
birlikte memuriyetimize bildir- kainı olmak üzere ilin olunur. 
meleri icap eder. Aksi halde hak- !!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!~~=~ 
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler arbrma şart· 

namesini okumuş ve lüzumlu 
maliimab almıf 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. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmit beşini bul
maz veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacakhlar bu
lunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fHlaya çık
maı:sa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on bef 
gün daha temdit ve on befinci 

1 
günü ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli satış istiyeoin ala· 
cağına ruchanı olan diğer alacak

J 1ı1arın o ııayrl menkul ile temin 

edilmiş alacakları mecmuundan. 
fazlaya çıkmak fartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz ve satıf talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholllnarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmit ol-
duğu bedelle almata razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için o/o Sden. 
hesap olunacak faiz ve difer za
rar ayrıca bükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıclaa 
tahsil olunur. M. (133) 

yukarda ~österilen 26/ 
4/938 ve 11/5/938 tarihinde Ay· 
dın icra memurluğu odasında iş.
bu ilin ve gösterilen arbrma şart
namesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. (389] 
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YOZı,4 AYDIN SAYI: 191 
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Ay(lın vakıflar idaresinden: 
Akarı Vakfı 

11175 mülhak Cihan: zede üm~ügülsüm " 
3129 

" 
[hacı] mustafa kızı lfatice 

17127 Mazbut hazine Veysi paşa Mahallesi 
17128 ,, H " ,, " 17131 ,, 

" " " 
,, 

17129 
" " 

,, " " 
17130 

" " " " " 
1177 " 

,, 
" 

., " 
Yukarıda mevki ve miktarları yazılı 8 parça gayri menkul

lerin mülkiyetleri satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. İha-

~111ı:.1:'11J~ı1'1'1ıı!\ID1ııumııvv~ıııım:ııumDuınıııııımııı11'11iıımıı11ıı'ı11ı.;ııiin!ll'ılılfımiı~ ı 
~ DOKTOR ~ j 

f:> Fuat Bayrakdar 1 ı 
Bel so~uklugu, Firengi ve Cilt hastalıkları mütehassısı ~ 

-) M ~ 
uayenehanesi: ~ 

~ Çocuk parkı karşısında köşe başında @ 
~ ~ t' Muayene saatleri: ~ 

~ Sabah .:;aat 7 - 8 -t 
~ Akşamları 15 - 18 kadar ~ 
İiııılıılıı•lııııiıfılVlıı~ıııı~ııımDıılıı~ılııı!WnııQınılıılıılıılıılı.lı~lı:ılırlıııWJıı. 
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t•1 BAKTERİYOLOG [•~ 

f•l Doktor Şevket Kırbaş ~~ 
~:ı Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı &i 
r.J Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [•~ 

-R_ı muayenehanesinde, , hergün saat yediden sekize ve '-~::_i 
=•= üçten fyediye kadar hastalarını kabul ve tedavi E'•;; 

~.~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra {tj 
f•~ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [•~ 
t.! Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) rtJ 
~l't.ııııınııııııııqlllllllllfl1111QJlllllllll'"llllll"lljlll"lljlil''Qlll11011lf!l"flllll"llll11"11!lll"l!llll"Qj!IP'llllll"lllll1"1lJJll"llllll"llllll"ll(!ll"llllll"lllfll"llJ~1 
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....................................................... 
ı •• • DOKTOR • • • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisash • • • 
ı Muayenehane: ı\.ydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. : 
• • .......................................................... 

C. H. P . 

Mevkii Metre 
Mimar kemaleddin caddesinde 96 .. 
Kocak köyü dibek başında 31 Zeytin 
Kurşunlu han çıkmazında 23 metre 75 s. dükkan arsası 

" " ,. 27 " " " 
" " 

,, 30 
" 

25 s. 
" " 

" " ,, 32 
" 

52 s. 
" 

., 

" " 
,, 52 

" 
00 " " ,, 

" " 47 " 50 s. " " ' 
leleri 22131938 salı günü saat 
vakıflar idaresine müracaatları. 

10 da yapılacaktır, Taliplerin 
[356) 1 6 11 16 
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~ DOKTOR - OPERATOR . ~ 

~ Md ·s ~ g e enı oyer 3 
~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü = 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ı 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
~ kabul eder. = 
.. Muayene saatları: J 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 ~ 
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, 10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

. Basım evi 
En temiz, En çabuk,

B askı iş1e 
En 
• 

rı 

ucuz 

----·---··---· 
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


