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Şanlı bir zaferin· 
yıldönümü 

Yılların değil, günlerin he-
men herbiri kabil değildir ki 

Türkün yeni bir zaferini yaz

masın .. Bu günlerin en şanlı

larından biri de 18 Mart 1915 
tir. Türkün tek başına dünya
yı yendiği, bütün emelleri 
perişan ettiği gün. Aziz va
tanın bağrına uzanan kirli bir 

elin yok olduğu, milletlerle 
milletin çarpışbğı gün. 18 
Mart 1915 Türk tarih afukla
nna şerefle şanla parlıyan, 

Barbarosun torunlarının za
ferlerini tesit eden bir gün-. ' 

dür. Bugün Çanakkale önle-
rinde en muazzam zırhlılar, 

krovazörle, denizaltılarile İn
gilizler, Fransızların, müstevli 
ordularının mağlüp ve perişan 
olduklannın yıl dönümüdür. 

Orada 23 sene evvel kanla
nnı Marmara kıyılannda, yal
çın kayalar üzerinde kanlı bir 
savaş yaparak akıtan Meh
metçikler, ölmez kahramanlar 
tarihin sahifelerine mwuzam 
bir zafer yazdılar. 

18 Mart deniz zaferi: 
Bu kutlu günün 23 ncü yıl 

dönümünde aziz şehitlere hep 
beraber haykıralım: Aylarca 
boğazın beyaz köpüklü laci
vert dalgalarına göğüslerini 
yalçın bir kaya yapan kah
ramanlar; şimşek gibi geçtiği
niz serhatlerio, kuşlar gibi 
aştığınız bellerin, vatan vatan 

·diye can verdiğiniz toprakla- ' 
rın tizerinde torunlannız ya
şıyor. Şanlı bayrağınız dalga
lanıyor. Rahat rahat uyuyun!.. 
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Halke_oi k61e-!_: 

Öğretmen 
İsmail Gün 

- 1 - Saat 19,30 da ki-

Telgraf ve Radyo 
İngiltere hükômeti A vusturyanın 

ilhakını tanıyor 
,_.------------------~-

Hariciye nazırı Avam Kamarsında siyasette 
kuvvetin hakim olduğunu söyledi 

Londra 17 [A. A] - İngi
liz hariciye nazirı Avusturya 
hadiseleri münasebetile lortlar 
kamarasında söylediği bir nu
tukta; her hangi bir siyasetin 
takibinde ne muahedelerin 
metnine; ne de enternasyonal 
hukuka asla riayet edilmedi-
ğini ve bu µhada sözünü geçi
nin yalnız kuuet olduğunn, 

Milletler Cemiyetinin bugün 

için Almanyayı tuttuğu yoldan 
çevirecek iktidarda bulunma-
dığım söyledikten sonra d~
miştir ki; 

İngiltere Avusturyamn bu
gün ortadan kalkmıŞ oldu
ğun ve Alman devleti ta
rafından temıil edilmek üze
re bulunduğunu tanımak mec
buriyetindedir. 

Sovyet hükômeti 
Siyasi tehlikeleri bertaraf edecek 

hareketlere iştirake hazırdır 
Bunun için beynelmilel bir konferans 

toplanmasını teklif ediyor 
Moskova 17 (A. A.)- Sov

yet hariciye komiseri yabancı 
gazetecilerilkabul ederek' Sov
yet hükumetinin Avusturyanın 
işgali ve Çekoslovakyaoın teh
dide maruz kalması dolayısile 
sarfi zaruri olan faaliyet ve 
yapdacak icraat hakkında 
müzakerelerde bulunmak üzre 
bugün büyük devletlere birer 
beyanname göndereceğini ve 
Sovyetlerin her türü taarruz 
hareketlerini dordurmağa ve 
mütemadiyen artmakta olan 
tehlikeyi her taraf etmeğe 
maatuf her türü kollektif ha
reketlere iştirake amade bu
lunduğunu söylemiştir . 

Çekosl;vakyaya yardım ede
ceğini ve hudut olmamasına 
rağmen böyle bir vaziyette 
sovyetlerin Çekoslavakyaya 
varmak çarelerinide bulaca-
ğınıda söylemiştir. [ a.a.] 

B. Hitler Berlinde 
Bi~lin 17 [ A. A.] - Bay 

Hitler dün Berline vasıl ol
muştur. Rayıhştağ 18 martta 
toplantıya davet edilmiştir. 
~ 

lzmir fuvarındaki 
tenzilatlı biletler 

İzmir, 17 - Beynelmilel İz
mir fuvarı için nakil vasıtaları 
tarifelerinde geçen sene ya
pılan tenzilat bu sene de tat
bik edilecektir. 

Hayattan ae•lf!!: 

T. tarih kurumu 
Belletini çıkh 

Ankara 17 - Türk Tarih 
kurumu tarafından üç ayda 
bir neşredilen belletenin üçüncü 
ve dördüncü sayılan bir ara
da kıymetli ve ilmi makaleleri 
havi olarak intişar etmiştir. 

Bu nushada kurum Asbaş
kanı Bn. Afetin ( Mukaddes 
tabanca) adlı Atatürkün ha
yabna aid kıymetli bir yazısı 
ile diğer ilim adamlarının e
serleri hakkında makaleler 
vardır. (a. a.) -··· ... /negölde bir zelzel~ 
oldu 

İnegöl 17 - BugiiD sabaha 
karşı altı saniye devrm eden 
şiddetli bir zelzele olmllflur. 
Hasarat yoktur. 

(a~ L) 
--·--

Avustuga hududu 
Yahudilere 
Kapatıldı 

Viyana 17 - Royter ajan
sı bildiriyor. 

Avulturyanm bütün hudut
ları öğledenberi kapanmııbr. 
Yahudilerin, ana ve babalan 
Yahudi olanların hududu geç
meleri yasaktır. 

Ecnebiler hududu serbestçe 
geçebileceklerdir. 

Avusturya çiftçi sendikası
nın şefi tevkif edilmiştir. Dün 
akşam bir çok tanınmıı yahii
diler tevkif edilmiştir. TeYkif 
edilenlerin içinde Banker Ro-
çildde vardır. [a.a.) 

Romany lııralının , 
seyahatı tehir edildi 

Bükreş 17 [ A. A. ) -
Romanya kıralı Samajeste 
Karol Londraya yapacağı se
yahatı Beynelmilel vaziyet do-

' layısile geri bırakmıştır. 

l tapsray ve neşriyat şubesi 
umumi heyet toplanhsı 

Londra 17 - Resmi maha
fil Avusturyanın Almanyaya 
ilhakı ve Çekoslavakyanın 
tehdit altında olması dolayısile 
bütün devletler tarafından 
Beynelmilel bir konferans akti 
için Bay Litvinof tarafından 
yapılan teşebbüsün mevsimsiz 
olduğu kanaatındadır. [a.a.j 

Eslıisi mi, yenisi mi? 
vardır. 

· ·2 - Saat 1 q de köycü-
1 ük şubesi komitesi topla
nacakbr. 

3 - Saat 20de Fransız
! ca dil dersi vardır. · 
1 4 - Yarin akşam saat 

Moskoya l 7 - Havas ajan 
sı bildiriyor. 

Salahiyettar bir Sovyet re
cülü yabancı bir gazeteciye 
cevaben Fransa Çekoslavak
yanın yardımına koştuğu tak-

11 dirde sovyetlerinde Almanya 
·••c::::=======~====:iiU tarafından hücuma uğrayacak 

20 de halkevi salonunda 
karagöz oyunu ~ardır. 

Herkes gelebili. 

" . 

Bir arkadaş anlattı : 
[ - Mekteplerdeki ceza 

usullerinin kifayetsizliğin
den, iıinsiz ve tevkif gibi, 
eski usul cezaların ihya edil
mesi lüzumundan bahsedildiği 
şu günlerde, habrıma gelen 
ve eski usul mektep hayabna 
ait olan bir vakayı anlataca
ğım. 

Sanki, eski mekteplerde biç 

bir hadise olmazmış, onlar 
inzıbat ve ahlak itibarile mü
kemmel birer müesse imiş. 

Eski mekteplerde okuyan
lar pek iyi bilirler ki, idadiye 
davam edenler arasında, pala
bıyıklarını ele alan ve belle
rinde bıçak taşıyan bir çok 
uçan talebe vardı. Mektep 
idaresi bunlardan çekinirdi.. 

( De.amı 2inci Abıfede 

' 
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Ben Ter.im kelimeai.ae ve bu l 
kelimeyj isim alarak çıkan ilk 
Te orta ~etime aid ders 
kılavuzlarının içindeki öz Türk
çe veya artık Türkçeleşmiş 
terimlere bayılıyorum. Güzel 
Türkçemizin hakimiyetini ilmin 
dili ve her nevi ifadesi üze
Tinde de kurarak hakiki var
hğını gittikçe artan bir inti
zamla kazanması kadar se
vindirici bir kültür . hadisesi 
tasavvur olunamaz. 

Büyük bir vukuf ve ihata 
ile dilimize hakiki, öz istika
metini veren ve onu diğer 

dillerin arasında en eski ve 
temiz bir kaynak haline ge
tiren Türk dili tetkik cemi
yetine muhakkak ki Tanzi· 
mattanberi bu davayı ayrı 
kanaatlerle dahi münakaşa 
etmiş olan bir çok fikir adam
larıriiız bugün sağ olsalardı 
büyük bir şükran borçlu olur
lardı. 

Fakat dilimizin bu güzel 
inkişafı ile zıd olarak hala 

B . . Musolini Avusturya 
hadisesinin · mukadder 

. oldğunu söyledi 
Roma 17 [A.A.] - B. Mu

solini söylediği bir nutukta 
Awupanın siyasi haritasını 
değiştiren son Ayusturya ha
disesinden bahsetmiş ve bugün 
vukua gelen şeyin mukadder 
olduğunu kaydettikten sonra 
müdahale hususunda ne doğ
rudan doğruya ne de bilvası
ta, ne tahriri ve ne de şifahi 
hiç bir taahhüt almadık de
miştir. 

Loid Corc harici 
Siyaseti çok 
Karışık buluyor 

Londra 17 - Loid Corc bu 
sabah Fransaya gitmiştir. 8. 
Çorçil hafta sonunda Fransa· 
ya gidecektir. Loid Corc ha· 
reketinden evvel gazetecilere 
beyanatta bulunarak; Siyasi 
bayata girdim gireli harici 
aivaseti böyle çorba halinde · 
~örmedim. Demiştir. 

(a.a.) 
~..-. 

Bir Leh müfrezesi 
hududu geçti 

Koma 17 - Resmen bil
bildirildiğine göre on beı kişi
lik bir Polonya müfrezesi 
Letonya arazisine girmişlerse 
de hudud muhafazalanmn 
mildahalesi llzerioe geri çe· 
kilmişlerdir. 

imtiyaz sahibi ve Umunı1 Ne1rl1at 
MUdllril ı Etem Mendreı 

Buıldıj1 yer ı 

C. H. P. B .. uaeri 

değişQ_ü.yen Ye tamamen eski 
halile duran iki kelime daha 
vardır: İmli, Tahrir .• 

Bunlar ayni zamanda okul 
ve ders hayabmız içinde en 
çok ve en fazla kullanılan iki 
kelimedir ki bunları her kul
lanmağa mecbur oluşumda 

Osmanlıcanın hala güzel Türk
çenin yananda kımıldanan bir 
hasta gibi yaşamakta olduğu
nu hisse derim .. 

En lüzumlu olarak işaret 

ettiğim bu iki kelimeden baş· 
ka mevcut terimlerimizin dı
şında daha bir çok eski keli-
meler kalmış, onlara yaşama 

hakkı her nasılsa verilmiştir. 

Doğrudan doğruya ve bir ih
tisas işi olarak dili alakadar 
eden bu meselede şüphesiz 

hiç kimsenin kendiliğinden 
kelime uydurmağa hakkı yok
tur .. 

Biz bunu da Türk dili tet
kik cemiyetinden bekliyoruz .. 

A. Özdemir Altümsek 

Fransa milli 
müdafaa için yeni 
krediler kabul etti 

Paris 17 - Bu sabah na
zırlar meclisi teklif eeilen 

milli müdafaaya ait kredileri 
tasvip etmiştir. 

Bu kredilerin üç milyon 
dört yüz altmış üç bin frangı 
hava kuvvetlerine, dört yüz 

milyon farankı deniz kuvvet
lerine, alb yüz milyonn frankı 
kara kuvvetlerine tefrik edil
miştir. 

Bu krediler 11 bin milyara 
baliğ olan milli müdafaa büt
çesine idhal edilecektir. 

(a. a. ) 
••• 

/ngiliz kabinesinde 
buhran korkusu 

Londra 17 - Havas ajan
sından : 

İyi malumat alan mahafil
den bildirildiğine göre lspan· 

ya ve Çekosla vakya mesele
leri hakkında kabine erkanı 

arasında noktai nazar ihtilif
lan baş göstermiştir. Bir ka
bine buhranından korkulmak-
tadır. [ a.a. J ........ 

Avusturyada 
550 harp tayyaresi var 

Viyana - Alman askeri 
Avustnryada kendilerine gös-
terilen mıntakıtlara tamamen 
vasıl olmuşlardır. Avusturyada 
550 harp tayyarsi bulunmak· 
tadır [a. a.] 

Çoeuk bakımı . : 
Doktpr F•ettba SUf'Or ' 

-30-

Çoçukların midevi ve miai 
teşevvüşlerinin en mühimlerin
den biri de midenin alt ve 
ve üst deliklerinde görülen 
tagayyürattır. Midenin ağızdan 
lokmaları indiren bir üst deli
ği olduğu gibi mideden de 
gıdaları bağırsağa veren alet · 
deliği mevcuttur. 

Midenin üst deliği ile ye
mek borusunda husule gelen 
hastalıklar karilerimizin anla
mıyacakları hastalıkları doğur

duğu cihetle bahsetmek iste· 
miyoruz. Yalnız alt delikte 
görülen hastalıklar her ailenin 
nazarı dikkatini celbedeceği 
için ve ehemmiyetine binaen 
bunu tercihen yazacağız. 

Midenin alt deliğinde olubta 
çocuklara aile efradı üzerinde 
üzüntülü araz gösteren bu 
hastalığa midenin alt deliği
nin teşennücü derler. Teşennü
cü mide hastalığmdan tamamen 
ayrı olan bu delik teşennücü 
şayanı kayd bir hastalıktır. 

Tıbbi tabirile midenin deli
ğine (Plor) derler. Plor te
şennücleri veladi veya kisbi 
olmak üzere umumiyet itiba
rile teşennücdür. 

Büyüle çocuklarda tesadüf 
edilen leşennücler esbabile 
küçük meme çocukları üzerin
de tesadüf edilen teşennücler 
ayrı ayrı hastalıklard!ln ,oldu
ğu gibi arazlaı-ı da ayrıdır. 

Büyük çocuklarda görülenleri 
umumiyetle dört sebep tah
tında olur. 

Birincisi : Bir cismi ecnebi
nin Plore saplanmasile ve 
binnetice bkanmasile olur. 

İkincisi ; Plor üzerinde hu
sule gelen bir karbanın te
davisi neticesi deliğin daral· 
masile husule gelir. 

Üçüocilsii : Deliğin etrfında
ki ukdenin şişmesile yani uk
delerin deliği tazyik etmesile 
husule gelir. 

Dördüncüsü: Civar uzuvla
rın baıtabklan neticesi Plor 
üzerinde tesir icra ederek 
asabı tenbih edip teşennüc 
husulile görülür. Bunlan bü
yük çocuk ve kahillerde mua· 
yene ile tefrik eder ve icap 
edilen tedavi tatbik edilir. 

Bizim bahsetmek istediği· 
miz Plor teşennücü yeni doğmuş 
ve altı aya kadar olan meme 
çocuklan üzerindekilerdir. 

Yeni doğan çocuklardaki 
bu teşennüc üç şekilde görü
lür, 

Birincisi : Ekseriyetle görü
len şekli doğumu müteakip 
olanlarıdır. Bu teşennüc henüz 
';ocuk süt almağa başlamadan 
mevcuttur. Doğduktan sonra 

ıüt alamaz. Alsa bile kusma
lar derhal kendini 2'Österir. 
Bu çocuklar umumiyetle ka
bızdırlar. Hatta Mekonyum 
denil.en kannlarındaki ilk piı
lihleri bile hazan çıkaramaz
lar. Ağız tarik.ile kendilerine 
ne veriseniz kusarlar. Midede 
açılıp kapanma kabiliyeti yok 
denecek derecededir. Böy-

' le vakalar umumiyetle tehli
keli olup hiç bir tedavi mü
essir olamaz. Çocuk 3-5 gün 
zarfında ölür. 

- Devamı var -

Eslıisi mi, yenisi mi? 
- Baş~arafı l inci Sayfada-

Bunlar bir nevi " İmtiyazlı 
lar ,, dı .. 

Hikayeyi anlatayım : 
Bursa idadisinde okuyorduk. 

Fransızca muallimimiz, misal 
olarak bir kaç defa [ corbeau
karga ] kelimesini kullandığı 
için " Müsyo Korbo ,, adile 
taoınmıştı .. 

Son sınıfta, Allah rahmet· 
etsin bir muharebede şehit 

oldu, Kadri adında bir talebe: 
vardı. İmtiyazlılardandı. Fran
sızca dersile yıldızları bir tür
lü barışmamıştı:. ,; 

Muallim birgün onu derse 
kaldırdı, · en basit bir dersi 
bile yapamadığını görünce · __. 
imtihanda seni döndüreceğinı, 
dedi ve yemin etti .. 

Kadri o zaman 20. 21 yaş
larında idi, idadi tahsiline 
mahsus çağı çoktan geçmişti. 
Bir senenin çok kıymeti va!'dı •. 

Teneffüste, sınıfın . azılı ço
cukları toplandılar, aralannda 
- bizden gizli - kararlar 
verdiler .. 

Ertesi günü haber aldık ; 
beş arkadaş, gece, karanlıkta 
evine dönecek olan muallimin . 
yolunu beklemişler, dar bjr 

sokaktan geçerken, ellerinde-· 
ki battaniyeyi başına atmıf-

. lar, sımsıkı yakalamrılar, ken .. 
dilerince geçmesi matlup o-

lanlann isimlerini sayarak bun
lara geçecek kadar numara 
verip vermiyeceğini sornuqlar, 
müsbet cevapla da iktifa et
miyerek, o zamanın modasuaa 
göre : 

- Filan, filan ve falana 
altı num~radan qajı not ... •e
rirsem, karım benden üçten 
dokuza kader boş olsun.. De
dirtmiıler •• 

Şimdi, eski . disiblin taraf
darlarına soranın: Bu gün&n 
ağır başlı ve temiz talebesin
den böyle bir şey beklenirmi ? .. 
Ezkaza yapsalar bile, . yanla
rına kahr mı ? ... 1 

GONCO 
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·: ~w ~Haftalık borsa haberi 
Lmir -. ticaret ye -zahire borsasında 9-15/3/38 tarihlerinde satıl

mıt ofan ticarat etyasının cins, m~kdar ve haftalık asgari ve azami 
flatlerinin , aoatıdaki tekilcle olduğu anlaşılmıştır. 

Chııi Mikdarı Kabı Asgai Azami 
Buğday 5218 Çuval S 00 6 00 
~ l~ " 3~4~ 
Bakla 46 ,, 4 50 4 50 
M111r dan 122 • 5 00 . 5 00 
Fuulya 116 ,, 7 875 8 00 
Barülce 18 ,, 12 50 12 50 
Nohut 361 ,, 6 50 7 00 
Susam 92 ,, 15 15 16 00 
Pamuk 1622 Balya 29 00 41 00 
Muhtelif palamut 3806 Kental 265 00 527 00 

BUGDA Y : SUSAM : 
Ua fabrikacıları elindeki 1 Susam işleri şimdilik dur-

stokların hayli azalmış bulun- gun gitmektedir. Alıcılar 15.75 
duğuna mebni satışlar miktar kuruşta ısrar etmekte ve sa-
itibarile fazlalaşmağa yüz tut- bcılar ise bu fiatı müsait te-
muş isede fiatlarda şimdilik lakki etmemektedirler. Son 
yeni bir tereffü beklenmemek- hafta içinde 92 çuval susamın 
tedir. Piyasaya müstekar gö- 15.75-16 üzerinden muamele 
zu· ile bakılıyor. gördüğü anlaşılmıştır. 

ARPA: PAMUK: 
Son iki hafta arpa fiatlan 

rar'smda değişiklik olmamakla 
beraber arpa piyasası geçen 
haftaya nisbeten biraz daha 
gevşek telakki edilmiştir. Alı
cılann mübayaatta gösterdik· 
leri istisna-:·.fiatlar üzerinde 
müessir olmaktadır. Bu itibar
la fiatlann bugünkü seviyesi
ni · muhafaza edemiyeceği tah
min ediliyor. ' 

BAKLA: 
~tok kalmamış gibi oldu

'uııdan iliracetçılar hariçle işe 
pişmektedir. Bu itibarla mu
amelat yerli ihtiyaçları kar
p,amak için yapılmaktadır. 
ihtiyacın fazlalığı takdirinde 
fiatların terakkisi ihtimali 
kuvvetlidir. 

MlSIR DARI: 
Kilosu beş kuruştan 122 

~uval mal satılmıştır. Piyasa
da mal mevcudu az olduğun
dan fiatlarda terakki meyli 
g6rülmüştür. Piyasa sağlam· 
cbr. 

FASULYA: 
Son hafta sabşı olan 116 

'•Yal sıra malı fasulyanın 
?.875-8 kuruş arasında fiat
-.,la sablmıştır. Mevsim dola
Jlaile istekli alıcılar varsa da 
6.tıarda tereffü meyilleri gö· 
""°1ektedir. bu itibarla piya
._Ja durgun nazarile bakılıyor. 

BÖRÜLCE: 
Piyasada az mal vardır. Ve 

'Jllevıim dolayısil,C talep fazla
ca olduğundan fiatlar beyaz 
lllallar için 12.S ve karagöz 
•evi için de sekiz kuruşta is
~ar arzetmektedir. 

NOHUT: 
ihracatçıların Nohut muba· 

)'•asına girişmesi fiatlarm te
l'effüüne sebep olarak telakki 
~iliyor. Mübayaatın devamı 
halinde piyasada yeni yük
selmeler hüil olacaia lianaati 
•ardır. 

Yerli birinci mal olarak 
825 balyası vadeli 553 balya
sı hazır olarak satılm)ş fiatlar 
hazırlar için 32. 75· 34.5 vade
liler için 33-33.25 kuruş gö
rülmüştür. 

37.5 kuruştan görülen satış 
beş balyadan ibaret ve eski 
bir satış olduğundan piyasaya 
dahil değildir. 

PALAMUT: 
Palamutların her nevine 

piyasada talep varsa da bil
hassa temiz mallar daha rağ
betle aranıp satın alınmakta
dır. Piyaşn sağlam, alıcılar 
iştahlıdır. 

UMUMi PİYASA VAZI -
YETİ: 

Son hafta piyasası geçen 
haftaki piyasadan daha dur
gun geçmiştir. Palamut işle

ri müstesna sair mevaddı ti
cariye işlerinde iştahsızlık 
vardır. Vaziyetin bu şekli 
bugün için mevsime atfedil
mektedir. 

Letonyadahi hudut 
hlldisesl 

Varşova 17 - Tas ajansı 
bildiriyor. 

Resmen bildirildiğine göre 
Letonyanın hudutta çıkardığı 
hadise dolayısile hükumet bü
tün tedbirleri almıştır. 

Ayan meclisinin gelecek 
celsesinde hariciye nazırı bu 
bidise hakkında beyanatta 
bulunacaktır. 

Cenevre 17 - Letonya se
firi milletler cemiyeti umumi 
katibliğine müracaat ederek 
Letonya ile polonya arasında
ki mesele için bir halçaresi 
bulunmasını reca etmiştir. 

Milletler cemiyeti umumi 
katibi bu meselenin milletler 
cemiyeti konserinde görüşüle
meyeceğini söylemiştir. 

-r =;z ~ 

Germencikte · · 1 ,,• 

sürek avları 
Germencik (Hususi) - 1313/ 

938 Günü Kamunumuz avcılar 
klubü kamuna bağlı Gümüı 
yeni köy ormanlarında bir sü
rek avı tertip ederek üç do
muz öldürülmftştür. İşbu sü
rekte pek çok domuz kaçıı ıl
mış ise de akşamdan havamn 
yağmurlu olması hasebile 
köy muhtarı komşu köylere 
haber verememiş olması ha
sebile domuzlar boş bulduk
ları mahalden kordondan ko
layca çıkıp kaçmışlardır diğer 
köy avcıları iştirak etmiş ol
saydı 30 do111:uz öldürmek 
işten bile değildi . 

Kamunumuz ilkokul binası
nın ön kısmının çatlaması 
üzerine Baş mühendisin ver
diği raporda tehlike görül
düğünden ön kısmında bulu
nan sınıftarla yatılı çocuklar 
belediye binasına alınmış ve 
ve belediyede iki sene evvel 
çarşıda Fırka binası olarak 
yapılan binaya nakletmiştir. 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Kurtuluş ma
hallesinde 289 ada 4 parsel 
No. lu 195 metre murabbaı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
için 31/31938 perşembe günü 
saat 15 de Belediye daimi en· 
cümenine müracaatları ilan 
olunur. [387] 15 18 23 29 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Karapıoarın aıağı mahalle
sinden Mehmed kızı Gülsüm 
murisi Kızılca köylü karabağh 
halil kızı F atmadan intikalen 
kendisine gelen karapınar san
dıklı köyünün çay kıyısı mev· 
kiinde şarkan ve garben mus
tafa cavuş oğlu kasbalı Ali 
molla şimalen kasabalı Ali 
molla ve cenuben muhacir Ali 
Osman ile çevrili 5514 M2 
tarlanın tapuda kaydı bulun
madığından tasarrufunu tah
kiki için gazete ile ilan tari
hinden 11 gün sonra mahal
line memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir hak iddi
asında bulunanla varsa mahal
linde bulunacak memura ve
yahut o güne kadar idaremize 
575 fiş numarasile müracaat-
ları ilan olunur. (394) 

"" 
D., N. 381272 . 

Gayri menkul mallarına~ 
arbrma ilanı 
Sabş 2004 numaralı kaauna 

göre yapılacakbr. 
Alacaklı Aydında avukat 

Reşat. 
Borçlu : Aydın Hisar mahal

lesinden hükkam oğlu İhsan. 
Satılan gayn mekuller: Aydın 
Germencik nahiyesinde kara 
kuyu mevkiinde ve tapunun cilt 
4 sahife 120 no 31 temmuz 
935 de kayıtlı ve içerisinde 
90 adet büyük 15 adet küçük 
incir ağacı ve bir adet iğlek 
ve beş zeytin ağacı mevcud 
bulunan bir hektar 980 M. M. 
ve 50 desimetre murabbaı in
cir bahçesi. 

Kıymeti: Bu bahçenin ta
mamına 888 lıra kıyet takdir 
edilmiştir. 

Yine Germencik nahiyesinde 
kara kuy mevkiinde ve tapu
nun temmuz 935 tarih ve cilt 
4 aahife 120 No 33 da kayıtlı 
ve içerisinde 170 adet incir 
ve 2 zeytin ağacı ve üzeri 
kiremit ve kerpiçten yapılmış 
bir dam ile çitten yapılmış 
l>ir dam mevcud 8837 M. 50 
desi metre M. incir bahçesi. 

Hududu: doğusu Ahmed tar
lası poyrazı kemale kalan kı
sım ve yayı oğlu Mehmet hah- • 
çesi batısı yol güneyi Abdurrab .. 
.man ve şeb Mehmed bahçe~ 
sile çevrilidir. 

Yine Germencikte İnkaya 
mevkiinde ve tapunun tem
muz 935 tarih ve 4 sahife 118 
No. 27 de kayıtlı ve içerisin- · 
de 105 adet büyük 40 adet 
fidan olmak üzere ceman 145 
adet incir 38 adet zeytin ve 
iki adet armut ağacı mevcud 
6394 M. M. dır. 

Hududu : doğusu İbrahim 
veresesi bahçesi ve zeytinliği 
poyrazı İsmail ve tesmire his
sesine kalan kısım babsı çay · 
güneyi yol ile çevrili. 

Kıymeti bu yerin heyeti u
mumiyesine 1040 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Yine Germencik kiremit 
alanı bevkünde ve tapunun 
cilt 4 sahife 119 numara 29 
temmuz 935 tarihinde kayıtlı 
ve içerisinde 155 adet orta 
ve 13 edet fidan ve birde ii
lek incir ağacı mevcud iki 
hektar 4283 M. M. ve 50 de
si metre M. incir bahçesidir. 
Hududu: doğusu ve poyrazı 
yol babsı kemal hissesine ka-
lan kısım güoeyi Mekki bab· 
çesi ile çevrilidir . 

Kıymeti bu çabçenin heyeti 
umumiyes!ne 1318 lira kıymet 
takdir edilmiıtir. 
Artırmamn yapılacağı yer. 

gün, saat: Aydın icra daire .. 
sinde saat 16 da birinci artır-
26141938 sah, İkinci arbrma 
Aydın icra dairesinde saat 16 
da 11151938 çarşamba 

( Lütfen çeviriniı J 
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itbu rayri menkul6n artırma 
ıartnameıi 16/3/38 tarihinden iti: 
baren 38/27,~ numara ile Aydıs:ı 
icra dairesinin muayyen numara
ıında herkealn görebilm~i için 
açıktır. ı ilanda yaıı:ıla olanlardan 
fazla malumat 'almak istiyenler 
işbu şartname ve ,dosya numara: 
sile memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
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 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimi:ı:e bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 

sabf bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırma

ya ittirak edenler artırma fart• 
namesini okumuş ve lü:ıumlu 

malümab almıf ve bunları tama
men kabul etmit ad ve itibar 
olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa ~ağırdıktan ıonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yilzde yetmiı beşini bul-

Diş Doktoru 

mıaı: yeya aabt iatlyenln alacatına 
rÜchanı olatJ diğer alacaklılar bu· 
lunup da bedel bunlar•n o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü 1 
baki kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
gfnü ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
lılarm o gayri menkul 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 derhai veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol-
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkaı:ılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sdne 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
an~ın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. M. (133) 
4 gayri menkul yukarda sröateri
len 26/4/938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında i4-
bu ilan ve gösterilen art1rma şart
namesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. [390) 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

. . 

~ 
S Fuat Bayrakdar· · 
~ Bel •oftilıfufıı, Firengi ve Cilt hcutalıkları miitehaıataı 

~ Muayenehanesi: - :.ı · ' • 41 t Çocuk parkı karşısında köşe başında · 

1
• 

!J!3i'" Muayene saatleri: . 
~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 
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~+1 BAKTERİYOLOG i+~ 
~ ~ 

~1 Doktor Şevket Kırbaş ~!1 
t+i Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı t.~ 
=.= _ '..!§ 

[+1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [~ 
l•l muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve '~~ 
t!i üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ti 
f+1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra -:+] 
~+1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olanj+l 
[+~ Pinomotoraksi ile teda·vi edilir. (353) +J 
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:ı Dr. Nuri Erkan 
t Birinci sınıf mütehassıs 

• • • • • 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park kartııında yeni yaptırdıtı e..U.d.e 

her gün hastalaranı sabahtan akşama kadar kabul eder . 
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S Medeni Boyer S Memleket Hastanesinin yeni Operat6rü 
~ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci ı 
P Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
D kabul eder. 
g; Muayene saatları : 4 
~ Sabahları 8 kadar :J-
~ Akşamları 3 - 8 368 

~ıMıııa1ı1ı11aı1ıaamın~11ııı11ıııar1ı~a~AaAı1ı6ı .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, ·En ucuz 

Baskı işleri 
----·---··---

En şık, En güzel, En Sağlam 

Cilt işleri 

.· 


