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B. Millet Meclisinde 
Subayların terfii ve hayvan vergisi
•İn tenzili kanunları kabul edildi 

--------Ankara 23 - Kamutayın ltugünkü toplanbsında subayların 
terfi kanunu ile beynelmilel demiryolları nakliyat tarifesi ve 
beynelmilel teşekkül edecek tarife komitesi tarafından ittihaz 
olunacak karann meriyeti ve hayvan rusumu vergisinin tenzili 
hakkındaki kanunlar müstaceliyet kararile müzakere ve kabul 
edilmişlerdir. Meclis cuma giinü toplanacakbr. (a. a.] 

===ti ~ 

Hatay intihabatı görüşmeleri bitti 
İntihahate nezaret edecek heyet seçildi 

Heyetimiz dün Cenevreden hareket etti 
Cenevre 21 - Anadolu 

ajanaı muhabirinden : 
Mil_letler cemiyeti konseyi 

naD11na Hataya giderek inti
nabata nezaret edecek olan 
yirmi bir kjşilik kontrol heye 
ti bugün tesbit edilmiıtir. 

Hatayda teşkil edilecek hu
susi mahkeme reisliğine Yu
na-n murahhası B. Tokas ta-

yin edilmiş. Bu heyete iki 

Y:onan, iki Yugo•lav iza se
çilmiıtir. 

Heyetimiz dün gece Anka
raya hareket etmiştir. B. Nu
man Menemencioğlu iki gün 
Belgratita kaldıktan sonra 
Pazar günü İstanbula gele-
cektir. [a.a.] 

Çinliler Sarı nehir etrafındaki Ja
pon kıtalarına taarruz ettiler. 

--------Pekin (Radyo] - Tiyen Çin Pekin 23 - Royter ajan-
vc T oko demiryolunun iki sının bir Çin menbaından al-
tarafında ve son günlerde dığı bir habere göre Pekeo 
şiddetli muharebeler olmakta· demiryolu boyunca büyük ka-
dır Çinlilier, Japonların Sarı nala doğru ilerilemekte olan 
nehrin sol tarafındaki taarruz- onbin kişilik bir Japon kuv-
la.nnı durdurmak için a.ıami veti Çinlilerin bir yan taarrzu 
gayret sarfetmektedirler. ile ihata 'Ve tamamen imha 

Şaasi vilayetinin şimalinde edilmiştir. [a.a.] 
büyük askeri harekat beklen
mektedir. 

Çin kıtaabnın Toko civa
l'ında ve sarı nehrin etrafın
daki Japonlara taarruz: etme
lerinden kati bir muharebeye 
giriımek istedikleri anlaşıl
ınaktadır. · 

Halkevi kö1e.i: 

1 - Bugün Saat 17 de 
ar komitesi toplanacaktır. 

2 - Saat 19 da sosyal 
yardım şubesi komite top
lanbsı vardır. 

3 - Saat 20 de zehirli 
gaı kursu devam edecektir. 

4 - Saat 20 de halkevi 
binasında güreş dersleri 
vardır. 

5 - Saat 20 de İngilizce 
dil dersi sürecektir. 

-+-

ltalyan ingiliz 
Anlaşması imzalandı 

Roma 22 [Radyo) Londrada 
İtalyan İngiliz anlaşmasını 
imza eden heyet Romaya dön
müştür. 

İmza edilen klering ve tüc
cari anlaşmalar bu ayın 28 de 
meriyete girecektir. 

Bu anlaşmaya göre İtalya
nın İngiltereye ihraç ettiği 
malların bedeli %46 demir, 
% 43 İngiliz ve lrlanda smtia
sı ve % 11 kömür navlonu ile 
tediye edeilecektir. 

Loodra 22 [A.A.] - İngiliz 
başvekili Bay Çeberlayo avam 
kamaras,.ında İngiliz İtalyan 
görüşmelerinin henü:ı bir an
laşmaya 'Varılmadığını söyle
mif ti. 

libagımızın !Konferans ve konser 
Tetkikleri ' Halkevinde her Çarşuba 

Dünkü sayımızda bildirdi- günü verilmekte olan seri 
ğimiz veçhile İlbay ve Parti konferanlara dün akşam da 
başkanımız sayın Özdemir devam edilmiştir. Memleket 

hastahanesi kadın hastalıkları 
Günday evellki J:Ün Dalama mtitehauısı doktor Münif Er-
y enipazar •e Sultanbisara 

man tarafından (gebe kadsa
uğrayarak Nazilliye gitmişler 

ların sıhhi durumu ) •eYZUUD
ve gece geç vakıt dönmüşler-

da çok değerli konferauını 
dir · vermiştir. 

ilbay bu geziıinde Dalama Konferanstan sonra müzik 
ve Sultanhiıarında yapılan öğretmeni Abdullah Güleryizli 
okul binalarını tetkik, aşağı kemanla bir müzik kalıeri 
Nazillide yapılacak ilk okul •ermiştir. 
bi•asının yerini tesbit etmiftir. Genç musik~u Ş~. 

••»Mu•• Gluk, ViyenyaYski, Manti Ye 
Şubat ayındaki Mune gibi 2'arp musiki b· 

ithaliit ve ihracatımız tatlarının en meşhur parçata-
Ankara 23 - İstatistik U- nnı biiyilk muvaffaldyetle W-

mum Müdürlüğü Şubat ayı mışbr. 

zarfında harici ticaret ista tiı
tiki teabit etmiştir. 

Alınan neticelere göre 938 
Şubat ayı zarfında idhalit on 
bir buçuk milyon li.ra ve ih
racat dokuz buçuk milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktarlarda 937 senesi 
aynı ayına nisbetle idhalit 
alb milyon lira artmış ve ih
racatta iki milyon lira nok
sanlık göstermektedir. 

ihracata nazaran idhalit 
fazlası iki milyon liradır. 

[a.a.J ___, __ 
Franko hüktimetile 
aramızdaki 
anlaşmalar 
Ankara 23 - Ankarada top

lanmış olan balkan antantı 

konseyinde ittihaz olunan ka-
rarlardan Franko hükumetinin 
:Ankaradaki delegesi ile hü
kumetimiz arasında iktisadi, 

ticari Ye konsolosluk işlerile 
Lııezkiir hükumetle Türkiye 

arasında ajanlıklar ihdası ka .. 
rarlaştırıldığı öğrenilmiştir. 

-···~ Fransız haricige 
nazırı memlelıett
mize gelecek 

Paris 23 {Radyo] - Havas 
ajans muhabirinin öğreadiğia 
göre yeni FraDStz hariciye 
nazın sabık hariciye auırı 
Delbosun Tilrkiyeye seyahati 
projesini tadil ctmiyecektir. ........ 

İspanya 
nasyonalistleri 
bir taarruz 
daha yaptılar 

Salamanka 23 (Radyo) Ce
neral Fraokonun karargibm-
dan tebliğ edildiğine göre 
nasyonalistleri Arago cebhe-
siode taarruza geçmesile har
bin başlangıcındanberi cum
huriyetçilerin kuvvetli mev~e
rinin bulunduğu mmtaka yıkıl
maktadır. 

Nasyonalisler on iki kilo
metre uzunluğunda düşman 
mevzii ele geçirmişler ve do
kuz kilometre ilerilemişlerdir. 

Ondan fazla köy işgal edil
miş ve üç bin esir alınmışbr. 

Vakıt var mı ki !! •• 

Bir tanıdık anlattı : 
( - Temiz ve itinalı 

giyinir, tendürüst ve güzel 
konuşur bir arkadaşım vardır. 
Evvelce sık sık buluştuğumuz 
bu' arkadaşı, son zamanlarda 
pek seyrek görmiye başladım .. 
Artık giyinişinde de o itina 
kalmamıştı. Bazan yalnız bir 
selamla geçer, benim ısranm 

üzerine durmaya mecbur olur-

sa kısa kesmemi ister bir 
vaziyetle sabırsızlanırdı .. 

Dün, onu ideta zorla yo
lundan alıkoydum ve sitemle
rime başladım. Bilhassa bu 
çapaçulluğun ona hiç yakış
madığını söyledim. Bunun 
üzerine elimden tuttu ve beni 
bir kenara çekerek ayak üze
rinde anlatmaya başladı : 

-Devamı 2 had ..ayfada -
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Fıhra 

Allah bağışlasın ____________ ....,. ________ _ 
Ordu'nun bir köyünde 24 Tamamen şahsi bir takım 

çocuklu bir ailenin bulundu- fizyolojik ve ekonomik amil
ğunu Ulus gazetesi yazıyor. lerle onların çocuk yapmak
Ulus'taki bu muhabir yazısı taki çekinginliklerini hoş gör-
vatana hizmet yolunda her- dürmeyecek ortada bir tek 
kesin kuru laf kabilinden iddi- sebep vardır: Yirmi dört ço-
alarına verilecek en veciz bir cuk sahibi olabilen bir baba-
cevapbr. Üstüne sarındığı te- nın mevcudiyeti .. 
vazu örtüsünün albnda hiç Onun berikilerden daha 
şüphe etmeyelim ki göreceği- zengin yaşama şartlarına ma-
miz manzara Gülcüoğlu İbra- lik bulunduğunu ve refahın 
himin yirmi dört çocuğun kanatlarını takarak içinde 
babası olmak suretile yurduna yirmi dört çocuğun bulunduğu 
karşı . büyük bir hamiyet ve yuvasına uçmakta bulunduğu-
fedakarhkla bağlı oluşudur. nu zannetmek değil düşün-
Zamanımızın bir sürü geçim mek bile yanlıştır. Ve bu 
zorlukları, · maddi gaileleri baba ancak ( işte vatana 
arasında bir değil, iki değil yirmi dört arslan yetiştirdim. ) 
tam yirmi dört çocuğun bo- Dediği gün ihtiyar ömrünün 

1 ğatından tutunuz, giyinme ve içinde en büyük vicdan mü-
okumasına kadar onların her kafatmı da almış olacaktır .. 
nevi ihtiyaçlannı karşılamak Şüphesiz herkesi, yirmi dört 
onları büyüyünceye kadar her çocuk yapacak bir doğum 
türlü eziyet ve · kahrına kat- fabrikası halinde görmek is-
lanmak bugün her baba yiği- temiyoruz. Zaten buna imkan 
tiİ:i yapabileceği bir iş olmasa da yoktur. Fakat Ulus'taki 
gerektir. Bir de düşünelim ki bu haberi okuduktan sonra 
Gülcüoğlu İbrabimin yanında 

yirmi dört çocuklu babaya 
birinci:;i karar, ikincisi zarar 
diyerek birden fazla çocuk [ Allah bağışlasın hemşehrim J 

b k ve birincisi karar, ikincisi za-ya pmak istemiyen ir ço 
münevverlerimizin bulunuşu rar diyenlerede [ hayır ikin-
~emleketin nüfus ihtiyacı kar- cisine, üçüncüsüne de ihtiyaç 
Şt:nnda ne büyük bir tezat var bayım. ] Diyemez miyiz?. 
t~kil etmektedir. A. Özdemir. Altümsek 

Nikel 25 ve bronz 1 O kuruşluklar 
hakkında Da. Vekaletinin tamimi 
1 - 2257 sayılı kanunun 

8 inci maddesine tevfikan 
11121937 den itibaren tedavül
den kaldırılan ve ayni madde 
hükmüne müsteniden ayni ta
rihten itibaren bir sene içinde 
malsandıklarına ve hazineye 
devredilmek üzere Merkez 
Bankası ve şubelerine vuku
bulacak tediyatta kabul edile
ceği Maliye Vekaletince ilan 
olunan nikel 25 kuruşluklarla 

bronz on kuruşlukların bazı 
yerlerde türeyen muhtekir
ler tarafından bu paraların 

geÇmiyecegi ve Devlet tara
fından alınmıyacağı ileri sü-
rülerek değerlerinden çok dun 
bir para mukabilinde toplan
makta ve bu meyanda bilhas
sa köylünün iğfal edilmekte 
olduğu Kastamonuda çıkan 
Doğru Söz gazetesinde görül
müştür. 

2 - Bu ışı gayri meşru 

kazanç vasıtası edinerek halkı 
aldatanlar ve Devdetlparasını 
kıymetinden aşağı ~düşürenler 

hakkında umumi mevzuata 
ve köy kanununun 13 üncü 
maddesinini 31 inci fıkrasına 
göre sıkı takibat yapılması ve 

bu hallerin önlenmesi icap 
eder. 

3 - İlin edilen müddet 
içinde bu paralan değiştirmi
yen köylülerden malsandıkla
rile yeğine temas vasıtası olan 
tahsildarlara vergi borÇlarını 
verdiklerinde ltl/938 tarihine 
kadar bu paraları vermek su
retile elden çıkarmalan müm
kün olduğu da Maliye Veka· 
letile bilmuhabere anlaşılmış 
olduğundan işin buna göre 

ayrıca ve müstacelen tedbir
lenmesi ve keyfiyetin bütün köy 
idarelerine ehemmiyetle teb
liği, ve mutat vesaitle alaka
darlarma iblağı, köylünün 
mutazarrır olmasına meydan 
verilmemesi tamimen reca 
olunur. 

4 - Bütün Vilayetlere 've 
umumi müfettişliklere yazıl

mıştır. 

Bulgar başvekili 
ltalya elçisini kabul 
etti 

Sofya, 23 ( Radyo ) - Baş 
vekil Köse İvanof y~ni İtal
yan elçisini kabul ederek uzun 
müddet görüşmüştür. · 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Süğih 

- 35 -
Müzmin kabızlar çocuklarda 

şiddetli devamlı zamanlarında 
gerek sıkılmadan ve gerekse 
bağırsaktan vücude geçen 
toksinlerden dolayı dere
cei hararet te yükselir, 
sık sık çocuk ateşten müte
essir olur. İşte bu hummadır 
ki havale nöbetlerinin daha 
çabuk olmasına yardım eder. 

Bu gibi çocuklarda enzar 
umumiyetle kontrol altinda· 
dikkat edilirse iyi gider. Es
babı izale edilemiyen vaka
yi ölümle neticelenir. Hele 
bu hal ihmal edilirse esbabı 
izale edilecek olanlar bile · 
ihmal yüzünden hayatlarını 

kaybederler. Her aile müzmin 
kabızlı çocuklarının ahvali 
umumiyelerini tetkik ettirme
leri vicdani borçları iktizasın
dandır. 

Evlerde yapılacak ilk tedbir 
çocukların evveli perhize a
lınmalarile başlar. Sulu gıda
larla veyahut yalnız su rejimi 
yapmala başlamp doktora 
müracaat etmelidir. Çok ba
ğıran çocuklara karnına sıcak 
pansımanları ihmal etmemeli
dir. Çocuğun gerek gıda ve 
gerek süt hususunda memele
rine dikkat etmelidir. Tedavi 
meyanında en ziyade yapıla
cak ufak ufak lavmanlardır. 

Bu meyanda yukarıdan ço
cuklara bir kaç çorba kaşığı 
maden suyu vermeği de 
unutmamalıdır. Bilhassa gıda 
ahpta beslenemiyen çocukla
rın afiyetleri . vahimdir. Veha
meti her aile göz önünde 

Kazanç vergisi 
mükellefleri hakkında 

bir tamim 
Ankara - Maliye Vekaleti 

bundan evvel gündelik safi 
olmıyan kazançları üzerinden 
vergi verenlerin bir kaç gün 
için bir daire veya müessesede 
arızi hizmetlerde bulundukları 
zaman bu müesseselerden ve
rilen paradan vergi alnmaması 
lazımgeldiğini evvelce alaka
darlara bildirmişti. 

Halbuki gündelik kazançlar
dan vergi alınanlarla hizmet 
erbabı birbirine karıştırılmış 
ve bazı yolsuzluklara sebebi-
yet verilmiş olduğundan Ve
kalet, hizmet erbabının kim-
ler olduğunu anlatmıştır. Bina
enaleyh daire ve müessesele
rin daimi ve asli işlerile hiç 
alakası olmıyan dairenin te
mizlik ve ufak tefek tamiri 
gibi işlerile meıgul slanlar o 
daire müstahdemioinden ad 

buludurmalıdır. 
Çocukların doğduktan son

ra husule gelen hastalıklarm
dan gayri bir de ana rahmin
de çocuk olarak teşekkül 
ederken noksan neşvünümadan 
dolayı irsi olan. bağırsak ve 
mide hastalıkları da vardır. 

Bağırsaklarda bilhassa gö
rülen şekilleri iki türlüdür. 
Birisi bağırsağın dar olarak 
teşekkülü ki ( Mide, midenin 
delikleri ve bağırsakta ve 
nihayet süfli bağırsak olan 
şerçtii.) 

İkinCisi : Darlığın aksine 
olarak geniş olarak ayni uzuv
ların teşekkülleridir. 

Dar olarak teşekkül e'den 
uzuvlardan en mühimmi ba
ğırsağın gerek yuk~rı ve · ge
rek aşağı kısımdaki arızalar 
nazarı dikkati celbeder. Bu 
şekilde olan arizalar da dört 
şekilde gendini gösterir. 

Birincisi : Ana rahminde 
iken çocuğun Periton tabir 
ettiğimiz karın zarın zarında-

ki hastalık neticesi bağırsak
ları dar teşekkülüdür ki ol
dokça mühim bir arizadır. Bu 
ekseriyetle firengili ve.veremli 
annelerin doğurduhu çocuk
larda görülmektedir.·. 

İkincisi : Bağırsağın teşek
külü anında çocuğun geçire
ceii hastahk dolayısile her 
hangi noktalarda teneddübi 
darhklar olur. Bu darhklar 
o kadar küçük olur ki mad
dei gaita seyredemiyecek ka
dardır. 

- Devamı var -

Hava saldırmaları 
Kanunu projesi 

Ankara - Hava saldırma
larına karşı korunma., kanu~ 

nu projesi yeniden tetkik e

dilmek ve hazırlanmak üzere 
Başvekiletçe içvekilete veril
miştir. İçbakanlıkta, bakanlık 
müsteşarı B. Sabri Çitağm 
reisliğinde Milli müdafaa, Fi
nans, sağlık, adliye, maarif 
bakanlıkları ile hava müdafaa 

komutanlığı delegelerinden 
müteşekkil bir komisyon top
lanmış ve projeleri tetkike 
başlamışbr . -
edilmeyecekler, ve ücretlerin
den hizmet erbabı gibi vergi 

kesilmeyecektir. Halbuki bu 
dairelerin müstemir işlerinde 

çalışanlar vergi vereceklerdir. 
Demiryolu inşaatı müteahhit
lerinin ';alıştırdıkları, incir, 
üzüm ve fındık gibi mahsul
leri işleyenler bu kabildendir, 
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Yakıt var mı ki!!. 
- Bq~aran ı inci Sayfada-

- Öyle ise, dinle beni de· 
di.. Hikaye meşhurdur. Vak
tile İstanbulda bir tenbelhane 
varmış. Bütün tenbeller orada 
toplanır, onun bunun "hayır., 
diye bol bol getirdikleri öte
beri ile adam akıllı karınlarını 
doyurur. yerlerinden kalkmaz, 
bu fani hayatı ; hoşca, zah
metsizce, rahat rahat geçi
rirlermiş .. 

o zaman adetmiş.. biraz 
dünyalığı olan ve kırkını boy
llyan kadınlar, kocaları ölünce 
- dul oturanlara iyi gözle 
b~kmadıkları için - bu ten
belhaneye gelir, kendilerine 
münasip bir erkek seçer, ev
lerine götürür, onunla nikilı
lanırlarmış .. 

İşte böyle bir kadın, tenbel
haneden bir erkek intihap 
etmiş, nikahları kıyılmış, kıyıl
mış amma, adam sabahtan 
a:kşama kadar köşe minderin
de, yarı kapali gözlerile uyu
yup dururmuş.. Kadın düşün
müş, bu adama bir meşguli
yet lazım .. Mahallenin hamam-

cısına gitmiş, kocasının sabah
ları hamamda natırlık etme
sini temin. etmiş ve onu, zorla 
natırhğa başlatmış.. Mahalle 
hamamları ne olacak, sabah
ları nihayet iki saatlik bir iş .. 

Ondan sonra hamam kadın

lara tahsis olunuyor ve adam, 

hamamdan dönünce, yine kö
şe minderinde uyuklamıya 

başlıyormuş.. Kadıncağız, na
tırlık işinden sonra, onu bit

pazarmda tellalhğa da yazdır

mış, hamamdan sonra bitpa

zarına gidiyor, tellallık ediyor

muş. Bu iş te nihayet ikindi 

zamanı bitiyor, yine köşe 
minderi kestirmesi başlıyor, 

yine yarı kapalı gözlerile 

uyukluyormuş .. 
Karısı, bu seferde onu İs

tanbulun büyük bir semtinin 
lambalarını temizlemiye, akşam 

olunca onları birer birer yak
nuya memur ettirmiş. 

T enbel, bitpazarından eve 

dönmiye vakit bulamadan so

kakları dolaşıyor, o zaman 

petrol lambasından ibaret olan 
sokak fenerlerini temizliyor, 
gazyağlarını koyuyor ve bu

nunla uğraşırken akşam olu
yor, bu seferde onları birer 

birer yakmıya~ başlıyor ve 
Yassı zamanına kadar bu işle 
rneşgul oluyormuş .. 

Yorgun argın evine dönü
Yor, fakat yine köşe minde-
rine geçiyor, yarı kapalı göz
lerile uyumaya koyuluyormuş .. 
kadını asıl yıldıran, sinirlen
diren bu köte minderi kestir-

.YDIN 

İşçi emniyeti 
Ankaradaki komisyon 
bir nizamname hazırladı 

İş nizamnamelerini hazırlı
yan komisyon, lktisad Veka
letinde çalışmalarına dsvam 
ediyor. Vekaletin muhtelif 
şubelerile Sıhhiye ve Nafıa 
vekaletleri mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon, ağır 
vr tehlikeli işler hakkındaki 
nizamnameyi hazırlamaktadır. 

İşçi emniyeti ve işçi sağlı
ğını korumıya matuf olan ni
zamname esas itibarile hazır
lanmıştır. Bugünlerde Devlet 
Şurasına verilecektir. 

Diğer taraftan iş kanunun
da 30 liraya kadar olan içşi 
ücretlerinin haczedilmiyeceği 
yolunda sarahat bulunmasına 

reğmen bazı yerlerde hacizler 
yapilmakta olduğu anlaşılmış 

ve Maliye V ekileti devlete 
ait borçlar için dahi 30 liraya 

kadar olan işçi ücretinin hac
zedilmiyeceğini alakadarlara 
bildirmiştir. 

mesidir. Mahalle bekçiliğine
de memur edilmek suretile, 
nöbetleşe. gecelerinide çalış· 

mıya h~sreden sabık tenbel, 
artık yarı kapalı göz;erile 

uyumaya değil. başını kaşımı
ya vakit bulamıyor. · 

Birgiin yolu, tesadüfen ten
belhane . tarafına düşüyor. Es
ki arkadaşlarının yorguu, ha .. · 
rap; oradan geçtiğini gören 

tenbeller bağırıyorlar, onu yo
lundan alıkoymak, biraz gö-

rüşmek istiyorlar.. Zavallının 

bir dakika durmıya vaktı yok 

ki, eski arkadaşlarile yarenlik 

etsin.. Onlar ısrar ediyor, 

beriki acele ediyor, nihayet 

beş on kelime içinde, alelacele 

başından geçenleri anlatarak 

savuşmıya çalışıyor .. 

Aarkadaşlarının çok feci 

vaziyette olduğunu gören ten

beller hep bir ağızdan : 
- Bu karıyı boşa gitsin, 

diyorlar .. 
Adamcağız; hem yürüyor, 

hem cevap veriyor: 
- Boşamaya vakit var

ını ki ?!.. 
Onun gibi ; kıravatımla, 

pantolonumun ütüsile uğraş
mıya vakit mi var, müaade· 
nizle!.. Dedi ve yürüdü... J 

GÜNCO 

r....... Abone şeraiti ........ 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
i Altı aylığı 3 liradır. 
f İdare yeri: Aydında C. H. 
l P. Basımevi. 
i gazeteye ait yazılar için 
i yazı işleri müdürlüğüne. ilan· 
f lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. ................................................. ( 

Nazilli icra 
Memurluğundan 

D. N. 38/66 
Gayri menkul malların açık 

artırma ilanı 

Paraya çevrilecek gayri men 
kulün neolduğu : İki buçuk hek 
tar tarla 9 hektar tarla yine 
dokuz dekar tarla. 

Gayri menkullerin mevki, 
hudut, tapu kayıt tarih. No su 
Tapunun şubat 926 tarih ve 
81 No. sunda kayıtlı Yazırlı 
köyünün gelebek bükü namı 

diğeri azmak mevkiinde şarkı 
hacı şeh oğlu Mehmed iken 
elyevm Mehmedin veresesin
den Haydar, şimali hacı Nuri 
iken halen Osman o. Lütfi, 
garbi yergenliden Ali oğlu 

veresesi, cenuben hacı şeh o. 
ve hacı mollanın Ahmed iken 
elyevm sabuncu Mustafa, ve 
ve tabanlı İbrahim ile sınırlı 
iki buçuk hektar ve 1750 lira 
kıymeti muhammeneli tarla. 

Tapunu Mart 330 tarih ve 
31 No. sonda kayıtlı dedebaşı 
mevkiinde şarkı Gaffar oğlu · 
şimali yergenlili Tahir. garbı 
yol cenubu borçlu Mehmed ile 
sınırlı 9 dekar ve 500 -lira 
kıymeti muhammineli tarla. 

Tapunun Ka.sani 929 tarih 
ve 101 No. sunda kayıtlı dede 
başın mevkiinde şarkı dualar
lı Hasan, şimali Emine iken 
halen borçluMehmede aid yu
karıdaki tarla, garbı yol ce
nubu kadı tarlası iken elyevm 
sarı kahya oğlu Hüseyin ile 
sınırlı 9 dekar ve 500 lira kıy
meti muhammineli tarla. 

Birinci 18/41938 sa. 10-12 
ikinci 2151938 sa. 10-12 

Satış: 2280 No. lu kanuna 
tevfikan yapılacatır. Ve 2814 
No. lu kanun hükümleri de 
nazara alınacaktır . 

Satışın yapılacağı yer: Na
zilli icra dairesinde. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 8/4/938 tarihinden 
itibaren 38 / 66 numara ile . 
Nazilli icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

şartnameye ve 38/66 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 .s nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecekti~. 124 

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

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş malumatı almış ve 

YOZ 3 

Aydın tapu sicil 
Muha/ızlığından 
Hacı Y anakodan hazineye 

kalan Armutlu köyünün ovası 
mevkiinde doğusu Kulaksız 

veresesi batısı Yenipazarlı Ali 
kuzeyi İsmail çavuş güoeyi 
Kulaksız yeresesi ve Akoğlu 
Ali ile çevrili altı ve yeni 
Çoral başı mevkiinde doğusu 
Giritli Hasan batısı Halil ve
resesi ile çevrili 8 dönüm 
tarafları hazinece askeri ma
lüllerinden Gölhisarlı Zorbaz 
oğlu '.Ahmed Zorbaza alacağı
mukabil verilerek namına tes
cili istenilmektedir. Bu yer
lere benzeri bulunan kaytla
rm tetkik ve tatbiki için ilan 
tarihinden itibaren 11 inci 
günü mahalline keşif memuru 
gönderileceğinden bu yerler
de ayni hak iddiasında bulu
nanlar varsa bu müddet için:
de tapuya veya keşif günü 
mahalline varacak memura 
muteber vesikalarile birlikte 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. · (403) 

bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağınldık
tan sonra en çok artJrana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu-

hammea kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı-

na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay

ri menkul ile temin edilmiş ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temdid ve onbe

şinci günü aynı saatta yapılacak 

artırmada, bedeli satış isteyenio 
alacağına ruchanı olan diğer ala-

caklıların o gayri menkulle temio 
edilmiş alacakları mecmuundaİı 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa oİıa 

razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artır

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil. olunur. Maede (133) 

gayri menkuller Yukarda gös

terilen 18/4/938- 2/5/938 tarihinde 

Nazilli icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 

şartnamesi dairesinde sablacağı 
ilan olunur. (405) 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Ba11ldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 198 

Agdın icra 
dairesinden: 
Aydında Külabcı oğlu M':b

mede borçlu Kervan oğlu Is
maile aid tapunun 1083 kütük 
5 paftada kayıth düz alan 
me'vkiinde ve hanım deresi 
üzerinde içerisinde 10 adet 
ana ve dört adet delice ve 
dört adet aşJ zeytin ağacı 

meycut 56 lira kıymeti mu
hammineli zeytinlik ile yine 
tapunun Haziran 927 tarih ve 
42 No. sunda kayıtlı ova ey
miri köyünün müderrislik mev
kiinde şarkan tapuca yol, ba
len ovaeymirinden Ramazanın 
Hasan garben çallı Mustafa 
~malen munyak Mustafa ce
mıben dıkıl oğlu Hüseyin ile 
mahdut 156 lira kıymeti mu
hammineli tarlanm borçluya 
aid üç hissede iki hissesinin 
mülkiyetleri açık arhrma yo
hde ve peşin para ile 2280 
No lu kanunun hükümleri dai
resinde satılığa çıkarılmıştır. 

1 - İpotek sahibi alacakh
hırla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirQıeleri, Aksi 
halde satış bedelinin paylaşıl
masından hariç kalacakları. 

2- Artırma şartnamesi del 
laliye dairesinde ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

ihale26ı4ı938 tarihinde salı ı 
günü saat 16 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı ı 
ve şukadarki işbu gayri men
kule üç yeminli ehli vukuf ta
rafından takdir edilen kıy
metlerinin teklif edilecek be
deller yüzde yetmiş beşlerini 
bulmadığı surette son artıra

nın teahhüdU baki kalmak 
' üzere arbrma onbeş gün daha 

temdid edilerek on beşinci 
güne rastlıyan 11 Mayıs 938 
tarihinde çarşamba günü aynı 
saatte son artırma bedeli kıy-

ı metin yiizde yetmiş beşini bul
duğu surette ihale edilecek, 
aksi takdirde 2280 No.lu ka
nun hükümleri tatbik edile
cektir. 

3 - Arbrmaya iştirak için 
gayri menkulun muahammen 
kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı arbrma 
bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullannı ve dellaliye re-

, smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarım ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 

93811435 Closya No, siyle me
muriyerimize müracaat eyle
meleri ve arzu edenlerin tayin 
edilen gün ve saate şartname
yi okuyarak haz1.r bulunmaları 
veya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şartla· 
ra riayet etmeleri ilin olunur. 

( 404) 

DOKTOR 

FAHREDDİN SÜGÜR 
Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mtitabassısı 

Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı 

C. H. P. 

.......... -1 ...... 
D DOKTOR 

J Fuat Bayrakdar 
il) Bel sofuklufu, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütehassısı 
~ 

1 g 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında kö.şe başında 

Muayene saatleri: 

Sabah saat 7 - 8 
Akşamları 15 - 18 kadar 
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~·~ BAKTERIYOLoG ~-= 
{tj Dk Ş k Kıh it1 t!1 o tor ev et _ r aş t~ 
~ Bulaşıcı hastalıklar mutehassısı ,.,~ 
~·~ Hükômet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki a 
~·~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ~".i 
~:j üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 1 
f+~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra fn 
r+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan fi 
r.1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) A' 
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Taze ve ucuz ilaçlan 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---,•• ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


