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Sayın Başvekilimiz Belgratta 
·B. Celal Bayar Belgr.atta coşkun tezahüratla karşılandı 

Kral naibi Başvekilimiz ve refakatindeki . heyet şerefine bir ziyafet verdi 

Başvekilimiz B. Celal Bayar 

BelgradlO [Radyo] - mem
leketimizi resmen ziyaret eden 
Türkiye Başvekili B. Celil Ba· 
yar fevkalade, mutantan tö
<enle istikbal edilmiştir. Kadın 
erkek binlerce halk istikbale 
çıkmıştır. Başvekil Celal Ba
yan hamil tren saat 23J25de 

Belgrad istasyonuna girdi. 
ınuzika İstiklal marşını çaldı. 
B, Celal .Bayar ihtiram kıta
sının önünden geçerek alayı 
selamladı. 

Müteakiben başvekil ve ha
riciye vekili doktor Milin 

Stoyadinoviç hazır bulunan 
nazırları ve devlet ricalini B. 

doktor Tevfik Rüştü Aaraı 
beraberleriode ı Türkiye· sefiri 
Ali Haydar ve mihmandarı 
olduğu halde sarayın mareşal· 
lak dairesine giderek kıral 
hanedan defterini imza ettiler. 

Bay Celal Bayar ve doktor 
Tevfik Rüştü Aras Türkiye 
sefiri Ali Haydar ve Milan 
Stoyadiooviç bugün ilk konfe
ransı akdettiler. Konferanstan 

' sonra Celal Bayar naibi kırali 
prens Pol tarafından kabul 
edilmiştir. Prens Pol, Bay Ce
lil Bayara beyaz kartal mşa
nının büyük kordonunu ver- " 
miştir. Prens Pol, Bay Celal 
Bayrr şerefine bir ziyafet ver
miştir. Hariciye vekilimiz B. Aras 

Bay Celal Bayar ve doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Türkiye 
elçisi Ali Haydar mihman
darlarilc birlikte kadın teş
kilatı tarafmdan açılan el iş
leri sergisini, askeri müzeyi, 

Milletler cemiyeti 
konseyi 

Habeşistan meselesini 
müzakere edecek 

Cenevre 1 O - Milletler Ce-
miyeti konseyi öğleden sonra-

·ki toplantısında Habeşistan 
meselesinin müzakeresini ya-

rına talıkına karar vermiştir. 

kale meydanını, ziyare etmiş

ler ve şehir içinde bi! gezi 

yapmışlardlr. Türk gazeteci

leri şerefine basın direktörlü-
< Devamı 2lnci uhtfede ) 

Çinliler Pelıine 
yaklaşıyorlar 

Hankov 9 [ A. A. ] 
Seyyar bir Çin kolu Çin sed
dini geçerek Pekine otuzbeş 
kilometre yakın bir mevkide 
Siyaoginge hücum etmiştir. 

Diğer bir seyyar kuvvette 
Tiyen-Çinin on dört kilomet· 
re yakınıadaki Y anglinsinge 
hücum etmektedir. 

Halkevinde: 
~ 

Halkevi .yönetim· kurul11 dlia 
Baıkan NeşetlAkkon b.qkan
lığında toplanmış, hal1'evine 
alınacak hoperlor. tesisat tek
liflerini tetkik ve kabul et
miıtir. 

Orta ve liselerin imtl 
h11n günleri tesblt 

edildi 
Maarif Vekaleti, Orta lise 

ve muallim mekteplerinin im
tihan proğamıuı alakadarlara 
göndermiştir. Buna gare. or-

1 ta mekteplerin birinci, ikin
ci ve üçüncü sınıflarile muaı.: 
lim mekteplerinin bütün sınıf
larında dersler 28 Mayısta 
kesilecektir. 8 Haziranda söz
lü imtihanlara başlanacak, 22 
haziranda bitirilecektir. 
Lise son sımflarda ise imti
hanlar ise 31 mayısta başla
yacak. 14 haziranda ikmal 
edilecektir. Bu seneki olpn
luk imtihanları 24 haziranda 
başlayıp 8 temmuzda bitecek
tir. 

Japonlar 
Amoy adasını işgal 

ettiler 
Hankov 10 - Amoy limam 

Japon harp gemileri tarafın
dan bombardman edilmiştir. 
Donanma karaya asker çıka
rarak adayı işgal etmişlerdir. 
Tayyareler, ecnebilerin bulun
duğu mahalle beyannameler 
atarak Amoy adasını işgal 
edeceklerini bildirmişler ada
nın tahliyesini istemişlerdir. 

Celal Bayara takdim etti. 
Başvekil Celal Bayar istasyo
nun karal hanedanına mahsus 
hususi salonundan çıkınca al
kı~ tufanile karşılandı ve bu 
alkış ikametine tahsis edilen 
tnahaJle kadar fasılas1z de· 
\tam etti. 

~ 

Eski Habeş 
imparatoru 
Cenevreye gidiyor 

-İstanbvl Şehir Tiyatrosu 
Aydına geliyor 

Öğleden 
Celil Bayar, 

sonra başvekil 

hariciye vekili 

·~==================-
Halkeci köfeaİ: 

Bugün: 

1 - Saat 16,30 da Kurs
lar komitesi toplaoacakhr. 

2 - Saat 17,30da Spor 
kQtnİtesinin toplantısı var
das. 

3 - Saat 17,30 da Boks 
dersleri devam edecektir. 

. 

• 
...-:::::::;;:::;;==============;:;:::i• ' 

Londra 1 O - Sabık Habeş 
imparatoru Hailei selase Lon-

draya geldiği zaman gazeteci

lere bir hafta sonra Cenevre
ye ~ideceğini söylemiştir. - --Macar ekalliyetleri de 
muhtariyet istiyorlar 
Peşte 9 [ A. A. ] - Macar 

muhtariyetçileri şefi Çekoslo
vak hükumetine verdiği bir 
muhtırada Çekoslovakyadaki 
Macarlar için Südet Alman
lanna verilecek şekilde bir 
muhtariyet verilmesini iste
miştir . 

Halen İzmirde temsiİ ver
mekte olan İstanbul şehir ti-

yatrosu Halkevi sosyal yar

dım şubesi menfaatma iki 

temsil vermek üzere Aydına 

davet edilmiş ve heyet bu 

daveti kabul etmiştir. Sosyal 
yardım şubesi hem halkımıza 

memleketin en kıymetli ve 
yüksek sanatkarlarını sey~et-

tirmek ve hemde himayesin

deki yoksul çocukları geydir

mek düşüncesile giriştiği bu 
teşebbüsündedn sayın halkı
mızın alaka ve yardımaoa 
mazhar olacağını umar. 

Temsil proğramı 
16 Mayıs 938 Pazartesi: 
Sözün kısası [ Vodvil ] 3 

perde 
17 Mayıs 938 Salı: 

Satılık kiralık [ komedi] 3 
perde 

yerler umumiyetle numara
lıdır. Davetiyeler bugünden 
itibaren Halkevinde tevzi e
dilmektedir .Karşıklığa meydan 
verilmemek üzere kati tedbir 
alınmıştır. Serbest duhuliye 
bili istisna yoktur. Salona 
müteaddid vantilatör konula
caktır. 

Bu mühim fırsab kaçırma
yınız .. 
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AKiSLER 
KIJglil v~ saksağan 

Serllvhaya g&lp te Lafontenin meşhur bikiyelerinclen 
birini yazacağını aamnayan •• 

Matbaada gazete adresine gelen mektupları açıyordum. 
S6kenin Nalbantlar k&ytınden g&nderilen bir mektup nazarı 
dikkatimi celbetti. Heceleye heceleye ve kelimeler iiıtilnde 
dura dura okuduğum bu mektubun muhteviyab ftıdur : • 

"Tarlasında yaz nadası ekmekte olan nalbendlar k&ytın
den Ahmed oğlu Ahmedin ekmek çıkınını saksığan kuıu pa· 
ralamıı, yemiı. Çiftçi Ahmed o gün arkadaşlanmn ekmeği ile 
idare olmUftur .Bu Saksağan kuşları bize çok zarar veriyorlar 
Çift hayvanlanmıun arkalarını deliyorlar. . 

Karpuz zamanı karpuzlanmızı deliyorlar. Zavalb rencper· 
ler karpuz ıatamaz oldular. Mısır darı zamamda darıları ko
çanından sıyırıp yiyorlar. Şimdide tavuk folluklarına musallat 
oldular. 

Bütün yumurtalan aıırıyorlar. Yumurta satamaz olduk. Bir 
kaç senedenberi pek çağalmıı olan bu Saksağan kQŞlanndan 
bizi kurtarmak acaba mümkün olamaz mı!." 

Alakadar makamlar elbette bu işin bir çaresine bakarlar. 
Ben bu mektup münasebetile iki nokta üzerinde durmak iste· 
rim. 

Atatürk inkiiibı yalnız hareketlerimizi değil düşiinceleri
mizi de değiştirmiştir. Bu günkü köylü, dünün uyuşuk ve mü· 
tevekkil insanları değildir. Sıkıldığı zaman derdine derman 
aramasını biliyor. Gazetenin, sırasına g6re işe yarar bir nesne 
olduğuna inanmıştır. Bu bir .. 

ikincisi.. harf inkılibmın temin ettiği kolaylıklar köye 
kadar yayılmıştır. Köylü, maksadmı anlatC\cak kadar yazı 
yazması becereliyor. Başkalarının yüz yılda yapamadıkları bir 
inkılabı biz on yıla sığdırd1ktan sonra istikbale emniyetle 
bakmakta kendimizde daha büyük bir hak görüyor ve iftihar 
duyuyoruz. Ne mutlu bizlere. 

Başvekilimiz 

Belgradda 
(Ba,tarah lnci Hhifede) 

ğü tarafından bir ziyafet ve-
rilmiştir. 

Belgrad 10 [A. A.J - Baş
vekil Celil Bayar ile hariciye 
vekili Rüştü Aras ve maiyet
leri dün akşam saat 22130 da 
buraya gelmişlel' ve ~stasyon
da Yugoslavya başvekili dok
tor Milin Stoyadinoviç ve 
Yugosla\• devlet adamları ta
rafından karşlanmışlardır. 

Yugoslav hududundan iti
baren hemen bütiln istasyon
larda Türk misafirleri ıerefi
ne tezahürat yapılmıştır. 

Bütün gazeteler, Türkiye 
deviet ricalinin Belgrada mu-
vasalatlanna aid haber verit· 
lere geniş siltunlar tahsis et· 
miş bulunmakta ve bat yazı
lannda iki memleket arasın
daki dostluğu tebaruz ettir· 
mektedirler. 

Bay Delil Bayar ve Tevfik 
Rüştii Aras bugün öğle üzeri 
krallık naibi Prens Pol tara
fıedan tiirk devlet ricali şe
refine beyaz ıarayda bir zi
yefet verilmit ve bu ziya-

YURDDAŞ 1 

Genca 

Milletler Cemigrti 
konseyinde 
ihzari konşmalar 

Cenevre 9 - Konsey iza· 
lan muhtelif meselerin ihzari 
için görüşmeler yapmışlardır. 

Konsey azaları milletler ce
miyeti genel sekreterinin ver
diği ziyafette bulunmuşlardır. 

(a. a.] 
~-

Dünyadaki altın 
miktarı 

Vaşigton 9- Bir Mart ista
tistiğine göre bütün dünyada 
altın miktarı yirmi dört mil
yar yüz milyon dolardır. 

Bunun on üç milyar seksen 
üç milyon doları Amerikada-
dır. [a.a.J 

fette valide kıraliçe ile 
Prens Polün refikası ve Yu
goslav devlet ricali haur 
bulunmuılardır. 
Akıam Yugoslavya Başve

kili tarafından bir resmi ziya
fet verilmittir. 

imtiyaz aahlbl ve Umum! Netrlyat 
Mlldllril ı Etem llendre• 

BHıldıtJ yer : 
c:. H. P. Baaımevl 

19 Ma)'IS Gençlik ve spor bayramına hazırlan. 

19 Mayıs, . gilven, sevinç, hareket gilnlldür. 

Hayab ucuzlatmak için mühim tedbirler 
----------------------

Bele~iyeler yiyecek ve içecek 
maddelerile mesken kiralarının 
uclJZl~tılmasıni ön plana alacaklar -----------Bu gayege varmak için belediyeler azami 

flat da tesb!t edebilecek/er · 
iç Bakan ve Parti Genel 

Sekreteri B. Ştıkrü Kaya, be· 
lediyelerimizin hayat ucuzlu· 
ğu içinde başarmalaıı lizım 
gelen milhim vazifeler hak
kında valilere yeni bir emir 
göndermiştir. B. Şükrü Kaya
nın bu çok ehemmiyetli em
rini aynen yazıyoruz: 

"Belediye kanunu, beledi
yelerimize hayat ucuzluğu i
ıinde mühim vazifeler vermif, 
bu mevzular üzerinde tevek
kuflar yapılarak zamanzaman 
kararlar alınmıştır. 

1935 yıbnda devlet merke
zinde toplanan birinci Uray
lar kurultayı ruznamesinin en 
miibim maddesini teşkil eden 
bu mevzu üzerinde yapılan 

görüşmeler sonunda abnan 
kararlar bütün belediyeleri
mize tebliğ edilmişti. 

Belediyelerin yaşayış ucuz
luğunu temin itinde alacakları 
müessir tedbirlerin bilhassa 
~da maddeleri , meskenler 
üzerinde temerkiiz ettirilmesi 
kararlaştrılmıştı. 

Başlıca üç grupa ayrılan 
esaslı gıda maddelerinden 
ekmeğin, etin her nevi sebze 
ve meyvanın maliyet ve top
tan satış fiatlarma nazaran 
perakende satış fiatlarmın ta
mamen gayri tabii olan yük
sekliğine icrayı tesir eden 
amiller ve bunların izale ça
releri üzerinde esaslı surette 
durulduğu halde bu gaye 
memnuniyeti mucib olacak de
recede temin edilememiştir. 

Bu vaziyet tedbir ve tatbi
kata aid noksanlardan doğan 
bir neticedir. 

Pazar yerleri için 
En basit ve umumi tedbirler 
arasında görüşülen pazar yer
leri tesisi, pazarların çoğalbl
ması suretile müstahsil ve 
müstehlikin karfı karfiya ge
tirilmesi ve yaklaıtırılması, 
aradaki fazla ve füzuli muta
vassıtların kaldırılması ted
biri bile çok yerlerde eaaslı 
ve etraflı surette teemmfil ve 
bir plin dahilinde tatbik e
dilmemiftİr. 

Pazar kurmak için her ıey· 
den evvel pazara gelecekleri 
ve pazarda aablacak madde
leri kardan yaimurdan gü
neıten ve sıcaktan koruyacak 
üıtü kapalı pazar yerleri vü
cude getirmek lizımdır. 

Bu o kadar basit bir ittir 
ki belediye teıkilitı olan her 

yerde ve hatti büyük köyler
~e aı masraİl~ ve kolayhlda 
temin edilebilir. Halkımız, köy
lerimi,z ~yle pazarlara öte
denberi alışkındırlar. 

Yeter ki bu kabil tesislerin 
hayat ucuzluğunda yapacağı 
tesirler ve temin edecei,i 
yüksek menfaatler gözönünde 
bulundurularak daiına bu ga
yeye aıüteveccih esasla bir 
hattı hareket takip edilmiş 
olsun, müstahsille müstehlikin 
karşılıklı menfaati korunmUf 
olsun. 

Bu pazarlar bazı yerlerde 
oldcğu gibi tellal, simsar, 
kabzımal ve saire elinde ka
brsa pazarlardan istifadeye 
imkin bırakılmamış olur. Pa
zar yerleri taze çeşitli, ucuz 
mallarla daima beslenmeli ve 
fiatta bir taraftan ciddi ve 
makul bir kontrol altında bu
lundurulmalı ve icabederse 
belediyeler istihsale yardım, 
sevkiyatı teşvik ve yahut 
doğrudan doğruya pazarı mal
la tenmiye suretile müdaha-
lede bulunmab ve muvazene
yi elinde tutmalıdır. Beledi
yelerin bu hususta kanuni 
salahiyetleri vardır. icabeden 
tahsisatı da biidcelerine ko
yabilirler. 

Ekmek, et1 yaş ve kuru 
sebze, süt, yoğurt, peynir, 
yaş ve kuru meyva böyle 
pazarların emtialarıdır. 

Yol ve nakil vasıtaları 
Yalnız pazar yeri hazırla

mak, pazar açmak maksadı 
temine kan gelmez. Civarda
ki müstahsillerin pazara gel
mesi istihsalitının kolayca v~ 
ucuzca naklettirilmesini temin 
edecek tedbirler almak, bil
hassa btıytık şehir ve kasa
balarda arz hacmini geniılet
mek için komıu istimal mın
takalan bu yerlere muntazam 
yollarla bağlamak icabeder. 

Viliyet hususi idareleri bu 
gibi yollan an plina alarak 
en kıu bir zamanda İDfa ve
ya hilann hale ifrağ etmelidir
ler. 

istihsal mıntakalariyle ihraç 
iskeleleri ve iatiblik merkez
leri arasmcla işleyen nakil Ya
sıtalnnm lcret tarifelerini 
devamh ·marakabete tibi tut
mak nakliye ilcretlerini azal
tacak tedbirler almak aynı 
maksac:ha tahakkukuna teYer 
snDer meıanında mtltalea edi
lebilir. 
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AYDIN 

19 Mayıs Atatürk gecesi müsamere Felciketzedeler . L' <·. ilin~>· .. : 
proğramıdır için yapılan yardımlar 

19 Mayıs Atatürk günü ve spor gençlik bay
Aydın Kızılay kuramanıJan: 

Nahiye şubelerimizde de fe-
ramı akşamı saat 21 de halkevinde bir müsa- laketzedeler namına iane dcr-

'Aiidın daimi · :,7 •· •• • 

Encümeninden .. · · ~ -~. 
: 7705 lira 20 kutuş keıif 

bedelli Aym - Çine yolunun 
dalama varyandı kısmında ya
pılacak kaldırım inşaab ek
siltmesine istekli çıkmadıi~~~ 
dan 10 gün müddetle uzabİ~ 
miştır. İhalesi 19151938 per-

nıere verilecektir. cine devam edilmektedir. 
.· . 
. ' 

1 - İstiklal ~arşı 
2 - And 

Proğram 

3 - Atatürkün büyük nutuklarından bir paça 
4 - Helvacı çırağı (piyes) orta okul talebesi 
5 - Muzlk konseri 
6 - Derse çalışalım ( komedi ) orta okul talebesi 
7 - Onuncu yıl marşı 

Süleyman Şah 
Türbesi tamir ediliyor 

Caber kalesi önündeki Sü
leyman Şah türbesi, Lozan 
sulh.u mucibince Türkiyenin 
ezeli bir sembolü olarak Suri
ye toprakları içinde yine türk 
yurdu olarak kalmıştır. 8797 
kara metre kadar bir sahayı 
ihtiva eden bu aziz türk yur
dunu şanlı bayrağımız altında 
ufak bir j~ndarma müfreze
miz beklemektedir. 

Bu türk mezanndaki harap 
karakol binasının yenilenmesi 
için bayındırlık vekaleti tara
fından bir proje hazırlanmış 
ve ayrılan tahsisatla karakol 
binasının inşasına başlanmıştı. 

Bina Halep konsolosumuzun 
gayreti ve alakası ile çok ya 
kında tamamlanmış olacaktır. 1 

Türk mezarındaki mevcut ku-
yu tamir edilecek ve iyi bir , 
tulumba konulacak, ayrıca bu 
saha tamamen ağaçlandırıla

caktır. Diğer taraftan kültür 
bakanlığı, kültür için olduğu 

kadar tarih bakımından da 
ehemmiyetli bulunan türbenin 
esaslı bir~ surette tam;rini der
piş etmiştir. Bu suretle Suri
ye topraklan içinde bulunan 
'Ve ana vatanın bir parçası 

olan bu türk yurdu modern 
ve türklüğe layık olan şekilde 
bir mamureye inkilab ede
cektir] HUlustan,, 

Veremlilerin 
tedavileri için 
tedbirler 
Akciğer veremıne musab 

hastaların bir çok defalar 
hastabanelerce kabul edilme· 
mekte olduklarım ve bu gibi 
bastalann Sanatoryom vo bu
laşıcı hastalıklar hastahanele
rine gitmeleri tavsiye edilmek
te olduğunu haber alan sağlık 
ve sosyal yardım vekaleti, 
hastahanelerimizin darlığı do
lasile uzun müddet tedavi 
edilmelerine lüzum olan bu 
hastaların hastahnelere alın
lllaları imkansiz bulunduğun
dan bu . hastafarm sanatoryo
nıa ve bulaşıcı hastalıklar 
hastahanelerine alınmaları sı
rasını beklerler iken acele 

' 
1 

Germencikte 
Felaketzedeler menfea
tına bir temsil verildi 
Germencik [ Hnsusi J -

7151938 Cumartesi günü ak
şam saat 20 de nahiyemize 
bağlı Mursalh köyü Baş öğ

retmeni Mustafa Taşkının baş
kanlığında Mursalh köy genç
leri nahiyemize gelerek " San
cağın şerefi ,, piyesile " cesa
ret rekorun ,, komedisini 
temsil etmişlerdir. 

Temsil Kırşehir hareketi 
arzı felaketzedeleri menfaatı
na yapılmış, çok eğlenceli ve 
çok muvaffakiyetli olmuştur. 

Bu müsamerede muvaffakiyet 
temin eden gençler çok büyük 

t eza hürntla alkışlanmışlardır. 

Nahiyemiz hakkına güzel bir 
gece yaşatan ve nahiyemize 
bağlı l{öylerimi:r.den ilk temsil 
veren Mursallı köy gençlerine 

ve baş öğretmen Mustafa Taş
kın ve arkadaslarınu muvaffa
kiyet ve yardımlarından dola
yı tebrik ederiz. 

-·-
Nafiada tayinler 
ve nah.iller 

Nafia vekaleti mensuplara 

arasında yeniden bazı tayinler 

ve nakiller yapılmıştır. Bu 

meyanda Aydın su işleri dör
düncü şube l 4üncü kısım res-

sami Ziya Seylu Meriç su iş

leri mühendisliği emrine tayin 

edilmiştir. - ·-
Tashih 

5 Mayıs 938 tarih ve 233 
sayılı nushamızda Kırşehir 
felaketzedelerine teberruda 

bulunan yurddaşların isimleri 
arasında 20 lira teberruda bu
lunan şehrimiz kundura tüc
carlarmdan B. Avni Çetintaş 
yerine Ayni Hüseyintaş dizil-

miştir. Sözü geçen yanlışı 

Avni Çetintaş olarak tashih 
ederiz. 

b-ir h.daviye muhtaç oldukları 
takdirde hastahanelerde teda
vi edilmelerini kararlaştırmış
tır. 

Bu defa germencik, Ortak
lar, Kökşk .kamun şubelerin
den gönderilen listeler aşağı
ya yazılmıştır . 
Lira K. 

1333 10 Dünkü yekun şembe günü saat 15 de daimi 

8 25 
47 50 

Köşk koçak köyü e~cümende yapılacaktır; · 
Ortaklar köyü Muvakkat teminat '578 lira-

62 70 
14 25 

Germencik nahiyesi dır· .. 
İsteklilerin vesaikle mezkür ,, reis köyü 

uzunkum günde encümene muracaatları: 
" [~~ . 

4 
6 ,, Abdurrahmanlar I ____________ _ 
8 25 ,, Mursallı Aydın Daimi 
3 Dr. Fahri Sügür Encümeninden 

46 Germencik tekrar 8033 lira 38 kuruş keşif 
8 50 Sultanhisar öğremen- bedelli Aydın - Çine yolunun 

leri 0+-675-3+ 967 inci kHomet-· 
35 25 

5 
Nahipli köyü releri arasındaki esaslı şosa 

Tepecik köyü tamiratı eksiltmesine istekli 
Tepecik muhtarı Hü- çıkmadığından 10 gün müd-
seyin çıkan detle uzatılmıştır. 

1 

1582 80 Yekun 

Aydın Bele iye 
Reisliğin en : 

1 - Belediyenin mülkiye· 
tinde bulunan Ramazanpaşa 

mahallesinde 60 ada 12 par-

sel numaralı ve 28 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli be
her metresi 4 liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
için 840 kuruş muvakkat te
minatlarile 26 Mayıs 938 Per
şenbe günü saat 15,30 da 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

[497] 11 15 20 25 

İhalsi 1915;938 Perşenbe 
günü saat 15 te daimi encü
mende yapılacaktır. 

muvakkat teminatı 603 li
radır. 

İsteklilerin vesaikiJe mez
kür günde encümende bulun-
maları [494] 

il daimi encüİne
ni11den: 

Germencik nahiyesi dahi
linde Elengüllü ılıcasının se
nelik icarı 19151938 Perşenbe 
günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Muhammen bedeli 800 
teminatı muvakkata miktarı · 
60 lirdır. Taliplerin Vilayet 
Daimi encümenine müracaat
ları. 

481 3 7 11 15 

T. C. Ziraat bankası Söke 
Ajansından 

Cinsi 
Tarla 

" 

" 
Bahçe 

Mikdarı 

dekar M. Mevkii 
138,308 Savuca altı 

64,330 Dumuzlu timarı 

37,679 Cevizli kuyu 
25,042 Köy civarı 

Tarla 73,520 Akdede 

" 
" 
" 

91,900 " 
63,411 Köy civan 
49,626 Hatip tarlası 
22,975 Azmak cıvarı 

Sahibi 
Yusuf o. bekir 

" 
,, 

Deveci o. Al kızı 
Fatma ve Ayşe ve-

Mahalle 
ve köyü 

Savuca 
Söke 

resesi Bağ arası 
Hüseyin o. Emin argavh 
Uncu mebmed o. 
Ömer 
Şamcı o. İsmail 
Hatip hacı Ali 

,,. 
" " 

Kalçık 
Kalçık 

" 
" 

" " " " 
Bankamıza (2814) sayılı kanun şumulüne dahil borclarını 

ödemediklerinden dolayı yukarıda cinsi. mikdarı ve mevkileri 
yazılı gayri menkuller satılığa çıkarılmış ve birinci müzayede 
müddeti olan 21 gün zarfında talip zuhur etmemiş old~ğundan 
10 mayıs 938 tarihinden itibaren 10 gün daha temdid edilmiş
tir. Bu Müddet zarfmda talip olanların daha ziyade tafsilat 
almak ve pey sürmek üzere bankamıza muracaatları ilan 
olunur. [496J 



o 1 

v~~~dsaimi enc.UI•• ... ~~-~ 
r T t4Q~ea Temiaat 

Ciaai MlkdMt tiedeft Mlkdari 
A .. .ı Aepri Ura K. Lira K. 

Çekirclekala .idilll, SGO ~1 k~ 2S 9 :: 
. i-. tu . 700 4Q8 " ' 3 
SadeJ9j 1308 900 " 85 83 
Nohut stil" 300 " 10 3 7S 

6S 
50 
3Q 

y .:aıırta 3SCIÖ 2000 adet l 2 
K~ru faiulye 500 . 300 Ki. 12 · 4 
Şeker r 2300 1700 " 21 48 
Afaç kömürü SOOO 4000 " 4 l~ 
ç.1 3S . 30 ,. 3 SO 9 

S....... 1400 ' 1000 " 28 29 

20 
40 

;;;-- ı20o'ô 8000 " 10 90 
Yoğqrt ıoooo 6000 .. ıs 112 so 
Dina eti 600 300 ,. 2S 112 2S 
Koyun eti 12000 8000 , " 40 360 
Ekmek 22000 18000 ,, 10,s 173 
Lapahk piriaç. 700 . 400 " 22 11 

2S 
ss 
so 
80 
50 
ıs 

Pilavlık ~ç. 2500 1800 ., 28 S2 
Makarna 1600 1100 . ., 24 28 
Odqn 12000 8000 ., 1,5 13 
Kabirtahtası ısoo 1100 adet 2S 28 
Vaksmyatı looO ' 400 Kilo 20 15 
Motorin tsoO 1000 ., . 10 11 2S 
Garyat• 1500 1000 ,. 19 21 40 

Memleket hatlanesinin 938 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
yazılı levazım ile sebze ve meyva ihtiyacı 23/S/~38 pazartesi 
günü saat onbeıte ihale edilmek ibere açık eksıltmeye çıka
nlmıttır. Talip olanların Viliyet daimi encümenine müracaat-
ları. (486} 6 11 15 21 

Aydın icra 
memurluğundan 

Alacaklı : Kasar köyüıaden 
. yetim Hüseyin oğlu mehmet. 

Borçlu: Kasar köyünea kır
ban Mustafa oğlu Hüseyin. 

Sahlan gayri menkul: Ta· 
puaun eylw 337 tarih ve 12 
numarada kayıtlı Kasar köyü 
civarında bir hektar 8380 
metro murabbaı tarlanın ilç 
hisse itibarile bir biueye ait 
hisse satılacaktır. 

İçersinde 2 incir 23 armut, 
3 dut ağacı, 5 menengeç ağa
cı mevcut olup içerıinde bu
lunan 8 adet zeytin ağacı. 

Hududu: Doğusu Habib oğ
lu Ali, babsı yol, kuzeyi de
re güneyi kuyu ile çevrilidir. 

Kıymeti: ıso · tiirk lirasıdır. 

Borçluya ait hisseye SO lira 
kiymet takdir edilmitlir. 

Satış yapılacağı yer ve gün 
Aydın icra dairesi. 

Aydın icra dairesinde 2116/ 
938 tarihin salı günü saat 15 
te ve temdit S Temmuı- 938 
Çartanba günü ayni saatte 
yapılacaktır. 

1 - İıbu gayri menkulün urhr
ma tartnameai ilin tarihia ıden 
itibaren 38 I 128 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görel,il
meai için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan faz.la 
malumat almak isteyenler itbu 
ıartnameye ve 381728 dosya Ne•. 
siyle memuriyetimize muaracaan 
etmelidir. 

maırafa dair olan iddialarını 

itbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Akıl halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satıf bedelinin 
paylaımaıından hariç kalırlar. 

4 - röıterilen günde artırmaya 
iftirak edenler artırma fartname
ıini okumuf malumatı almıı ve 
bunlan tamamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen umanda 
gayri menkul üç defa batırıldık
tan ıonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 15 şini bul
maz veya nbf isteyenin alacağı
na rüchanı olan dij'er alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmit ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
tinci günü aynı aaatta yapılacak 
artırmada, bedeli satıf isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmif) alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak fartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz, ve satıf talebi düfer. 

6 - Gayri menkul kendiıine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozq)arak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş oldutu 
bedelle almağa razi olursa ona 

1 razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
ma ya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

2 - Artırmaya ittirik için yu • ı 
karda yuılı kıymetin % 7 ,S niıbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. t24 

betten hesap olqnacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükmt hacet 
kalmaksızın memuriyetlmizce alı
cıdan tahlil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 21 I 6 I 938 tarihinde 

3 - ipotek ahlbi alacaklılarla 
diter allkadarlana H irtifak hak
kı sahiplerinin ••m saenkul üze
rhadeki haki~nnı huıualle fai z ve 1 

Aydın icra memurlutu odaıında 
itbu ilin ve röterllen artırma 
şartnamesi daireıinde ıablacatı 
ilan olunur. (495) 

SA)1ı238 . 

OPERAT()R 

Dr. Nuri ilrb.n 
Meleket h~a.-eal ,eski, o"ratir6 

Paris bp fakiiltesi hutaneleriacle-. m4!~ 
lıtanbuldan dönmüıtür. HaıtaJrını her lfÜD aababtaa 

akfama kadar Park kartıamd& yeni yapbrclıtı eviatıle 

kabul eder. 130 

•••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 

MÜNİF t. ERMAN 
MEMLEKET HASTANIC81 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehauıs 
ve Operatör6 

Hutalarını her fİİD Park kartı11nda Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 466 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Öğleden ıonra 3 dea itibaren 

UM..al9d.-... .a!!IDt8.alldd._.~ .. ~ 
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t~~;."E';İ~QG ı 
~!ı Doktor Şevket Kırbaş ! 
ı:~ Bulaşıcı hastalıklar · mütehassısı ! 
C•i Hükumet caddesinde Hava Kurumu kartısındaki t. t• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 1 r: üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi .. 
• eder. Her türlü kao, idrar, balgam muayeneleri icra 
t edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtam olan 
~\--.::motoraksi ile tedavi edilir. (353) 
••• ~ııı~ıı;qıı;ııı•;ııı•;'"'~ .. """;11''~"'•"1111"'· ..... ···11111"· ••••••• l.:::iiilıe::iiılıi: ..... llııliidlıı.liılh id'h 181 iiı1111ı~ılkrlı'lıilii""ı liıl 
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r!] EŞREF ERMAKAST AR ~ 
~1 VE 

~~~ KADRiYE ERMAKAST AR 
::•I Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte ~: 

Bayan ropları ve tuvaletleri ~ 

DIKIMEVI 
1 Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders 1 
ı verilir ve az zamanda yetiştirilir. ..

1 t ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S [t 
• [ 491 J [• 
rı1- ·~ ... .,.. •lf!."llf'"'·tt~~~~·• :+: • ;as:: sa AA • • sa:.v:-.,,.J'I 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V Kültür 


