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Büyük Şefimiz Atatürk 
Hazineye bağışladıkları çiftliklerin 

f erağını verdiler 
Büyük Kurtarıcımız C. H. Partisine ve Ankara 

Belediyesine de birçok mallar bağışladılar 
Ankara 12 (A.A.J - .Cum- teberru takririni telakki et

~lnıreisimiz Atatürk dün Mar- miflerdir. 
mara köıküne gelerek bura- BOyük Önderimiz li.teai 
da dahiliye vekili ve cumhu- evvelce bildirilen ve hazineye 
riyet halk partisi g~I sek- teberru buyurmuş oldukları 
Teteri Bay Şükrü Kaya ile zira- gayri menkullerden batka U
at .vekili Faik Kurtoğlu ve An- lus matbasını, demir bat q· 

kara vallsi •Nevzat T andoğanı ka- yası ve civanndaki analarla 
bul buyurmÜJlar ve Sıl/938tari- birlikte Cumhuriyet Halk Par
hinde başvekilete yazdıkları tisine, ipodoryom ve atady111a 
mektupla hazineye hediye etmit civanndaki analatile · karfl 
aldu~larını bildirmif oldukları çarıı içindaki bir otel ve al-
çiftliklerio muamelesi biten ev· tındeki dokkAnları Abkana 
rakmı imzalamıtlardır. Ankara Belediyeline terk etmiflerdir. 
defterden Ye tapu müdürüde Bu teberruun resmi muame
kanunun tarifleri dahilinde 1 leside bugün yapılmıştır. 

' . 
lıbagımız Nazillide ı Balkanlarda kar 

lıbay11111z Ôzdemir Güaday, 
Dün Karacasudan avdetlerin
de Nazilliye uğrayarak bazı 

-tetkikatta bulunmuılardır. 

-···-Mıntakalarını 
değiştirmek istigen 
iJğretmenler 

Maarif Vekaletinden vili
yet~ gelen bir emirde ilk 
mektep öğretmenlerinden 

mıntakalannı değiıtirmek is
teyenlerin 15 Hazirana kadar 
ınüracaat etmeleri bildirilmiş 
ve vekiletin bu emri kiiltür 
direktörlüğü tarafından bütün 
ilk okullara tamim edilmittir. -· ltalga - Fransız 
glJrlişmelerl 

" yagıyor 
Belgrad 12 - Devam eden 

sürekli yağmurlardan Kosva 
ve havalisinde nehirlerler taş
mış ıoaeler bozulmuş ve bir 
çok arazi su altında kalmış

tır. Balkanlara kar yaR"mak
tadır. 

··~ 
Amerihada 
B. Rozvelt ile hari
ciye nazırı arasında 
ihtilaf varmış 

Londra 12 - Vaşingtoo
dan gelen haberlere nazaran 
harici siyaset yüzünden reisi 
cumhur Bay Rozvelt ile ha-
riciye nazırı arasında bir nok 

B. CELAL BAY AR 
---------------------

8 el g r addan avdet ediyor 
Başvekilimiz emsalsiz dostluk tezahürleri i~o~e 

Belgraddan aynldı 

Dost Yugosla" milletinin Türk milletine selim ve 
mrılıabbetlerini getiren başvekilimiz Sof gada Bıılı•r 

başvekili ile de görişe_uldir 

Belgrad _ 12 [ A. A. ] -
Başvekil 8. Celal Bayar dün 
gece Belgrad radyosunda Yu 

1 goslaY milletine hitaben bir 
mesaj okumuştur. B. Celil 
Bayar bu mesajında Yugoslav 
milletine türk milletinin selim 
ve muhabbetlerini getirdiğini 
aiylemit ve Türk Yugos
lav işbirliğinin sulh ve saa
det kaynaj'ı oldju bildirmiı· 
tif. 

Başvekil Celil Bayar ile 

hariciye vekili doktor Rüştü 

araı bugü öğleden önce 
Yugoslavya baıvekil dok
tor Milin Stoyadinoviç ile 
Uzun bir g6rüımede bulun
muştur. İki devlet ricab bu
akşam birlikte ve basusi ola
rak yemek yiyeceklerdir, 8. 
Celil Bayar ve Tevfik Rllştü 

Aras bu gece yarısı Belgrad
dan ayrılacaklardır. 

Belgrad 12 - Bu alqam 
saat 21 de baıvekil ve hari
ciye nazırı doktor Milin 

Halkevinde : 

Stoyaclinoviç hariciye vekile
tinde türkiye cumhuriyeti 
baıvekili B.Celil Bayar ye ha
riciya vekili Doktor Tevfik 
Riiftü Araı şerefine miikellef 
bir ziyafet vermi.ftir. Ziyafet
ten .onra Baıvekil CeW 
Bayar ve doktor Tevfik RAl
tü Araı lıtaıyona ıelmiflor, 
hallan tiddetli allnılan ara-
11ncla Sofyaya hareket •tmif
lerdir. 

Bay Celil Bayar ve doktor 
Tevfik Rüştü Aras yann at-
leden evvel ( dün ) Sofyacla 
Bulgar batvekili Köıe IYva
nofla bir koaferanı akdecek
ler. ve ıereflerine verilee4}k 
ziyafetten sonra ıempilon 

ekıpreıile lıtanbula hareket 
edeceklerdir. 

Belgrad 12- Bugün bitün 
gazeteler biiyiik mantetlerle 
diin alqam hareket edea 
Türkiye başvekili Celil Baya
nn Yugoslav milletine ıeli

mını yazmaktadırlar. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

" Sözün kısası, Satılık kiralık ,, 
piyeslerini temsil edecek 

Roma 12 - Dün Kiçi ıa
raymda hariciye nazırı Bay 
Ci)'ano ile Fransa büyük el

·çisi Bay Plonder arasında bir 
rnülikat yapılmııtır. 

taioazar ihtilafının çıktığı bil- İstanbul şehir tiyatrosunun bim bir kısmı satılm11br. 
dirilmektedir. Mayısın 16 tısında Aydına San'at zevk ve heyecamnm 

-···-Masolini Cenevaye 
gidlgtJr / 

Ceneva l 2 - Yann ltal
Y•n batvekili MU10lini deniz 
tatikile Cenevaya gidecek 
DoktOrya meydanında bekle-
nen nutkuna ölyliyecektir. 
BUDclan sonra yeniden kuru-
l~~ak olan bliyllk demir fab
..-."~sını teıaelin; atacaktır. 

-·-.- gelerek iki piyes temsil ede- en salibiyetdar ve en kuvvet-
istasyonların betonlaş- ceğini yazmışttk. li mümeuilleri olan ve muhiti-
hrılmasına başlandı Tilrkiyenin en kuvvetli san- mizde her zaman görülmesine 
Demiryolları idaresi, lstas- atkArlanndan mürekkep olan imkin bulunmayan İstanbul 

heyet, son zamanlarda çok şehir tiatroıunun, Aydında 
yonların Platformlarını beton- beklenilen ve lstanbul muhi- bedii ve yüksek bir temaşa 
laştırmıya karar vermitti. Bu tinde en kuvvetli tesirler bı- hayatı yaratacağı ve en kıy· 
kararın tatbikine baflanmış rakan " sözön kısası ,, ve metli habralar yaratacajl ve 

ve ilk betonlaştırma işine Çifte " sabbk kiralık " piyeİlerini en kıymetli habralar biraka-
ka hvelerden başlanmış ve ik- temsil edeceklerdir. cağı şüphesizdir. 
mal edilmiştir. işittiğimize göre bu mtlsa- Şehrimiz, o iki geceyi biyJk 

Peydarpey diğer istasyon• merelere halk fevkallde rağ· bir sabırsızlık ve heyec'p 
la:~a. bd'Jnla~brılaccktır. , bet g6ıter~, biletlerin mn- 1 beklemektedir • 

• 
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At neslini ıslah tedbirleri 
-----------------------Ordu hayvanlarının köylüye satılması içi~ bir 

kanun projesi hazırlandı -------------Hükibnet at neslini ıslah bulunduğundan, ordunun at 
için mühim bir kanun projesi kadrosunu ikmal, takviye ve-
hazırlamıştır. Köylümüzü çok ya tevsi maksadiyle yabancı 
yakından alakalandıran bu memleketlerden alacağı bay-
projenin mucip sebepler liyi- vanların hiç olmazsa yarısının 
basında hükimet diyor ki : kısrak olmak suretile bunla-

" At memleket hayvanları rm gerek istihdamları ve ge-
için vatan müdafaası bakımın- rekse kadro harici edildikleri 
dan son derece hususi bir zamanda döllerini almak için 
ehemmiyeti haizdir. Uzun sil- yapılacak mübayaaların %50 
ren ve birbirini takip eden sının kısrak olmasına kati 
harpler yurdda atın oldukça bir zaruret görülmektedir. Bu 
azalmasını evsafça bozulması- takdirde ordunun on iki ya-
nı intaç ettiği gibi ekseriyetle şından sonra kadro harici ede-
harpleri müteakıp tehaddüs ceğı kısrakların çiftçi ve ye-
eden iktisadi buhranlarda tiştiriciye satılacak hayvanla-
hayvan yetiştiriciliğini ihmal rı gene ağır cüsseli ayğırlarla 
ettirmiştir. Bugün memlekette birleştirmek suretile ordu hiz-
kilometre murabbaına ve bin metine elverişli mahsullerin 
nüfusa isabet eden at mikta- alınmasını ve binnetice ordu 
n komşu devletlerle mukaye- ihtiyacının da iç memleketten 
se edildiği takdirde memle- temini imki dahiline girmiş 

ketin tarihi bir anında ordu- bulunacaktır. Bundan başka 
nun calllı müteharrik vasıta- ordunun reforme bu hayvan-
larının hareket imkanlarını ların çiftçi ve yetiştiriciye 
korkulacak derecede az bu- satılması atm ziraata girme-
lunmaktadır. sini ve Atatürkün yüksek 

Ordunun hazar ve seferde emirlerini yerine getirmiş bu-
at kadrosnu ikmal için mub- lunacak ve at içinde ayrı bir 
taç bulunduğu koşum, binek mahreçde temin etmiş olacak-
ve hizmet hayvanlarının ya- tır. 

--+-
hancı mamleketlerden tedariki 
döviz ihracını istilzam ettiği 

gibi memleket iktisadiyatında 
da mühim tesirler yapmış bu
lunacaktır. Bundan başka 

memleket müdaf ası mevzuu 
bahsolduğu takdirde lazım 
gelen ordu hayvanlarının te-

dariki de hudutların kapana
cağından ordu ve memleketin 
muhtaç bulunduğu bayvanla
nn memleket dahilinden te
minini mecburi ve zaruri kıl
maktadır. 

Ordunun at kadrosunu 
tamamlanmas için 

Yukarıda arzedildiği gibi 
memleket atları muhtelif es
bab tahtında adetçe azalmış, 
evsafça bozulmuş olduğundan 
ihtiyaca cevab vermekten çok 
uzak bulunmaktadır. Filvaki 
ziraat vekiletinin hayvan ıs
llbı yönünde mesai ve faali
yeti mucibi memnuniyet bir 
ıekilde devam etmekte ise de 
bu yönde bir cepheden yürü
yOşle muvaffakiyetin istikmali 
senelere bağlı bulunmaktadır. 

Az zamanda çok iş yapmak 
en batlı prensipler meyanında 

YURDDAŞ! 

Germencikte 
Kırşehir f elaketzedele

rine yardım komite
sinin faaliyeti 

Germencik [ Hususi ] -
Nahiyemiz Kırşehir felaketze
deleri yardım komitasindan 
Pakize Kutbay, Ebe Kadriye 
Erman, Ferhunde Akıa, Refika 
Şemin Üzerlerine verilen ko
mite üyelik ödevlerini ifa et
mek için şubemize gelerek 
makbuz ahp Mahallatta evle
ri dolaşarak sırf Bayanlardan 
olmak üzere 32 lira 80 kuruş 
iane toplamışlar ve şubemize 
teslim etmişlerdir. 

N abiyemize bağlı Üzümlü, 
Karağaçlı, Moralı köylü fela
ketzedeler için topladıkları 
1440 kuruşu şebemiz komite 
başkanlığına teslim etmişler
dir. -·--Almanlar 
Mançokogu tanıdı 

Berlin 12 - Almanya hü
kümeti bogün Mancoko hü
bümetini resmen tanımıştır. 

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramına hazırlan. 

19 Mayıs, Türk milletinin yeniden harekete geç
mesinin ve gençleşmesinin sembolüdür. 

19 Mayıs, güven, sevinç, hareket günüdür. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettln Süğür 
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Karaciğerde //rengi , 
Çocuk henüz anarahminde 1 

neşvünümada iken doğmadan 
evvel ve doğaulitan sonra 
firengi hastalığı karaciğerde 

tahribat yapark mühim rol 
oynar. Karaciğere anarahmin
de iken sirayet eden firengi 
irsi sirayet eden firengi de
mektir. Bu da ya anadanya-

hut babadan hücre ile intikal 
ettiği gibi hücre ile intikal 

etmiyen firengi de anada 
mevcut ise bilahare çocuğun 

neşvünüması sırasında kanla 
sirayet eder. Karciğer firin-
gileri umumiyetle çocuğun 

her devresinde tehlikeli ve 
ekseriyetle olümie neticelenen 
bir hastalık olduğundan çocu-
ğu vaktinde doktora gösterip 
tedaviye tevessül etmelir. 

İrsi firengi anarahminde 
çocuğa sirayet ederek karaci-
ğerde yaptığı tahribattan do

layı neşvünemayı daha he

nüz başlangıcmda geriye bı

rakır. Tedrici surette ilerliyen 
hastalıkta içeride çocugu 
tahrip eder. Hastalık karaci
ğerden çocuğu ana kanile 

besliyen Habl sürreviye sirayet 
ederek onun yollarını tahrip, 

Çocuğu gıdasız ve kansız bı
rarak öldürür. neticede çocuk 

beş ile yedi ay arasında ani 
bir aksülamel veya her hangi 
bir ufak tazyik veya her 
hangi bir hastalık neticesi 
sakat eder. Yani vaktinden 

evvel ölü doğum husule gelir. 
Bu şekilde çocuk doğuran 

anneler çoktur. Fakat bunların 
hepsi firengi neticesi olmaz. 

Başka hastalıklar neticesi ol
duğu gibi bir çok zorlamal~r-

da aynı hal vaki 6luf. Yalnız· 
çocuğu ölü doğuran annenin 
de belki kendi ana 1(e baba
sın.da'n irsi bir firengi alabile-

ceğini düşünerek kan muaye
nesi yaptırıp işi halletmelidir. 

Eğer kanda bul~İıma~sa bir 
defa mayiidimaği şevkiyi bel
kemiğinden aldırıp muayene 
ettirmeli bunda da · · bir şey 
bulunmazsa firengi hastalığını 

ayırıp başka st.bepler ara
malıdır, 

Eğer firengiden dolayı ço
cuk .düşmüş annede kendi · 
ana . kendi ana ve babasından 
böyle : hastalık . almış . ise 
derhal o aile efredı t.ed~vıye 

tehi tutulur. Neticei tedavide 
aynı aile salim ve her turlü . 
hastalıktan temiz çocuklar 
doğurarak ocağını tüttürmü·ş 

olduğu gibi ayrıca da vata
ntna olan vazifesini de yap· 
mış olur. 

Eğer çocuk anarahminde 
büyüyüp doğarsa o zaman d l! 
çocukta bazı araz kendin) 

gösterir. Bunlar az zamanda 
kaybolabilir. Dahili bir şekil 

alan firenki de ilk evvel ka
raciğeri intihap ederek tahri
batını orada yapmağa başlar. 

- Devamı var -

Milletler Cemiyetinde ---Habeş meselesi konuşuluyor 
----------------Lor d Halifaks Hbeş ilhakının bir emrivakı 

olduğunu söyledi 
Cenevre 12 - Milletler 1 _F_J_A_k_t--d--J-

Cemiyeti konseyi bugün saat 1 e a e ze e er 
10130 da eski Habet lmpara- için yapılan yardımlar 
turu Haileseliseyi dinlemiştir. 

Cenevre 12 _ Milletler Ce- Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. tuiyetindeki Habeşistan mu

rabbası konseyin Habeıistan 

meselesini müzakere etmeğe 
salibiyettar olmadığını söyle
miştir. 

Cenevre 12 - Milletler Ce
miyeti konseyi bu sabahki 
toplanbsında lngiltere harici
ye nazırı Lord Halifaks Haile
selase salona girdikten sonra 
söze başlıyarak ezciUe ltalya
nın Habeşistan üzerindeki 
hakkının bir emrivaki oldu
ğunu söylemiştir. 

--
1659 80 

142 70! 
1517 10 

1 

1 
50 

5 

--
1524 60 

Dilnkü yekun 

Dünkü diizeltme ile 
tenzili lizım gelen 

Böcekli Halil ibra-
bim 

Demirci B. Osman 

Makinist B. Osman 
8-lkan 
Viliyet daimi eneli- · 
meni memurları 

Yekin 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
lzmir ticaret ve zahire borsasında 4-5-10/5/38 tarihlerinde satıl

mış olan ticaret eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai 
5 875 
4 25 
4 375 
6 625 
5 25 
6 375 

Azami 
Buğday 7509 Çuval 6 375 

4 25 
4 50 
6 625 
5 375 
6 375 

Arpa ' · 464 ,, 
Bakla 4885 " 
Kum darı 50 ,, 
Mısır darı 156 ,. 
Nohut 29 ,, 
Susam 434 ,, 15 50 

1 50 
30 00 

15 50 
3 00 

41 00 
· Kepek 15236 Kilo 

Pamuk 1938 Balya 

Pamuk çekirdeği 
Muhtelif palamut 

. Zeytinyağı 

BUGDAY: 

93200 
3567 

455150 

Son ve geçen hafta buğ
çla y fietları arasında yazılma
ğa değer bir değişiklik yok
tur. Geçen senenin bu hafta
sı fiatl~rıda heme'n hemen bu 
haftaki seviyede görülmüştür. 

Stokların giinden güne azal 
ması dolayısile piyasaya ku
vetli partiler gelmemektedir. 
Ziraat bankası stoklarıodan 
arasıra piyasaya mal çıkarıl
maktadır. 

ARPA: 
Arpa piyasasının vaziyetin

de son hafta içinde geçen 
haftaya nazaran biraz daha 
hararet görülmüştür. Ancak 
hazır mal olmadığından geniş 
ölçüde iş yapılamamıştır. Ye
ni mahsulün idrakini mütea
kip kuvvetli işler olacağı an
laşılıyor. 

B.AKLA: 
Alivre bakla işleri gün g-eç

tikçe hararat kesbetmektadir. 
KUMDARI: 
Piyasaya arzedilen küçük 

Partiler müşteri bnlmakta ise 
de kuvvetli ve esaslı işler ve 
talepler yoktur. 
. MISIRDARI : 
· Mübayaat dahili ihtiyaçlar 

içindir. Stok azdır. 
NOHUT: 
Stoklar azalmış ve ihracat 

için iş yapılmakta olduğun
dan fiatlarda istikrar vardır. 

SUSAM: 
İşler yerli ihtiyaçlara mün

hasırdır. Piyasada geçen haf
taya nisbetle cüz'i bir ilerle
ıne kaydedilmiştir. 

PAMUK: 
Son hrfta pamuk piyasasın

da geçen haftaya nazaran bir 
az daha fazla hararet görül
nıüş ve fiatlarda daha ihfacat 
firınaları tarafından yapılmak
ta olan muamelatın evvelce 
Yapılmış satışların ikmaline 
llıatuf bulunduğu söylenmek
tedir. Maamafih işlerde inki
şaf temayülle.ıi müşahede edil
rnektedir. 

PAMUK ÇEKİRDEGI : 
Gösterilen talepler karşı

sında fiatlar bir hafta evvel
kine nisbetle 10-15 santim 

Kilo 
Kental 
Kilo 

2 60 
250 00 
30 00 

2 75 
515 00 

35 00 

kadar yükselmiştir. Stoklar 
azaldıkça fiatların daha biraz 
yükseleceği tahmin ediliyor. 

YAPAGI: 
Yapağı mevsimi gelmiş ol

masına rağmen borsada kuv
vetli işlere rastlanmamaktadır. 
Muamelelerim borsa haricinde 
eereyan ettiği anlaşılmakta-

dır. İyi kalitedeki( temiz mal
lara iştihalı alıcı vardır. Fiat 
58-60 kuruş arasında temev
vüç etmektedir. 

PALAMUT: 
Palamut piyasasında geçen 

haftaya nisbetle küçük bir 
durgunluk hissedilmiş gibidir. 
Bununh beraber fiatlar aynı 
seviyeyi muhafaza etmiştir. 

Mamafih bu durgunluğun 
ehemmiyetsiz ve mevsime ma-

. tuf bulundnğu ve çok kısa bir 
zamana münhasır kal~cağı ı 
kuvvetle söylenmektedir. 
ZEYTİNY AGI : 
Halen piyasada kuvvetli bir 

ihracat firması alıcı olarak 
bulunmaktadır . Neşriyatımız 
tarihinde mumelata esas teş
kil eden beş asitli zeytinyağı 

fiatlaı mm 33 kuruştan istekli 
olduğu anlaşılmiştır. 

İhracat tacirlerinin mubaya
ata girişmesi fiatların derhal 

• yüksek mikdarda tereff ü gös-
termesine amil olacağı kanatı 
mevcud olduğundan satıcılar 
nazlı hareket eylemektedirler. 
Piyasa sağlamdır. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Ahır köyünden azğın Ali 
oğlu İbrahimin irsen intikal 
ede gelmek suretile eskiden
beri tasarrufu altında iken 
336 yılında ölmesile karısı ~a
fize ve evladları Riza ve lb
rahime kaldığı bildirilen ve 
bu suretle tescili ahır köyü 
ihtiyar heyetinden tasdikan 
verien ilmühaberle istenilen 
mezkur köyün uzun karaağaç 
mevkiinde doğusu şevl(etiye
den mehmed oğlu Zeki batısı 
kara Ali Kuzeyi tosun oğlu 

ahmed güneyi şehirli oğlu ali 
taşıtsızlarile sınırlı tarlanın 
tapu sicilinde kaydı bulunama· 
dığından senetsiz tasarrufata 

ilin 
Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Merkez Aydın, Köşk, Ko· 
çarlı, Karahayıt Dalama köy
lerindeki akaratın 1161938-
31151939 icarları açık artırma
ya konuldu. İhalesi 24/51938 
salı saat 11 de Aydın Vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. O gün 
talip çıkmayanlar veya verile
cek bedel hadulayık görülme
yenlerin artırmaları temdiden 
27151938 cuma saat 11 de ic
ra edilecek ve yine talip çık
mazsa pazarlıkla muamele ya
pılacaktır. Taliplerle fazla 
malumat isteyenlerin o/o 7 bu
çuk muvakkat teminatıarile 
birlikte Aydın vakıflar idare
sine muracaatları. 

(502] 13 17 20 

Aydın hususi 
muhasebe 
müdürlüğünden 

Hasanefendi mahallesinde 
önü Sinan oğlusokağı. arkası 
Şükrü evi, Sağı Durmuş evi, 
solu Hasan evi ile mahdut 
161 metre murabbaındaki bak
kal hacı Latife ait arsa vergi 
borcundan dolayı 31151938 
salı günii öğleden sorira 15 te 
il idare heyetince müzayede
ye çıkarılacaktır. Tallplerin 
mezkur günde idare heyetine 
bu hususta fazla tafsilat al
mak istiyenlerin husnsi muha
sebe müdürlüğüne müracat-
ları ilan oiunur. 501 

13 18 24 29 
--~~--~------

Aydın lıususi 

muhasebe 
müdürlüğünden 

Saray içi mahallesinde ar
kası Cazım hoca, sağı Gazi
paşa 11 ci sokak, solu Cemal 
bey <!rsasile mahdut 96 metre 
murabbaındaki hacı Ömer 
karısı Emir Ayşeye ait arsa 
vergisi borcundan dolayı 311 
51 938 Salı günü saat 15 te 
il idare hayetince müzayede
ye çıkarılacaktır. Taliplerin 
mezkur günde idare hyttine 
bu hususta fazla tafsilat al
mak istiyenlerin hususi muha~ 
sebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 500 

13 18 24 29 

kıyasen ilan tarihinden 11 gün 
sonra iktisap ve tasarruf se
bepleri hakkında inceleme 
yapılmak üzere yerine memur 
gönderilecektir. 

Bu tarla üzerinde aynı bir 
bak iddiasında çulunanların 
muayyen günde yarjnde bulu
nacak keşif memruna yahutta 
bu müddet içinde \tapu sicil 
muhafızlığına 623 fiş sayısile 
muracaat eylemeleri ilan olu-
nur. [504) 

v.oz. 3 

Aydın Ço,~u~ :. ·- ·' ~ 
Esirgeme kurumu. 
Başkanlığından · 

Kurumun senelik genel kon
grası 16;51938 pazartesi ·günü 
saat 17,5 da Halkevi~e· top
layacağmdan üy~lerin kongre-
ye taşrifleri rica ol~nur. .' 

13 ·15 

Aydın Belediye 
Reisliğinden . 

1 - Belediyenin mülkiye
tin de bulunC\n Veysipaşa , ma-
hallesinde 68 ada 10 parsel 
numaralı ve 109 metre mu-
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
arttırmaya konmuş.tui"".,. 

2 - Muhammen . bedeli 
metre murabbaı 1 liradır. 

3 - İsteklil~rin ş~tname.yi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 

için 1043 ku~uş muvakkat 
teminatlarile 30-5-938 Pazar . 
tesi günü saat 15 te belediye 
daimi encümenine mµracaat
ları ilan olunur. 
(506) 13· 17 ·22 27 

Aydın Belediye 
Reisliğinden : · · . 

1 - Belediyenin mfılkiye
tinde bulunan Cumhuriy~.t 
mahallesinde 522 ada 4 pa•
sel nam.aralı ve 137 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık arttırmaya koumuştur .. 

2 - Muhammen. 'bedeli 
Metre murabbaı 40 kuruştu~. 

3 - İsteklilerin şartna~eyi 
görmek üzere yazı işle~~. D;l~
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
için 410 kuruş muvakkat te
minatlarile 30-5-938 Pazarte·
si günü saat 15 te Belediye 
daimi encümenine muracaat
ları ilan olunur. 

[505] 14 17 22 27 
Aydın Sulh hukuk mah-

kemesinden N. 142 
Aydının Orta mahallesinden 

peynirci Mehmed karısı Emir 
sultan ve oğlu Mehmet Tevfik 
tarafından Orta mahalleden 
Sarıbaş oğullarından Mehmed 
oğlu İbrahim aleyhine açbk
ları 217 lira 20 kuruşluk ala
cak davasmın muhakemesinde 
meddealeyhin ikametgahı bu 
lunamadığından ·ilanen gıyap 

kararı tebliğine karar verildi
ği cihetle muhakeme günü 
olan 23151938 Pazartesi saat 
14 te Aydın sulh hukuk mah
kemesinde bizzat bulunmadı
ğı veya vekil dahi gönderme
diği takdirde gıyabında mu
hakemeye devam edileceği 
gıyap kararı yerine geçmek 
üzere ilan olunur. 499 

Zayi 
241811933 Tarihinde Aydın 

orta okulundan aldığım 177 
numaralı tasdiknamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
kaybolanın hükmü kalmadığı-
m ilan eylerim. . . · 

Eski talebelerden 
143 numa·ralı 

503 Behire 

' 



AYDIN SAYI :!40 . 

Aydın icra 
memurluğundan 

Alacaklı : Kurtuluş mahalle
sinden Bayramali, Onlü 

Borçlu : Umurludan ahmed 
Candoğan 

Satılan gayri menkul: Tapu
nun sahife 824 pafta 10 ve 
parsel 62 de kayıUa Aydının 
keremit alam mevkiinde 15 
hisse itibari;e borçluya aid 5 
lıisseC:len ibaret tarladır. için
de bir kuyusu vardır. 

Hududu : Şarkan tarla yo
hı şimalen eskici oğlu hüseyin 
kansı zehra ve hissedar tar
lası garben eskici oğlu hafız 
Mehmed tarlası ve cenuben 
çerkez Zekeriyya karısı Hatice 
tarlası ile çevrilidir. 

Takdir olunan kıymeti: Bu 
tarlanın tamamına 240 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

satışın yaptlecağı yer ve gün 
Aydın icra dairesinde 21161938 
tarihinde salı günü saat 15de 
yapalacakbr. Temdid arbrması 
5 temmuz 939 tarihinde çar
şanba günü aynı saatta yapı
cakbr. 

1 -·İşbu gayri menkulün artar· 
... şartnamesi ilin tarihinden 
itibaren 38 I 1081 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen aay111nda her kesin görebil
·mesi için açıktır. 

handa yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler itbu 
prtnameye ve 3811081 dosya No. 
s1yle memuriyetimiıı:e muaracaat 
«melidir. 

2 - Artırmaya ittirik için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,S nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın te~inat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

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

itbu ilin tarihinden itibaren 20 

gün içinde evnkı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iıtirik edenler artırma şartname
sini okumuş malumab almış ve 
bunlan tamamen kabul etmit ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen ıamanda 

gayri menkul üç defa batırıldık
tan sonra en çok artırana 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 faılaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah· 
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe· 
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacaj'ına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edil mit . alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı· 
lamaz, ve satış talebi düşer. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı boıularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmaua he· 
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale . arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
betten hesap olunacak faiz ve 
diğer ı:ararlar ayrıca hGkme hacet 
kalmaksızın memuriyetimiıce alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 21 I 6 I 938 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
işbu ilin ve göterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilin olunur. (507) 

lıntlya:ı: sahibi ve Umumi Netriy::ıl 
Müdürü : Etem Mendreı 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 
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~·r BAKTERiYOLOG [t 
11+Tf. Ş K r+ f•: Doktor evket ırbaş ,. 
i!= Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı t! .. 
:+~ Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~· 
;.~ . "° ,, muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
~ ~ - üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~ 
~:1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra c! 
f+,J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [+ 
~."j f Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) J• 
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~ _ ~O~TOR ~ 

~ MUNIF 1. ERMAN 
~ 
~ MEMLEKET HASTANESi 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehaasıı 
~ ve Operatörü 
i' Hastalarını her gün Park karıısında Bay Hasan Kimi-
~ lin evinde kabul eder. 466 
~ Muayene s~atleri : sabah 7 - 8 
.... Öğleden sonra 3 den itibaren 

-~ıılbııtı6ılıı~.lii~in~ .. :l!!lıı~ı6iı!!mıı.~ılırılı.ılı6 ... ~ 
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(!] EŞREF ERMAKAST AR &) 
~] VE (+] 

f!J KADRiYE ERMAKAST AR ~· 
, •• ~ Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte f 
, ~ Bayan ropları ve tuvaletleri 

[+A DIKIMEVI f :~ Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders [•l verilir ve aı zamanda yetiştirilir. ,.l ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
:, .................................................... . 
: DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları MütahauıS1 ! • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtiaulı • • • 
: Muayenehane: .ı'ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jlikkaaıaıa : i üzerinde her gün aabahdan akşama kadar Haatalarını kabul eder. : ........................................................ : 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kır· 

metli bir örneği olan AYDIN T ARİHlni Aydında Belediye kartı11ada 
Süleyman Geıer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir· 
siniz. 

Aydının bütün tarihi malu'Uatından batka cotrafi tabii maliima
İlnı da bu kitaptan öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı. 
Fiab 250 kUl'Uftur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve erı 
çok okunan bir tane gündelik 
gaz et esidir. 


