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PAZARTESiDEN .Jl~ş.KA . HER GON 'IKAR SiYASi HALK GAZETESi 

Atatürk 
-~· · 

---·-,,..,t.ı 71 IA- A.] - Rei- ' 
...... Atatiik llppn ..... 1 

...,.;mire ftefrlf ..... itlerdir. 
Amliua .n - Reiai ClllD

-.. ·A•etNrk dün ffledea ıao11-
ftl latanlwla ~e.t e!mitler
dir. 

lli\yll§eti.-..,omla Bap:e
J&il .c~ı Jla)Uil:la Veliiller ve 

. .çok lWabahk bir balk Jatlui 

~· -·-Milli Müdli/aa vekili 
lııtan/Jula gitli -···-Ankara 27 - Milli Müda
f.ae Vekili General Kazım Ôz-
·alp bugün lstanbula gitmiştir· 

Milli Müdafaa Vekilimiz ba
len İstanbulda bulunan Sayın 
misafirimiz Yugoslavya har-

biye naırrı Orgeneral Mariçe 
Miıliki :.olacakbr. 

----oaE:--

1dhalat ve ihracat 
müvazenemiz 

_..~-

.Ankara 26 ( A. A. ) -
Nisan ayında memleketimize 
yapılan idhalat kıymeti 14mil
yon 565 bin ihracat kıymeti 
ise 9 milyon 408 bin liradır. 

Bu miktar geçen senenin ay
ni a)';lna nazaran idhalatta 6 
milyon lal bin ve ihracatta 
bir milyon S52 bin lira bir 
artış vardır. 

~~·-· 

Kont Cigano Alman 
sefirini kabul etti. -···-Roma 26 - Hariciye na· 
tın Kont Ciyano Alman sefi-
rim kabul etmiıtir. a.a. 
it: • 

Halltevi lıöf'Ui: 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Göste

rit komitesi toplanacaktır. 
2 - Saat 16 da Boks 

dersleri devam edecektir. 
3 - Saat 16 da Halke

' 9İ bioasanda güreş ders
leri vardır. 

4 - Saat 17 de Müze 
\re sergi komitesi toplan· 

' tısa vardır. 

·Hatay, .işi hakkında 
Haiieb'e '~eKili mecliste_Mijhim 

,.B~yanatta bundu 
i.AaQ.a Ti~ 1 AiA'. J - Baa 

glln Bµyük Millet Medilinde 
Hariciye Yekilcti büdçelİDİD 

mizakerui. - tok ~ 
-. politikamı '!bil~ . ~
tay. me.elesi iberiade 6zr ai1-
lemelerine ve.sil ~ ıôlmuştur. 

. Siz • alan yirmi hatibin ber 
biri ayrı ayrı Hataydaki va
ziyeti mevzubabs etmif •e 
Hatayda yapılmakta olan teçim 
esnasında . Fransız oturitesile 
tedhişçilerin oradaki kardef· 
lerimize karşı tatbik etmekte 
olduktan tazyik hareketlerini 
şiddetle tenkit ve takbih ede 
rek bunun öniine geçilmesi 
için hüümetçe seri tedbirler 
alınmasını istemişlerdir. 

Hariciye vekili doktor Aras 
verdiği cevapta; Hatay etra
fında geçen müzakereler ve 
buradaki Türklerin elim vazi
yetleri etrafında izahat vere
rek; "Hataydan gelen haber-

I• orU. ı tlyler lirpertici Jair 
teöif lllQ&af'UI bükümf.,... 
olclquaa ,c;.teriyor. 

lntiultat bia ·bir ~lder 
içinde cereyan ediyor. Vazi
yetin ddiyeti battı vahameti 
aıiklrdır . 
Cumhuriyet biikmetiDia bu 

milli meseleyi behembal kati 
iyi bir bal suretine isal etmek 
hU1USudaki karan malümunuz
dur. 

mutadımız olan soğuk kan
lıhkle davamızdan emin ola· 
rak Hataydaki kayıt işlerinin 
80Dana ereceği yakın giinler
de tebarüz edecek neticeyi 
beklemekteyiz. 

Binaenaleyh hatiplerin bir 
mesele etrafındaki suallerine 
arzettiğim bu neticenin teza
hüründen evvel cevap iste
mekte ısrar edilmemesini riça 
ederim demiıtir. 

Büyük Millet Meclisnde 
938 Yılı Umumi Büdçesinin Müzakereleri Bitti 

1 Giir~dlMm.iı 
Dün lzmire gittiler 

· Bllgemiade amatar "'" 
faaliyeti laaflayala pek u ol- . 
ela. Hemea beQaea ~ ~ 
.,lak Wr zamana iahisar ecler • 

~iiayte ölduğu halde ba '* 
.-bni Oldukça iyi elemanlar 
bulmuı ve pek çabtak i~kipf 
etmiftir. Ve bagüa •J.ma 8POI" 
belgeside ~ feclerUJwww 
tarafından tertip edilea ama
l&- 1erbest güreş türkiye bi
rinciliii miaabUannde ~ · 

...aaldette Jür takımla temlil 
edilmektedir. 

19 .mayıa bayramı giiall bll-
~e klüplerinin güreıçileri ara
aında balge birincil~ iç.in 
ıeçmeler yapılmış ve bu ~
melere Aydıupor, Sökespor 
ve Karapınar gençler birliti 
aarqçi göadermiflerdi. 

Bu miiaabakalarda ıikletle
( Devamı 2l11ci ıaahifede ) 

Felaketzedeler-
lçin yapılan yardımlar 
Aydın kızılag kıırıımıında11: 
Lira K. --

2519 56 Evvelki günİdi yekta 
19 SO Aydın Forheı kum

panyası memurin Ye 
miitehdemiai 

Ankara 27 [A.A.] - Büyük Millet Meclisi bugünkü top- 2539 6 Yekôn 

lantıanda Ekonomi, Zaraat ve hariciye vekiletleri büdçelerini 
nilzakere ve kebul ~tmqtir. 

Bu suretle masraf bütçesinin müzakeresi bitmiş olduğuodaal 

varıdat blldçeıinio müzakeresine geçilerek kabul edilmek 
ıuretile 938 aenesi büdçeıinin heyeti umumiyesi konagulmut ve 
kabul edilmLttir. 

Mekteplerin 
teftişi bitli 

Bir müddettenberi teftiş 

içinde bulunan ilk okullarımı
zın teftişi sona ermiştir. Buyıl 
ilk okullanmızdan Alman çalış 
ma randmamnın geçen yılla-
ra nisbetle üstünlük göterdiği 
haber almmı~lır. -·-.-
Mektep sergileri 
açılıyor 

Haber aldığımıza göre ilk 
okullanmızla orta okulumuz
da bu cumartesi dersler kesi-
lecek ve müteakiben ilk okul· 
lar senelik sergilerini mektep
lerinde açmıf bulunacaklardır. 

Parti ilgönkurulu 
C. H. P. ltyön kurulu dün 

ilbay başkan sayın Özdemir 
Gündaym baş canhğında mu
tad toplantısmı yapmıştır. 

Ortaokul 
Bu gün tatil oluyor 
Kültür Bakanlığının göndt:r

diği emre göre Ortaokulumuz 
bu gün tatil yapacaktır. 

T alebelrin karneleri Hazira
nın üçüncii günü verilecek ve 
sözlü imtihana kalan talebe 
ile sonsmıfın mezuniyet imti
hanları haziranın sekizinde 
başlıyarak yirmi ikisinde bite· 
cektir. 

..... ~. 

Nazilli Sümer se"'t 
"' ocagı ... 

Garden partisi 
.. 9'111t • 

Bu akşam Nazilli Sü
merbank fabrikasında 
Sümer semt ocağı ta
rafından bir gardenpar
ti verilecektir. Garden 
partiye iştirak edecek-

. lerin çok iyi bir gece ~ 

geçirmeleri için her 
türlü tedbir alınmış va
sıtalar hazırlanmıştır. 

Gardenparti biletleri 
partimiz bürosunda sa
tılmaktadır. 

Halkımızın bu mü
him fırsatı kaçırmama
larını tavsıye ederiz. 

--
... 
' 

.. 

•· 

,. 
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BozdQğand.a bi,- kooperatif kuruldu 
B~ kzamızda da ekonomik faaliyet başlıyor 

İlçede bu ayın eıt1 ilgilendi
r ici ve okuyulan sevindirici 
havadis, "Bozdoğan ve çe_v-

·resi İncir safiŞ .~<?Op~rati~i.0°İn .1 
koruluşuiu dur dense .yalan. 
olmaz. Bu hus~sta bitirilen 

formaliteden s~nra ekonomi 
· bakanlığının müsaadelerinden ·., \ ._. 

· sonra yönetim kurulunun se-

. ;çi~i için.ı s,aym ,ilbayımızı bu 
amada: ilçemizde , görmekle 
f i!i , çalışın~ dev~esi açılmış 

_··p~Jun~cak~. Bu ise· şu bir kaç 
.' giinüp işid~r. .. ·' .. 
. ·. ' Bozdoğan için 

1
hu hayırlı ve 

· il~eyi kalkındırıcı teşekküle 

olan şiddetli ihtiya·ç bugünün 

konuşma mevzuu değil uzun 
sören yılların öncssinin dir. .. . 

: . Yılda gen~l üretim içinde 
yurdun içinde yüksek bir kı-

- . sım incir ürününü yetiştiren 
Bozdoğan için bu teşekkülün 
kuruluşu çok gecikmiş bir 
iştir. b•le. 

Bunu çabuklaştırmağa se
bep olan belediye muhasibi 

Hilmi Karame:ndresi burada 
d a memleket adına övmek 
yerfode bir hareket olur. 

Bozdoğan belediyesinin, ü
züm kurumuna parasız sundu
ğu büyük bir sahada pek ya
kında yapılmasına başlanacak 

incir depolarının yeıpılmayla 
bu sahadaki müsbet çalışma

ya başlanmış bulunacaktır. 

Üç büyük depo, eğer duy
dukl~rımız doğruysa, biri fu
migatoire-tütsü evi, biri, tüt
sülenmiş yani daha taptaze 

gelen incirin kurdu gözle gö
relümezken oldürülerek an-
rıtılanlarına üçüncüsü de üret
menden gelen incirler içindir. 

~emlekette bol bol bülunan 
taştan yapılacak olan bu de-

polar kasabadaki durgunluğu 

kaldıracak ve işlek bir göre· 

Yazan Köycü 
zzilliye gönderilmekte orada 
yapılarak Nazilli adile İzmire 
gönderi mekte ve böylece ha

~itesi kötüleşİirilmekte idi. 
Halbuki incirlerimiz kalite 
ilibarile çok gUzel ve yüksek 
vasıftadır. Esasen bugün bili~ 

nir bir gerçekliktir ki, Nazilli 
bir incir bölgesinden ziyade 
bir pamuk bölge;idir. 'Hulasa 

incir satış koop•atifi ve buna 
karşılık üzüm kurumunun yap 
tırmak üzere bulunduğu de
polar sayesinde diğer yerlere 
göre geri kalan Bozduğan 

bir kaç yıl içinde kalkınma

sını başaracak ve böyldikle 
refaha kavuşmuş bulunaca~-
tır. · 

Esasen Bozdoğan ve sanı

rım üç köyünde kredi koop
ratifi vardır. Fakat bunlar 
kuruldu kurulalı tek başına 

oldukları için istenilen fayda
yı verememiş köylü üretim 
için aldığı parayı başka ihti

yaçlarına harcıyarak eline ge

çen parayı iyi kullanmamıştır. 
Satış koopıatifi, köylüye kre-

di vermekte ele yetgin bir 
ölçü . verecek ve böylelikle 
her köylü üretme nisbeti için 

de para alacak ve bu parasını 
da ancak ~rediden gaye olan 

üretim içio harcamak zorunda 
kalacak ve bu parasını ve iıı

cirliğini ona göre hazırlıyarak 

piyasanın istediği şekilde ürün 
yellştirmeğe çalışacaktır. Bu 

bakımdan, gerek Bozdoğan 

beledi.yesine ve gekekse işin 

kısa bir güre içinde başarll
masını hızlandıran İzmir üzüm 
kurumuna sonsuz teşekkurler. 

İlçede köy kalkınmasından 
bahsedecektim. Bu maksatla 
yazdıgım bir yazıyı bir kaç 

güne kadar bu sütunlarda 

okuyacaksınız. Bu yazım kal

kınmayı su bakımından izah yi hazırlıyacak 1:1ek büyük ve 

hayırverici bir iş olacaktdır. 

Gündeliği 15-20 kuruş olan 
işçilik ücreti depolarda incir· 
ler işlenmeğ başlayınca her 

• etmektedir. Kalkınmayı kül 
olarak yapmak, yapabilme gü-

halde harcanan emeğin kar
şıhğı olacak bir dereceye 

yükslecektir. Bu kanalla ka· 
sabada canlılık ve işl~klik 
hasıl olacak kısaca Bozdağa-

mn kalkınmasını kısa bir süre 
içinde yapmağa muvaffak o
lacaktır. 

Tahminlere göre Bozdoğan 
yılda_ 1,5-2 milyon kilo incir 

vermektedir. Bugüne kadar 
piyasada Bozdoğan inciriri di-.. 
ye bir mahsul tanımamıştır. 

Çünkü toplanan indr Na-

cünü daralttığı için bundan 

vazgeçilmiş bununu yerine 
kalkınma elemanları teker te
ker ele alınarak etüd edil-
miştir. 

Kısaca bahsetmiş olmak 
ıçın yazayım : 

İlçedeki köylerden çoğu, 
köylüce yapılan yollarla biri-

birine bağlanmış ve telefon

dırılmıştır. Biresse köynün yo· 
rulmaz muhtarının çalışmasile 

yaptırılmakta olan köy oku
lunun yapımı bitmiş tahta 
işlerinin bitirilmesine çalışıl

mağa başlanmışbr. Bu ders 

.Memurların nüfüs kayıtları t~kaüd 
işlerinin gecikmemesi için .ha~ır 

·Bulundurulaeak 
Askri subay memurlarla milki memurların nüfus vakaiarı 

hakkında .~ç bakanlık nüfus idarelerine ·mühim bir tamİIİl yap· 
mıştır. memurlara a~t ·niifus kayıtlarının muntazımi:~~ve sari. bir 
şekilde işlenmesi'ni temin edecek nlan butamim şudur: . 

-----------------------" Emelcli y~ . ayrılan askeri veya m~murna , '. .~iife icabı 
subay mem'urlarla \ mülki me- bulunduğu mahalde nüfusa 
muı larılmıza ve bunların öksüz : ta~l1ük .:e-9.e~. ~Q'ğ~~·~·ı-~lüre, 
ve dull~rn~a. ~. aylık ,bağlamak evlenme ve . boşanma vakaları 
husu•·uuda güçl k çekilmemek bildirilen mahallin' ofl.üf.ds: mü-
ve zaru,r~t ~ vıe sefaletine mey- d ür .veya ·' intmurlukiar:..hca 
dan :verilmemek için bunlara k gere en .. . iş~ y:ctpil'Glıktan.•:tonra 
ait muamelelerin ilgili veka-
l 

alakadarların ·esas· nilfuh kü-
etlerce her ' ne kadar •çok ça-

b k 
tüklerimiz<le ·yerli: .öfafal· ·ka-

u ve zamaıımda son·1 erdi~ 
rilmesine çalış1tmakta ise de bu yıtları bulunduklarat .ı'ffi'aha 'ler 
iŞin ·sona · .. erdidlme i ilk önce nüfus müdür ve memurlukla-
nüfus kayıtlarının topul ve bir rma vakit· geÇirmeksiıin;vaka 
arada bulunmamasına ve çı- ilmühaber veya ilaoilannın 
k l k ı • k lastikli -Orrıeklerini ı!müntn~a-
arı ,tca l{ayıt örne !erinin T 

hemen gönderilmesine bağlı- man göndermesin~ ~v.e.ilm~ha-
dır. her veya ilam örneklerini alan 

Bunun temininde ise bir nüfus müdür ve niemurl~rınırı 
çok güçlükl l" rle karşılaılarak 1 dahi ait olduğu ·pıahalh; ·v,eya 
aylar ve hatta seuclerce oğ- köy kütüklerine geçirmesine 

raşıl ığı "halde baz.an bir aile- ehemmiyet vermesi ve "maaş 
nin uüfus kayı tlarını bir ara- bağLıma işinde· Eıe?ı hangı bir 
ya topl ınak imkanı elde edi- taraftan istenilen kayıt öı:nek 
memektedir. lerinin okunaklı yazılarla yazıl-

Bu yüzden bu ailenin aylık ması ve bütün meşruk~tile 
bağlama işi senelere uzayarak çıkarıhp gönderilmesi , ve h r 
sefaletlerine sebebiyet veril- kayıt örneğinde kaza n.üfusu 
mekle beraber· yeis ve ümit- müdiir vt:ya memurun r~smi 
sizliğe düşen öksüzlerin ve mühür ve imzası üstüne han 
dulların yüksek makamlara gi kaza nüsus müdür veya 
müracaatla .sızlanmularını mu- memuru olduğunu öz ve soy 
cip olmalctadır. · adlarile belınıehal yazılması 

işi yolunda. ve vaktinde gö- ehemmiyetle tamim ve tebliğ 
rüp beyhude muhaberelere olunur. 

kapı ~çmaruak ve bunların Umumi müfettişlikl~re, va-
sefaletlerine mahal bırakma· liliklere ve teftiş heyeti' reis-
mak için h~rhangi bir ı::ubay liğine yazılmıştır. · 

GüreŞcileriiniz İzmire gittile~ . . 
' . 

• Baı:arnfı 1 incl Snyfoda

rinin bölge birinciliğini kaza
nan; Hayri ( Aydmspor) Zül· 
fikar ( Karapınar ) Süleyman 
Pala ( Sökespor ) Necati, İb
rahim ve Hidayet (Aydınspor) 
dan mürekkep olan güreş 

kafilemiz dün sabah trenile 
Aydınspordan Sühanın riya-

-setinde İzmire hareket etmiş
lerdir. 

.. Gtireşçilerimiz İzmirde başta 
Izmir olmak üzere Manisa, 
Muğla, Denizli bölgelerinin 
gürşçilerile karşılaşacaklar 

ve orada kazananlar final 
müsabakalarına iştirak etmek 

devresine yetiştirilmeğe çalı

şılmaktadır. 

Emirköy okulu yeni baştan 
onarılmış, modern bir hale 
sokulmuştur. Eklenecek kısım
la ihtiyrca ıkarşı gelecek bir 
duruma gelecekti. 

Sonu yarın 

üzere ankaraya gideceklerdir. 
Çocuklarımızın bilhassa iz-

mir gibi bir kaç senelik bir 
güreş hayatı olan bir , bölge-

nin güreŞçilerininde iştirak 

ettikleri bu müsabakalarda 

çok yüksek derecele~ aİacak · 
larmı ummak biraz hayalpe· 

restlik olur. Bununla beraber 

içlerinde kendilerine bu hu
susta da ümid bağladıkları· 
mız yok değildir. 

Her ne netice alırsa alsın

lar bu sene ilk olarak yapılan 

bu müsabakalara katılabilecek 

bir varlık göstermiş olmakta 

bölgemiz hesabına kaydedile· 

cek bir muvaff akiyettir. Ge

lecek yıllar için ümit kapıları 
çalışanlara daima açıktır. 

Yarın İzmirde güreşecek 
gençlerimize candan muv1lffa· 
kiyetler temenni ederiz. 
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931ıs1cr · ~--=- .:__ "Z" -=-:: -Arfıı-nıaya ijtirik 1çin- ·yu
·~ · Alikante 

· Bombardman edildi 
, Barselon 26 ( Radyo ) -
fra nko kuvvetlerine mensup 
tayyarel~r- d ün sabah on bu-

: ;çokta Alikanteyi boinbardman 
ederek .elli kadar ev yıkmış-

• ~ M • • '• . ; ', ~ 

ilan-· 
Aydın Daim i 
Encümeninden . 

8033 lira 20 kuruş keşif be-

, !ardır. . 1 

deUi Aydın - Cine yolunun 
O ı 675 - 3 + 967 kilometleri 
arasındaki esaslı şose.ta:n;ıiratı 
eksiltmesine talip çıkmadığın· 

dan 20161938 pazartesi gunu 
saat f5 de ihalesi ya.pılmak 

= 25 ölü ve yaralı vardır. · 1 

' r~+~ 1 

Ecnebi konsolosların 
Bir.Kararı 

\f. Aİ1k·a~t~; 26· ı' Rady. o) ~ İn-,, . . 
Wriliz ve Fransız l\onsolosları 
~i'ile diğer · qevletler!n konsolös-

' ~tları Alikanten dünkü bornbar
.edmanı gibi · hacİıseleriıı önüne 
~ 1geçilmesi ' için · hükhmetleri 
. ~ ne:ıdinde' teşebbüte bulunmıya 
\ kar:ır ·vermişlerdir. 
· ...... -~-
\ '· 
. /span.gada. cumhıi-, 
:-.rigetçileı·in muvaf-
; f ahiyetleri 

Paris 26 [Radyo] - İspan 
yada vaziyeti harbiye cumhu

. r iyetcilerin lehine ini işaf . edi · 
yor. 

\ 

Cumhuriyetci kuvvetler t-
ramp mmtakasınd.a arazı ka
zanmğa devam ediyorlar. ile

. ri harkat yavaş fakat emni
yetlidir. 

A. 

a 
Vilayet Daimi 

. Encümeninden 
7705 lira 20 kuruş , keşif 

bedelli Aydın - Çine yolunun 
Dalama varyantında yapıla
cak kaldırım işi eksiltmesine 

j üzere .. bi.t . ay . roüd~etle pazar
! lığa -k nmuşlur·, '" .. ,~. ' 

1

: Muvakkat teminat 6,03 li-
radır. .. 

İsteklilerin vesaikle hu bir 
buçµk ay,. içinde encümenin 
topl_anb günlerinde pnzarlığa 

gelmeleri ve 20161938 pazar-
. . r.' . . r ·, 

tesi günü Si\at 15 de yapıla· 
cak ihalede bulunmaları ilan '. olunur. [538] 
' . 
Aydın tapu sicil 
/Jlu Jıaf ız llğı11dan 

İskan müdurlüğnce 1510 sa
yılı kanuna göre Halikanlı 

Hüseyin oğlu Yusuf ve efradı 
ailesine verilen Kozalaklı kö
yünün Hasan dağı mevkiinde 
su yolcu oğlu Mihalakiden 
ve kayalıkta babuşcu Yorgi 
ve kara Ahmet deresi su 
yoku oğhı M.ıhalakiden ve 
dere 'köyiinde İspirodan ve 
Kır1klar köyünde Böllen başın
den pa pas oğlu · Pandaliden 
metrük beş parça taşıtsızların 
tapu kayıtla rı olmadığından 

sebebi tasarruf mahallerinde 
talıldk olunacaktır. 

Bu yerlerle alakalı olanlar 
varsa ilan tarihinden itibaren 
11 inci günü yerinde buluna
cak memura 621 fiş sayısiyle 
müracaatları. 537 1 

talip çıkmadığından 20161938 
pazartesi günü saat 15 de 

-' ihalesi yapılmak üzere bir ay Teşekllü r 
müddetle pazarlığa konulmuş- Biraderim Ahmed Sarıelcrin 
tur. ölümü dolayısile cen~ze· me-

Muvakkat teminat:578 lira- rasimine ve teessürümüze iş-
dır. tirak etmek lôtfunda bulunan 

İsteklilerin vesaikle bu bir ay sayın dostlarımıı a karşı teşek-
içinde encümenin toplantı gün- kürlerimizin iblağma sayın ga-
lerinde pazarlığa gelmeleri zetenizin delalet buyurmasını 
ve 20161 938 pazartesi günü dilerim. 
saat 15 de yapılacak ihalede Köşk Kredi kooperatifi 
hazır bulunmaları ilan olunur. Direktörü 

[ 539] (540] Hüseyin Sarierler 
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1 Singer Sergisi Açılıyor i 
~ ucuzluk, metanet ve zarafetile dünyaca tanınmış ~ 

1 olan [ Singer Dikiş Makinele] 3 
~ rinin kabiliyetini gösteren ve bilğili öğretmenleri ~ 1: Bayan A YHANIN idaresinde şubemizce açılan kurs- J 
~ ~~ ge;J s~:~~ kıdarının hazırla~ıkla~·-~u çok z~üzel ~ 
& ~ e~ / k paza~te~i kı~n~n e~. •tı. ar~~ ır~at €1 
~ an ası arşısında i a a acı ıncı og unun us- ~ 

~ tündeki atölyemizde bir hafta müddetle teşhir edi- ~ 
~ lecektir. Sayın Halkımıza ilan olunur. ~ 

1: SİNGER DİKİŞ MAKİNELERİ KUMPANYASI ı 
~ AYDIN MÜMESSİLLİGİ . ~ 

laıeııtmnullllJıııtllllıı 1ılUlı1nıDıı.ılıııllllıııılllııııııDıııılıılıılııılııllbıılıılıılııılıılııiıılıılıılı.d 

~ydıiı sulh 
·Hakimliği satış 
Memurluğundan: 

•• • • 1 ı 

Hissedar : Aydın zafer ma-

. . ~ . 

hallesinde İbrahiıiı" liızi Hat ice· 

kan1a yazılı kıymetin %7 ,5 nisbe-
1 tinde' pey ·akçesi ·vefa ·1 milli bir 
bankanın teminat mektubu •tevdi 
edilecektir. 124 ';:. 

3 -, ipo.tek sahibi alacaklıİarla 
diğer alakadarlarm ve irtifalt. hak-

. ' 
kı··-sahi.,lerinin gayri menkuluze-
rindeki haklarını -hususile faiz ve 

Hissedar: Aydın meşrutiyet -~~s'rafa· dair r. .• oİan iddialarını 
mahallesinde Hüseyin kızı·Ha- {şö'u'· ilan tarih!ıi<len : i~ibar·~ 20 
nım Ayşe namı ·d ığeri Keziban gün içiride evrakı ·nı~sfüteleyiyle 

.. ~ . .t- • 

ve domalan· köyünde Hasan birlikte bildirm-efürl · 'i'cll.p : .Pder. 
kızı Fatma ve' zeytin köyün- ·Aksi halde·haklan tapu eicÜiyle 
den Mehmed kızı Esma ve sabit olmadıkça satış bedelinin 

p~yl~;ısında!l hariç k~hrlar. · ; 
Gereniz köüünden Hüseyin :4 _ gösterilen günde· krtırma1.a 
oğlu· Mehmed Yanık ve Hü- '! iştirak edenler artırma şartnarn!
seyin oğl ll Kerim Yanık ve ' sini okumuş malumatı almış ve 
Hüseyin kızı Ayşe ve Yusuf bunları tamamen · kabuJ etmiş ~d 
kızı Hatice. · "ve itibaıı: olunurlar. : 

Satılan gayri menkul: Ta- 5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa ba~ırıldı~

pun_un K~tük 1~f5 ,pafta ~Q ~ ıt:aiı son:ra en çok,, ar~ırjlna( ihale 
parkal 8 de kayıdlı Dilim kuyu.: l edilir. Am~aK artı~mk· bedeli_ mu• 
su mevkiinde 64 76 metre mu- ham men kıymetin. ' ,-ô 75 şinL bu'ı. 
rabbaı bağ yeri. ' .. ! ~maz .veyal satış~ j.steyen~ a~cağı~ 

na rüchanı olan diğer ·alacaklılar 
Hududu: Ş:ırkan 9 parsel ki bulunup ta bedel bunların o gay~ 
sahibi sened bahçe, yeri gar- . ri menkul il~ temin edilmiş alar 
hen yol şimalen yol ceiıub~lı:· - caklarının· ı mecmu;ıiıl:İa'°ii fazla~ 
nalbant kızı Fıtnat ile çevrili. çıkmazsa en çok artıranın teah· 

Kıymeti : Yüz liradır. hüdü baki kalmak üzere artırma 
1 onbeş gün daha temdid ve onbt-

2 -:: Tapunun 1826 kütük şinci günü aynı saatta yapılac~k 
20 pafta 9 parselde kayıtlı artırmada, bedeli satış isteyenin 
Dilim kuyusu mevkiinde 2710 alacağı~a ruchanı olan diğer ala-
Metre murabbaı bahçe~ir. . caklıların o gayri menkulle temin 

Hududu : Şarkıın lôsmen edilınis alacakları mecmuundan 
, yol kısman Nalbant kızı Fit- fazlaya çıkmak şartiyJe e,n çok 

artırana ih.ale edilir: Böyle bir 
nat garben 8 Numaralı parsel bedel eld~ 'edilmezse ihale yapıl 

· ki sahibi senet cenub'en nal- · maz. Ve talebi düşer . 

,bant kızı Fatma ıle çevrili 6 _ Gayri ,menkul keJıdisine 
Kıymeti: Temamına yüz lira. ihale olunan kimse derhal yeya ve-
Yukarıda cins ve kıymetleri rilen m~hlet içinde parayı vermezse 

yazılı. jki p,arca gayri menkul ihale kararı bozularak kendisin-
şuyuun i~alesi için açık artır- den evvel en yfiksek teklifte 
ma ile satışa çıkarıl~ış.tır. bulunan kimse arz etmiş olduğu 

bedene alınağa razi olursa ona 
-Üstünde bırakılma muamele- razı olmaz veya bulunmazsa he-
si 5171938 tarihinde salı günü men on beş gün müddetle a~tır-
saat 16 da Aydın icra daire- maya ' çıkarılıp en çok artırana 
sinde bu iş için tayin olunan ihale edilir. İki iha~e arasındaki 
satış memuru tarafından ya· fark ve geçen günler i\İn yüzde 

- beşten hesap olunaçak faiz ve 
pılacakhr. Temdit artırması 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
20171938 tarihinde çarşaııba kıilmaksızrn memuriyetimizce alı-
günü~~r. Ve aynı saattedir. · ı cıdan tahsil olun\\.-. M~~de . (133) 
. 1 - işbu gayri menkulün artır- İki gayri menku~ Yuk~rdn 
ma şartnamesi Han tarihinden 1 gösterilen 5 I 7 I 1938 tarihinde 
itibaren 37 I 579 numara ile 1 Aydın icra memurluğu odasında 
Aydın icra memurluğunun muay işbu ilan ve göterilen artırma 
yen sayısında her kesin görebil- şartnamesi dairesinde satılacağı 
mesi için açıktır. ilan olunur. (534) 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler ' işbu 
11artnameye ve 37 579 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

lmtiyu aahibi ve Umumi Neşrlvat 
Mildürü ı Etem Mendre11 

Sa.-ıldığı yer 
('. H. P. Rasımevl 

Muğla İnhisarlar Müstakil 
müdürlüğünden 

Muğla inhisarlar müstakil müdürlüğü anbarında mevcut 
2035 balyada ] 13187 safi kilo yaprak tütünün Muğla anbar
larından marmariste vapura teslim ediımek şartile nakliyesi 
19151938 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle açık eksilt
meye konmuştur. 

Kati ihalesi 2161938. Perşenbe günü saat 15 te müstakil 
müdüriyet merkezinde tc:şkil olunacak ihale konıisyonu tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her 
gün her saatte idareye müracaat eylemeleri ve münakasaya 
iştirak et mek isteyenlerinde muvakkat teminat akçesi olarak 
75 lirayı ihaleden bir saat evvel veznemize teslimen alacak
ları makbuz mukabilinde komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. [526] 22 25 28 1 

' 
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OPERATÖR 

fh. Nuri Erkan 
)-•. l • 

Mel.öt hutaaesi etki operatCSrl 

·!İtaria tip \fakiilteıi hastaneleriaden mezun 
l . ) ' , ... ~ "' '. 
lstaa1'ulclao dönmqtGr. Hastalarını ~er ~..un labüatü 

~~·~· ~adar Park k&11111ada 'yeni y'ap~rdıta eriılde 
kabal eclet. 130 

Heigiih· sa'.bahtan akfama rcaaar 
hastalannıkabuleder 

1 Babne~ : ' &Jediye karşisı 
260 

V. Kültür 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy· 

metli bir örneği olan AYDIN 1 ARİHİni Aydında Belediye kartısında 
· Süleym~n Gezer, lstanbulda Remzi kütüpbaneainden tedarik edebilir

siniz. 
Aydının bütün tarihi malu111atrndan batka coğrafi tabii maluma. 

unı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 
Yazanlar. ASAF GÖKSEL. HiKMET ŞÔLENER 

Her Ayclınluı.m llu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiı. 
Fiab 250 kul'Qftur. 
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D DOKTOR a ~ 

S MÜNİF 1. ERMAN . • 
• MEM~EKETMASTA~~~ • 
~ fiotum, Kadılı baıtabklan miitebUal• '411 

i 
~ Operat8rü 

Hutafaruu her giia Park karşısın~ llay HUiiili ~ 
lib. erinde kabul eder. 466 

Muayene .. atleri : 1abah 7 • 8 • 
... Öğleden aonra 3 clea ·ıt11ıiarea ~ 
•AiıMJa ... ılıA6861 
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BAKTERİVOLOO 

Doktor Şevket ~· 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hiildimet · caddesintle Ha'ft Kurumu kaqasındaki 
muayenehanesinde, hergün uat yediden aekiıe n 
içten yediye kadar bastalanm kabul ~e tedavi 
eder. Her tilrlii kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
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[•l SELAHETTİN ERAY 
t!j EŞREF ERMAKAST AR 
~- VE .... ~ . 

l
t!j KADRiYE ERMAKASTAR 
+] Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her modeJ ve ·tipte 
:~ Bayan ropları ve tuvaletleri 

C•ı DIKIMEVI 
[•+ Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden den 
~ verilir ve az zamanda yetiştirilir. ·· 
[tl ADRES: Türk Hava Kurumu ittisalinde No :S 
[•J [ 491 J 
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AYDIN 
ilin,• her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


