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938 Büdçesinin ilk tedrisat müfettişleri umumi 
• 

Kabulü münasebetile söz alan 
Bay Celal Bayar 

Önümüzdeki ;eneyi hükumetin bir iş yılı saydığını 
-büdçeyi titizlikle tatbik edeceğini söylemiştir 

muvazeneye geçıyor 

Ankara 28 (A. A.) - 86-
yGk Millet Meclisinin dünkü 
toplantwnda 938 yıh varidat 
ve masraf büdçelerinin heyeti 
umumiyesinin ittifakla kabul 
edilmiş olduğu riyaset maka
mı tarafından bildirilmesi üze
'fİne aöz alan Başvekil Celal 
Bayar# önümüzdeki seneyi 
bükümetin kendisi için bir iş 

Adliue memurları 
arasında -···-

Haber, aldığımıza göre Ad

-liye Vekaleti bakim ve müd- 1 

·dei umumil~ . arasında yapı

lacak nakil ve tayinlere dair 
hanrladığt bir kararname 

projesini Baş Vekalete ver
vermiştir. Kararname bugün
lerde yuksek tastikten çıka-
<:akhr. Bundan başka Adliye 

Vekaleti Haziran ayında bü· 
Yiik mikyasta nakil ve tayin· 
ler yapacaktır. Bu husutaki 

l<ararnemenin hazırlanmasına 
baılanmııbr. 

1936 - 937 yıllarında terfi 
sırası gelmit olan müddeiumu-

'l!Iİ, hlkim ve hakim sınıfına 
nıenıup olan adliye memurla

ruun terfileride önümüzdeki 
ay içinde yapılacaktır. 

Halkevi lıöfe.i: -Bugün: 

1 - Öğleden evvel vo
leybol öğleden sonra da 
futbol lik macları devam 
edecektir. • 

2 - Saat 20 de Alman· 
ca dil dersi vardır. Bu 
ders son derstir. 

Yarın: 

3 - Saat 17,30 da Yö
ıı,t· k ım urulu toplanacak-
tır. 

4 - Saat 17,30 da Boks 
dersleri vardır. 

Bu husustaki kanun projesini bütçe encümeni 
tekik etti 

yıla saymakta olduğunu ve 
büdçeyi, kamutay heyeti umu-
miyesi tarafından vaki irıad
ları nazarı dikkate alarak bü
yük bir titizlikle tatbik ede· 
ceğini söylemit ve bildçenin 
bu suretle kubuUinü hükumete 
karşı itimadınizin bir nişanesi 
olarak telakki ediyorum de
miştir. 

hk tedrisat mllfettişleriniD 
umumi muvazeneye alınmala· 
n hakkındaki kanun projesi 
bütçe encümeninden geçmiş
tir. 

Projenin ilk maddcsile vili· 
yet hususi idare bütçelerin
den maaı almakta olan ilk 
tedrisat müfettişleri umumi 
muvazeneye aiınmışlardır. 

Bütçe encümenin tatil etti
ği kadro cetveline göre 15 

1 ilk tedrisat müfettişi 70, 30 
tanesi 55. 50 si 45; 80 ni 40; 

8. Çemberlayn 

Avam kamarasında Türkiye ile yapılan anlaş
maları İ7. ah etti 

Londra 28 [A.A.] - Avam 1 de imi edilmit mel ihracı 
marasının dünkü toplantısın- için 10,000,000 İngiliz liralık 
da ingiliz Başvekili B. Çem- kredi açılmasına, diğerinin 
berlayn, Türkiye ile üç anlaş- iki memleket arasındaki tica-
ma imza edildiğini ve bunla- ri va klerink anlaşmasına dair 
ra ait kanun liyıbalarının ya- teknik bir fiil ilavesine üçün-
kında Avam kamarasına tev- cüsünün de Türkiyenin İngil-
di edileceğini bildtrmiştir. terde kredi ile harp gemileri 
Başvekil Çemderlayn bu an- ve harp malzemesi siparişine 
!aşmalardan birinin İngiltere- ait olduğunu ilave etmiştir. 

• 
Sovyet Rusya 

Türkiye için bir konser tertibetti 
Konser bu akşam 18-30 da Radyo ile 

neşred lecek 

Moskova 28 [ A: A. [ - Turkiye için 29 Mayıs akşamı 
Radyo ile neşredilecek bir konser tertip edilm1,tir. Bu kooser 
29 Mayıs akşamı Türkiye saatile 18'30 başlayacaktır. 

Konser 19 metrede V.R, 95, 86 ve 85124 metrede V.R 59 
Moskova radyolarile yayılac~ktır. 

Fransız H. nazırı 
-~

Eylôlde Ankarayı 
ziyaret edecek 

Paris, 28 ( A. A.) - Frasa 
haric!ye nazırı B. Boney Eylül 

zarfında tayyare ile doğrudan 

doğruya Ankaraya giderek 
Türkiye bükimetioi resmen 
ziyaret edeceğini bildirmittir. 

Çekoslovakya 
Alman hududuna 
Askeı· tahşid 

Ediyor 
PraSt" 28 [ Radyo ] - Deyi 

meyi gazetesinin muhabiri bu· 
dud boyunda Çekoslovakya 
tarafından bir çok ask tabşid 
edilmiş olduğundan vahim ha
diseler çıkmaaının muhtemel 
olduğunu bildirmektedir. 

90 nı 35 Ye 120 si 30 lira 
1 maaı alacaklardır. Y ekiaa 

385 dir. 
Proje yiiriirliiğe girmesin

den aonra ilk tedrisat milfet
tiıliğine tayin edilecek olaa 
lannGazi terbiye: enstitüsünden 
veya ecnebi memleketlerinde
ki mümsil mekteplerden me
zun olmas fart olacakbr. 

ilk tedrisat müfettişleri. 
evvelii stajyer olarak tayin 
edileleceklerdir. Stajlannı ma 
vaffakiyetle yapmıt olanlar 
doğrdadan doğruya müfeztif
liğe geçirilecektir. 

Staj sonunda muvaffak ola 
mıyan veya müfettişlikte kal
maları Vekaletçe uygun ga
rülmiyen müfettişler menşele
rine göre tayin olunabilecek
leri okulların öğretmenlikle
rine müktt a!p maaşlarile nak
lonulacaktır. 

Bugün vazife görmekte 
olan ilk tedrisat müfettişleri
nin bu kanun mucibine umumi 
muvazeneye alınacaklarla ba 
kanunun . meriyetinden evvel 
tedrisat müfettitliği yapmlf 
olupta mefettişlikten ayrılarak 
yabancı memleketlere tahsile 
gitmiş ve tahsilini bitirmit 
olanlardan tekrar ilk tedrisat 
müfettişliğine teyin edilenle
rin 1683 numaralı askeri ve 
mülk• ·tekaüt kanunnn neşrin· 
den senra hususi idarelerde 
geçen hizmet müddetlerini 
mütekaitliklerine sayılacaktır. 

Aydın Kızılay şabesl 
merkeze 1000 lira 
daha gönderdi 

Haber aldığımıza göre Ay· 
dın Kızılay şubesi Kırşehir 
felaketzedelerine ikinci yard
dımı olmak üzere dün anka
ra kızılay merkezine 1000 lira 
daha göndermiştir. 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Agdın kızılag kuramandlUI: 
Lira K. 

j 2539 6 Dünkü yekun 

5 Tüccradan Hasan Sa
buncu oğla 

2544 6 Yckün 

' 
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il 'iÇınden röportajlar: Bozdoğan mektupları . , 
Dalamada 

O. Becerik 
İlbay ve Parti başkam son 

tetkik· ve teftiş gezilerine Da
lamadan başladı . 

Dalamada köy sandınğınıo 

yaptırdıği ilkokul binasının 
ilk kat duvirları çıkmış beton 
klsrlıının inşasına başlanmak 

· üzere inşaata muvakkaten 
ar.a verilmiş. 

Bu güne kadar yapılan in
şaata 3746,5 lira harcanmış .. 
Bundan 2420 lirasıni köylü taş, 
kum getirerek temin etmi~ 
1326,5 lirası da köy sandığın· 
dan verilmiş .. 
· 938 yılı cöy büdçesinden de 
bu inşaat için 2118 lira ayrıl
mıştır. 

On bin liraya mal olacak 
olan bu okul inşaatının yarısı 
7215 lira yıllık büdçesi olan 
D alama köyü iki yıllık tasar
rufundan yapmış oluyor, 

Bunun önemini daha iyi ve 
etrafı~ belirtmek iç.in Dalama 
köyünün yıllık büdçesini tle 
alalım . 

Dalama köynün 658 kadın, 
614 erkek olmak üzere 1272 
nüfusu vardır. 

Köy halkının bir yılda öde
dikleri Devlet ve hususi idare 
vergi yekunu 5641 liradır. 

7215 lira tutan köy geliri
nin 2488 lirası salmadan, 2205 
lirası hasılattan, 1366 lirası 
imceden kalan 1156 lirası da 
muhtelif gelirlerden elde edil
mektedir. 

Masraf kısmı de şu suretle 
taksim edilmiştir. 2594 lira 
idari 520 lira zirai, 2128 lira 
kültür, 692 sağlık, 534 lira 
bayındırlık ve 758 lirada tür· 
lü masraflara verilmiştir. 

Bu o demektir ki, köyün 
bütün hayatı ve mübrem hiz
metleri durmadan yürüyor. 
yapılan tasarrufla da köy mo· 
dern bir okul binası kazanı· 

yor. 
Köy kalkınma davasının 

yürüdüğüne ve yürüdüldllğüne 
Dalama köyü en canlı bir mi
aal olmuyor mu? 

Hemen ilave edeyim ki, Da-
lama kamununun köy ve köycü

lük işleri her bakımdan en iyi 
yürüyen kamunlar arasında 
yer almaktadır. Kamunbay ve 
arkadaşlarını tebrik etmeği 
yazife sayarım. 

Kamunun 14 köyü var. Dalama 
köyünde okuma çağında 250 
çocuktan 11 O nu okuyor. Okul 
tamamlanınca hepsi okuyacak. 
Oç köy merkezi olan Alaolıda 
150 çocuktan 54 u, beş köy 
merkezi olan Karahayıtte de 
300 çocuktan 96 sı okuyor. 
Kalan köylerde ayrı bir birlik· 
le birleşerek okullarını yapa-

-----------------------Bozdoğan da mulıit itibar.ile ziraat endüs-
trisi pek miisaittir 

Burada modern arıcılıl , ipek böcekçiliği me-~:va
cılık geniş ölçüde·: ınkişaf ede bilir ' 

. a---------------H aydere su arığı: l göremeden beklemek zoranda 
Hayderede üç· y·ı!dır çalışı- · ( kalmaktadır . . : .. . . .· 

larak bitirilen köy arığı çev- Gençlik ve spor bayramı: 
reyi cennete çevirmiş kalkın- 19 Mayıs geçlik ve spor: 
mada büyük bir tesir yapmıştır. bayramı kutlulanmış ve ilkokul 

Koylüyle; eskiden Haydere- eğrencileri ve kültür isyan-
de açtırdığı arıktan ot ürü · tarafı ndan bu günün önemi 
şahsi arık sahibi olan bir te HarÜZ' ettirilmiş ve halk ay-
fabrikatör arasında a<lliye}İ, dınlahlmıştır. 
köylüyü, uğraştıran anlaş.. Hafte içinde ilk okulun yıl~ 
mazhklar ç kmıştır. Bunla- lık müsameresi verilmiş, ve 
rı önlemek içi.1, 831 sayılı ve büyük bir başarıyla sonuçlan-
ve 1926 günlU sular kanunun dırılmıştır. Çocukla"rımızm gös-
verdiği salahiyete idayanarak terdikleri parlakbaşan övülme 
hususi bir m::ıhiyet taşıyan ge değer bir kıymet taşımak· 
müteşebbis fab-ikatörün arı- tadır. Öğr~tim kurulunu ve 
ğıoın istimlak edilerek köylü- ve başöğretmen Osman Ona-
ye maledilmesi çok hayırlı dı takdirli! yadetmt:k bir 
bir hareket olacaldır. Böyle- borçtur. 
likle esasen müteşebbisinin iyi 
niyetle açtığı bu arıktan do
ğan anlaşmazlık1 ar ortadan 
kalkacak ve dolayısile bu yüz
den ikiye ayrıJan kö) lü biı li
ğe kavuşmuş bulunacaktır. 

Bunu içiden gelen bir istek
le beklediğimizi açıklamakla 

memleket ve ulusa karşı öde
mekle mükellef bnlunduğumuz 
borcu edemiş olacağız. 

Hagvan sayımı: 
İlçede gönle ce süren hay

van sayımı bitmiş, arazi yazı
mı daha önce sona erdirilıı.iş 
bulunulmaktadır. 

C. Mu. U. Muammer Bahşi 
salahiyetle Muğla asliye ceza 
hakimliğine gitmiş fakat ye
ri ne kimse J.. imse gönderilme
diği için bu bakımdan ilgili· 
lerin işleri çoğalmıştir. Yük
sek adliye bakanlığmm ihti
yaca karşıhk vermek için ilçe
ye bir C. M. U. si gönder
mesini bilhassa rica edeceğiz. 
Bu işi vekaletle gören başka
tibin noter muavini ve başka
tip oluşu işlerin düzelen gö
rülmesine engel olmakda 
meşhud suçun oluşu halinde 
bir mahkeme iş görememekte
dir. Eshabımesalih de işlerini 

cak. Alanlı ve Karahayıt 

okullarının da yapı malzeme

lari hazır, inşaat başlamak 

üzere.. Bu okullar tamamla

nınca, Dalamada okuma da
vası eksiksiz yürüyecek ve 
yürüdülecek .. 

Yıllerca belediye teşkilitı 

bulunan Dalama ve Karaha

yıtın köy kanunu tatbik edil
dikten önce ve sonraki du
rumları mukayese edilince ne
tice köy kanunun lehine oldu
ğunu, bu köylerin dünkü ve bu 
günkü durumları belli olur. 

Ziraat endüstrisi: 
İlçe tabiat i .:abı modern 

arıcılığa, ipek böcekçiliğine, 

meyvacılığa şebzeciliğe çok 
elverişli olmakla beraber köy-

lii eski inanışlarına kapılarak 
bunlara önem vermektedir .. 

ç .. vrede, köylünün yıllık ge
li. ini artırmak için bu husus
larda çalışmak geregine işa
ret etmek, bunların biran ön
ce varlığa doğuşunu istemek
tir. 

Bunun için ilk yapılacak iş, 

eseaen geniş ölçüde yapıl
makta ol<m arıcılığı moderni
ze etmek ve çevre aracılarına 
modern arıcılığı öğretmek ve 
yaymaktır. Bum n için 55 lira 
gibi küçük bir s~rma' eye 
ihtiyaç vardır. Bununla Trak 

yadan Dadanblad arı kuvan
larandaa bir örnek getirip bu
rada bu örenğe göre sayıla

rını çogaltarak köylüye dağıt
mak ve savaş yapılma ihtiya· 

cı karşısında kalınan eşek 
arıları ve arı kuşlarını telef 
etmek için esaslı önlemeler 
almak gerektir. Bunun için 
eşek aralan ile savaıta arı 

kapanlclrı getirtmek, mazot 

tedarik ederek eşek arısı yu
valarını mazotlamak ve bu 
savaşa bütiin köylüleri mec• 
buri olarak katıltmak lazım
dır. Bunlar yalnız balarılarını 
değil, incirleri ve tatlı olan 
her şeyi telef etmektedirler. 

İpek böcekçiliğini yaymak 
ve bununla uğraşanları genif 
ölçüde bu iş üzerinde çalıştır
mak için gerekli tedbirlerin 
almması zaruridir. 

Meyvecilik ve sebzecilik, 
suyu ve tabii kuvvetleri elve
rişli olan ilçemiz için üzerin
de esaslı durulacak geniş bir 
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Elazığ ve Diya.rıba
kır bölgelerin,,de 
zelzele 

Ulus refikımızın yazdığına 
göre bir kaç gün evvel saat 
3 ile 4 arasında Elazığ vili
yeitiaiıi Palo kazasında 14 
saniye devam eden bir zelzele 

·.ol muştur. Zelı-eletl~hı -Knrabi
gan nahiyesine baih termal· 
köyünde üç ev. kısmen yıkıl
mış, 7 evin divaiları çatla-

mıştır. Başka bir · zarar olma
mıştır. Çap.ıkçurda pa 20·20 

. de hafif bir. \ zetz'clt! ·kayde
dilmiştir . Diyarıbakır vilaye
tinin Hani m:ntakasında 23.10. 
21 ve 1,20 dç , o,,mak üzer..e, 
üç zelzel · oimuştiır: • Zelz~ıe-./ 

ı ,. 
le bir zarar · yapm.ami~tır~ . ': 

Bingöl vilayetiqin .~e.•ıç .ka
zasına bağh VaJer na~İyesi-

. ' ' 

nin Kırnas köyün~ eli~ · H~:-
~uz mezraasında da zelzele 
olmuştur. Bu zelzelede · Mez~ . .. ; 

reanınlSOOmetre mu~abbamdaki· 
bir kısım arazı~ ] 7 santimet
re bir çöküntü ve aynı ara"zi 
meylinde 33 santimetre 1 bir 
akıntı husule gelmiştir.Mal ve 
can zayıtı olmamışlar. 
- --=:;;;;;;;;;=...;::; --~===~ 
mevzudur. Bunun için dut 
meyveli fidanl arın getirilerek 

köülüyü teşvik etmek ve bah
çelikler ku:-durmak lazımdır. 

Ndekim bu alanda bilhassa 
Yenipazar çok muvaffak ol· 
muştur. Bu esasen pamukçu 

olan Yenipazarlıların yıllık: 
gelirlerini artsırmış onları 
refaha kavuşturmuştur. 

Pamuk deyince ötedeuberi 
dokunmak istedigim çok ente
resan bir muvzu hatınma 
geldi : Yenipazarda bir pa
muk satış koopralifi kurmak. 

İncirci olan Bozdoğan incir 
satış koopratifini kurmakla 
iktisadi ve zirai teşkilatlan-

mayı kısmen tamamlaınlf 
oldu. Y enipazarda kurulacak 

pamuk satış koopratifile ayni 
zamanda bir pamuk yetiştir
me bölgesi olan Bozdoğanlı

lar da pamuklarını değerlen· 
dirmiş ve şuna bunu malları
nı ucuzca kapbrmamış ola-

caklar.Bu kanalla ellerine keçe 
cek paaa ile kendi durumlan-

m daha kuvetle kılmış ola
caklardır. Bunun pamuk Ye

l"İpazar için bir zaruret, şid
detli bir ihtiyaçtır. İlgilerin 
bu hususta faaliyete geçerek 
bu iş üzerinde çabştıklannı 

görmek sevinilecek en büyük 
hadise olacaktır. 

K6ycü 

imtiyaz sahibi ve Umumi Netrl1at 
Müdürü : Etem Mendrea 

Baaıldtğl yer ı 

C. H. P. BaaımeYI 



·ilin 
~gdın t{ıpu sicil 
Muhafız lığınd~n 

Eskidenberi. ~skici . Şerif 
·Alinin temellükü. ~lt~~da iken 
elli sene: evvel ölmesile karı

sı Fatmaya ve anın da ölme· 
sile diğeı:. ve.resesine kaldığı 
bildirilen ve ha suretle tescili 

Birci köyü ihtiyar heyetinden 
· t~st~kan ve.rilen ilmühabe.rle 
•
1istenilen mezkur ı öyün köy · 

'.civarı mevkiinde doğusu Bir
cid~n hacı hafız Mustafa ba
tısı yol ve dere kuzeyi yine 

,yol güneyi Bayram oğlu Ali 
'Sınırlı zeytinliğin t_apu .sicil
~inde kaydın buluamadığından 

'senetsiz tasarrufta kiyasen 
fsebepleri hakkında inceleme 
yapıiinak üzere ilan tarihin
den 11 gün sonra yerine me
mur gönderilecektir. 

Bu zeytinlik üzerinde ayni 
liir hak iddiasında bulunanla
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak keşif memuruna 
yahutta bu müddet için de 
t?PU sicil muhafızlığına 933 
fişi sa} ısile müracaat eyleme-
leri ilan olunur. 542 

ilin 
Aydın hususi 
muhasebe 
müdürlüğünden 

Saray içi mahallesinde ar
k'ası Cazım hoca, sağı Gazi-

paşa 11 ci sokak, solu Cemal 
bey <!rsasile mahdut 96 metre 
ınurabbaındaki hacı Ömer 
karısı Emir Ayşeye ait arsa 
vergisi borcundan dolayı 311 
sı 938 Salı günü saat 15 te 
il idare hayetince müzayede
ye çıkarılacaktır. Taliplerin 

mezkur günde idare hyttine 
bu hususta fazla tafsilat al
mak istiyenJerin hususi muha
sebe müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 500 

13 18 24 29 

Aydın hususi 
muhasebe 
müdürlüğünden 

Hasanefendi mahallesinde 
önü Sinan oğlusokağı. ~rkası 

Şükrü evi, Sağı Durmuş evi, 
solu Hasan evi ile mahdut 
161 metre murabbaıodaki bak
kal hacı Latife ait arsa vergi 
borcundan dolayı 31151938 
•alı günü öğleden sonra 15 te 
il idare heyetince müzayede
ye çıkarılacaktır. Taliplerin 
mezkur güode idare heyetine 
bu hususta fazla tafsilat al
.mak istiyenlerin husnsi muha
sebe müdürlüğüne müracat-
lan ilan oiunur. 501 

13 18 24 29 
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~ [ s· o·k· . M' k. 1 ] ~· ; Bundan: ! otu;:; ·.&ene.! kadar ~-· .oıa~ ınger ı ış a ıne e __ :.._r:-__ ". e.ı d·ı~·...ı h 
ıs-· --" · evv i(qası a ı ~~n.", aricen 
~ rinin kabiliyetini gösteren ve bilğili öğretmenleri ·~ .:v·e. a,diy.e~ .s:ı~lp .. ~Jqı.ak, ·SU.r:~-
~· ' Baya~ A YHANIN idaresinde şu?emizce açılan kurs-· ~ til.e , t~bakh ~ ,.mah~ ll-tı:iiıde·n 
~- ta genç Türk kızlarının haz.ı.rlad~klaı-ı bu çok güze~ :g: . ay~n, oğuÜ"-r~ndan:;M)lbmd Ali p: işler 30/51938 pazar.tesi gihündeıi . iti~ar~n Zir:at · ~. oğlu hahçıvan,Abmedin tasar-
~ bankası karşısındakı bakkal hacı Cıncı oglunun us- ~ r~fu albodş. bulunduğu . bildi-
~ tündeki atölyemizde bir hafta müddetle teşhir edi- ~~ rilen ve bu kerre. adına , tes-
~ lecektir. Sayın Halkımıza ilan olunur. 41 ~ili ~~ten.ile~ .~ypı~1n· :·g~fi~ler 
: SİNGER DİKİŞ MAKİNELERİ KUMPANY .ASI s mezarlıği ~evkiind~ dqğusu 
~ AYDIN MÜMESSİLLİGİ 541 =_ semer~i .Ab:ne~ . . ç~~ş: batısı 
tf-_,, .ıllı •• ıflı. .ınıı Jflı. ıı.. ''"'• .ınıı 1 .ıırıı _.ı~ yol. ,ku!eyi sah. ib_i ~_. eı;ı,~~ gün.e-91111ıii:ıı·1•1n1111'l""·,ı,'1ıı1'11'19ıı11ıtııl~111IDıııılil!ıulııııll!ı!ı1!li1 ıU!l!ıııtl·ıaJl.~ ı~!ıwılı ıılııııı lW&ıuciııı~ı:lılı.11;11.uılllil ıw1"11.·ti. ,, w ı..iill u.w lW!I illjjj yi semerci I-Jalil . il sm~ih tar-

1 d · I ·"' · d la ile yi~~ · ·b~':'~la~ 35· s~nc Aydın Be e ıye reis ıgın en : kadar evvel balcılar mahalle-
"' •• J' 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve bedeli muhammenleri yazı- sinden tabak Halil lbrahini-
lı belediye akaratlarmın 1 Hazira'n 938 tarihinden itibaren deri ve y'iiıe · diğer'. parç.asıda 
birer yıllık icarları açık arttımaya konmuştur. bun.dan 3Q sene kadar evvel 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek üzere yazı işleri Balcılar mahallesinden Çakır 
Ahmed kızı Emetullahtan ha-

müdürlüğüne, arttırmaya işti. ak için bedel! muhammenlerin ricen ~e ·~diyen satın alındığı 
yüzde yedi buçuğu tutarında muvakkat teminatlarile 30 Mayıs bildirilen ve bu suretle rıiu-
938 Pazartesi günü saat 15 te belediye daimi encümenin mu- maileyh Ahmed adına tescili 
racaatları ilan olunur. Yeniköy .ihtiyar· heyetinden 

Bedeli muhammeni 
· Ura Cinsi 

421 Baraka 

250 " 
200 Apartman 

200 " 
200 " 

32 dükkan 

Mevkii 
İtasyon köprüsü başında 

" " Orta mahallede 
,, ., 

" " Hükumet bulvarı 10 uncu s· 
30 it " " " " " [5101 15 19 24 29 

il daimi encümeninden: 
Miktarı 

Cinsi Azami Asgari Kıymeti Tamiratı 

Kilo Kilo Kuruş Lira K. 
Yulaf 18067,5 15067,5 5 67 75 
Ot 29565 25280 3 66 52 

Aydın, Söke ve Nazilli aygır depoları . ıçın yukarda yazılı 
yulaf ve ot açık eksiltme suretile alınacaktır. ihalesi 6161938 
Pazartesi günü saat 15 te il daimi encümeninde yaplacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin encümen kalemine müracaatl.:ırı. 

21 25 29 2 (523) 

Çine icra 
Memurluğundan 

Gayri menkul mallarıo açık 
arbrma ilanı 

9381226 
Alacaklı : Çine arap hisa

rından İsmail oğlu Memhed 
Borçl ıı : Bu köyden ve hacı 
musalar mahallesinden koca 
Mustafa karısı Emir ayşe 

Gayri meokulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağ, No: 
Çine arap hisar köyünün di-

bek deresi mevkiinde tapunun 
nisan 1938 gün ve 31134 sa
yıda kayıtlı şarkan bacı Mus
tafa oğlu Mehmed şimalen 
sahibi sened garben haci Ha
san cenuben kmşlık tepesile 
çevrili 100 ağaçlı zeytinliğin 
48 hisseda altı hissesi 

Takdir olunan kıymet: He
yeti mecmuasına beheri üçer 
liradan 600 lira takdir edil
miştir . 

1 - işbu gayri menkulün artır
maş artnamesi 23/5/938 tarihin
den itibaren 226 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısanda her kesin görebil
mesi için açıktJr. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
1artnameye ve 38 1226 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 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. 
Birinci artırma: Temmuzun 5 inci 
salı günü saat 10 %75 şi bul•na
dığı takdh de 15 gün daha temdit 

verilen ilmühaberle : istenilen 
Ova Emiri köyüoün Paşayeri 

(Devan11 4 ·üncü sahıfede 

edilerek 22 temmuz 938 cuma gü
nü ayni saatta ihale yapılacaktır. 

4 - gösterile~ gü~c\e ;ırtı~maya 
ıştlrak edenler artırma şartname- · 
sini okumuş malum~tı almış ve . 
bunları tamamen kabul etmiş ad ' 
ve itıbar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda ' 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma be,deli' mu
hammen 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 mecmuıından fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teab
hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 

ala~ağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacaklara mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale ediJir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 

maz. Ve talebi düşer . 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karuı bozularak kendisin-

den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
ra.zı olmaz veya bulunmazsa he· 
men on beş gün müddetle artır· 
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki 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 menkul Yukarda göste
rilen Temuzun beşinci salı günü 
saat onda Çine icra memurluğu 
odasında işbu ilin ve göterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. (543) 

I 
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mevkimde} doğusu Mehmed 
-çaVQf vereseıi batısı yol ku
zeyi Ahmed güneyi su yolcu 
Mustafa ve bacak oğlu Mus· 
tafa ile çevrili tarla ile yine 
ayni kiyün Hacı Mebmed ku
yusu mevkiiude doğusu yol 
htrbaı Koca .~ebmed kaza.ya 
Hüdayi güneyi yanmağa oğlu 
Mebmed ile sınırlı tarlalara 
aid aiç.ilde bulunan kayıtların 
yerinde tatbiki ve bu kayıt-

lann ifho taııtsızlara aidiye· 
ti tahakkuk etmediği takdir
de senetsiz tasarrufata kıya-

•• tasarruf ve iktisap sebep 
feri baklanda inceleme yapıl
mak üzere ilan tarihinden 11 
gün aoara yerlerine memur 
gönderilecektir. 

Bu tqıtsızlar üzerinde ayni 

bir hak iddiasında bulunanla
rın muayyen günde yerinde 
bulunacak keşif memuruna 
yahutta bu müddet içinde 
tap11 sicil muhafızlığına 635 
fiş sayısile müracaat eyleme-
leri ilin olunur. 545 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Cuma mahallesi altun Taı 
caddesinde mazbut dükkan 
önü camü vakfından 113 met
muabbaı hanenin mülkiyeti 
aubrmaya çıkarıldı. ihale günü 
11161938 cuma günü saat 11 
de yapılacaktır. 83 lira 72 ku· 
ruf ta peyJidir • Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
% 7,5 temioatlarile vakıflar 
idaresine müracaat etmeleri. 

[544] 29 7 12 16 

~~-.. ·~·· .. ~~~·~~~.·~~~~~~~] r-.. ._._ .. ·;::;~:---· ~ .. __ --1ı 
: Dr. Nuri Erkan '!~ 
f Meleket hastanesi eski operatörü ~.] 
• Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun i~~ f !1 lıtanbuldan dönınüttür. Hastalarını her gün sabahtan [!] r.1 akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı eviDde [•j r • ., kabul eder. 130 r·ı 
r1\..._,IJl'.!~J"':'lflll•lefll"!lll'!::llllJl!'.lllll;"'qlll :!llfl' ':!lllll!!~ll'"!fl~!!!'1Jlll".fl ~ ··:ııı~~~·'!.'lll'!:'n~ 
~~~ll~d&~.=.ı~-~~ıi!ı'ıı~~h~h~1:.d ~~ ~:ı~,~-·~ıııeıı 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Ba kımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

,, ......... ırııııııııaııı11ıı11ııı11111PJıuatP••ı••ı ..... ~ 
- DOKTOR 1 1 MÜNİF · i. ERMAN 
i MEML.EKET ... ASTANE&I 
~ Doğum, Kadın hastalıklan mütehassıs 
- ve Operatörü 
p Hastalannı her fiİD P.ır" karfısında Bay Hasan Kimi- .. 
p lin evinde kabul eder. 466 ! Muayene saatleri : ıabab 1 - 8 .ıl!!:i! 
!!§iF Ötleden ıoora 3 den itibaren • 

~~••aalllbııtııa.ıa·tbıtıın.11ııaa.aa~ 
(B~~~·~ıı;ıııı:ıı'P.-rıı,::ıı~ıı,:.ı ı~ıı:-~ı~r~ı~~~·X•SW ,r---... :;;;ı~~'"------, 
t!1 Doktor Şevket Kırbaş r: 
[!C Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
f+; Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
r.1 muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize Ye 
~., 
=s üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 

~ 1 f+1 eder. Her türlil kan, idrar, balgam muayeneleri icra f. 
ttJ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan +. 
f+J Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 1 
f i,\..., .,ll!(ll "lllfll"llfl11"'1111"11fll1"1fl(l l"lqJll"ll 1!11 1~1(jll"!lllll"!Q lll" IQl ll"!lllll:ıılli'!!lliil!:!IJll"~~lt:!lllll'~~:!llf"''!llll""llıı:!lll'!~ 
~:tıı:'ııı~ııı111~ı ıh!iıııı'lrıdlı~dlı:ıııı:.ru~bı~lı:J11~.:ıiııı~ı:ııı..~nı:ıuı~~~ 

~~.-l~ııtı~ıı;.,ıqrıı.:,ıı1ı;uı11;11~.lltl~l':"l~lll!l~l~ı~~P~ll~~!t:.ılllP, ·~lı..ılilliMidllkiilJllıiıidll•••lllllıııliUlıMldll11flU1lı.,1lllhoıllllJıo•iılliı.oıdl1ıoi•ldlııoııd !ııdllllıntllııiilllıı::.ı.:.~·dti' . ~ 

(•J SELAHETTIN ERAY ·~ 
(!j EŞREF ERMAKAST AR • ' · 

~l KADRİYE E~~AKAST AR ı:) 
~ ~ [•J Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model ve tipte ı•J 
r+~ Bayan ropları ve tuvaletleri •l 
C•1 Dl K l M E V I - ~l 
00 00 t•J Hevesli bayan ve baylara her model üzerinden ders [+] 
~+J verilir ve az zamanda yetiştirilir. f+] . 
r+l ADRES : Türk Hava Kurumu ittisalinde No :5 f+.l 

, r•1 f 491 ı f•i 
rı1 .. ı;-111~ıı;ıııı1nı11 ı•" 'll ı~(ı ll"ll('ll"lqllt''l~!ihq()lll"1illl1"1Qli1"'11 11•1j(~P"r.1~"'11111" ... llf"lll11"''•1il1~1i~f~!ı!!'ll~l~-1J • f!:i ı.."'2:11Uı111 .... di11~ıı1u~ouı;;ıoıı~ııu~ .• ~1·ı~ıı1:::.:;ırı~dı.eiıu~ı11ı~dıı!:iı·~~ı.:iıı:.ı!:.ııı!'ıı11edk:;ı~ :;ııa 

....................................................... • • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
••• t Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıktan MütahassJSı ; • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İ htisasJı ! • • i Muayyenehanesi.A.ydlnia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkinınaa ; 

: üzerinde her g ün sabah dan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : .......................................................... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, -En ucuz 

Baskı işleri 
.......... ...-.......... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


