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Büyük millet meclisinde 
- ı 

Askeri ve mülki tekaüt kanununa · 
ek kanun layıhası kabul edildi --------
Ankara 12 - Büyük Millet Meclisi buglln toplanmıştır. 
Celse açılır açılmaz vazife başında ölen Çankırı mebusu 

Mustafa Ürialın hatirasına hürmeten bir dakika ıüküt edil
R>iştir. Müteakiben askeri ve mülki tekaüt kanununun subay 
ve askeri memurlar hakkmdaki ek kanun layıbasile Türkiye 
Litonya ticaret protokoluna ait kanun liyıhalarının ikinci mü
z~kerelcri yapılmış ve kabul edilmiştir. 

:=il= -

Hariciye Vekilimiz 
Kahirede Mısır Bankasını ziyaret etti 

Kahire 13 - Anadolu ajan banl{adan çıkarken toplanan 
sı~n hususi muhabirinden : halk tarahndan şiddetle al-

Türkiye Hariciye vekili Dok- kışlanmıştır. 

tor Tevfik Rüştü Aras bugün Kahire 13 - Anadolu ajan-
saat onbirde yanında Türkiye sının husu.si muhabirinden : 
elçisi olduğu halde Mısır ban Türkiyenin Kahire büyük 
kasını ziyaret etmiş banka elçisi elçilik binasında harici· 
idare medisi ve azaları tara- ye vekili Doktor Tevfik Rüştü: 
fından karşılanmışbr. Aras şerefine bir öğle ziyafe-

Doktor Tevfik Rüştü Aras ti vermiştirr. 

lstanbul civarında 
Şiddetli bir zelzela 
Oldu 

-· 
İstanbul 13 - Rasadhane

oıüdürlüğünden tebliğ edilmiş
tir: Bu sabah daat dördü 48 
dakika 28 saniye geçe şiddet
li bir zelzele kaydedilmiştir . . 

Merkez üssünün İstanbuldan 
720 kilo metre uzakta olduğu 
tahmin edilmektedir. 

HalkerJi köfeai: - ~~ 

Bugün: 
1 - Saat 16 da Halke

vi binasında güreş dersi 
vardır. 

2 - Saat 17 de Ar şu
besi kamitesi toplanacak
br. 
3 - Saat 19 da Sos

yal yardım komitesi top
lantısı vardır. 

4 - Saat 20 da İngiliz
ce dil dersi vardır. 

5 - Saat 20 de zehirli 
gaz kursu devam ·edecek
tir. 

6 - Boks dersleri ya
rın saat 17 ,30 da başb

yacakbr. Yazılı talebele
.rin mezkur saatte bulun
maları rica olunur. 

Profesör Pitard ve 
Bayan Pitardın 
Konferasları 

İstanbul 14 - Profesök Pi
tard üniversite konferans sa
lonunda bugün birinci kaofe4 

ransmı vermiştir. Bn. Pitard'de 
İstanbul kız muallim maktebi 
konferans salonunda erkek 
muallim mektebi talebeler(de 
hazır bulunduğu halde birinci 
konf eransınt vermiştir. 

(a.a.] 

Yeni Fransız 
Kabi:ttesi itimad 
Rayi aldı 

Paris 13 - İkinci Daladiye 
kabinesi mecliste parlak bir 

itimad reyi alarak faaliyete 
geçmiştir . • _._._ 

1 Japonların 
· Bir tekzibi 

Tokyo 13 - Hariciye ne
zareti namına söz söylemeğe 

salahiyettar bir zat Japonya
nın Çin - Japon ihtilafında 
İngilizlerin tavassutunu teklif 
ettiği haberini tekzip ederek 
Japonyanın böyle bir tavassu
ta ihtiyacı olmadrğını ilave 
etmiştir. 

Ruslar Çine !JOO 
harp tayyaresi 
gönderiyorlar 

Raris! 13 - Moskovadan 
Figaro gazetesine bildirildiğine 
göre üçyüz Rus tayyaresi Çine 
gönderilmek üzere hazırlan
mıştır. 

--r-

/spanyada 
cumhuriyetçilerin 
taarruzu inkişaf 
ediyor 

Barselon 13 - Cumhuriyet 
·çilerin taarruz hareketleri de· 
vam etmektedir. Riyo Rajordo 
kasabasının cumhuriyetçiler 
tarafından işgal edildiği bil
dirilmektedir. N asyonalistlerin 
üç tayyaresi düşürülmüştür. 

~·-

Bay Al/ons 
Romaya gitti 

a.a. 

Paris 13 - Ticaret bakan
lığı direktörlerinden B. Alfons 

ltalya, Fransa ticaret mukave

lelerini tetkik etmek üzere bu 
sabah Romaya bereket etmiş
tir. 

Lort Hali/aks 
Bay Çember/ayini 
ziyaret etti 

Londra 13 - Hariciye na
zırı Lort Halifaks yanında 

Çin sefiri olduğu halde baş
vekil Çemberlayini ziyaret et
miştiştir 

Londra 13 - Başvekil.Çem· 
berlayn Çin sefirile dün uzun 
bir mülakat yapmıştır . Bu 
mülakabn İngiltereden alına
cak mühimmat ve harp mal
zemesi hakmda olduğu tah· 
mi~ edilmektedir. 

[a.a.J 

Parttde: 

Yeni partililerin 
kabul töreni yapıldi 
Partimize son üç ayda ye

niden iiren partililerin kahül 
törenleri dün akşam parti u
lonunda il, merkez ilçe, ka
mun ve ocak yön 1'urullanlidi 
huzurile yapılmışbr. 

Halkevinde : 
Dün akşam 23 Nisan pro

gram komitesi halkeYinde baf
kan Neşet Akkorun başkanli
ğında toplanarak hafta pro
gramını tesbit etmiştir. 

Hamid ihtifali 
Büyük Türk şairi Abdiiİ

hak Himidin ölümünün birinci 
yıldönümü münesebetile diio 
akşam halkeYinde bir toplanb 
yapılmıştır. Bu toplantıda mü
zik marş Floberi çalmq, 
Enver Demiray, büyük şairin 
hayat ve eserleri hakkında 
bir konferans vermiştir. 

Seri konferans ve 
konser 

Halkevimizde her Çarşanba 
günü verilmekte olan seri 
konferans ve konsere dün 
akşam Hamid ihtilalinden 
sonra devam edilmiştir. Dün4 

ki konfarans et kontrolunun 
ehemmiyeti hakkında idi ve 
baytar teğmen Nail Uçar ta
rafından çok muvaffakiyetle 
verilmiştir .. Muzikkolunun aüıa 
akşamki konseri de çok cazip 

ı ve müntehap parçalardan mü
rekkepti •• 

Dinleyicilerin arzusu üzerine 
bazı parçalar tekrarlanmıştır. 

Pariste amele 
bayramı proğramı 

Paris 13 - iş federasyonu 
idare heyeti bir Mayıs amele 
bayramı beyannamesinin pro
ğramın hazırlamıştır. 

Kazanç vergisini değiştiren layiha 
da meclise veriliyor 

Bu layiha, hayatı ucuzlatma yolunda alınan 
tedbirlerin mühim bir cüzünü teşkil ediyor 

Ankara - Kazanç vergi
sinde değişiklikler yapan ka
nun layihaıı da bııgünlerde 

Meclise verilecektir. Bu yeni 
layiha hükumetin hayatı ucuz
latma yolunda her sahada al
makta olduğu tedbirler man· 
zumesinin mühim bir cüzlinü 
teşKil eden bir mahiyettedir. 

Kazac vergisinde yapılması 
tasavvur edilen tadiller, işgal 
ettikleri mahallerin gayrisafi 
irad.ları üzerinde vergi veren 
mükelleflere taalluk etmekte
dir. Bv arada bilhassa şu e
saslar vardır: 

Eğlence ve hususi istihlak 
[ Lütfen çeviriniz ) 
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Frlıre 

Tiyatro 

Bir lataabul ıueteıinde ; 
latanbul tehir tiyatrOIU dıtm· 
da kalan tiyatro 1anatkirla· 
riaın toplanarak bir birlik te,
kil ettiklerini okudum. 

lıtanbul Ye Ankara ıehir 
tiyatrolanmn kadrolannda ça
htan sanatkirlarımızdan bat
ka; hayatlarını sahnenin onla
~ daima yarı aç, yan tok 
çahşbran mqakkatlerine vak-
feden bu sanat qıklarımn 
şayıca 170 ten fazla olmala
ima ne dersiniz.. Bir çokluk 
ki her zaman bir birlik mey
pna getirmeğe kadirdirler. 
Eakat bu birliği besliyecek, 
yaşatacak himaye ve imkin
lardan mahrum olarak hayat 
" cemiyet içinde ikinci bir 
mektep halinde sahnenin bü .. 
ytlk bir kültür vazifesi bulan
diiğunu göz3ntlnde bulundu
rahm. Aktar temapsına ko
fQ uYısız kalabahklann f'IU• 
ruaa ve ruhuna bayattaki ib
~as Ye seciye tiplerinin bin-

vergisine tibi olmalanndan ı 
Ye bu verginin 1934 senesinde 
kaldırılmasından dolayı bu 
sene içinde kabul edilen ka
zanç vergisi kanunile vergile 
ri yüksek nisbete tibi tutul
muı olan tiyatro, sinema, kon 
ser, plij, çalgılı, içkili lokan· 
ta, gazino ve bahçeleri itleten 
mükelleflerin işgal ettikleri 
yetlerin gayrisafi iradı üzerin
den adiyecekleri vergi nisbst-
f eri % 75 ken % 45 e iediril
mektedir. 

Bu suretle balkın istirahat 
ve eğlence ihtiyacını daha 
ucuz temin etmesine imkin 
Yerilmetedir. 
' Diğer taraftan memleketi
mizde turizm hareketlerini 
canlanlandırmağı temin için 
kaplıca ve otel ifletenlerin 
yergi mikellefiyetleri de % 35 
niabetinden % 25 e indiril
ıqektedir. 

, Gayriaafi iradlan üzerinden 
yergiye tlbi olan mükellafle
ri . vergi Diabetlerine g6re taa
nif eden maddelerde adlan 
yazdı olmayan umf tubeleri, 
mahalU ticaret oclalanaca tet
kik edilmekte, vergi Diabetle
ri de bu suretle tayin olun
makta idi. Ticaret Odalann
clan toplanan mal6mattan da 
istifade eclilmek suretile mll
kelleflerin daha teferruatlı ve 
alfabetik bir tasnifi yapılmıt-

bir tezahllrilnl anlatan • ib
retler ıa.teren bir öğretmen 
değil midir ? 

Bediiyabmızın inkipfı ka
dar kültürümllzün de teki
müllerini hazırhyacak olan ti
yatrodan ise hemen bütün 
yurt mahrumdur. Memlekette 
yalmz sanat aıklarımn aevkile 
bili bu meslekte çalııan 

adamlar bulunuyorsa bunlann 
mevcudiyetlerine gereken de
ğeri vermeli ve onları bima
yesizlikten dolayı dtişmliş ol· 
dukları kantoculuk ve tultlat
çılık uçurumundan çekerek 
Halkevleri sahnelerinin uata 
unsurları baUne getirmeliyiz. 

Bu bakımdan Ankara bele
diyesinin Ankara da bir tehir 
tiyatrosu kurufu biltlln bu iti 
yapabilecek iktidatda olan 
Belediyelerimize 8rnek ve ta
kip olunacak bir yol olmah
dır. 

A. Ôzdemir Alttlmsek 

İstanbulda 
Suyun Metre mikabı 

15 kuruş 
İstanbul - Şeliir sularımn 

kesilmesi üzerine terkos suyu 
almak mecburiyetinde kalan 
hamamcılar, Belediyeye mtı

racaat ederek yapdıkları işin 
umumi sıbbatla alakası oldu
ğunu ileri sürmüş ve kendi
lerine karşı tenzilit yapılma
sını istemişİerdir,. 

Belediye tetkikat yaparak 
bamamlaıa verilecek sulann 
umumi tarifeken üçte bir nis
betinde ucuz olmasına karar 
vermiş ve buna aid hazırla

dığı projeyi tehir meclisine 
aevketmiftir. Bu vaziyete göre 
hamamlar suyun metre mik
ibım 10 kuruşa alacaklardır. 

br. Bu cedvelin hazırlanmua 
vergi tarh itlerini kolaylatbr· · 
makla beraber mtıkelleflere 
de adiyecekleri vergiyi kolay
hkla hesap edebilmeleri im
kinını vermektedir. 

Diğer taraftan serbest mes
lek erbabınıneverecekleri ver· 
vergiye dair fevkallde auuf 
'eni liyiba ile kaldınlmq ve 
1000 lira olan bu fevkallde 
yerine birinci unıf 750 lira 
üzerinden tesbit edilmittir. 

Yeni liyibada verfi tatbi
kabnı kolaylqtıncı diğer hil
kllmle de vardır. 

Halkevi Başkanlığından: 
Halkevimizde 15 Nisan 938 gününden itiba

ren Bok dersleri verilecektir. isteklilerin 14-4-
.938 perşmbe günü akşamına kadar adlannı 
Halkevi sekreterliğine yazdırmalan ilin olunur. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fatarettlll SlljOr 

-48-
Safr&DID, bağırsağın ilk kıa

m1nda biiklldOldi mahalden 
itibaren yapacağı vazıfe yağh 
maddeleri hazmetmektir.Mide
mizde yağla maddeler bazmo
labllecek halde hazmedilmez. 
Ancak mide de sahlep haline 
gelir, bağırsağa çıkar çıkmaz 
yağlı maddelerin hazımlan 
safra ile başlar. Tedrici baı
hyan bu muamele bagıraağm 
imtisas yollarile kana geçeceği 
zamana kadar devam eder. 
Hazmedilen yağh maddeler 
safra ile terkipleri tekerli . 
maddelere tahvil edilir. 

Hazmedilemiyen yağlar da 
tedrici aıağı bağıraklara 
iner. Bir kısmı bağırsak mik
ropları tarahndan hazmedilir. 
Bir kıaaı da maddei gaita 
ile harica çakar. 

ltta karaciğerin ifraz ettiği 
ufa ıayet mühim bir vazife 
g8rilyor dem4'ldir. Bunun az 
ifrazı yağh maddelerin bazım-. 
)arının azhğİndan dolayı vll· 
cudü besliyemez. Yenilen yağ
lar maddei gaita ile çıkar. 

Fazla ifraz adilen safrada 
keza bağırsakta bazı teşevvll· 
ıab mucip olur. Her halde 
ifrazı daimi surette iyi muha
faza etmelidir. Yağb madde 
alamıyan vücutler oldukça bü
yük bir noksan içindedirler. 
Karaciğerin yazifelerinden ü
çüncüsü de hariçten yftcuda 
her hangi bir suretle giren 
zehirli maddeleri tadil etmek
tir. Gerek ağız tarikile giren 

Mahkemelerde: 

Çioenin Umur köyünden 
Mustafa oğlu Hüseyin Kara
koyunu aldllrmek maksadile 
yaralamaktan suçlu ayni köy
den Ali oğlu Mustafa Acar 
sekiz sene ağır baps cezaaına 
mah]dim olmuttur. 

Çinenin araphisar köyünden 
Mehmed kızı ayte Karadenizi 
kendi Rizasile ve evlenmek 
maksadile kaçırmağa teşebbaa 
eden ayni köyden Mehmed o. 
Mebmed Akad ilç ay on gtln 
ha.,.e mahkiim edilmiftir. 

Gildlişlü köytlnden Snley· 
man kızı Zeynep T oaunu zorla 
kacırmaktan ve ırzına ıeçip 

kızlığını bozmaktan suclu ayni 
köyden Mestan oğlu Salih 
Vapur ile kendisine yardım 

eden Keziban VapurUD mu
hakemeleri hitam bulmut ve 
bunlardan Salih dört sene 8 
ay ve 20 giln, Kezıban ela 10 
ay ağır hapaa mablriim edil
miıldir. 

, 

ve ıerekae cild Yeaair 
tarikile giren bu zehirli 
maddeler karaciğer tarafın
dan tahrip .edilirler. Ufak 
tefek bizim hissetmediğimiz 
bir çok zehirlenmelerin önft
nü ifte karaciğerimiz ahr, bü
yllk zehirlenmelerde de yine 
çahıan karaciğer kendisi. de 
tahrip edilir. Eğer zehir faz
la tahribat yapm~ kataciğer 
de biiytlk bir noksanlık doğu
rur. Hastalanır. Eter idaresi 
kabil olmaz sa ölümle netice-
lenen akibetler d<,lj'urur. .-

Karaciğer umumiyetle ~ 
esbap tahbtesirinde hastalanır. 

1 - Dahili intanat ve .ze
hirlenmeler. 

• 
2 - Harici intanat ve ze-

hirlenmeler. 
3 - Deft'anı demin miba

niki teairlerile 
4 - Karaciğere ~ren bay-

ftBİ parazitlerle > ' : • 

5 - Kanserle 
Karaciğerde kanser küçük 

yaşlarda ender tesadüf edildi
diği için haizi ehemmiyet de
ğildir. Daha çok büyüklerde 
mllbim roller oynar. 

Dahili ve harici intanat ve 
zehirlenmelerde rol oynayan 
batlıca gıdalar alkol, kurıun, 
fosfor ve daha siir maddeler
le zehirlenmeler olduğu gibi 
gıdai olan roller.de · binefsibi 
tesemmilni şeker liastalığıdır. 

Keza parazitler de daha çok 
büyüklerde tesadüf edilir. 

1 • Devamı var • 

ilin 
Agdın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydın defterdarlığı maka

mımn 12141938 tarih 61149 
sayılı te%kereai ile mlitepJJİp 
eşhastan topal vasilden met
rik bulunan umurla klytbılln 

karaağaç mevkünde bir lota
da 13 dönllm tarla askeri sa
katlarından umurluda deYeci 
oğullanndan muatafa otlu 
mebmede verilmit Ye na••na 
tescili istenilen bu yerlere 
benzeyen mlltepyyip adma 
gayri me nimi kayıtlv' bulun
dutımclan ilin tarihinden it:i
ren 11 günü mahallinde bu-
lunan kayıcllann tetkik Ye 
tahkiki ve tasarruf cihetinin 
keşfi için memur g6nderilece
ğiaden bu yerde alikah olan
lar varsa bo mliddet içinde 
tapuya veya keşif glDI yerin
de bulunacak memura bildir
meleri illa olum. (438( 
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Türkiye hiç bir haı·ici 
nüfuz~ kapılmaz ! 

Bir Rumen gazetesi, M. fon Papenin Alman
yanın Ankara sefirliğine tayini etrafında Fransız 
gazetelerinin manasız neşriyatına cevab veriyor 

Bükreşte çıkan ( Lendepan
dans Romen} gazetesi, 5 Nisan 
1:a:ribli sayısında, Rador ajan
sının bir telgrafım neşrede-

. rek, Paris gazetelerinden 
(Epok) ~n, Anşlusu .çok geniş 
hir planın ilk merhalesi adde-

. derek şu mütalaayı yürüttüğü· 
jıÜ söylüyor: 
• '

1Kendisinden çok bahsetti
~en bir kimseye, M. fon Pa-
1>ene, bir başka vazife teydi 
edilmiştir. Kendisi, Ankaraya 
sefir olarak gönderilmiştir. 
Türkiye demek Çankale de
mektir. Boğazların kapanma
sı "demek, Fransanın ve İngil
terenin, cenubi Rusya ile mu

vasalasının kesilmesi demek
~ir. Türklerin Almanlarla dost 

· olması, Hamburg··Bağdat hul
yasının tahakkuku manasını 
tazammun eder. Almanya, is
tikbali denizde görüyor ve 
süratle hareket ediyor. 

"Küçük devletlerden ilk önce 1 
1 

harekete geçmelerini istemi- ( 
yelim. Onlar bunu yapamazlar. 
Kendilerinin yalnız bırakılmış 
olduğunu hissederlese, zaruri 
olarak kuvvetli tarafa geçe
ceklerdir. Müzaheret görürler · 
se mGkavemet edeceklerdir. 
Fr:ilnsanın, İngilterenin ve İtal
yanın kaybedecek zamanları 

yoktur.,, 
Bükreşli gazete. Paris gaze

tesinin bu mütalaasını dercet
tikten sonra kendi fikrini şöy
le hulasa ediyor: 

"M. Fon Papenin, Alman
ya tarafından Ankaraya sefir 
tayin edilmesi, bir kısım Paris 
matbuatında, Almanyanın şark 
takı hedeflerine dair uzun 
mütalaalara yol açmıştır. Berş
tesgaden mülakatını hazırladı
ğı ve bu itibarla, Almanyaya 
nıahdud Nibelungen yolunu 
açan Anşlus'u temin etmek 
şerefini kazandığı söylenen 
M. fon Papen'in, Almanyaya, 
Boğazlar üzerinde de, hiç ol
mazsa siyasi bir nüfuz kazan
dırmak üzere bu vazifeye ta
yin edildiği iddia edilmekte
dir. Ve nihayet, harici siyaset 
mütehassısları, Ankara ile 
Berlin arasında vuku bulacak 
bir mukarenetin, müttefik dev
letler için kolayca sürprizler 
hazırlıyabilecek mahiyet ar
zettiğini de söylemekten geri 
durmuyorlar. 

Avrupanın bu mıntakasında 
Boğazlara verilen ehemmiyet 
gözönüne getirilirse, M. fon 
Papen'in Ankaraya tayinile 

bu mesele arasında bir rabıta 
düşünerek bilgiç mütalaalar 
yürütmek mevsimsiz olduğu 
kadar hayalidir. 

Sulhun müdafaası sistemine, 
Balkan Antantı ile çok bağlı 
olan, kuvvetlerini ve Boğazlar 
üzerinde tamamiyetle tesis 
ettiği hakimiyetini çok kıs
kanç bir surette koruyan Ata
türkün modern Türkiyesi, ne 
ötekinin, berikinin oyunlarına 
alet olur, ne de, başka bir 
devletin, Boğazlar üzerinde 
t esis etmek istediği hakimiyet 
planını teshil edebilir. Dünkü 
Avusturya ile bu günkü Tür
kiye arasında münasebet ara
mak hakiki bir hezeyandır. 
Diplomasi ve Ankarada ecne
bi bir devleti temsil eden bir 
recülün yüksek şahsi evsafı, 
bu vaziyete hiç bir suretle 
tesir edemez. ,, 
Aydın - Yukardaki yazıyı 

nakleden Cumhuriyet refiki
miz çok haklı olara k şu mü
talaayı yürütmektedir. 
Rpmeu refikimizin tamamile 
hakkı vardır. 
M. fon Pa penin Almanyanın 
Ankara Büyük Elçiliğine tayi
ni. bazı Fransız gazeteler:nde 
sadece, bir takım hezeyanla
rın ortaya atılmasına sebebi
yet vermiştir. Bu gazetelere 
bakılırsa, M. fon Papen An
karaya gelir gelmez, Türkiye 
dış siyasetine hakim olacaktır. 
Bu gazeteler bilmelidirler ki 
Atatürk Türkiyesi müstakil 
bir devlet ve istiklaline son 
derece kıskanç bir devlettir. 
Türkiyenin Boğazlar siyaseti, 
Montrö mukavelesi ahkamına 
riayet eden ve daima da ede
cek olan bir poletikadır. Ata
türk Türkiyesini, Osmanlı İm
paratorluğu gibi, harici rüz
garlara tabi bir devlet sanan
lar çok aldanırlar. Türkiye 
Cumhuriyeti, kendi siyasetini 
kendi menfaatlerine, ittifak
larına ve taahbüdlerine uygun 
olarak kendi tayin ve idare 
eder. Bu siyasetin temeli de 
sulhtur. 

ilin 
Aydın ltbaylığından 
Köşk kamununa bağlı kızal

caköy resmi mühürü ziyaa uğ
ramış ve yenisi yaptırılaca
ğından ziyaa uğrayan bu mü
hürün bu günden itibaren hü
kümsüz bulunduğu ilan olunur. 
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Halkevi Başkanlığından:. ., 

17 Nisan 938. Pazar günü Sultahisarında 
yapılacak Portakal bayramı proğramıdır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki temenni olunur. 

2 ) Gezi otobüslerle yapılaca~ ve her Ş~hstaiı gidip gel~e 
ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş ahnacaktır. Ku
cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden co
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam ücret alınır. 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 dedir. 

4 ) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müracaat sı
rasile verilecektir. 

5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 
beraberinde götürmelidir. 

6) Geziye -iştirak edecekler, gezi komitesinin proğramma 
uymağa mecburdur. · 

7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri için uşa.da~ tertibat 
alınmıştır. , 

A : Halkevi bandosu iştirak edecektir. 
B : Ulusal oyunlar oynanacaktır. 

C : Saat 17 de Niza harabeleri · gezilecek, Salihiyettarlar 
izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 19,30 dır. 
9) Bu geziye iştirak edecekler 15/41938 gunune kadar 

halkevi sekreterliğine müracaat ederek numarala biletlerini 
almalıdırlar. Gezi ~omitesi 

Aydın icra .· 1 taliye dairesinde. ilan ta_ ~hinden 
Memurluğundan 1 itibaren herkesin görebilmesi 

1 için açıktır. . 
Aydında F ord bayii Abdur-

İhalel 7151938 tarihinde salı rahime borçlu Hüseyin karısı 
Habibe Aliyeye aid tapunun günü saat 16 da Aydın icra 
Ağustos 931 tarih ve 58159 memurluğu odasında yapılacağı 
sayısında kayıtlı İmam köyün şu kadarki tayin edilen işbu 
köy civarı mevkiinde şarkan günde teklif edilecek bedel 
yol garben ve cenuben Habi- gayri menkulün muhammen 
be şimalen tapuca mehmed kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
emin ve zeliha ve halen ab- bulmadığı surette artırma on 
durrahim ile mahdud 600 lira beş gün daha temdid edilerek 
kıymeti muhammineli 20 dö- 1 Haziran . 938 tarihinde çar-
nüm incir bahçesinin bopçlu- şamba günü aynı saatte teklif 
ya aid 7526 kuruş kıymetli edilecek bedel kıymetinin yüz-
72 sehimde 9 sehiminin mül- de yetmiş beşini yine bulmazsa 
kiyeti açık artırma ve peşin satışın yapılmayacağı ve 2280 
para ile ve 2280 sayılı kanu- sayılı kanun hükümlerinin tat-
na tevfikan satılığa çıkarılmış bik edileceği. 
tır. Bahçe içerisinde yıkık bir 
dam ve bir kuyu olup cenup 3 - Artırmaya iştirak için 

gayri menkulun muahammen 
hududuna yakın kısımdan şark 

kıymetinin % 7.5 nishetinde 
tan garbe goğru demir yolu 

pey akçesi veya milli bir bao
geçmek suretile bahçe ikiye ı 

kanın teminat mektubunu tevdi 
ayrılmış olduğu ve cenup kıs· 

etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
mındaki parçada irili ufaklı 
52 incir 7 zeytin ağacı ve bedeli hericinde olarak ihale 
şimal kısımdaki parçada irili karar pullarını ve dellaliye re-
ufaklı 97 incir ve 2 zeytin smini ve tapu ferağ harciyle 
1 badem ve 1 zerd&li ağacı teslim isterse masraflarım ver-
mevcuddur. meğe mecburdur. Daha fazla 

1 - İpotek sahibi alacaklı- malumat almak isteyenlerin 

larla diğer alakadarların ve ir- 938 I 742 dosya No, siyle me-
tifak hakkı sahiplerinin gayri muriyerimize müracaat eyle-
menkul üzerindeki haklannı meleri ve taliplerin tayin 
hususile faiz ve masrafa dair edilen gün ve saate şartname-
olan iddialarım ilan tarihinden yi okuyarak hazır bulunmaları 
itibaren yirmi gün içinde evra-
kı müsbitelerile birlikte memu- veya kanuni bir mümessil gön-

dermeleri ve gösterilen şartla
riyetimize bildirmeleri, Aksi ra riayet etmeleri ilan olunur. 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça salış bedelinin ~7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!l!!~( !!!!!!44!!!!!0!!!!)~~ 
paylaşılmasından hariç kala- imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 
caldarı. Basıldığı yer : 

2- Artırma şartnamesi del c. H. P. Basımevi 
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voı,.,, AYDIN SAYI: n• 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel Nfulılala, Fireft6İ oe Cilt lautalılıları mitelaanıaı 

M.reaebaaetıi: 

Çocuk parkı karpanda köşe başında 

1 
Muayene aaatleri: 

Sabah saat 7 - 8 
Akpmlan 15 - 18 kadar 

...... 6 .... ' ... ·61 ........... ............. ~ .... , 
DOKTOR - OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni OperaUSrü 

Hutalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin fist kabada 
kalial eder. 

Muayene uatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Alqamlan 3 - 8 

BAKTERIYOLOO t 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hilldbnet caddelİllcle Hava Kurumu ka111sındaki 
muayenehanesinde, herglln saat yediden sekize ve 
li~ten yediye kadar hutalanm kabul ve tedavi 
eder. Her türlli kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. VeremWer, en IOD tedavi vaııtuı olan 

t Pinomotorabi ile tedaTi edilir. (353) •• 
Taze ve ucuz ilaçlan 

Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

t /•ttuYf#t co.JJe•İ : MaJ:ran pala. luaıı•• 

........... ········-----~-

• 

C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımcvi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
...................................................... • i DOKTOR 

i FAHREDDİN SOGOR • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklari Mntabuaw 
• f Paria Tıp Fakültui Hastanelerinden lhtbub 

• Muayeaebaae: .Aydınia Gazi Bul•arnada Bafahc.sl• cllkkADıa11i 
ı 6ıı:erinde her pn aabahdaa alqama kadar HaatalanDı kaHI eder • • ............................. ~ ................. ,.....~~~ 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilimum memurin 

Demirgolu caddesinde icadın w erli#c 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
mtıracaat etmelidirler 

• 
Aydın Ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy
metli bir 6rneti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye kartımıkia 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kiitüpbaneainden tedarik edeblllr
ainiz. 

Aydının bütiln tarihi maUl•atandan batka cotrafi tabii malhaa
hnı da bu kitaptan 8treneeekziniz. 

Yazanlar: AS"AF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Her Aydınlmıa bu eaerden bir tane edinmesini tani1e ederia . 
Fiab 250 laanttur. 

Basım evi 
• 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

.. 


