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Orta ve şimali Anadoluda büyük bir zelzeleoldu 
Sarsınb Ankara, Samsun, Kayseri ve Y ozgadla bir 

1 

çok yerlerde tesirini gösterdi insanca zayiat yoktur 
Ankara 19 - Bu gün saat 

on ikiyi yirmi saniye geçe 
birbirini mütakip iki yer sar
sıntısı olmuştur . 

İlk sarsıntı on beş saniye · 
dc-.am etmiş ve pek şiddetli 
ol•uştur. 

Biğer sarsıntı on dördü on 
geçe olmuş ve hafif geçmiştir. 

E>evlet Meteoroloji merkezi 
sarsıntıyı Yozgat, Çorum, Ak-

da g ve Arabson istikametin
de tesbit etmiştir. 

İstanbul rasathanesi susm
t mm merkez üssü İstanbuldan 
dört yüz yetmiş kilometre 
uz.akta ve istanbulun şarkında 
ve Çorumla Tosya arasında 

olduğnu tesbit etmiştir. 

Alman malumata göre An
karada ve civar kazalarda 
binalarda bazı çatlaklık ol
muş ve sıvalar dökülmüştür. 

Nüfusca zayiat ya~tur. 

Yerköy istasyonunda muh
telif çatlaklıklar hasıl olmuş
tur. 

Yer sarsıntısı Kayseride on 
sekiz saniye sürmüş ve bazı 
hasarlar yapmıştır. 

Çankırı da on ikiyi elli ge

çe duyulmuş ve şiddetli ol
muştur. 

Samsunda saat 13 te otuz 
saniye devam eden bir sar
sıtı olmuştur. 

Yozgadda saat 13 te yirmi 
saniye şiddetli ve on dördü 

on geçe on saniye ikince ha
fif bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Arabsooda sarsıntınm şid

detinden iki bina yıkılmıştır. 
Yerköy nahiyesinde bir kısım 
evlerin sıvaları dökülmüştür. 

Kayseri hattı üzerindeki 
mutelif istasyon binalarında 
ehemmiyetli çatlaklıklar olmuş 
ve iki istasyon binası tehlike 
gösterdiğinden memurlar bi
nvları terkederek çadırlara 
çıkmışlardır. 

Sarsıntı 
Belgratta da duyuldu 

Belgrat 19 - Burada saat 
on üçü yirmi üç geçe şideetli 
bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Hasarat yoktur. 
===================================================================== 

Teşviki sanayi 
kanununa riayet 
etnliyenler 

Ankara 19 - Teşviki sa
n:ıyi kanunu ahkamına tevfi
kan İk tisat Vekaleti iş cet
vellerini vermiyen ve bu ka
nun mucibince cetvelleri verip 
yazi ile malumat vermiyen 
alakadarların teşviki sanayi 
kanununun 36 ıncı maddesi 
mucibince maafiyet ruhsatna
melerininin iskat edildiği ha
ber alınmıştır. 

ispanyada idam 
Kararları 

Bars1on 19 - Hususi mah
keme l?u sabah hiyaneti vata
niye cürmünden dolayı 19 ki
şiyi idama mahkum etmtir. 

• • 
Halkeoi köşesi: 

Bugün: 

1 - Saat 16,30 da kurs
lar komitesi toplanacak. 
2 - Saat 17 ,30 da Boks 

dersleri vardır. 
3 - Saat 17,30 da 

Spor komitesi toplanhsı 
yapılacaktır. 

4 - Saat 20 de Motör 
dersi devam edecektir. 

5 - Saat 20 de Seri 
konferansı ve müzik kon
seri ~ardır. Bayan Nimet 
Ak tarafından ( Su ) mev
zulu konferans verilecek. 

··===================i• 

Zabıtamızın mühim muvaffakiyeti -Soygunculuk yapan iki hayduttan birisi ölü 
diğeri yaralı olarak yakalandı --------Geçen Çarşanba gecesi Na- mahkum olmuş ve mahku-

ziUinin Hamzalı köyünde bir miyet müddeetini doldurarak 
soygunculuk olmus ihtiyar bir babısaneden çıkmıştır. 

karı, koca silahla tehdit edi- Bu iki şerir; geçen çarşan-
lerk, boğazları sıkılarak so- ba gecesi birer tabanca ve 
yulmuşlardı. birde koca saldırma ile silah-

F akat uyamk zabıtamızın lı oldukları halde Nazillinin 
aman vermiyen takibatı so- Hamzalı köyünde yetmiş yaş-
nunda yakalanacakları sırada larında Mustafa salağın evine 
cumhuriyet zabitasına karşıda girmişler. 
silah kullanmak küstahlığını İhtiyar karı kocayı uyandı-
yapmışlar ve birisi ölü, diğeri rarak para istemişler. Zavallı 
yarab olarak ele geçmişlerdir. ihtiyarlarm yalvarmalarma ku-

Vaka şu şekilde ceryan et- lak asmıyarak Mustafamn 
miştir. boğazını sıkıyorlar. Silahla 

Nazillinin Bereketli köyün- tehdit ediyorlar. 
den bir Abdullah İnan var- Nihayet Mustafa bütün va-
dır ki bu adam vaktile eşkı- rı olan üçyüz elli lirayı kendi-
yalık cürmü ile yirmi sene lerine teslim ediyor. r ehdit 
ağır babsa mahkiim olmuş ve ve tazyik ediyor. Kadının bir 
fakat yaşının küçüklüğü do- takım zinet altunile kemerle-
layısile bu cezası on seneye rini ve sair kadm eşyalarını 
indirilmiştir.. da alıyorlar: Nihayet alacak 

Müddeti mahkumiyetini dol bir şey kalmadığına kani olan 
durmakta iken cumhuriyeti- haydutlar kaçmağa karar ve-
mizin onuncu yıl dünümü şe- riyorlar ve kaçarken ihtiyar-
refine neşredilen af kanunun- lara hükumete haber verirler 
dan istifade ederek hapısha- ise kendilerini öldüreceklerini 
neden çıkmış. söy:iyerek savuşuyorlar. 

Yine Nazillinin Mastavri Fakat bu tehditlerine rağ-
köyünden Bekir yıldırım deni- men Mustafanın -karısı feryat 
len bir adam varki buda katil ediyor ve bu feryatlar üzerine 
rnaksadile adam yaraladığın- sokağa çıkıp vakayı haber 
dan dolayı iiç sene hapse -Devamı 2 lııd ••yfada -

Belediye meclisi 
Büdce Encümeni 
toplandı 

Şehir meclisinin büdce en
cümeni dün akşam toplanmış 
ve belediyenin 938 büdcesile 
elektrik müessesesinin 938 
ydı mülhak büdcelerini tetkik 
etmiştir. 

Saray köyde · 
At koşuları 

Sarayköyde Spor kulübü 
tarafından büyük bir at kuşu· 
su tertip edildiğini haber al
dık. 

Yarışlar 1 Mayısta raşlıya
cak ve yerli hayvanlarla yarım 
kan ve saf kan atlara mah
sus olacakbr. -···-Denizlideki 

Güreşler 
Denizli 18 ( Hususi ) -

Denizlide bulunan Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivan ve arkadaşları 

tarafmdan Pazar günü yapı-
lacağını yazdığım güreş mü
sabakaları havanın bozuk ol-
ması yüzünden 20 Nisan Çar
şanba gününe tehir edilmiştir. 

Çekoslavakya 
Hebeşistanın ilhakinı 

tanıdı 
Roma 19 ( A. A.) - Çe

kolavak hükumeti Romadaki 
mümessilini İtalya kıralı ve 
Hsbeşistan imparatoru nezdi
ne murahhas olarak telakki 
ettigini resmen bildirmiştir. 

Fransız Başvekili 
ve hariciye nazırı 
Londraya gidiyorlar 

Paris 19 ( A.A.) - Fran
sız Başyekili B. Daladier ile 
hariciye nazırı yirmi sekiz Ni
sanda Londraya gidecekler 
ve İngiliz devlet adamJarile 
muhtelif meseleier etrafında 
görüşeceklerdir. 

-·+--
ltalya - lngiliz 
anlaşması Macaris
tana tebliğ edildi 

Peşte 19 - İtalya büyük 
elçisi hariciye nazırını ziyaret 

· ederek İtalya lngiliz anlaşma
sının imza edildiğini resmen 
bildirmiştir. 
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Ga • dloyt .. Yadi•rilli ta\t7•tmek bOf Wr 
şeydir. n m....aar .,....... ... karii he• 
eğlendiaıiw., .._'iti dl•· illa.-. • .,._ • 
Kazetellinin yarım aahifeaini kaplayan bu nevi reıimler arasan
da hir daneei nazan dikkatimi celbetti. Reamin altında ıu ıa
tırlan okudum: 

" Bil neşeli adamlar Nevyok Belediye meclisi azimdır. içti
.. deYrelerioi bltirea adlar; Rerlimde g6rillclntl Tecihle hep 
bir ajudaa tarlu liylemek IUl'etiyle vezifelerini ikmal etmek
tedirler ... 
Anla~ cleiil mi ? NeYJork Belediye mccliıi azaları Nev

york belediye dairesinin meclis salonunda bpkı bir koro hey
eti fibi, bir ajuden şarkı söylcyorlar. 

Amerikaovarı bir hareket deyip geçmeyelim; hakikaten 
inum ditliadiiren bir meyzudur bu .. 

Mevyork Belediye reiıi, aekiz milyon [Türkiyenin yansı ka
dar) nüfuıu ihtiva eden dünyanın en bilyiik bir ıehrini bOtiln 
teferruabna kadar nüfuz etmek ıartiyle idare eden bir şahsi
yettir. Bu sekiz milyon vataadaıın reyini kazanmak ayrı bir 
mesele. 

Lepdrecla Bel•diye Reriıi, lnPiz kralından sonra ikinci 
bir kuvvettir. Fransada Belediye azlalığı en şerefli bir ııfat 
olarak tellkki edilir ye bu sıfata kazaaanlar iftihar duyarlar. 
Tarih, büyük Fransız inkilibında Paris belediye tetkilibnıo 
eynadığı büylik rolti takdirle kaydeder. Eski imparatorluk 
demnde mi, yoksa cihan harbinden sonramı batınmda değil, 
Avaıturya hükumeti, Viyana belediyesinin müzaheret ve kefa
letini temin etmedikçe bir istikraz mukavelesi akdetmeğe im
kan bulamamııtır. 

Medeni dünyanın her yerinde belediye reisleri ve belediye 
meclisi izaları immenin itimat ve muhabbetini kazanmış insan
lardtr. Onlar da, halkın bu sonıuz itimat ve muhabbetine 
kartı lakayt kalmazlar. 

Memleket meselelerinde samimi bir vazife hissi, vicdan 
mcauliyeti ile daima uyanık ve hassas bulunurlar. 

Bizde bu ileri zihniyet henllz teessüs edemedi. Yeni belediye 
kanununun belediyelere bir çok vazife ve salihiyetlc:r vermiş 
olmamna rağmen bir çok yerlerde belediye meclislerinin doğru 
dürliıt toplanamadığını yine gazete havadislerinden 6ğreniyoruz. 

Vazifesini yapan insanlara mahsus vicdan huzuriyle meclis 
salonunda şarkı söyliyen Nevyork belediye izalarının neşeli 

hareketi hepimiıi dilfUnirecek bir meseledir. Genca 

Halkevi Başkanlığından : 

Halkevimizde her çarşamba günü verilmekte 
olan seri konferanslara 29-4-938 çarşamba günü 
devam olunacakbr. 

Bu konferans orta okul öğretmenlerinden Bn. 
Nimet Ak tarafından verilecektir. ( Suyun öne
mi, tehirlerde iyi bir su nasıl temin olunur) mev
zulu r. 

Bu çok mühim konferansı kaçırmamalan 
bütün hemşehrilerimize tavsiye olunur. 

PROGRAM 
1 - Mllzik Komeri : 

A : Tırtıllar Operet 
T-.ıo 

Keman, viyolonsel, piyuo 
B : Deaiz 16der 
C : Millt havalar " 

2 - Konferans (Suyun 6nemi, şehirlerde iyi 
ıu na811 temin olunur ) 

! - MOzik konseri : 

" • 

Bayan 
Nimet Ak 

D: Titanik Vals Keman Viyolonsel piyano 
E: Siyah gizler Tango 
F: llMI havalar 

" 
" Davetiye yoktur, herkeı. davetlimizdir. 

" " ,, ,. 

mühim muvaffakiyeti 
(BwJIJ ı .. ıQ'. 1 

lfede) 

alan köy hen k6yden 
aynlmaDUf elaa .. ,..tlan 
kovala~ bqlıyort.. 

iki a11b ,erir takip edenle
rin üzerine ateş ederek köy
den çıkıyorlar. 

Vakayi haber alan zabıta 
bir taraftan adliyeye malumat 
verirken diier taraftan da 
bu iki serserinin pefine d6ş8-
yor. Sıkı takip neticesinde 
iki glbı evvel bunlann Nazil
liye iki kilometre uzaktaki bir 
bahçede saklı oldukları haber 
ahaarak bahçe sarılıyor ve 
yakalanmalan için tertibat 
abnıyor. 

Bahçenin sanldığını hisse
den Abdullah ile Bekir jan-
darmanın lizerine ateı açıyor
lar. 

Jandarma bittabi mukabele 
ediyor ve onbeı dakika de
vam eden bir milsademeden 
sonra Bekir aıu, Abdullah da 
karnmdan, bacağından ve vil-

cudan•a diğer yerleriaclea altı 
kUl'funla yaralı . olarak. ele ce
çiyorlar. 

Yarah haydud clerbal ·Aydın 
memleket hastanesine katdı
rdoyor. Mnsademe mahallinde 
soygunculuk eıoa11ada ve jan
darmaya kartı kullandıkları 

iki tabanca ile attıkları kur
f&Dlann boş kovanları Te bir 
kocaman saldırma ile Bekirin 
üzerinde ~ldıkları eşyadan 
iki kemer ve her ikisinde de 
otuz dokuz lira nakıt çıkmış
tır. 

Y arah Abdullah memleket 
haatancainde iki gece yaşamış 

Ye dün ölm.iiftür .. 
Abdullah yaralı · olarak bu

lunduğu· zall)AD bir. avucu ka
palı imiş. Bu .avuç .hastaneye 
kadar açılmamış. 

Haatanede ölen bu adamm 
avucundan Mustafanın karı
sından gasbettiği zinet altınla 
nndan yirmi dokuz danesi 
çıkmıştır. 

Fransa ile ltalga ı Romanyada 
arasında milzakere- 1 200 Kişi tevkif edildi 

~er başlıyor Bnkreş 18 ( A. A. ) -
Parıs 19 [A. A.] - Fransa Romanyada Demir muhafız 

ile İtalya arasında; İngiliz teşkilatlarının şeflerinden iki 
~t~lyan anlatmasın.da naza~ı yüz kişi tevkif edi lmiş birçok 
ıtıbara alınan ve hır Akdenız araıtırmalar neticesinde kil
devleti sıfatile Fransayı da liyetli silah, cephane ve risa· 
allkadar eden meseleler üze- leler ele geçmiştir. 
rinde müzakerelere başlana- ... . ~ .. M 

cağı bildirilmektedir. Kudilste 
halA ademi gine ilanlı hadiseler 
Müdahale davası oldu 

Kudüs 18 ( A.A. ) - Dün Cenevre 19 [A.A.) - İspan
ya bükümeti milletler cemiye
ti umumi kitipliğine müracaat 
ederek konseyin mayıstaki 

toplantwnda ispanya işlerine 
ecnebilerin mildahalesi meae
leıinia müzakere edilmesini 
istemiftir. 

Kont clgano Fransız 
maslahatllllzarını 
kabul etti 

Roma 16 - Hariciye nazı
n kont Ciyano Framanın Ro
ma maalabatkizannı kabul et
mifdir. 

Bu milikatta Fralll&DID 
Romaya bir sefir g6ndermeıi 
meaeleıi ı&ilflllmilttlr. 

Baralona bir gllnde 
beş defa taggare 
hiJcumu 

Kudüste, Hayf ada kanh hadise· 
ler olmuf, Bombalar patlamış 
elli iki kişi &lmüı sekiz kişi ya
ralanmışbr. 

1 

1 
ı MBhllrsaz ve tnlıe-

resiz un salılmıga
cak 

Banlon 19-Nuyoaalktlere 
ait bir tayyare filolu bagiu 
tehri bet defa bombarclman 
etlmifdir. 

f Bu tayyareler C111Dluaai1et-
çileriD tayyareleri tarafıadan 

Bujdayı koruma vergisi ka
nunu mucibiDCe vergiye t.lbi 
aeğirmen ve fabrikalardan 
buiday ve çavdar unlaruuo 
ka11un mtlhlrı&z ve nakliye 
tezkeresiz olarak ihracı we 
aaldi ve her nerede &ğOcl~ 
mlif oluna olsun bu aaların 
mlhlinl& ve tezkeresiz aabfa 
çıkanlma11 yuak olma11na 
rajmu llazı kim11elerila kanu
nu hlkm&ne riayet etmedill:
leri ve kmfun mlh.BrlO uala
n nakliye tezkeresiz ... ideyle
dikleri g6rilldopnden klll'f'ID 
miibllrleri olduiu halde elle
rinde umllae g6re alıDIDlf 
nakliye teakereıi balWUDadaa 
aaldeclealer hakkında tiirk 
ceza kanuaunan 526 anca Qaad
de.iae gke takibat yapallna-
11 Bakanlar heyetince ~bul 

j tardedilmişlerdir. . 
1 
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Mükellefin ismi 

Karapınardan Gülsüm. Hikmet 
v~ .. oğlu Mehmet Nuri 

Germecikten Zencirci oğlu 
Süleyman ... 
Danıseıent köyünden Küçük 
Aha~t 

Hıdr beyliden kırlı Durmuş 
oğlu Mustafa 

Naipliden Pehlivan Ali olğu 
Mehrned 

Teke den Behcet oğlu Veli 

Gümüş · köyünden Yusuf oğlu 
Mebıed çavuş 

Sök eden eğinli Ali oğlu Şük
rü ve kardeşleri 

Aydın eski jandarma mülazi
ıni" Nabi 

Gümüş yeni köyden arpacı 
oğlu Mustafa 

Satılan malın cinsi 

. Yağ fabrikası 

Tarla 

15 ağaçlı .zeytinlik 

Yüz ağaç zeytinlik 

İncir bahçesi 

İncir bahçesi ve evile 

İncir bahçesi 

İncir ha hçesi 

53 ağaçlı zeytinlik h<'ğ, bahçe 
ve t arla 

İncir ba hçesi 

Reis köyden Himmet oğlu Tarla 
Recep Feyzi 

Reis köyden Himmet oğlu Tarla 
Recep ve Feyzi 

Germencikten Hasan ağa oğ
lu Abdullah 

Ömerbeyliden Ali bey oğlu 
Mehmed 

Çeştepeden Yusuf 

Aydında sabuncu şakir 

" " " 

l<.araağaçb köyünden Mehmed 
oğl Ali 

~eis köyden deli Halil oğlu 
'1ehmed ağa 

G

1 

erınencikten Hasan ağa oğ· 
tJ Abduluab 

l abaldı mahallesinden Alioğlu 
CcnıaJ 

İnci r bahçesi 

" " 

Tarla 

Zeytinlik 

" 

İncir bahçesi 

" ,, 

,, it 

Tarla 

Dönümü Mevkii 

Karapınar Aydın ca
ddesi 

60 Neşetiye sülüklü mev
kii 

Kalfaköyü civarı 

Hıdır beyli gücenlik 
mevkii 

6 Nahip\i kırlı kuyu 
mevkii 

HUDUDU 

Şarkan keresteci Nihat gar
ben yol şimalen yol cenuben 
Ali hanesi 

Şarkan bakkal Nikoli garben 
yol şimalen yol cenuben Mur
sallıdan Mihaliki bahçesi 

Şarkan Hacı Yusuf oğlu Ah
met zeytinliği şimalen. ,yol ce-
nubun Hacı Ismail oğlu tar
Jası garben elmacı Ahmet 
zeytinliği 

Şarkan çoban Hasan Ali gar
ben Yusuf şimalen Hacl Emir 
cenuben Ibrahim ile mahdut 

Şarkan Cafer efendi bahçesi 
garben mer'a şimal ve cenu
ben yol 

7 Teke Çiftlik mevkii Şarkan yol garben kilise köy
lü Ali ve Ömer Ali tarlası 
cenuben Hacı Mehmed ile 
mahdud 

12 Gümüş yeniköy 

85 " ,, 

66 Aydın arıkbaşı mevkii 

4 Gümüşyeni köy 

153 Teke köyde 

40 ,, " 

64 Germencik kovanlık 
mevkii 

35 Ömer beyli karaha· 
yıt mevkii 

10 Çorak içi 

42 Domalan köyü Ak-
20 ağ". çeşme mevkii 

68 ağ. Domalan Ak çeşme 
mevkii 

5 

6 

56 

30 

Bayram içi mevkii: 

Reis köy çakal de
rcsı 

Germencik kovalık 
mevkii 

Balta köy Hamza 
bala köy başı 

Şarkan Kuşadalı Metime~ bey 
bahçesi şimalen Akkuş I-la
san bahçesi cenuben yol 

Şarkan Karabacak tarlası ve 
Papasoğlu Tiriyanga bahçesi 
ile mahdud 

Şarkı ve garbı bahçe yolu 
şimali dağlı oğlu ·Mehmed Ali 
bahçesi davulcu Ali ağa bağı 
cenubu demir yolu 

Şarkan kara Halil şimaJen 
Hacı Hasan oğlu Hüseyin ce
nuhen kırlı Hacı Ali bahçesi 

Şarkan berber camcıyan tar
lası garben Sadreddin bey 
fidanlığı şimal ve cenuben 
yol 

Şarkan Camcıyan tarlası ce
nebu yol şimali yol 

Şarkan yol garben zencirci 
oğlu Hafız Mustafa bahçe~i 
şimalen Ferit bey ve tarla 
ceneben yol 

Şarkan yol garben Hamit 
bahçesi şimalen yol cenuben 
Yürük yürük arap bahçesi 

Şarkan bahçıvan Halil gar
ben yol şimalen Hafız Kadir 
cenuben Ali efendi 

Şarkan Hacı Gazel oğlu zey
tinliği garben kendi yeri 
şimalen dağ cenuben yoli 

şarkan çay garben kendei 
yeri şiınalen dağ cenuben 
yol 

Şarkan Abdullah Ağa bah
çesi garben Feri de hanım şi
malen cami vakıf cenuben 
Şerif hadın ve yol 

Şarkan Gakalı oğlu Hulusi 
bahçesi garben Yürük bab
çeai şimal ve cenubun yürük 
Ali bahçesi 

Şarkan yol garben zencirci 
o~lu Hafız Mustafa şimalen 
F~rit bağ ve tarle cenuben 
yol 

Şarkao Molla Osman garben 
koca Osman ağa şimalen bacı 
Veysel oğlu cenuben Pana
mut ağa 

( Lütfençevh-iniz J 
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Mtlkellefin ismi 

Posta ve telgraf Miklilrü 
Nizhet 

Boyacıoğla Ali karm Hacer 

Awkat bıun 

Sahlan malan ciaai 

lm:ir bahçesi 

Zeytialik 

Tarla 

Germencik Haunaia oifu Bağ ve tarla 
Abclallab 

Savran Dere Hamza oilu Tarla 
Sadık 

T abakb mahallesinden Aliotlu 
Cemal 

Kuyuca'klı Ahmed 

Reis klyden Himmet oil• 
Melamed 

Gennenciktea doktor Sabri 

Zencirci oğlu Hafız Slleyman, 
kahYeci Bekir 

Alioğlu Mu•tafa 

" 

" 

" 

" 

" 

incir bahçesi 

Eczacı Şevket Eczahane billUI 

Milli emllktan alclıklan malların taksit bedellerini Yermiyen 
m6kelleflerin yukanda cin• ve mevkilerile hudutları yazılı 
emvali gayri menkaleleria millkiyeti sablakbr. Müzayedeye , 
iştirak edeceklerin ylzde yedi buçuk teminat paralarını mal- · 

C. H. P. İl yönkurul başkanlığından 
Meşrutiyet mahallesinde Partimiz malı olan karakol bina

sının 672 lira 64 kufUfla keşif bedeli tamiri on beş glln müd
detle açık eksiltmeye konulmuttur. 

Bu ite aid tartname plin ve keşif evrakı parti biirosunda 
her gibi görillebilir. Eksiltme 29 Nisan 938 perıanbe gtlnü saat 
17 de parti kuraimda b ylnkurul buzurile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için % 7,5 depozito akçesi yabnlması 
Ye ihaleden sonra bunun % tS ibllğ edilmesi tartbr. ilin, mu
kavele iicreti ve diğer masraflar miitabide aiddir. 

(444) 16 20 24 28 

ilin 
Agdın tapu sicil 
Muhafız lığından 

Bozdoian ilçesinin Yenipa· 
zar kamuaunun Hamzabali kö-
yünden lamail otlu Hlmii 
Hultm Ye udık oğlu Nuri 
isimli hafidi Mutafamn mu
rislerincln intikalen kendi
lerine geldiğini ve intikalen 

namlanna tescilini iateclilderi 
Fettah oğlu bacı lamaile ait 
Karahayıt Dalamada kCSyiinin 
Burıaz mevkiinde 130 aiaç 
dojaaa bostanlı lıacı lbrabim 
bat.. fUbetçi Ahmet ve Me
mif ata poyrazı boruu Ali 
kıbleli evkaf zeytinliği ile 
çevrili zeytinliğin taPtKia kay
dı olreadı;uadan taaerrufunun 

tahkikine gazete ile ilin ta
rihinden 11 gün sonra mahal
line memur glnclerilecektir. 
S6ztl geçen yerde miilkiyet 
veya her hangi bir ayni bak 
idcliumda bulunanlar varsa 
resmi veuiklerile birlikte ye
rinde bulunacak memura ve
yahut o g6ne kadar idaremi
ze muracaatlan lüzumu bildi-
rilir. 449 

:·-·- Abone ıeraiti ··-·: 
f Y ıllıtı bv yer için 6 lira. l 
i Altı ayhfı 5 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. J 
; P. Buamm. . i 
i •azeteye alt yazılar için i 

ı 
yam itleri midtlrllfGne, Uln- İ 
lar lpa idare mldtlrllttlne j 

• mtlraeaat eclllmelldlr. • : ............................................... l 
l•t11u uhlbl Ye Umum1 Nefrl1at 

Mldllril ı Ete• ....... ........... ,.., : 

C. H. P. Baaımevi 

MeYkil 

Reis kly pnaeacik 
caddui 

HUBUDU 
Ş.rkaa JOi sarlaea Bcml-*••lı 
Hayra• Ayp ti••le• pkalı 
Gj'lu ceaubea 4erYif etlu 4a
... Halil 

150 ağ. Hıdır beyli Gilcenlik 
mevkü 

Şarkan ve ceaallea yel fima· 
len ilacı de•ir otlu ceaa1aen 
balık etlu Ali ile ...Jaclat 

25 

16 

6 

10 

9115 

Tahtacı köyü Saman yemez Mela•et Ali ve 
dajlı Ali oğlu ile Melmet 
yerlerile •aladut 

Germencik seyrek Şarkaa yol garben hacı Yu-
kovalık mevkii suf bahçesi Ye tarluı fİ•alen 

Elenfillliiden Veli Melaaet Yere
meai cenuben karabit bahçesi 

Çorak içi mevkii uv- Şarkaa hafız Ahmet garbea 
dere Kadir ımalen bıçakcı Bezii-

Balta köy cıvarı 

Teke köyii 

giıı ceuuben Mustafa 

Şarkan kihya oj'lu Mutafa 
Ali garhea Muu ıimalea ke
ca Oıman ceauben lıacı eilu 
Şarkan kibar Y aaako fidaa
hiı ve latelya bahçesi ıarben 
calaClyaD ve teke yolu fİmal 
ve cenubu yol 

90ıS Teke deresi mevkü Keberrlya ficlaahjı ve l~a 
balıçeai garllea ca•cİJU Ye 

18 
" 

90JS-1 ,, 

10 Kötk 

" " 

" " 

teke yolu ıimal ve cenulla J.OI 

Şarku kebetriya fidaalıjl Ye 

atalyesi garben camcıyaa tar
la11 fimal ve ceauba 101 

Şarka keberrilya ficl&ahp Ye 
Niko bahçesi camcıyan tarla
sı fİmal ve cenubu yol 

Şarkan ~arben ve cenuben 
yol fimalen demiryolu 

Aydın lıtaayon caddesi 

aaaclıjına yabrmalan ve ihale sh6 olan 11151938 tarilaine 
miiudif çarşamba gOnll uat 15 de Villyet idare heyetimde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Delliliyeıi mala alana aittir. 20 26 1 6 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 

(448) 

Bel •olalılala, Fire,..; ve Cilt luutalrlıları mateAa .. rar 

Muayenehanemi: 
Çocuk parkı karşısında köte başında 

Muayene aaatleri: 

Sabah saat 7 - 8 
Akpımlan ıs - 18 kadar 

.....~ ........... 
····················--
• Taze ve ucuz ilaçlan • • • • • • • 

Yüksek derece ve ubit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 

' 
Bulursunuz 

1 l•ta•yon catltle•i : Madron polo. lıarı••• 

•.~ ......... ·~···········-~···· 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Haıtaneainin yeni Operatlril 

Haatalannı Her fÜD ~k caclcluinde Dmairci 
Bay <>amanın yeni yaptirıdıjı evin llat katmcla 
kabul eder . 

Muayene aaatlan : 
Sabalilara 1 kadar 
Akpmlan 3-8 


