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HükU.met; zelzeleden yıkılan küçük köyleri 
birleştirer_ek asri köyler tesisine karar verdi 
Bunun için Büyük Millet Meclisinden 500000 liralık tahsisat istedi 
~~.ı.nkara 27 [ A. A. ] -

CDmhuriyet partisi kamutay 
gurubunun dünkü toplantısın
da dahiliye vekili B. şükrü 
kaya son günlerde Kırşehir 
hal'alisinde vukua gelen ha
reketi arzdan pek büyük za
rarlar görmüş ve evlerini kay
bederek açıkta kalmış olan 
köylerimiz halkı hakkında kış 
gelmeden evvel hükumetçe 
alman tadbirler etrafında iza
hat vermiş, felaket sahasında 
yapılan tetkikleri anlattıktan 

sonra bugün açıkta bulunan 
bu köyler halkmın kış gelme
den birer çata altına girmele
rinin temini hükumetçe esas 
rnukarrerattan bulunduğunu 

beyan ettikten sonra alınan 
t edbirleri şu suretle izah et
miştir. 

Felak et sahasında yaptın

lacak yeni köylerin tesisinde 
ka~kımızm bir daha bu gibi 
felaketlere maruz kalmaması 
İçin jeolojik tetkikler yapıl
lnaktadır. 

Ona göre köy mahalleri 
layfo edilecektir. 

Küçük köylerin bir araya 
getirilerek asri ve medeni 
bütün ihtiyaçları cami köyler 
tesisi için etüdler yapılmak
tadır. 

r elakete maruz kalan köy
ler için beş yüz bin lira tah
sisat istenecek ve kanun la-

rffoU...i ~ö,.,_.;, ~ 
Bugün: 

1 - Saat 17 de Halke
~ binasında güreş dersi 
ttardır. 

2 - Saat 17 de Ar ko
mitesi toplanacaktır. 

3 - Saat 19 da Sosyal 
Yardım komitesi toplantı
sı Yardır. 

1~ - .s~at. 20 de İlkokul
n ıkıncı müsa111eresi 

"'ardır. 

1
. 5 - Saat 20 de Zehir
ı gaz dersi vardır. ( Bu 

ders yukan salonda ya
Ptlacakti. ) 

yıhası derhal meclise takdim kamplar tesis edilmiştir. 
edilecektir. Bu beyanat gurup heyeti 

Köyeler tesis edilinceye ka- umumiyesi tarafından büyük 
dar kızılaydan ve milli müda- memnuniyt ve ittifakla tasvip 
faadan gönderilen çadırlardan edilmiştir. 

- . -

Kırşehir felaketzedeleri için 
Vilayetin her tarafında iane toplanıyor -Çinede bir gün içinde 300 lira toplandı 

Çine (Hususi} - Orta -Ana
doluda vukubulan yer sarsın
da zarar gören kardeşlerimi
ze yardım için kaymakam B. 
Cevdetin başkanlığı altında 

kızılay kurumu başkanı Bayan 
Feride Derebay müddei umu
mi asaf Güoaç, Belediye rei
si Nuri güngör, Belediy aza
sından Osman Cirid, parti 
başkanı Nihad Erol ve İbra
him Köseden ibaret olmak 

toplanacak iane miktaının bin 
lirayı geçeceği tehmin edili· 
yor. 

Orta ve ilk okullar
da yardım için 
çalışıyorlar 

Dün Ortaokul son sınıf ta
lebeleride direktör ve öğret
menlerinin nezareti albnda 
aralarında bir yardım derle
me kolu kurarak felaketzede-

üzere teşkil olunan komite ler için arkadaşlarının yar-
faaliyete geçmiş ve düo bir dımlarını toplamağa başla-
saat içinde 150 lira toplamış- mışlardır. 
tır. Akçaova nahiyesindede Kızılay genelik derneği ri-
bugün yüzelli lira toplanmış- yasetinden de talebenin yar-
br. Tekmil mülbakatile bera- dımlarını isteyee bir yazı gel-
ber Çineliler felaketzede kar- miştir. 
deşlerimize yardım ellerini u- İlk okullarımızda da bu yar 
zatmak için koşmaktadırlar. dım işi için çalışmalar baş-

Pekaz bir zaman içinde lamıştır. ·---Başvekilimiz Celal Bayar Dün 
Atinaya vasıl oldu 

Kıral Zogo 
nikahlandı 

Tiran 27 - Kıral bu sa
bah Arnavutluk medeni ka 
nunu mucibince evlenmiştir. 

Hayattan aeaier:_ 

Zelzele devam 
ediyor 

Ankara 27 ( A. A. J 
Bukün öğleye uoğra yine ha 
fif bir yer sarsınhsı olmaştur. 

Mareşal Çakmağın 
teşekkürü 

Ankara 27 - Genel kur 
may başkanı Mareşal Feni 
Çakmak 23 Nisan bayramı 
günü ve çocuk haftası müna
sebetile gelen tebrik telgraf 
ye meK:tuplarma teşekkürle 
rinin iblağını Anadolu ajan 
sım tavsit etmişlerdir. [a.a.J 

--t-

Mekteplilerin lıır 
Eğlencesi ve 
Karagöz 

Dün şehrimizdeki ilk mektep 
talebeleri başlarında öğret
menleri olduğu halde bir kır 
gezisi yapmışlar ve muhtelif 
eğlenceler, müsabakalar tertip 
etmişlerdir. 

Müsabakalarda kazanan kü
çüklere Halkevi adına hedi
yeler verilmiştir. 
Akşam Halkevi salonunda 

karagöz oynatılmıştır. 

939 Nevyork 
• • 

sergısı 

Almany iştirak etmiyor 
Nevyork 27 - Almanya 

büyük elçisi bugün hariciye 
nazınnı ziyaretle almanyamn 
939 Beynelmilel Nevyok ser
gisine iştirak edemiyeceğiai 
bildirmiştir . 

Atina 27 - Türkiye Baş 
veklli Celal Bayar ve Hariciye 
Vekili doktor Aras bu gün 
öğleden evvel Atioaya vasıl 
olmuşlardır. Misafirler istas
yonda Başvekil general Me
takaas ile vekiller heyeti ta
rafından karşılanmışlardır. 

Türkiye Başvekili ile Hari
ciye vekiline, Hududtan itiba
ren bütün hat boyunca Serez 
ve Selinikte Halkın gösterdiği 
hüsnü kabul tasavvurun fev• 
kınde candan, samimi ve bfi .. 
yük olmuttur . 

Geçmiş olsun! 

Gazeteler vekillerin Atinaya 
gelişlerini selamlamakta ve 
halkın samimi tezahürlerini 
tebarüz ettirmektedirler. 

[a. a.) 

... . 
Ş 

ekibin "kavga sonu,. tem
siline ait tenkidini bu 
nüshamızda okuyacaksı-

nız.. Bu intikadtan sonra , 
" k •t avga sonu ,, na aı ne ya-
zabilirizki ... 

Ben, burada , dün akşam 
Halkevinde şahidi olduğum 
bir hadiseden bahsedecek ve 
bizim " Ali Bey " rolünii ifa 
eden arkadaşa " geçmif ol-

sun ! ,, diyeceğim .. 
Piyes icabı, Aıibey rolünü 

yapan arkadaş, sami'ler ara
sında oturur ve oradan söze 
karışır, sahnede konferans 
veren za tle aralarında dil 
kavgast geçer .. 

İşte " Aıibey ,, , uzun salta
lı, başında şapkası , elinde 
şemsiyeıile gelip sami'ler ara

·Oe•am' S ncü sayfada· 
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1 Si:::: ---Kay tetlıiltleri : 

Kuyucakta yeni hamleler hareketler 
Kuyucak laagiln benim g6-

zümün ininde yeni ve ileri 
hareketlere sistematik bir faa
liyet sahasına bir merkez ol
du. Bugilnkft ayakta duran 
yeni eserler önünde haklı bir 
gurur duymamak bilmem nasıl 
mümkün olabilir. Enerjik bir 
hamle ile girişilen su kanalla-
rı inşaatı ve bu inşaatın iyi 
bir muvaffakiyetle temadi et
mesi yolunda sarf ed'len emek
ler, yapılan inşaat organize
sinin dönen çarkları karşısın
daKuyucağın gittikçe genişle
yen müstakbel refahını, saa
detini duymamak imkanı var 
mıdır. Zaten tabiaten zengin 
olan bu vatan toprakları, ka
naldan akacak hayat madde
sile yüze yüz verecek bir zen
ginlik ihdas edecektir. Kuyu
cak çifçilerinin bu hali görmek- ı 
le haklı olarak herkesten da
ha ziyade gurur ve surur 
duyacaklarına şüphe yoktur 
zennederim. 

Ben şimdilik bu yazımda 
mevud olan müstakbel haya
ta fikirlerimi hasretmekten 
önce organizenin işleyişi hak
kında biraz konuşmak lüzu
munu hissediyorum. Baş mü
hendislik tarafından müteah· 
hitle terkedilen heton köprü
ler inşatında çalışan ameleler, 
ustalar, ustabaşıların mesleği 
ve kuvveti ve terbiye derece
leri itibarile hem seviyede 
olmıyacakları tabiidir. Fakat 
bu hükmün katiliğine rağmen 
şu merkezde bir prensip üze
rinde toplanmamız lazım geli
yor. 

1 - Ekonomik şeraitin ica
bile sanat kaideleri etrafında 
tetkikimize devam ederken 
mektepleşmek esaslarını takip 
edelim. 

Bu prensip tatbik olunduk
ça işçilik hayatında verimli 
neticeler almak mümkündür. 
Hem de daha fazla olarak. 
Çllnkii yetişmesini bildiğimiz 
gibi yetiştirmesini de biliyo
ruz demektir. Bu prensip sa
dece iş ve işçilik hayatımıza 
münhasır değildir. Tutulan 
her işte bütün şumulile inhi
sar altına alabilmek lizımdır. 

Bir gazeteci gözile yakın
dan köprü iıçilerini inşaat 
mahallinden tetkik ederken 
şöyle bir hadiseye şahit olu
yorum. 

Biraz öteden çatık çehreli 
mütıehakkim bakışlı bir deli
kanlı hakimane adımlarla du
varcı ustalarının çalıştığı yer
lere geldi. ilk nazarda çatlak 
seaile sert bir emir verdi. 
· .._ Hayır olmamış bu duvar 

sök bunu yeniden yap ! Ba
ıımdao defol buradan, bir 

daha İf yok 1&11a ! Sen ne 
adamıın be dedi tetkik ve 
tenkit etmek here diğer gu· 
ruplara gitti. 

Anladım ki bu fen ve tat
bik adamında bizim bugünkü 
sanatkar hakkında telakki 
ettiğimiz vasıflar haricinde 
onda bir sanat terbiyeıi ve 
iktidarı aramak insanı sinir
lendirir. 

Bir sanatkarı derhal işten 
el çektirecek kadar berbat 
hatayı kendi gözlerimle gör
mek istedim. Diplomalı bir 
sanat mektebi inşaat şubesi 
mezunu bulunmama rağmen 

böyle bir hatayı görmek bana 
nasip olmadı. 

Velev ki bu hatanın varid 
olduğunu kabul edelim. O 
işin fen memuru, mühendisi 
veyahut bir heyet fenniye ta
rafından tetkik edilmesi ve 
ancak o hükmün tetkik netice· 
lerinde çıkarılması icap etmez 
mi idi. Bir sanatkirı derhal 
kovmak bu kadar basit bir 
iş mi. Okimse hiçte iş kanu
nunu açıp okumamış mı. 

Kısaca demek istediğimiz 

şuki bütün işçilerimizi mesle
ki vukuf ve terbiye ile techiz 
edelim. İn kili hın ruhunu kav
ramış yeni sanatkarı yetişti
relim. Veyahut o sanatkiın 
yetişeceği zamana yetişenlerin 
sahiplerinin ellerine teslim 
edelim. 

Ben öyle istiyorum ki te
şekkül eden devlet iş daire
lerine merbut birer işçi mah
kemeleri ve kültür müessese
leri tesis edilsin. Kendile· 
rini gurura siper edenlere 
sanatkarın, işçinin, amelenin 
nasırlı elleri öpülecek bir 
şahsiyet olduğunu anlatalım. 
Ve bunu en ziyade organize 
elemanlardan bekliyebiliriz. 
Zaman her ıeyden çabuk ge
çiyor, dikkat edelim, vakit 
geçmesin. 

Beynelmilel şeker 
Kongresi toplanıyor 

Londra 27 - Burada top
lanacak olan beynelmilel şe
ker kongresi içitimai üç gün 
devan edecektir. 

Fransız nazıaları 
Londraga hareket 
Ettiler 

Londra 27 - Fransız baş
vekili Dalaier ile hariciye na
zırıBonnet bugün saat on altı 
buçukt tayyare ile Londraya 
hareket edeceklerdir . 

lmtl1a:r. aahibl ve Umumi Netrlyat 
MUdürü : Etem Mendre• 

Baaıldıi• yer : 
C. H. P. Baaımevl 

TemofO oe teıalrit : 

Kavga Sonu! ---"Kavga 10nu" yeni yazılmış 
olmasına rapen, piyeı itiba
rile alellde ve bu günden zi
yade dünftn zevkile kaleme 
alınmış bir eserdir Darülbeda
yiin, on beş yirmi sene evvel, 
birbiri üzerine temsil ettiği 
- gerek adapte, gerek telif • 
piyesler ayarında ve bu iti
barla o zümre içinde, yani 
orjinalitesini kaybedenl~r ara
sındadır. 

Sahnelerde ve tiplerde, en 
küçük bir hususiyet ve bu gü
ne uyan, bu günü ifade eden 
bir telakki farkı yoktur. 

Derhal söyleyeyim ki, bu hu
susiyeti ve bu farkı; her piyeste 
aramak ve istemek salahiye
tine malik değiliz. Yalnız bu 
gün için ve bugünün sahnesi 
için yazılmış bilhassa "Milli,, 
çeşni iddiasile neşronulmuş 
eserlerde, bizi ve bu günkü te
lakkimizi tatmin edecek seci
yeyi bulmak hakkımızdır. 

Piyesin, Akagündüzün sah
nemize soktuğu bir yenilikle 
başlaması, yani sahne harici 
bir muhavereden sonra mev
zua girmiş olması bile, onu 
bu vaziyetten ve bu ithamdan 
kurtaramaz .. 

Piyes hakkınki mütalaamı, 
yukardaki sabrlarla hulasa 
ettikten sonra, temsil tarzına 
geçiyorum.. Burada piyesi hu
lasa etmek doğru olurdu. Fa
kat sütunların müsaid olma
ması, beni, doğrudan doğruya 
.. temsil,, e geçirmeye mecbur 
etti ve geçerken de, en tatlı 

ve en büyük bir vazifeyi, der
hal ve her şeyden evvel ifa 
etmış olmak zevkini idrak 
için Hürmüz rolünü yapan Bn. 
Seyide inah, sahnedeki çok 
harikulade muvaffakiyetinden 
dolayı bilhassa ve hürmetle 
tebrik etmek fırsatını bana 
verdi .. 

Jestlerinin tabii ve müba
lağasız oluşu, pürüzsüz ve 
ahenkdar bir sahne lisanile 
konuşuşu, en olğun manasile 
tam bir sahne tipi yaratması 

itibarile, eskiden de, çok iyi 
ve çok muvafak elemanlar 
gören ve onlara ahşan Aydın 
Halkevi sahnesinin yüziinü 
güldürdü .. 
Şu dakikada, aradan yirmi 

dört saat geçmiş olmasına 

ve en bitaraf ve obijektif bir 
görüşün sağlam ve kusursuz 
mnhayyelesini kaybetmemek 
cebdime rağmen, söylemek 
mecburiyetindeyim ki Seyide 
inalın bütün rolü baştan başa 
muvaffakiyet, baştan başa 
harika idi .. 

Sahnedki Hürmüz, kitaptaki 
Hürmüzü gölgede bıraktı ve 
o silik, şahsiyetsiz Hürmüzün 

batına muvaffakiyet ve c.ıüi
benin çelenğini taktı. 

Hamit Ercan, tam bir İs
tanbul lehçesinin, biraz argo
ya kaçan hususiyeti ile, ralii
ııü kusursuz yaptı .. 

Yekta rolünde Muharrem 
Ural hakikaten mükemmeidi. 
onun, ne cevherli bir genç 
olduğunu "Yekta., da anladık. 
Bu bön tipin, zaman zaman 
o k'adar muvaffak, içli bir 
tevekkül enginliği ile ve fe
ragatli ve faziletli bir olgun
lukla hayata ve hadiseye bir 
boyun eğişi vardı ki, biraz 
acele konuşması, bili müba
lağa, ona " en kuvvetli bir 
sahne tipi ,, yf'rattı derdik.. 

Veysel, her zamanki gibi 
iyi idi. Tam bir " Sükuti ef.,, 
idi.. Jestlerinde biraz müba
lagaya kaçmasaydı, ne iyi ola
caktı. Fakat itiraf etmek la
zımdır ki, buna rağmen fena 
değildi .• 

Sevim rolündeki bayan, \a· 
karı ve ağır başlı hareketle
rile olgun bir genç kız tipi 
yarattı. Biraz, nasıl söyleye
yim, lüzumundan fazla - hare
ketsiz demeyeyim - evet lüzu
mundan fazla ciddi idi .. 

Sadi, her zamanki gibi mu
vafak oldu. Onun. her zaman
ki gibi, sahneye hiç yabancı 
olmıyan, tabii hareket ve va
ziyetini bozmıyan kuvvetli ta
rafı, yine bütün muvaffakiye
tle üzerinde idi .. 
Fatma rolündeki bayan, za
man zaman, konuşuşu ve ani 
buluşlarile vazifesifesini pek 
güzel yaptı .. 

Bütün vazife alan arkadaş
ları hürmetle tebrik ve böyle 
hasbi bir faziletle, bize güzel 
geceler hediye etmelerinden 
dolayi kendilerine teşekkür 
ederiz. 

Demir muhafızların 
ı gizli vesikaları 

Bükreş 27 - Bugünkü ga 
zeteler demir muhafızlar teş .. 
kilitının tamamen feshinden 
sonra meydana çıkan gızli 
mühim vesikalarını neşretmek 
tedirler. -···-

ı /ngilterede bir 
beyaz kltab 
neşredilecek 

Londra 27 (Radyo) - .Bat
vekil Çemberlayn bugün a
vam kamarasında İngiliz-italya 
anlaımumın ana hatlarıoı 
izah etmiş ve sorulan sualle
rin cevaplarının nefl'edilecek 
beyaz kitapt~ teşrik edilecejini 
söylemiştir. 
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M.a.lı.kemelerde: 
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Cüiı6üŞ yerinde çı
kan kavganın sonu 
Bozdoğan Çakaldere köyün

de . Durmuş oğlu. Mehmet, 
Ali. oğlu Murat, Mehmet oğlu 
Ahmet ve Mehmet oğlu Os
man İsmail oğlu Mehmedin 
evinde toplan~rak Muğlalı 
Memiş kızı Fatma isminde bir 
fahişeyi oynatmaktalar iken 
aynı köyden Mustafa oğlu 

Durmuş ve Mehmet oğlu Meh· 
met ve İsmail Durmuş ve 
Mustafa oğlu Mehmet ve 
Mabmut oğlu Feyzullah ve 
Ahmet oğlu Ahmette bu· ce
miyete iştirak etmek istemiş
lerse de diğ<!rleri tarafından 

kabul edilmemiş olmalarından 
kızan Mustafa oğlu Durmuş, 
Durmuş oğlu Mehmedi palas
ile dövmüş ve arkasından 
biçakla yaralamış ve hiddete 
gelen Mehmette Durmuşu kar
nından yine biçakla yarala
mıştı . Yaralı hastahanede 
ölmüştü. 

Aydın ağırceza mahkeme
sinde yapılan duruşmaları so
nunda Durmuş oğlu Mehme
din 3 sene hapsine karar 
verilmiştir. 

Kır bekçisini öldü
ren Yusuf 14 seneye 

mahkum oldu 
3 T eşrinisanj. 936 tarihinde 

Bolvadinli Mehmet oğlu Ah
met Sıoıteke köyünün resmi 
bekçisi Yusuf oğlu Arifi öl
dürerek firar etmişti. Bu ker
re yakalanan kati Ahmedin 
ağırceza mahkemesinde ya
pılan duruşması sonunda suçu 
sabit olduğundan 14 sene 8 
ay ağır hapis cezasile mahku
miyetine karar verilmiştir. 

Geçmiş olsun ! 
(Baştarafı lnci sahifede) 

sında oturdu. Böyle, paltosu
nun yakasile yüzünü kapamak 
istiyen, kalın bağa gözlüğü
nün altında kim olduğu an
laşılmıyan bu arkadaş, sahne
deki konferanscı ile dil kav
gasına başlayınca, inzibatı te
ınine memur olarak orada 
bulunan polislerden Bay ihsa
nın harekete geçtiğini, ona 
doğru sert sert yürüdüğünü 
gardüm .. 

Bu münasebetsiz seyircinin 
bu münasebetsiz hareketini 
hoş görmiyen, rol icabı oldu
ğunu bilmiyen memur, sırf 
salonun sükunet ve ciddiyeti 
namına müdahale etmek üze
re "di 1 • 

· Zor yetiştim ve kendisine 
\Taziyeti izah ettim ve bu su
~etle de zavallı arkadaşı, ya

a paça dışarı atılmaktan
kurtardım. 
Geçmiş olsun bu arkadaşa! .. 

GONCO 

~VDIN 

Karacasu asliye hu
kuk mahkemesinden 

Karacasuyun yaylalı nahiye
sinden cerezci Ahmet oğlu 
Mehmet ile ayni mahalleden 
karısı Zehra beyinlerinde mü
tekevvin boşanma davasından 
dolayı Karacasu asliye hukuk 
mahkemesinde cari muhake
de tarafeyn beyninde şiddetli 
geçimsizlik olup ileride artık 
geçinmek ihtimalleri olmadı
ğını ve kabahatli taraf M, 
aleyh Mehmet olduğu istima 
kılman şuhudun şahadeti ve 
cereyanı muhakeme ile sabit 
olduğundan kanunu medeni-

' nin 134 üncü maddesi muci-
bince M, aleyh Mehmedin 
müddeiye Zehradan boşanma
sına ve kanunu mezkiirun 
142 inci maddesi mucibince 
kabahatli olan Mehmedin bir 
sene müddetle evlenememesi
ne ve mahkeme harcı olan 
dört yüz kuruşun mehmctten 
alınmasına kabilitemyiz olmak 
üzere 3 Hazican 937 tarih 
111 sayı ile karar verilmiş ve 
kararı mezkur Mehmede teb
liğ edilmek istenilmiş ise de 
hükümden sonra kaybolup bir 

çok taharriyata rağmen ikamet
gahı bulunamamış olduğu gibi 
asık ikametgahında dahı teb
liğa salih ki.nsesi bulunmamış 
olduğu anlaşılmış ve bu iti
barla tebliğat ifası mükün 
olamamış ve mahkümuleh ila
nen tebliğat ifasını talep ey
lemiş olmakla talep veçhile 
mezkur kararın ilanen teliğine 
karar verilmiş olduğundan 

' olsuretle tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 461 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Yeni pazarda oturan Aydı
nın hasan ef. mahallesinden 
ve sakatlardan Süleyman oğlu 
ahmedin ceddinden intikslen 
ve eskiden beri tasarrufu al
tında olduğundan bahisle adı
na tescili köy ihtiyar heyetin
den tasdikan verilen ilmüha-
berle istenilen arap kuyusu 
köyünün arıkbaşı kızılçay mev· 
kiinde şarkan peynirci hafız 
vereseleri cenuben darıcı du
du kızı Emine ile sınırlı ev
velce bağ bozulduğu şimdi 
tarlanın tapu sicilinde kaydı 
bulu~madığmdan senetsiz ta
sarrufata kıyasen iktisap ve 
tasarruf sebebleri hakkında 
inceleme yapdmak üzere ilan 
tarihinden 11 gün sonra yeri
ne memur gönderilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde aynı hak 
iddiasında bulunanlann muay-
yen günde yerinde bulunacak 
keşif memuruna yahutta bu 
müddet içinde tapu sicil mu
hafızlığına 599 fiş sayısile 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. [ 459 J 

- ===-- ----- - c;; 

Aydın icra 
Memur~uğundiın· · 

KQçarlı Pamuk Müstahsılları 
kooperatifine .Borçlu Koçarlı
da Mukim Cihan oğullarından 
Aziz oğlu Mustafaya aid ve 
tapunun -Nisan 938 tarih ve 
5 sayısında kayıtlı Koçarlının 
zerdalilik mevkiinde hududu 
şarkan Hüseyin oğlu Ali gar
ben çalh oğlu Emin veresesi 
şimalen kostantiden mettuk 
tarla, cenuben Mustafa ve Be
kir ve halen [hacı] Abdullah 
oğlu Mustafa ile çevrili ve 400 
lira kıymeti muhammineli 20 
Dönüm tarladaki nısıf hissesi 
ve yine tapunun Nisan 938 
tarih ve 6 sayısında kayıtlı 
Koçarlının soluğan mevkiiode 
şarkan eski Aydın yolu, gar
ben Etem veresesi, cenuben 
emvali metruke tarlası şima

lee tapuca Aziz halen İzzet 
tarlası ile çevrili tamamı 20 
dönüm ve 640 lira kıymeti 
muhammeneli tarlanın nısıf 
hissesi, ve yine tapunun Nisan 
938 tarih ve 4 sayısında ka
yıtlı koçarlmui berber Ahmet 
tarlası mevkiinde şarkan yol, 
garhen azmak cunuben yol, 
şimalen azmak ile çevrili ta
puca 20 ve halen tahminen 
30 Dönüm mikdarında tamamı 
540 lira kıymeti muhammeneli 
tarlanın nısıf hisselerinin mül
kiyeti açık artırma ve peşin 

. para ile ve 2280 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan artırma
çıkarılmıştır. 

1 - İpotek sahibi alacaklı· 
!arla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri, Aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

2- Artırma şartnamesi del 

laliye dairesinde ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhale3l!5ı938 tarihinde salı 
günü saat 16 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 
şu kadarki işbu gayri menkule 
üç yeminli ehli vukuflar tara
fından takdir edilen kıymet
lerinin yüzd eyetmiş beşlerini 
bulmadığı surette artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha tem
did edilerek 15 nci günü olan 
15 Haziran 938 tarihinde çar
şamba günü aynı saatte 2280 
sayılı kanun hükümlerine göre 
ençok arbran üzerine ihalesi 
yapılacağı. 

3 - Artırmaya iştirak için 
gayri menkulun muahammen 
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Aydın Vilayeti . Daimi 
Encümeninden : 

1 - Aydın -· Çine yolunun 
Dalama varyantı kısmında 
7705 lira 20 kuruş keşif be
delli kaldırım inşaatı 18141938 
tarihinden itibaren açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj; resim ve sair evrak Ay
dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9-5-938 pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
vilayeti daimi encümeni salo
nunda papılacaktır. 

4 - Muvakkat 
miktarı 578 liradır. 

teminat 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile üçün
cü maddede yazılı gün ve sa
atte encümen salonunda hazır 
buJunmaları ilan olunur. 

21 24 28 4 453 

Tashih 
Nazilli sulama v«:>opratifi 

esas mukavelesinin ilanını ha
vi 3131938 tarih ve 180 N. lu 
Aydın gazetesinde 8 inci 
maddenin son fıkrasında İdare 
meclisinden sonra [ mühür 
resmi ] ilavesi, 1 O uncu mad
denin ikinci fıkrasında şerh 
verilmekten sonra [ ve defte
ri mahsusuna kaydedilmek 
suretile icra olunur. Vezirle
ri idare meclisi ile koopratif 
müdürü ve mühürlerile tastik 
ve imzaları atılır ] ilavesi, 14 · 
üncü maddede 485 inciden 
sonra [ maddesine tevfikan 
ortakhkça ortaklar için J ila
vesi ve 6/3/938 tarih ve 183 
N. lu gazetede 37 inci mad
de deki takdirde haricden-den 
sonra [ idare meclisi kararile 
tayin olunur. Ortaklardan ta
yin olunduğu takdirde ] ilave 
si, 38 inci maddede hesaba
tının· dan sonra [ ortaklar na
mına ] ilavesi 24 üncü mad
de de tetkikten sonra [ ve 
murakabe ] ilavesi tashihen 
ilan olunur. 462 

kıymetinin % 7.5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu tevdi 
etmeleri lazımdır. Alıcı artırma 
bedeli hericinde olarak ihale 
karar pullarını ve dellaliye re
smini ve tapu ferağ harciyle 
teslim isterse masraflarmı ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 
938/252 Dosya No.siyle memu 
riyetimize müracaat eylemeleri 
ve taliplerin tayin edilen gün 
ve saatte hazır bulunmaları 
ve gösterilen şartlara riayet
etmeleri ilan olunur. ( 460) 



·•YDlll SAYI ıat 

C. H. P. b yönkurul baıkanlığındaiı 
Mqnaüyet mahJlleaiade P~i• meah olan karakol biaa· 

sımn 672 lira 64 kuruşla kqif bedeli tamiri on bq Jiln müd
detle açık ekailtmeye kaaulmUflur. 

Bu ite aid prbaame plin ve kqif evrakı parti büroauada 
her gün görlllebilir. Eksiltme 29 Nisan 938 perıanbe günü saat 
17 de parti kurağında b yönkurul huzurile yapdacakbr. 

Ekılltmeye girmek için % 7,S depozito akçesi yabnlmuı 
ve ihaleden 10nra bunun % 15 ibliğ edilmesi prttır. ilin, mu· 
ka•ele ücreti ve diğer ma1raflar mütahide aiddir. 

[444) 16 20 24 28 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden: 
Bozdoğan kaaabasımn elektrik ile tenvirine karar verilmit 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik ıantrab ile 
şebeke projeıi tanzim ve keşifnameai yapbnlacakbr. 

Talip olanlann ihtitu vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine müracaatları ilin olunur. 

(435) 13 15 17 19 22 24 26 28 30 3 

.......... ! .......... ~ .... ._ 

it DOKTOR - OPERA TÖR 

S Medeni Boyer 
11' Memleket Haıtanesinin yeni Operatirü 1 Hastalannı Her gün park cadduinde Demirci 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında • 
~ kabul eder. G 
~ Muayene saatları : J 
~ Sabahları 8 kadar 
İl> Akıamları 3 - 8 368 

~ıMıııiıAA..._.. ........... 

;r···-~::~:fı:ı::ı~ · 
::; Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı (!.a 
-•~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki i•l 
}i, muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve E:.•] 
~:1 üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi l•] 
~·~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t!~ 
;_~ı edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan l~1 
[~' P-momoto{akai ile tedavi edilir. (353) ••ı 
''\.: ................ -~-..···~~· !'11111! ~11'.!'1111'!~ .. ""' ""' ':+. !4P'! ~ Jjl ~. re: AWd~ •• ,. .. ,.. • ..._iiılıı.-;0.11111••···~-·-·-··········~-·.s:-

C. H. P. 

OPERATOıt 

Dr. Nuri Erkan 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyalan 

Yalnız 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
....................................................... 
! DOKTOR f 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatalıklan Mütahaasıu : • • • t • • Pariı Tıp Fakültesi Hutanelerinden btiaub • : . 
: Muayenehane : .6.ydın-la Gui Bul•anada Bafalıe>Wla dfılddnıaı• : 
ı üzerinde her pa aabahdaa aktama kadar Hutalannı kabal eder. : 

............................................ ~········· 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


