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Hatay da 
_Halk Partisi başkanı 
Ordumz ş erefeine büyük 

bir ziyafet verdi 
Antakya 9 [ A. A: ] -

Halk partisi başkam bu ak
şam ordu şerefine büyük bir 
ziyafet verecektir. Ziyafette 
kumandan delege kole ile 
fransız ordusunun diğer mü
messilleride hazır bulunacak-
lardır. . 
~ 

Yeni kombinalar 
Klor fabrikasının te
mel atma merasimine 

başvekilimiz riyaet 
edecek 

lzmit 9 [ A. A. J - Yarın 
burada Klor fabrikasının te-
mel atılacaktır. Bu merasime 
başvekili Celil Bayar riyaset 
edecektir. 

Filistin de 
kargaşalık devam 

ediyor 
Kudüs 9 [ A. A. ] - Fi

tistinde kargaşahklar gittikçe 
artmaktadır. Arapların grevi 
geniı bir mahiyet almıştır. 

Grevciler, büyük şehirlerdeki 
"Cahiller etrafında toplanmak· 
tadırlar. Bir çok taarruzlar 
kaydedilmiştir. Umumi nak
liyat servisleri durmuştur. 
~ 

Belçika parlamentosu 
yaz tatiline girdi 

Brilksel 9 - Parlamento 
işçilerin mecburi sigortaya 

girmeleri hakkındaki kanunu 
kabul etmiş, dün yaz tatili· 
ne girmiştir. 

Lort Döşin öldü 
Londra 9 - Lort Döşinin 

seksen yaşında alduğu halde 

vefat ettiği bildirilmektedir. 
Bu zat İngilterede liberal fır· 
kasını kuranlardandır Neşriya
tından dolayı altın madalya 
ile taltif edilmiş idi. 

··==~~=============-
Halkeui k6Je•İ: 

Yarın: 

Saat 19 da Yönetim 
kurulu toplanbsı vardır. 

Tıürk - Alman ticaret müzakereleri 
B. Numan Menemencioğlu Alman ticret 

nazırile görüştü 

Berlin 9 [A. A.] - Türk - Alman ticaret müzakeratına 
memur Türk heyeti başkanı Hariciye Vekaleti umumi katibi 
B. Numan Menemencioğlu dün Alman Ekonomik nazırı ile 
görüşmüştür. Bu görüşme sonunda neşredilen resmi bir tebliğ
de; bu görüşme esnasında Türk Alman ticaret münasebetle
rinin genişlemesi ve bu münasebetJer · üzerinde halen tatbik 
edilmekte olan usullerin islabı imkanları mevzuu bahsedimiştir. 

Şehir Meclisi 
--~~~~~~~~--

Dün fevkalade bir toplantı yaptı 
-

Bu toplantıda elektrik tesisatının tevsii için Be
lediye bankasından yapılacak istikrazı tasvibetti --------Evvelce yazdıiiımız gibi Şe- lına ilave edilecek motor ve 
hir meclisi dün Belediye reis bina inşası karşılığı olarak 
vekili B. Raif Aydoğdunun büdceye tahsisat koymuş ol-
reisliği altında fevkalade ola- duğundan tevsi projesinin mo-
rak toplanmış ve ruznamede tor kısmı daimi encümen ta-
yazıb olan hususatı müzakere rafından derhal münakasaya 
ve karara bağlamıştır. konulacak ve ağlebi ihtimal 

Bilhassa elektrik tesisatının bu iş önümüzdeki kış aylanna 
tevsii İçin Belediyeler banka- kadar ikmal edilmiş olacaktır. 
sınd 30,000 liralık bir istikraz 
akdına dair riyaset teklifini 
Şehir meclisi memnuniyetle 
karıılamış ve bu husus hak
kında Belediye reis vekili Ra
if Aydoğdunun izahatını din· 
ledikten sonra istikrazın ya
pılması için riyaset makamına 
salahiyet kararı vermiştir. 

Meclis, kanun mucibince 
mururu zamana uğrayan vergi 
bakayasının tarkini hakkm
daki muhasebe teklifini de 
tasvip etıniş ve elektrik mü
essesesind elektrik ve makine 
işlerinden anbyan bir tekni
siyenin istihdamı için elektrik 
büdcesine 2000 lira tahsisat 
koymuştur. 

ilivei istihbarımıza nazaran 
derhal hazırlanarak meclis 
azaları tarafmdan imzalanan 
ve vilayet makamının tasdi
kine iktiran eden istikraz 
mazbatası Belediyeler banka
sına verilmek üzere bu iş için 
Ankarada bulunmakta olan 
Belediye reisi B. Nafiz Kara
budağa gönderilmiştir. 

Belediye reisi Nafiz Kara .. 
budak Ankarada banka ile 
istikraz mukavelesini yaptık
tan sonra şehrimize avdet 
edecektir. Şehir meclisi dünkü 
toplanbsında elektrik saııtra-

Franko tayyarleri
1 

Barslonu bombardman 
ettiler 10 ölü 40 

ya~·alı var 
Barselon 9 -Dün ve bu sa

bah Frankist tayyareler Bar· 
elon ve civarını bombardman 
etmişlerdir. Monte civarında 
atalan bombalardan beş kişi 

ölmüıtür. Bu sabah yapılan 
bombardmanda 10 kişi ölmüş 
Kırk kişi yaralanmıştır. 

Almaıt mektepleri 
için yeni bir lıanun 

Berlin 9 - Alman mektep
leriode rejimi tesis eden bir 
kanun çıkarılmıştır. Halk 
mektepleri ismi verilen ilk 
mekteplerde dört sene oku
nacaktır. 

Mektepliler dört sene staj 
gördükten sonra hususi mek
teplere devam edebilecek
lerdir. 

Meksika da 
Petrol davası 

Meksiko 9 - Satın alınan 
petrol kumpanyaları yüksek 
mahkemeye milracaat et
mişlerdir. 

İl bayımız 
Bir ay mezuniyetle 
Kuşadasına gitti 

llbay ve parti başkanımız 
B. Ôzdemir Günday istirahat 
için biray mezuniyet almışlar 

ve bu mezuniyetlerini istimal 
için bu sabah Kuşadasına 
gitmişlerdir. Avdetlerine ka
dar jandarma alay komutanı 
Ömer Duran başa vekalet 
edeceklerdir. 

- · •§§*1 • 

Partide: 

llyö;, kurul 
toplandı 

Parti llyön kurulu dün ak
şam üzeri İlbay ve parti baf 
kanı B. Özdemir Gündayın 
reisliği altında toplanarak 
parti işleri üzerinde konuı· 
muştur. 

Adliye tayin 1ıarar
namesi hazırlanıgor 

Adliye bakanlığı, hakim ve 
müddei umumilerle, hikim sı
nıfına mensup olan adliye 
memurları arasında yeni de
ğişiklikler yapmaktadır. 
Bakanlık bu husustaki karar
name proıesmıo hazırlığile 
meşguldür. Proje yüksek tas
tike arzedilmek üzere bu gün
lerde Başbakanlığa verilecek
tir. · 

Hazırlanmakta olan bu bü
yük tayin kararnameıile şark 
vilayetlerimizde bulunan bir 
çok hakim, müddeiumumi ve 
hakim smıfından olan adll 
memurlar diğer vilayetimize 
naklolunacakbr. 

Edirnede Arıcılılı 
kongresi 

Geçen Şubat ayinda Tekir
dağında açılan arıcılık kon· 
gresinde verilen karara uya
rak Ağustosun birinci güntl 

Edirnede toplanacak olan 
ikinci arıcılık kongresine vi-
layetimizden de isteyen arı
c~ların iştirak edebilecekleri 
Trakya umumi müfettişliğin
den bildirilmiştir. 

Yol masralan kendilerine 
ait olmak üzere bu kongraya 
vilayetimizden iştirak etmek 
isteyen ancıların adreslerini 
viliyet ziraat mlidiirlüğDne 
liildirmelerini tavsiye ederiz. 
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Yakın bir tehlike 

Hayvanlarda Şap Hastalığı - - -Yazan 1 Veteriner müdürü Lütfi Bllıen 

-6-
2 - Hestalık mahallinde 

kanunu mahsus mucibince 
hastalığı söndürmek için Bay
tarın reisliği altında mahalli 
köy ihtiyar heyeti ve zabıta 
memurundan mürekkep bir 
komsiyon teşkil edilir. Ve bu 
komsiyon hastalığın imhasına 

kadar hastalı mahallinde ic
rayi faaliyet eder. ve kanun, 
nizamnameler hükümleri da
hilinde memur baytarın tari
fatı daresinde her türlü sıhhi 
tedbirleri tatbik ve icraatmı 
bir mazbata ile vilayet hayvan 
sağhk zabıtası komisyonuna 
bildirir. 

3 - Hastalığın mahiyetin· 
den civar köylere, Nahiye ve 
kasaba şehirlerde en seri bir 
surette ha b~r verilmekle be
raber vali tarafından keyfiyet 
civar vilayetlere, ziraat veka
letine bildirilir. 

4 - Hastalığın intişarı teh
likesi bulunupta mahalli zabı
tas ile muhafazası mümkün 
olmıyan kordonlar askerlerle 
takviye kılınır. 

5 - Bulaşık hastalıklı veya 
şüpheli hayvanların mevaddı

nın ve sitayete vasıta olabi

lecek eşyanın bulaşık mınta

lardan veya tevkif edildikleri 
mahallerden ve gömülmüş bu
lundukları •yerlerden çıkarıl

ması memnudur. Çıkarıldığı 

takdirde müsadere ve tecrid 
olunup esbabı hakkında cezai 
hükümler tatbik olunur. 

veya bunların tahtı nez;are
ı tinde aşıcılar tarafından ifa 

olunur. 
7 - Hastalığın hüküm sür

düğü mahallerde kurulan hay
van pazarlarının zuhur eden 
hastalıktan müteessir olabile· 
cek tekmil hayvanat envaının 
bir arada toplattnılmaları ve 
satılmaları men vey pazar ve 
kanayır yerleri kamilen set 
olunabilir. Hastalığa müsteit 
hayvanların o gibi ye lerde 
mera ya gönderilmeleri veya 
sürü halinde idare olanların 

diğer sürülerle temasları ve 
olunmayanların ise sürü ha
linde toplathrılmaları dahi 
men olunabilirler. 

8 - Bir mıntakada şap 
hastalığı salgın bir şekil al
dığı zaman o mmtakanın is
kele veya istasyonlan veya 
umumi yollan, hastalığın sön-

mesine kadar ayni hastalık
tan müteessir olan hayvanla
ra karşı set veya tadil olu
nabilir. 

9 - Şap hastalığından has
ta veya şüpheii olup ta ihti
lattan men edilf>ck hayvan-
ların tecridine mahsus ahırlar 
ve telef olan veya itlaf olu
nanların gömülmesine mahsus 
medfenler. menba yol kenar-
larından uzak mahallerde 
tevkif ve izhar olunur. 

10 - Hastalığın tamamen 
:zail olduğu ve sirayet tehli
kesi kalmadığı ve nizamna- -
mede münderiç karantina 
müddetinin ikmali memur 
baytar tarafından raporla bil
dirdikten sonra kordonlar 

• 
Siyasi mültecilere 1 lsviçrede 
yardım lıomisyonu 1 

F d 1 ı· · •tAh 
L d 9 S

. ~ .. 
1
t e era mec ısı sı a 

on ra - ıyası mu e- • • • .. 
cilere yardım meselesile ali- tıcaretını murakabe al-
kadar cemiyetlerin matalibini tına aldı 
tetkik etmek için hükumet- Bren 9 - Federal meclisi 
ler arası Evian komisyonunun terafından bir kararname 
tali komitesi bugün öğleden neşredilerek sili, cepane ve 
ıonra komiteye muhtara ver- patlayıcı maddeler ticaretile 
miş olan 33 cemiyetin mu- iştiğal ve bu malzeme ile 
rahhaslarının taleplerini din- ticaret Federal meclicisinio 
lemiştir. Cemiyetlerin talep- kontrolü altında yapılacak 
leri biribirinin aynıdır. Talep- ve meclisin müsaadesine tabi 
lerde ez cümle masraflara olacaktır. 
karşı hükümler tesbit edilme- Vali Kabel Bay 
si ve mültecilerin mallarını Benes tarafından 
beraber getirmeleri için Al 
manya nezdinde tavassutta habul edildi 
bulunulması istenilmektedir. Prağ 9 - Aşağı Transburg-

büyük mülkiye memuru tara
fından civar köy, kaza ve 
vilayetlere ilan ve ziraat 
vekaletine işar olunur. 

Netice: 
Şap hastalığı, çift tırn.,kh 

hayvanların irili ufaklı her 
çeşidine musallat olan kor
kunç bir hayvan salgınıdır. 
Telafatı az ve fakat yaptığı 
tahribatı, iktısaden verdiği 
zazarları maddeden ölçülemi
yecek kadar büyüktür. Bu 
hastalığın vilayetimize girme
mesi için yegane çare hasta
lıklı vilayetlerden kacak ola
rak bııyvan gitirilmemesine 
canla ve başla ve elbirliğile 

çalışmaktan ibarettir. Şahsi 

menfaat kaygusile ammenin 
zararına olarak h~yvan ka
kaçakçılığı edenler her kim 
tarctfından görülür veya işi
tilirse derhal keyfiyetten hü
hiimete haberdar edilmeli ve 
bu gibiler bili merhamet 
kanunun pençesine çarptırıl

malıdır. Bu hususa yardım 
etmek bili istisna her vatan
daşa düşen vatani ve milli 
bir vazifedir. 

Bitti 

valisi Kabel Bay Senet tara
rafından kabul edilmiştir. Ka-
bel başvekil Hodra tarafın
dan da kabul edilecektir. 
salahiyettar mahfellerde bu 
görüşmede südetlere verilecek 
muhtariyet meselelerinin bahsi 

mevzuu olacağını söylenmektedir 

Bulgar başvelıilinin 
beyanatı 

Belgrad 9 - Bütün Yu
goslav matbuatı Bulgar baş 
vekili Köse Ayvanofun Sob· 
ranya meclisindeki beyanatını 
tam olarak neşretmekte ve 
Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasrndaki dostluk paktının 

ehemmiyetini tebarüz ettir-
! memektedir. 

ı Çinliler azimlerin
i den birşey 
lıaybatmemişler 

Hankov 9 - Radyo ile 
vukubulaa beyanatta hariciye 
nazırı Fuank-Fuank, on iki 
ay muharebeden sonra Çin· 
l ıler;n azım ve metanet ka
biliyetlerinden birşey kaybet .. 
mediklerini söylemiştir. 

lmtıyaı. aahıbı ve Umumi Ne.rıyat 
Müdürü : Etem Meodre1 

Baeıldığı yer : 
C. H. P. Bıısımevl 

6 - Hastalığa veya s!ra
yete maruz bulunan hayvan
ların tedavi ve telkihi yalınız 
memur baytar tarafından icra 

"'='================-===--===~=================================-====================:::=======--====-========~=== 
ref ve keyfiyet mahallin en 

"Aydın" ın tefrika•ı : 27 

ı Bir Çocuğun Macerası 1 
J 

Yazan : Jeanne Mairet 

Çiftçi, gönderdiği cevapta 
bu teklifi memnuniyetle ka
bul ettiğini bildiriyordu. 

Çiftliğe gitme zamanına ka· 
dar takaddüm eden günlerde 
iki çocuğun muhavereleri hep 
bu mevzu üzerinde idi. Bunun 
etrafında bin bir hülya kuru
yorlardı. 

Yine bu günlerde Moris 
iyiliğe yüz tuttu. Günden gü
ne iştihası açılıyordu. 

Onu icbar etmedikleri hal
de birgün bu dikte vazifesi 
yapmak istedi ve Piyerle be
raber yazığı bir diktede iki 
yeğenin yaptikları yanlışların 

adedi biribirinin aynı idi. Bu, 

Çeviren : V. H. 

Morisi tekrar derslerine ça
lışmağa ·sevketti. İstikbalde 
amcazadesile beraber ilerle-. 
mek istiyordu. 

İki kişinin beraber çalış
ması, insanı yalnız çalışmak 
gibi sıkmaz. 

Oğlunda gördüğü bu deği
tikler M. DeJsar'ı çok sevin
dMyordu. 

Bir gün yeğenine : 
- Görüyorsun ya oğlum ; 

sen bana şimdiden hile fay
dalı oluyorsun, dedi. 
Amcasu.ıo bu iltifatının 

bizim zavallı yetimciğimi" 

zi ne kadar sevindirdiğini 

artık siz takdir ediniz .• 

* •• 
Güzel bir nisan sabahında, 

bir bay ile iki çocuk .Amboise 
istasyonunda trenden indiler, 

M. Delsart vadini tutmuş 
ve çocukları bu şehirden bir 
kaç kilometre uzakta olan 
Pişonun çiftliğine götürü -
yordu. 

İstasyondan bindikleri bir 
araba onları çiftliğe götürdü. 
Maıe Pişon, Parisli misafir
lerini kabul etmek için pazar
lık elbiselerini geymiş, güzel 
bir tovalet yapmıştı. 

Araba kapının önünde dur
duğu zaman o da bu pazarlık 
kıyafetile eşikte göründü. 

M. Delsart çiftliğin manza
rasından çok memnun oldu. 
Büyük bir ağaç kapıdan gi
rilen avlu pek temizdi. 

Alçak ve fakat geniş olan 
ev, diğer yapılardan kolayca 
tefrik ediliyordu. Büyük ağaç-

ların gölgesi binayı kucaklı
yordu. Tavuklar geziniyor
lardı. İri bir köpek yeni ge
lenleri koklayarak etraflarına 
dolaşm ağa başladı. 

Hiç bir tarafta en küçük 
bir gübre yığıni . görülmü
yordu. 

Bahar güneşi, eski eve ve 
son çocuğu kucağında taşı

yan genç kadı na bir başka 
sevimlilik veriyordu. 

Genç kadıo; himaye ettiği 
çocuğa neşeli bir sesle; 

- Hele bakın, dedi. Benim 
küçük Piyerimde bu ne büyük 
değişiklik. 

Ve Sonra M. Delsarta dö
nerek: 

- Ah Mösyü, dedi. Koca
mın kolları arasında bana 
getirildiği zaman onu görse 
idinız ... 

Devamı 9'U' 
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Köycülük Konuşmaları : 

Bozdoğan lncir Satış Kooperatifi - incir
ci/erin iJdevleri - Kooperatifin 

kazandıracağı şeyler 

İlçede kurulan incir satış 
kooperatifi kanuni formalite
leri bitirip fili çalışma alanı

na girmiş bulunuyor. Fakat 
her işte olduğu gibi, devletin 
deste~ leciği bu işte de köy
lünün kuşku, işkil içinde bu
lunduğu, kooperatife ortak 
olmaktan çekindiği görülüyor. 
Bu çekilme; sebepleri araş

tırılırsa yapılan ters, kötü 
propagandadan doğmakta
dır. 

Deniyor ki : '- Arkadaş sen 
ortak yazılıyorsun amma, 
kendi kendini bağlıyorsun. 
Madamki incırıo var nıçın 
başkasına daha uygun ve el
verişli fiat bulduğun takdirde 
satamıyasın. Madamki mal 
senin istediğin yere satmak· 
ta sana niçin karışılsın. Ora
ya bağlanırsan; incırıne dı
.şarda yüksek fiatta bulsan 
satamazsın. Kooperatife sat
mağa mecbursun. " Ve acı
dır ki, kooperatifin kurulma
sı işlerine gelmiyenler, etraflı 
bitaraf düşünmekten yoksun 
olan kö}lüyü o da bir kısmını 
kandmp durmakta ve kafa
sına fesat sokmaktadır. Bu 
yazıyı, köylülerimizin hu işte 
aydınlanmalarını sağlamak için 
yazmağı bir yurt ve ulus bor
cu sayarak ha.zırladım. 

İncir satış kooperaHfi nedir? 
Ne işe uğraşır ? Niçin kurul
muştur? Satın aldığı inciri 
ne yapar ? kime ve hangi 
yolla satar? Ortaklarına malı 
alınca ne kadar para verilir? 
İncirin iyisi ve kötüsü nasıl beıli 
edilir ? Malın fiab nasıl tesbit 
edilir? Bunu kimler tesbit eder? 
Kooperaife yazılanlar, yani 
ortak olanlar hangi noktalara 
dikkat etmelidirler? Ortakla
rın ne gibi vazifeleri (ödevle· 
ri) vardır. Kısa da olsa bu 
sorgulara karşılık vermek, 
kafalarınde bu sorguların kar· 
şıbğını bulum?yanlar, içlerin
lerinde kuşkusu bulunanlar, 
karşılıkları okur ve aydınla
nırlarsa, kendileri; yine ken
di isteklerile satış kooperati
fine ortak olmak için acele 
etmek suretile kendilerini se
lamete götürecek kanburlaşan 
bellerini doğrultacak, kendi
lerinin sırbnda geçinerek ken· 
disini istismar edenlerden on
ların boyunduruğundan kur
tulmuş olacaktır. Daha uzak
lara gitmeğe ne hacet; geçen 
yıl Bozdoğan incirleri nefis 
incirlerine uygun ve elverişli 
fiat beklerken incirlerini çü
rüttüler hurda olarak sattılar. 
Beklemiyenlerse, binbir · mih-
netle yetiştirilen nefis ürünü, 

Yazan : KÖYCÜ 
kilosu üç dört kuruşa sattılar. 
Bu onlara sanmmki yetgin 
bir örnek, ibret alınacak bir 
misal teşkil etmeğe kafidir. 

Bizim için; çalışan ve mal 
yetiştiren köylü için kurtuluş 
yolu kooperatiftir. Biz bu alan
da komşularımızdan geride 
bulunuyoruı. Küçücük Bulga
ristanın vagonla· la yaş sebze 
meyve ve yemeğe yarar bir 
çok maddeleri satış koopera
tifleri yaparak dış ülkelere 
satmasından memlekete getir
diği dövizi - altm karşılığı 
olan parayı memleket köylü
sünü zengin eden kooperatif 
yolunun olduğunu unutmak 
mümkün müdür? 

Biz, her sahda ileri gitmeğe 
müsteid bir ulusuz. Tanrı, biç 
bir ülkede bulunmıyan tabiat 
şartlarını bol bol ihsan da et
miştir. Her şeyin en iyisini 
nefisini en lezıellisine, l<oku· 
lusunu, h' lasa gerek renk ve 
gerekse çok aranan lezzet 
bakımından yenecek maddenin 
en güze ilerini, yetiştiren biz
ler, ek<>nomi sahasının koope-
ratifciliğe dokunan kısmında 
niçin başarı kazanmıyahm.? 
Eğer bu sahada da başarıya 

ulaşmak, istiyorsak devldin 
gösterdiği oldan yurumeğe, 

onun çizdiği istikametten git
meğe çalışalım. lçimiıd~ ki ku· 
şkuları; yüreğimizdeki işkilleri 

sıyırıp atalım . Bu sözler imiiçinde 
kuşku taşıyan köylüye söyle
yorum. Durmadan " koopera
tif I kooperatif 1 ,, diye bay
kmyor ve köylünün buna ya
pışmasını öğüdlüyoruz. Köylü 
yine hareketsiz yine hareket· 
siz. Sebleı ini araştırıb, öğre

nince içimiz öızlıyor. BuDda 
kendi payımıza düşen ödevi 
ıyıce yapmadığımızı açıkca 

yazmak iyi olur. Bu da; onl
an aydmlatamamamız. Onlar
la yakinen konuşamamamız. 
Onlara gerçek obrnları anla-
ta mamamız. 

Vilaye Daimi 
Encümeninden 

4999 lira 4 kuruş keşif he· 
delli Bozdoğan ve Karacasu 
ormanlarından kesilecek ke
reste eksiltmesine istekli çık
madığından on gün uzatılmış· 
br. 

İhalesi 21171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 375 li
radır. 

isteklilerin vesail<ile mezkur 
günde encilmene gelmeleri 
ilin olunur. (645) 

10 13 17 20 

Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Aydın merkez kazasile na
hiye ve köylerinde bulunan 
vakfa ait bağ ve incir bahçe
lerinin 938 senesi ağaç üze
rin deld mahsulleri satılmak 
üzere açık arttırmaya çıka
rıldı 19111938 salı günü saat 
1 O da ihale.si Aydın vakıflar 
idaı esinde yapılacaktır. Fazla 
malumat almak istiyenlerle 
taliplerin % 20 pey akçesile 
vakıflar idaresine müracaat-
ları. 7 10 14 634 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

Germencilde istasyonu ara
sında yeniden posta sürücü
lüğü ihdas edilerek matbu 
şartnamesi hükümlerine gö-
re nakliyatın araba ile yapı
laca·ğından 20 lira muhammenli 
6t7ı938 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 21/81938 
perşenbe günü saat 14 de 
Aydın P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin yapılacağı 
ilan olun·ur. [636] 7 11 15 18 

Aydın daimi 
eneli meninden: 
Aydın memleket hastanesi

nin :.C.53 Hra 50 kuruş muham
men bedelli evrakı matbuası 
18171938 pa ~ artesi günü saat 
15 te ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Teminatı 19 lirdır. Talipleri
nin vilayet daimi encümenine 
müracaa ti arı. 

29 5 11 17 [615) 

Aydın icra 
memurluğundan 

9381668 
Alacaklı Karapınardan Ke

rim, Sabı iye, Ayşe, Saliha, 
Borçlu : Umurluda oturan 

Giritli Mehmet, 
Satılan gayri menaul: Tapu

nun temmuz 933 gün ve 52 
sayısında mukayyet Emirdo-
ğan kariyesinde çay kenerı 
mevkiinde bir dönüm 12 ev
lek kadar arsa üzerinde 17 
adet nar ve bir adet kara 
dut ve 11 adet kavak 
ağacı mevcut iki taşlı su 
değirmeninin 24 sehimde 18 
sehimidir. 

Hududu: Tapuca arap oğlu 
ve halende kara oğlan oğlu 
Veli ve şimalen ve cenuben 
dere ve garben çay ile mah
duttur. 

Kıymeti: Borçluya ait satı
lan hisseye 750 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer: Ay· 
dın icra dairesinde 16181938 
tarihinde sah güünü saat 11 
de yapılacaktır. 
T~mdit artırması 31181938 

tarihinde çarşanba günü ayni 
saate yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkıilüo artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/668 numara ile 

YOZ 3 

ilin 
Şehrimizde bulunan banka· 

lar 11171938 Pazartesi günün 
den itibaren kasa saatlerini 
aşağıdaki şekilde tesbit et
tiklerini sayın müşterilerine 
bildirirler. 

Cumartt.sinden gayri gün
lerde sabah 8 den 13 e kadar .• 

Cumartesi günleri sabah 
saat 8 den 12 ye kada~ 

[642] 8 10 12 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

handa yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 

,artnameye ve 38 1668 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 1,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialar1n1 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve buoları tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu-
hammen kıymetin o/o 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
caklarınm mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala· 
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve satış talebi düşer. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek tekli~e 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki 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) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 16 / 8 I 938 salı günü 
saat 11 de Aydın icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve göterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
sablacağı ilinolunur. (644) 

• 
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~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs = 
~ ve Operatörü 4 

1
- Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kanıi- 41 

lin evinde kabul eder. 592 il 
Muayene saatleri : sabah 7 - 8 A! 

Öğleden sonra 3 den itibaren . ~ 

lhı~ılııılııılıılıılııııllııılıılıuıllllııılııiıı&ıııD!ıııılmııılııiıı~lflı•ıfllılıt66.d 

Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 
Gani Kunt 
Atçalı Ali oğlu Abmet Arslandağ 
Mehmet oğlu Muhidtin Eğridişli 
Sabri Dural 
Mustafa oğlu Sadık ve ortağı Abmet 
Abdurrhman oğlu Sabri Tuğrul 

" " " Osman oğlu Mehmet kaymakçı 
Tenekeci Ali usta 
Arap Sadık 
Reis köylü hacı Bayram 
Balaban oğlu Mehmet 
Mustafa oğlu Nihat 
Berber oğ. Mustafa kahvesinde hafız mehmet 
Berber oğ. Mustafa kahvesinden hafiz Mehmet 

Sanatı 

Diş doktoru 
Nalıncı 

Aşçı 

Terzi 
Kahveci 
Tabelacı 

" 
Teneci 
Fırıncı 
Kahvaci 

" 
" 

Berber 

Mahallesi 
Çarşı 

Cuma 
Orta M. 
Köprülü 
Hasan Ef. 
Köprülü 
Kube,i P. 
Bozdoğan 
Germenik 
Ortaklar 
Kara bağ 
Germencik 
Ortaklar 
Menteşeler 
Ortaklar 

Senesi 
938 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
it 

935 

Verginin 
matrahi 
Lira K. 
20 
10 
60 

130 
45 
48 
12 

27 
45 
21 
18 
30 
9 

15 

Verginin 
miktarı 

Lira K. 
11 80 

2 40 
1 1 

30 82 
3 62 

15 84 
29 

23 81 
7 77 

10 80 
2 52 
5 78 
3 60 

29 
1 80 

tarihi 
1161938 
12131 " 
14131 " 

3131 " 
15131 " 
2131 ,, 

18131 " 

28131 " 
28131 " 

" ,. 
" " 
" it 

29131 " 
2813/ " 

Numaraı 

10166 
1145 
1199 
3185 
8122 
3163 
9111 
41 3 
6176 
6168 
3111 

101 4 
8130 

11133 
gı43 

Yukarıda isim ve şöhretleri yazılı mükellefinin yapılan tahkikatla nerede bulundukları anlaşılamamış ve namlarına 
doldurulan kazanç ihbarnameleri tebliğ edilememiş olmakla hukuk muhakemesi usulü kanununun 141,142 inci maddeleri 
mucibince ihbarnemeleri aynen ilan olunur. Tarihi ilandan itibaren kanunu ruhsatlarına tevfikan bir ay içinde itirazda bu-
lunmıyanların vergileri katiyet kesbedecektir. [607} 28 2 10 

r~rio~;:~~~~w•1 tr!:;mD.~;;.:~k·:es;;!~Ş~~~~k~~~K::m:·b:~aP..::·:~ 
D Medeni Boyer ı '!l o tor ev et ır aş 

Memleket Hastanesi Operatörü •

1 
ı•:I~- Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

fi Hiikiimet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında •l üçten yediye kadar hastalanm kabul ve tedavi 
kabul eder [+] d H t- l" k ·d bal l • · • @ ı•l e er. er uru an, ı rar, gam muayene en ıcra 

Muayene saatlan: 41 +J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
~ Sabahları 8 kadar ~ ·~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (553) 

& Akşamlan 3 - s 626 @ f6::~•"RS:EFle'•:aıBSs\;V••·•·•••••••···~•.""."~ 
D.61~6ıtııAAA6ıaıaıdlk61iılıutııılıı66Aı6!llı61Aıılı.ti 

Vilayet daimi 
encümeninden 

2509 lira 30 kuruş ketif 
bedelli Aydın - Muğla yolu
nun 60 + 960 - 611700 ki
lometreleri arasında kaldırım 

inşaatı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 28171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet da

imi encümeninde yapılacaktır. 

Şartname resim ve keşif 
nafıa müdürlüğünde gerüle
bilir. 

Muvakkat teminat 198 20 
liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi· 
nat, ehliyeti fenniye ve ticaret 
odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmarı lazımdır. 

10 15 20 26 646 
....................................................... • • • DOKTOR • • • • • j FAHREDDİN SÜGÜR j 
i
• Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütahassısa : 

Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiauh ! 
i MuayyenehaneıiA.ydında Gazi Bulvarında Bafalıogla dükkiaıaın i 
i üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Haıtalarlnı kabul eder ı: ........................................... ~ ........ .. 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni maaaıile anlamanı• kıJ• 

metli bir örneği olan AYDIN T ARiHlni Aydında Belediye kartaıuıda 
Siileymau Gezer, lstanbulda Rem:ı:i kiitiipbaneshacleıa teclarik edebilir
ıiniz. 

Aydının bütün tarihi malii'11atından baıka coğ'rafi tabii malima· 
hnı da bu kitaptan C>ğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi&. 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 

llin; her köşesine d~ğılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
l(azetesidir. 
,... llinlannızı ( AYDIN). a veriniz • 


