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Ekonomi Bakanı 
Ankaraya avdet etti 

Ankara 15 [ A. A. ] -
Zonguldak ve Karabükte tet
kikatını ikmal eden Ekonomi 
Bakanı B. Şakir Kesebir bu
gün Ankarava dönmüştür. B. 
Şakir Kesebir Karabükten ha
reketinden evvel Anadolu 
ajansı muahabirine beyanatta 
bulunarak yurdumuzun en mü
him servet menbalarından biri 
olan Zonguldak seyahatınm 
memleketimizin en büyük 
endüstri merkezi olmağa nam- ı 
zed olan Karabük fabrikasını 
gezdiğimden dolayı pek mem 
num demiştir. -···-Kültür bakanımız 
Erzincanda 

Erzurum 16 (A. A.] - Bu
radaki tetkiklerini bitiren 
Kültiir •aknı Saffet Arıkan 

a gitmiştir. 

Antantı 
Bahl'iye konferansı 
Atinada toplandı 

Atina 16 [ A. A. ) - Balkan 
Antantı devletleri Bahriye mü· 
tebassısları konferansı Amiral 
Sakaleriyonun riyasetinde top· 
lanmııtır. 

Kudüs ihtilali 
Atılan bir bomba ne
ticesinde 20 arap öldü 

.yMalılann sayıs 100 Ü 
geçmektedir 

Kudüs 16 [A. A.] r Dün 
Camiömerden namazı mütea
kip çıkıt esnasında atılan bir 
bomba neticesi 20 arap öl
müştür. Hafif ve ağır olmak 
ü:zere yaralıların sayısı yüzn 
geçmektedir. Her tarafta bü
yük bir heyecan vardır. 

Macar Başvekili 
Romaya gidiyor 

Peşte 16 - Başvekil İmre· 
· di Roma seyahabnda görüşü
lecek meseleler hakkında ha
riciye nazırı Dekanye ile gö-
rütmüt ve badehu dahiliye 
ve müdafaai milliye nazırlarını 
kabul etmittir: 
•ı==================:11 
1 Halkeui k6fai: 
ı ~~ ~--~ -~~, 

. ~r Vand: 

l Saat 19 da Yönetim ku
nda toplattbsa vard.r. 

1 

Atina itilafnamesi/
1 

Hariciye Vekaletimizde 
taati edildi 

Ankara 16 [A.A.) - Türk 
Yunan dostluk muahedesile 
Antant Kordiyal itilafına mü
zeyyel olarak Başvekil Celal 
Bayarm Atinayı ziyareti esna
sında imza edilmiş olan mua
hedenin tasdiknameleri dün 
Hariciye Vekaletinde taati 
edilmiştir. 

--~~-

Bulgaristanda 
Kral Boris mebusan 

heyetini kabul etti 
Sof ya 16 - Kral Boris öğ

leden evvel mebusan heyetini 
kabul etmiştir. Heyet k~alın 
iftitah nutkuna verilen ceva
bı takdim etmiştir. 

Roman yada 
Propağanda umum 

müdürlüğü ihdas edildi 
Bükret 16 - Resmi gaze

tede Başvekilete bağlı bir 
propağanda umum müdürlüğü 
ihdası hakkındaki kanun neş
redilmiıtir. Propağanda umum 
müdürlllğüne sabık dahiliye 
mütetarı tayin edilmiıtir. Ba
sın, Ajans ve Radyo servisleri 
propağanda umum müdürlü
ğlbıe bağlanmıştır. 
~ 

Fransa hariciye 
nazırı Sof gagı 
ziyaret edecek 

Sofya 16 - Fransanın Sof
ya elçisi Fransa milli bayramı 
münasebetile Sofya radyosun
da irat ettiği nutkunda ha· 
riciye nazırı bay Bonenin ya
kında Sofyayı ziyaret edece
ğini söylemiştir. 

·--4~ 

Kaymakamlar 
arasında tayin 
ve nahiller 

Kaymakamlar arasında ya
pacağını evvelce yazdığımız 
büyük nakil ve tayin karar
namesi yüksek tasdika iktiran 
etmiştir bu krar tammeye 
göre bazı kaymakamla şark
tan garbe, bazıları de garp
şarka naklolunmuılardır. Bu
nunla beraber viliyetimiz 
kaymakamları arasına değiıik 
ybktur. 

Yeni Denizaltı 
gemilerimiz 

1 Belediy Tiyatro 
duhuliye ücretlerini 
tesbit etti 

Almanyada yap· ırılmakta 
olan denizaltı gemilerimiz 23 
temuzda merasimle denize 
indirilecektir. Haber aldığımı
za göre Milli Müdafaa Deniz 
müsteşarı albay Saidin reis
liğinde deniz subay ve erbaş
larmdan mürekkep bir heyet 
14 temuz Perşenbe günü İs
tanbuldan Almanyaya hare· 
ket etmişlerdir. Aekeri heye
timiz bu merasimde hazır 
bulunduktan sonra Londraya 
geçecek ve kredi mukabili 
ısmarlayacağımız harp gemi
leri için de siparişler verecek- I 
lerdir. 

lktisadt/;i; teşekkül! 
Hamdi TollslJz 1 
şirketi 

Şehrimizde [ İşevi - Ham
di Toksôz ve arkadaşlarıJ ] 
firması altında yeni bir şirket 
kurulmut ve bu şirketin her 
nevi mahsul ve emtia alım 
ve sabmı ve bunlar üzerinae 
komisyon İflerile meıgal ola
cağı öğrenilmiştir. 

Şirketin mileısislerinden o
lan Hamdi T okıaz ve Himid 
Günday bankacılıktan yetiı· 
miş ve memleket iktisadiya
tını kavramıı kıymetli genç
lerimizdendir. Bu aebeple ye
ni atıldıkları ticaret bayatın
dada muvaffak olacaklarından 
fliphe etmiyoruz. 

Şirket ıebrin buz ihtiyacını 
nazarı dikkata alarak bu iş
lede meşgul olmağa başla

m1fbr. Çalışkan gençlere ba
şarılar dileriz. -···-Af kanunu 

Dün meriyete girdi 
Haber aldığımıza göre Af 

kanunu Yüksek tasdika iktiran 
etmiş ve Başvekalete gelmiı
tir. 16 Tem muz cumartesi 
günkü resmi gazetede neşri 
mukarrer bulunduğuna naza
ran kanun dünden itibaren 
mer'iyete girmiş bulunmakta
dır. 

- - +---

Maktu f tat kanunu 
bi egldlde 
merlgete giriyor 

Perakende alış verişte pa
zarhk aıulilnii kaldiran kaııun 

Birinci mevki 25, ikinci 
mevki 15 kuruş 

Tiyatro sjnawalardan alına
cak damga resmi hakkındaki 
kanunun beşinci maddesi sine
ma ve t!yatro duhuliye üc
retlerinin tayinini belediyelere 
vermiş ve yeni kanun dünden 
itibaren meriyete girmiş bu
lunmasına binaen belediye 
daim' encümeni dün fevkala
de olarak yaptığı toplantıde 
şehrimizde elyevm faaliye ha-
line buluna~ Özyurt tiyatro
sunun duhuliye ücretlerini 
tayin etmiştir. Belediyece 
ittihaz olunan karara göre 
Birinci mevki duhuliye ücreti 
25, ikinci mevki 15 kuruştur. 

·~· 
Bekçiye hakaret 
Eden kadın bir ag 
Hapis ve 90 lira 
Para cezasına 
Mahkum oldu 

Dün saat 16 da umilmi w
lerde oturan Mehmed km 
Kadriye Özçelik dekolte bir 
vaziyette sokağa çıkmıı, bu• 
gören ve noktada nöbet 
bekleyen bekçi Mehmed Aydo
ğan kendisine evine _ fo
mesini ihtar etmiı isede Kad
riye Ôzçelk emri dinlemediği 
gibi vczife halinde bulunan 
bekçiye de hakaret ettiğinden 
tutulan zabıt varakasiyle IDef"" 
ctlr6mler mahkemesine se-ft 
edilmiştir. Muhakeme netice
sinde Kadrlyenin suçu sabit 
olduğundan bir ay hapsine ve 
30 lira para cezasına mala
kôm edilerek tevkif edi1miftir. 

iş dairesi 
teşhill.tında 

lktisad vekaleti iş dairesi 
bölge amirleri arasında yeni 
teşkilat mucibince bir çok 
nakiller yamış ve bazılarını da 
yerinde brakmıştır. Aydllı 
bölge amiri 8. Kadri Çakar • 
yerinde kalan Bölge amirleri 
arasındadır. Kıymetli bir is 
emırı olan Kadri Çakar~ 
yerinde kalmasından sevinç 
duyduk tebrik ederiz. 

bir eylwde meriyete girecek 
ve bu tarihten ititiaren biltDa 
prakende ahı verifte makht 
fiat usulii tatbik edilecekfü. 
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,Sinema, tiyatro ücretleri ucuzlayor 
Yeni kanun dünden itibaren mer'iyete girdi 

Tiyatro ve sinemalardan devlet ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve bele
diye resimlerile darülaceze hissesinin miktarına ve sureti istifasına dair olan 3539 sayılı ka
nun dünden itibaren mer'iyete girmiş bulunmaktadır. 

Hayatı ucuzlatmak için Celal Bayar hükumetinin aldığı tedbirlerden biri olmak üzere Bü
yük Millet Meclisince kabul edilmiş olan bu kanun metnini aynen neşrediyoruz: 

1 - Tiyatro ve sinemala- veya alınan ücretten eksik 1 Darülaceze hissesi dahi Bele-
rın bilet bedelleri ücretinden bedelde bilet verilmesi veya- 1 diyelere verilir. Bu resmin 
damğa, tayyare ve belediye but satılan biletlerin müşte- kontrolünden dolayı Belediye 
resimlerile darülacze hissesi rilerden alımp tekrar satışa ve Darülacizeden biç bir mas-
olarak bir kuruştan aşağı ol- çıkarılması hallerinde dam· raf alınmaz. 
mamak üzere yüzde on resim ga resmine kanunun 13 ün- 5 - Tiyatro ve sinamalar-
alınır. Rsmin hesabında her cü · maddesinin muaddel dan mevki itibarile alınacak 
yirmi paradan aşağı kesirler 9 uncu numarası hükmü tatbik duhuliye ücretleri belediye-
yirmi paraya iblağ olunur. olunur. Bilet kullanıldığı hal- lerce tayin olunur. Muayyen 
Bilet bedelinden maksat bu de üzerinde bedel gösteril- bedel fevkinde duhuliye ücre-
vergi haricinde temaşa ücreti mezse bu biletler beş lira ti alan sinamacılardan birinci 
olarak müessese tarafından kıymetinde ad olunarak ona defa yüz lira ceza alınır. 
alınan paranın tamamıdır, göre resim ve bunun beş mis- Tekerrü•ünde bu ceza 5 misli 

2 - Bu resim biletler üze- li ceza alınır. Bu kanun mu· çıkarılır. Belediyelerce tayin 
rine Maliye Vekaletince bas- cibince alınacak vergi bUet olunan duhuliye ücretleri hak-
tırılacak hususi pulların ilsa- bedeline dahil edilemez. Ve kınde maddi hesap unsurları-
kı suretile istifa olunur. Mali· biletler üzerinde gösterilmez. na istinad ederek vaki olacak 
ye Vekaletince tayin oluna· Buna riayet edilmemesi veya itirazlar icra vekillerince kati 
cak yerlerde resmin biletlere sinema, Tiyatrolara bedava ve nihai suretle hal olunur. 
matbu damga yaz'i suretile veya tenzilatlı ücretlere otur- 6 - Bu kanun mucibince 
istifası mecburidir. Resmin doklara mevkie göre vergi alınacak cezaların takip ve 
tahsil ve kontrolü maliye me- pulunun ve soğuk damgayı tahsilinde damga resmi kanu-
murları tarafından icra edilir. havi bilet verilmemesi halmde nunun 12 inci faslı hükümleri 

3 - Tiyatro ve sinemalar- 5 inci maddedeki yazılı ceza- tatbik olunur. 
da bilet kullanılması ve bilet- lau tatbik edilir, 7 - İcabında Türkiyeye 
ler üzerinde bedelinin göste- 4 - Bu vergi tahsilatında idhal edilecek flimlerin güm-
rilmesi mecburidir. İnzibat ve %20 si damga resmi, %30 u rük resimleri tadilat yapmağa 
kontrol için alakadar makam- Tayyare resmi, % 20 si Bele- icra vekilleri heyeti salihiyet-
larca memur edilenler hariç diye hissesi, % 30 Darülacize lidir. Hükumet bu hususta 
olmak üzere sinema ve tiyat- hissesi olarak tefrik ve damga yaptığı tadilatı bir ay zarfın-
rolara bedava olarak veya Tayyare resimleri aid oldukları da büyük M. M. nin tasdiki-
tenzilatb ücretle ğirenlere fasıla irad kaydolunur. Darül- ne arzeder, 
oturduklan mevkiin bilet be- acize hissesi Darülacizelere 8 - 1324 Numaralı ve 231 
deline göre alınması lazımge- ve Belediye hissesi de Bele- 51928 tarihli damga resmi ve 
len vergi mikdarında pulun dilere tahsil edildiği ayi takib 2459 numaralı ve 28151934 
veya soğuk damgayı havi eden ayın 16 inci günü akşa- tarihli tayyare resmi kanuo-
bilet verilmesi mecburidir. mına kadar tediye olunur. larile 423 numarlı ve 26 Şa-
Sinema ve tiyatrolarda bilet Darülacize bulunmıyan yer- bat 1340 tarihli beldiye vergi 
kullanılmaması veya duhuliye de Belde halkından fakir ve ve resimleri kanunu ve 12 
ücreti alındığı halde bazı muavenete muhtaç olanlara Nisan 1332 tarihli darülacze 
m~terilere bilet verilmemesi yardımlara sarfedÜmek üzere nizamnamesinin bu kanuna 
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Sivas-Erzurum 
Demiryolu Kemaha 

ulaştı 
Erzincandan bildirildiğine·gö

re Sivas -UErzurum Demiryolu 
hattımızın inşa faaliyeti de
vam etmekte ve ray döşemesi 
süratle ilerlemektedir. Ray 
döşemesi Çaltı ve Atma bo
ğazları gibi fevkalade arizalı 
kısımları aşmış ve Erzincan 
vilayeti dahiline girmiştir. Ray 
ferşayatı Kemaha 38:kilomet
lik bir sahaya kadar ulaşmış~ 
tır. 

Bu suretle Ray ferşiyab 
şark mıntakamızda üçüncü 
umum müfettişlik mekezimiz 
olan Erzuruma doğru ilerle 
mektedir. Sivas Erzurum hat
tının cumhuriyet yayramına 

kadar Erzincana ulaşmasına 
muhakkak nazarile bakılmak
tadır. 

Tren Kemaha bir istasyon 
kala ve 38 kilo metre mesa
fede bulunan güllübağa kadar 
gelmiştir. 

muhalif hükümleri kaldırılmış
tır. 

Muvakkat madde: Bu ka
nunun 2 inci maddesi muci
bince basılması lazımgelen 
pulların hazırlanmasıne kadar 
bu remin tahsili üzeri sursaj 
edilecek olan damga pulları 
ile temin olunur. Kanun me
rite girdiği tarihte henüz 
ssursajlı pullar sevkedilmemiş 
olan yerlerde nakden istifa 
edilir. 

9 - Bu kanun 15 Temmuz 
938 tarihinden muteberdir. 

10 - Bu kanu hükümleri
ne icraya maliye ve dahiye ve
kal~tleri memurdur. 

tmUyaz aahibl ve Umumi Neıriyat 
Mildürü ı Etem MendrH 

Buıldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevl 

- -======================c-===~=====================================-==============================-===============:=;=== 
"Aydın., rn tefrikaar : 33 

1 
1 

Bir Çocuğun Macerası 1 
Yazan : Jeanne Mairet 

ye nihayet üzerine yüzü ko
yun yatarak kaya çıkıntıla
rına tutunmak suretile sürü
nerek indiği kaya, birdenbire 
keskin ve dik bir uçurum ha· 
line geldi. Kayanın kaidesi 
adeta dik ve dümdüz bir du
var gibi idi. 

inmek imkansızlanmıştı 
artık .. 

Piyer, başını çevirip bir 
kere daha Morise baktı. 

Bir çığlık çocuğun buğazını 
yırtarak kayalarda akisler 
yaptı. 

inerken zannettiğinden faz
la zamaıı kaybettiğini ve de
nizin hareketsiz yatan Mori-
ain yanına kadar yükseldiğini 

1 
Çeviren : V.H. 

gördü. Dalgacıklar çocuğun 
ayaklarını örtüyor, dizlerine 
kadar çıkıyordu. 

Demek, med, sulara umdu
ğundan daha süratla yükselt
mişti. 

Aşağıdaki mesafeyi şöyle 
bir kararlaştırdı. 

Kendisi tam suların üstiin
de sallanıyordu. Bu sukutu
nun tesirini azaltmağa yara
yacak isede Morisin olduğu 
yere kadar gitmek için yüze 
bilecek mi idi. 

Maamafih tercih edecek bir 
başka hareket tarzı yoktu. 
Kendini boşluğa bıraktı ve 
büyük bir gürültü ile düştü. 

Piye~, gözlerine ve kulak-

larına dolan suların içinden 
sllginerek kalktı ve ıslak 
elbiselerinin ağırlığına rağ
men Morise doğru kuşmağa 
başladı. 

Çocuğu yavaşça kucağına 
alarak sudan çıkarmak ve 
onu suların yükselemiyeceği 

bir kumluğa yerleştirmek iki 
dakikalık iş oldu. 

Sular artık Morisi alamaz
dı. Piyer onu rahat bir şe
kilde yatırmağa çalışıken sol 
kolunun da kırık olduğunu 

gördü ve o vakite kadu ce
saretini kaybetmemiş olan 
Piyer, ağlamağa başladı. 

Artık Morisio ölmediğini 
biliyordu. Çocuğun kalbi atı· 
yordu. Fakat acaba ölmiye
cek mi idi? 

Bakımsızlık onu ölüme sü
rüklemiyecek mi idi ? Bulun
duğu yerle koyun denize açı
lan ağzı arasında su içinden 

çıkmış sivri kayalar sıralan-f 

mıştı. 

Ani bir kararla Piyer, ka
yadan kayaya atlayarak ile
rilemeğe başladı. Bir kaç de
fasında düştü ve dizlerile 
elleri fena halde acıdılar. Ni
hayet bin müşkülatla kayalı
ğın sonuna vardı. 

Bir taraftan cebinden çı
kardığı mendilini sallıyor, bir 
taraftanda bu anda Morisin 
ölebileceğini düşünüyordu. 

Birdenbire arkasından bir 
erkek sesi duydu. 

- Neyin var çocuğum, bu
rada ne yapıyorsun böyle ? 

Diyordu, 
Bunu kayanın arkasından 

usulce kayarak çıktığı için 
Piyerin göremediği bir kayık
ta oturan bir adam söylü
yordu. 

Piyer onlan görünce büyilk 
bir sevinçle bağırdı. 

Devamı var 
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Köycülük ~JSo.!!.!!_maları : 

Köy kalkınması üzerinde düşünceler 
Kög kanunundaki cezai oe hukuki hükümler - ihtiyar 
meclislerinin duruma - Ceza işlerinde köylünün karşılaş

tıiı güçlükler oe bıınların giderilmesi lüzumu - Tam 
kögcii düşünüşün tatbikata üeçirilişi 

Çoktanberi bu vadide yaz
mak istediklerimi çabuklaşb
ran, bir eseri okumakhğım 

oldu. 
Temyiz mahkemesi başkan

larından Fahreddin Karaoğla
nın; " Cezalı kanunlar ve 
bunları tatbik eden merciler 
üzerinde mülahazalar ,, [1] 
adlı kitabınının köycülüğe 
dokunkn bölümünü ilgili kı
sımlarını okuduğum zaman 
içimde, köylünün acıkb haline 
agah bir yurtdaşın gerçek 
olan düşünüşleleri karşısında 
ben de acı duydum. İçimde
kilerle kafamdakileri birleşti
rerek köylülerin bugün içinde 
bocaladıklan adli durumu 
açıklamağı ve böylelikle onla
rın acıklı hallerini tebarüz 
ettirmek istedim. 

Bozdoğanın 52 köyünden 
20 si İlçeye 4-10 saat uzakta
dadir. Bu uzakbkta ne de
mektir? Bu şu demektir ki, 
basit bir anlaşmazlıktan veya 
cezalı bir işten ötürü mahke
meye gitmek zorunda .kalacak 
olan bir köylü, gerek basit 
işler ve gerekse cezalı işler 

için işini gücünü bırakarak 

yaya olarak, kış kıyamette 

isek ve bu köylüler Akçayın 
karşı kıyısından olan köyler
den iseler, bellerine kadar 
suyu aşarak hasta olarak, 
sağlıkları bahasına mahkeme

ye gidecakler ve yine aynı 
şartlar içinde köylerine döne
cekler demektir. 

İş, ceza kanununa giren bir 
suçun şahidlerine müteallikse, 
şahid bir kere köye iki veya 
üç saat uzakta olan jandar-

ma karakoluna giderek şa· 
hadette bulunacak, eğer iş 
Cumhuriyet müddeiumumili
ğine gitmişse ve icabıhal, 

kendisinin tekrar dinlenmesi-
ni gerektirmişse tekrar ve 

eğer iş sorgu hakimliğine ve· 
rilmişse bu sefer yeminle 
dinlenmek üzere, eğer iş mah
kemeye verilmişse ayni şahid 
tekrar makkemeye gidip şa

hadette bulunmak üzere aşa
ğı yukarı dört kere Bozdo-

- -
(1] Adliye vekaleti neşriyat 

diretörlüğü: Cezalı kanunlar 
ve bunlan tatbik eden mer
ciler üzerinde mülahazalar. 
Yazan: F eh reddin Karaoğlan. 
Temyiz mahkemesi reislerin
den.' Ankara hapisane mat
baasi. 1938, 92 sayfa. Fıatı 
yazılı değil. 

Yazan : KÖYCÜ 
ğana gidip gelecek. İşini gü
cünü bırakarak, hatta bir 
tazminat almaksızın. 

Teamül olmasa da, kanuni 
hükümlere rağmen şahitlerin 
geri kaldıkları günler için 
tazminat istemeleri gerektir. 
İstemezlerse tazminat veril
mez. İstenilsede verilmediği 
ve verilse bile bunun için de 
karar alınması, pul ilsakı, 
maliyeye baş vnruş, bekleyiş 
gerekmekte. Eğer meşhut cö
rüm tahsisatı da tükenmişse 

hakkı olan bu yurtdaş hakkı· 
m istıhsal etmeksizin tersyüz 
köyüne dönmek gibi acı bir 
durumla karşı karşıyadır. 

- Devamı var -

Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 
Aydıo birlilğinin ihtiyacı 

için 61000 kilo sığır veya ke
çi veya koyun eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. han
gisi ucuz olursa o cins etin 
ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins 
ete her talip terafından bir 
zarf içinde olmak üzere her 
üçünede ayrı ayrı fiat teklif 
edileceği gibi bir cios etede 
fiat teklif edilebilir . İhale 
18 ağustos 938 perşenbe gü
nü saat 15 te Aydında askeri 
satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Sığtr etinin mu
hammen bedeli 15250 lira, 
keçi etinin 15250 lira koyun 
etinin 24400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 
1143 lira 75 kuruş kaçi etinin 
1143 lira 75 kuruş koyun eti
nin 1830 liradır. Talipler teklif 
~ektuplarını kanuni vesikala
rile birlikte ihaleden bir saat 
evveline kadar makbuz mu
kabinde komisyana verilmesi. 

[649) 17 26 3 11 

Aydın tapu sicil 
muhafızllğından 

Aydın iskan müdürlüğünden 
verilen vesika mucibi Sandıklı 
köyünden Yahya oğlu Seydi 
ve efradı ailesine 2510 sayılı 
kanuna tevfikan verilen Ey
mir köyünün Andon ağa çift
liği mevkiinde doğusu kara 
kavuk Ahmet garben sabun
cu Ali şimalen camcı Musta
fa Ali güneyi milli emlake 
ait taTla ile çevrili 38 dekar 

298 M2 tarlaya benzer iki kıta 
tapu kaydı bunların bn tesci
li istenilen yerle derecei ?-la
kası ve aidiyeti ilan tarihin
den itibaren 11 inci günü 
mahallinJe keşif yapılacağın
dan bu yerlerle alakalı bulu-

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tine bulunan Cuma mahalle
sinde Nazilli köprüsü civarın· 
da 220 ada 7 parsel numarlı 
ve 355,50 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artır
maya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı bir liradır. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
için 2667 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 18 tem
muz 938 pazartesi günü saat 
11 de belediye daimi encü
nine müracaatlan ilan olunur. 

3 7 13 17 621 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

Germencikle istasyonu ara
sında yeniden posta sürücü
lüğü ihdas edilerek matbu 
şartnamesi hükümlerine gö-
re nakliyatın araba ile yapı
lacağından 20 lira muhammenli 
6171938 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 21181938 
perşenbe günü saat 14 de 
Aydın P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin yapılacağı 
ilan oluntır. [636] 7 11 15 18 
-· ~-------· 
Aydın Belediye 
Reis/iğiı1den 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Meşrutiyet ma
hallesinde 407 ada 28 parsel· 
den ifraz 328 metre murab
baı arasanın mülkiyeti açık 

artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 20 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşindir. 
4 - İsteklilerin şarnameyi 

görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğne, artıamaya iştirak 

için 492 kuruş muvakkat te· 
minatlarile 181Temmuz1938 
Pazartesi günü saat 11 de 
Belediye daimi encümenine 
muracaatlan ilan olunur. 

(622] 3 8 13 17 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 
Aydın memleket hastanesi

nin 253 lira 50 kuruş muham
men bedelli evrakı matbuası 
18171938 pa2artesi günü saat 
15 te ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Teminatı 19 lirdır. Talipleri
nin vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 

29 5 11 17 f615J_ 
nanlar varsa mahallinde bulu
nacak memura 659 fiş sayısile 
müracaat eylameleri ilan olu-
nur. 658 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunun Kurtuluş ma-
hallesinde 291 ada 4 parsel 
numaralı ve 164 metre mu
rabbaı arasının mülkiyeti açık 
artırmaya koşmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni, 
metre ~urabbaı 40 kuruştur. 

3 - ihale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzere yazı işleri 

müdürlüğüne, artırmaya işti
rak için 492 kuruş muvakkat 
teminatlarile 18 temmuz 938 
pazartesi günü saat 11 de 

belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

3 7 13 17 623 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

63 lira 50 kuruş eski be
delli Aydın merkezi ile istas
yon arası posta sürücülügü 
matbu şartnamesi mucibince 
ve nakliyat araba ile yapıl
mak üzere 13171938 tarihin
den itibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

27171938 çarşanba gunu 
saat 14 te Aydın P. T. T. 
Müdürlüğü binasında ihalesi
nin yapılacağı ilan olunur. 

14 18 22 26 655 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

Koçarlı ile Aydm arası 
posta sürücülüğü matbu şart
namesi hükümlerine göre 
haftada üç defa nakliyabn 
oto, araba ve havanla yapıla
cağından 29 lira muhammen 
bedelle 13171938 tarihinden 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 2717193S 
çarşanba günü sa.,t 14 te 
Aydın P. T. T. Müdürlüğii 

binasında ihalesinin yapılaca
cı ilan olunur. 

14 18 22 26 654 

Vilayet daimi 
encümeninden 

4999 lira 4 kuruş keşif be
delli Bozdoğan ve Karacasu 
ormanlarıo dan kesilecek ke
reste eksiltmesine istekli çık
madığından on gün uzatılmış

tır. 

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

Muvakkat teminat 375 li
radır. 

isteklilerin vesaikile mezkür 
günde encümene gelmeleri 
ilan olunur. (645) 

10 13 17 20 
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S MUNIF 1. ERMAN ~ 
& MEMLEKET HASTANESi ~ 
ı Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
~ ve Operatörü 
~ Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi-
- lin evinde kabul eder. 592 -
~ Muayene saatleri : ~abah 7 - 8 ı 
~ Öğleden sonra 3 den itibaren 
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Aydın icra 
memurluğundan 

9381775 
Şatş 

tabidir. 
2280 sayılı kanuna 

Alacaklı Aydın hava kuru-
mu. 

Borçlu Karapınardan Musa 
Mehmed. 

Tapu sicili kanunu evvel 
934 tarih ve 17 sayıda kara
pınar çarşı yolunda sağı yol 
solu kendi arsası önü kendi 
fırmı ve arsası arkası koçarlı 
yolu ile çevrili bir bab mağa
za zemini beton ve üzeri ça
tılı olup kiremitle örtülü ta
vansız arka ve yan tarafta 
kapılar mevcud kargir olarak 
inşa edilmiştir. 

2 : Tapu sicili kanunu evel 
934 tarih ve 19 sayıda kara
pıoar çarşı me\. kiinde sağı 
borçlunun dükkanı solu borç
lunun arsası önü çarşı caddesi 
arkası borçlunun yukarda ya
zılı mağazası ile çevrili bir 
bab fırın kargir olarak inşa 
edilmiştir. Ayrıca bir hamur 
yuğurma odası mevcud olup 
önü sürme kepenkli bulun
muştur. 

Artırmanın yapılacağı yer. 
giin, saat: Birinci artırma Ay
dın icra dairesi 23181938 sah 
saat 10 da 

İkinci artırma Aydın icra 
<lairesi 1191938 çarşanba saat 
10 da, 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin
den itibaren 381775 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısmda her kesin görebil
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
fartnameye ve 381775 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaai 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarmı 

işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu aicilile sabit olmadıkça sabt 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 

maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bunları 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 % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala -
caklarının 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 sabş 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 satıf 2280 sayılı kanuna 
tabi olvk. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarıl.ıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak fab: ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın mernuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

İki gayri menkul Yukarda 
gösterilen 23 I 8 / 938 salı günü 
saat 10 da Aydın icra memurluğu 
odasında işbu ilin ve göterilen 
arbrma şartnamesi dairesinde 
satılacatı ilin olunur. (657) 

Aydın icra 
memurluğundan 

Alacakla: Kasar köyünden 
yetim Hüseyin oğlu Mehmet. 

Borçlu: Kasar köyünden 
kırban Mustafa oğlu Hüseyin. 

Satılan gayri menkul: Ta
punun eyli'ıl 337 tarih ve 12 
numarada kayıtlı Kasar köyü 
civarında bir hektar 8380 
metro murabbaı tarlanın üç 
hisse itibarile bir hisseye ait 
hisse satılacaktır. 

İçersinee 2 incir 23 armut 
3 dut ağacı,. 5 menengeç ağa
cı mevcut olup içersinde bu
lunan 8 aded zeytin ağacı. 

Hududu: Doğusu Habib oğ
lu Ali, babsı yol, kuzeyi de
re güneyi kuyu ile çevrilidir. 

Kıymeti: 150 Türk lirasıdır. 
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[+j OPERATÖR '~ 
(!I~ Dr. Nuri Erkan t!i 
~ M 
[+ Meleket hastaneolİ eski operatörü ~+] 
[+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [•ı 
~+] Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir [• 
~·~ MU~ YEN EH !\NE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ~·~ 
t~ Her saatte hastaları kabul eder. Eakir hastalar mec~ dit 
• c'.lilen muayene olunur. 130 1.t 
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• DOKTOR-OPERATÖR ~ 
~ ~ S Medeni Boyer ı 
~ Memleket H;ıslanesi Operatörü ~ 
i Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda ~ 
~ kabul eder. ~ 
ı Muayene saatları : ~ 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 j 
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....................................................... 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisası. : • • 1 Muayyenehanesi.&.ydınıia Gaı:i Bulvar1~da Bafalıoglu dükkinuun : 
• • ı üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Hastalarinı kabul eder • ........................................................... : 
Borçluya ait hisseye 50 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satış yapılacağı yer ve gün 
Aydın icra dairesidir. 
Aydın icra dairesinde 23181 

938 tarihin salı günü saat 11 
de ve temdit 1191938 Çarşaba 
günü ayni saatte yapılacaktır. 

İşbu gayri menkulün arbrma 
şartnamesi ilan tarihinden iti
baren 381728 numara ile Aydm 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartname ve 9381728 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazdı kıymetine % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alecaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müshitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artJrma

ya iştirak edenler artırma şart

namerıini okumut ve lüzumlu 
malümab almıt ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda ııayri 
. 1 

menkul üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş betini bul
maz veya satış iatiyenin aJacatına 
rüchanı olan diğer alacakblar bu-
lunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arbranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on bq 
gün daha temdit ve on beşinci 
gioü ayni saatte yapılacak arbr
mada bedeli satış iatiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
hlarm o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak tartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal nya 
verilen mühlet içinde parayı nr
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek-

lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olarsa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5de• 
hesap olunacak falı ve dij'er H

rar ayrıca bükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce ahcıdan 

tahıU olunur. M. (133) 
1 gayri menkul yukarda gösteri· 
len 23181938 tarihinde Ay
dın icra memurluju odasında İf
bu ilin . ve g6sterilen artırma tan.. 
nameaj ciairdiıade aablaeatı ilia 
olunur. (~6) 


