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. Hatayda seçim hazırlıkları ilerliyor 
Seçim komisyonunda murahhasımız da bulunacak --------Antakya 17 - Anadolu Cemiyeti komisyonunun bırak-
ajansının hususi muhabirin- tığı yerden devam edilecektir. 
de: Muamelatı Bay Cevat Açık-

Kayıt ve seçim muamelatı alınla, Kolonel Kole, parti 
hakkında Cevat Açıkalıola reisi Abdülgani ve vali dok-
Kolonel Kole arasında temas- tor Melekten mürekkep bir 
lar devam etmektedir. komisyon idare edecek ve 

Alınan malumata göre. ka· 
1
_ komisyonda gayri Türk bir 

yıt muamelatına .Milletler aza buunlacaktır. a.a. 

Muamele vergisi 
Kanunu merigete 
Girdi 

Ankare 18 - Maliye ve· 
kaletinden tebliğ edilmiştir. 

2430 Numaralı muamele 
vergisi kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3059 nu
marası ve 29 ha:ıiran 938 
tarihli kanun 16 temmuzda 
meriyet mevkine girmiştir. 

B. Boµenin 
Ankara seyahatı 

Paris 17 - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Hariciye nazın Bone ile 

Türkiye Büyiik elçisi Suad 
Davas arasıoda bugün yapılan 
konuşmada Bonenin eylôl a
yında Ankaraya yapacağı se
yahat bahis mevzuu olmuştur. 

- - +--

Macar nazırları 
Rom.aya vardılar 

• 

Roma 18 [ Radyo ] - Bu 
sabah saat sekizi elli beş ge
-çe Macar Batvekili lmredi ve 
hariciye nazırı Dekanya Ro- 1 

ttraya va.ııl olmuşlıırdır. 

Misafirler, istasyonda hari
ciye nazırı kont Ciyano, parti 
genel sekreteri ve belediye 
reisi ile hükOmet erkanı ta· 
ra..fı:ıdan istikbal edilmişlerdir. 

Nazırlar Perinalli sarayına 
giderek defteri mabsususu 
imzalamışlar ve saat on se
kizde Musolini tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

• 
Halke1Ji lıö,ui: 
--
Bugün: 

1 - Saat 16 da Halke
vi binasında giireş dersi 
devam edecektir. 

2 - Saat 18 de Dil, 
tarih ve edebiyat komite
si toplanacaktır. 

• 

İtalya da 
sivil memurlara bir 

Örnek elbise 
Roma 18 - Musolini sivil 

memurların yeknasık bir yaz
lık elbise geymelerini emir 
~tmiştir. 

Masraflar memurların mensup 
olduklar daireler tarafından 

verilecektir. 

Çekoslovakya 
seferberlik he berini 

tekzip etti 
Prağ 17 - Alman menba

larıodan çıkan haberlerde hü
kumetin Alman hnduduoda 
seferberlik tedbirleri aldığı 
bildirilmekte isede bu haber 
resman tekzip edilmiıtir. 

-···-Çekoslovahyada 
Bir numayiş 
Prağ 18 - Dün, Çek ve 

Alman demokrat fırkaları bir 
nümayiş tertip etmişlerdir. 

Ba nümayişe on beş bin 
kişi iştirak etmiştir. 
~-

Yafada yeni 
ölüm vahaları 

Yafa 18 - Bu sahtanberi 
Yafa civarına beş kişi öldü
rülmüştür. 

Yahudiler Telavivde taban
ca ile bir arabı öldürmüşler
dir. a.a. 

Macaristanda da 
gahudilere iş yok 

Peşte 17 - Milli ticaret 
bankası müdürü riyasetinden 
itifa etmiş ve yeni kanun do
layısile banka idare heyetin
dende çekilecekti,.. 

Bu çekilişe sebep müdilrün 
yahudiliğidir \ a.a. 

Yeni neşredilen 
kanunlar 

Ankara 17 [ A A. J - Af 
kanunu, ecnebilerin Türkiyede 
ki seyahat ve ikmetleri hak
kındaki kanun, beden ter i
yesi kanunu. Türk ceza ka
nununun bezı maddelerini de
ğiştiren kanun, umumi ve hu
susi mülhak büdçelerle idare 
edilen daireler ve belediyeler 
sermayasinin tamamı devlete 
veya belediye veya . hususi 
idare]ere aid daire ve mües-

seseler arasındeki ihtilafların 

tahkim yolile halli hakkındaki 
kanun, emniyet teşkilatı ka
nununa ek kanun, muamele 

vergisi kanununun bazı hü
kômlerini değiştiren ve yeni 

bazı hükümler eklenen kanun 
bazı maddelerden istihlak 

vergisi alınması hakkındaki 

kanununun bazı hükii'Dlerlni 
değıştiren kanun bu günkü 
Resmi Gazete ile neşrdildi. 

· ~~ · 

Franko kuvvetleri
nin taarruzu 
durduruldu 

Barselona 17 [ A. A. J -
Cumhuriyetçi kıtaat muhtelif 
cephelerde Franko kuvetleri
nin' yaptıklan taarruzlan dur 
durmuşlar ve bazı mıntaka
larda mukabil taarruza geç
mişlerdir. 

Dün Franko kuvvetlerine 
mensup dokuz tayyare düşü· 
rülmüştür. 

..... .,_... 

ltalgada ekmek 
/iatlarına zam 

Roma 17 [ A. A. ] - İtal 
yada 12 temuzdan itibaRn 

mıntakalara göre ekmek fia

tma 15-20 santim bir zam 

yapılacaktır. 
~ 

Sovget hükumeti 
Letonyayı protesto 
etti 

Moskova 17 - Tas ajan
sından : Letooyadaki Sovyet 

elçisi bir Leton tayyaresinin 

Sovyet toprakları üzerinde iki 

defa uçmasım protesto etmiş 
tir. 

Leton tayyareleri Sovyet 
toprakları üzerinde bir kaç 
defa d'.lba uçmuşlardır. a.a. 

Kudüste sükunetli 
Birgüu geçti 

Kudüs 17 - Dü~ hüku
met memurları tarafından it
tihaz edilen tedbirler sayesin
de nisbeten sükun içinde geç
miştir. 

Sokakalarında müteaddit 
devriyeler gezmekte olan 
Kudüs ve Hayfada hiçbir ha
dise kaydedilmemiştir. 

Akada bir bombadan üç 
arap ölmüş ve araplar tara
tarafından bir yahudi polisi 
öldürülmÇtür. 

Sovgetlerin işgal 
ettikleri arazi 
kendilerinin imiş 

Moskova 18 - Sovyet kı
tatınının 13 Temmzda Çin 
arazisine girdikleri ve bu 
kıtaların geri çelCilmesi hak
kında Japon hüiimeti tarfın
dan vaki tabii Sovyet hnkü
met işgal edilen yer terin SôT
yet arazisinden olduğunu be
yan ederek reddetmiştir. 

a.a. -·-Bay Rozveltin 
Seygahati devm 
ediyor 

Sanseyago (Kaliforniya) 17 -
Reisicumhur Rozvelt bü1iik 
Okyn.osta bir cevelan yapmalı 
üzere Hovıon körfezine git-
mİf. a.a. 

' 
Kont Cigano ile 
mereşal Göringe 
nişan 

Bergos 18 [Radyo) - DiiD 
akşamki nazırlar toplanbsıo
da İtalya hariciye nazın 
kont Ciyano ile Alman hava 
nazın mereşal Görioge birer 
nişan verilmesi karar albna 
alınmıştır. 

Germencik 
Belediye reisi öldü 
Germencik belediye ve C. 

H. P. Kamunyön kurulu baı
kam Tefik Pazarçeviren mem
leket hastanesinde üremidea 
ölmüştür. 

Cenazesi dftn germenciğe 
götürülerek orada denedilm .. 
tir. 

Kederli aileıini taziyet ede
riz. 
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Toprak mahsulleri ofisi 
Toprak mahsulleri Ofisi 

teıkilat projesi hazırlanıyor. 
En yakın bir zamanda faali· 
yete geçecek ofisten alınacak 
müfid neticeleri düşünerek 

fimdiden sevinmemek müm
kün değil. 

1 

olan kredi meselesi dolayııile 
ziraat bankasının bütün ko
laylıklan gCSıtereceği de ta· 
biidir. 

İstihsal merkezlerinde vazi
yet böyle olacağı gibi istihlak 
merkezlerinde müstehlik na
mına hareket edenlerin mü
bayabnı da gözden uzak 
tutulmaması bir zaruret
tir. Normalin fevkinde bir 
istihlak temayülü göriilmesi 
de memleket müstahsil zara
rına kaydedilecek bir hare
kett!r. 

Diş piyasalarda ofisin yapa
cağı satışlarla oynıyağı rolün 
faydası ise aşikardır. 
Başvekilimiz Celil Bayar ve 

İktisad Vekili Şakir Kesebirin 
her sabada gösterdikleri isa
bet, yani toprak mahsulleri 
ofisinin kuruluşunda da ken
disini göstermit ve bu suretle 
başta buğday olmak ilzere 
hububat işlerimiz en muvafık 
yola girmiştir. -···-

Bizce, yeni Toprak mahsul
leri ofisi hakkında aydınlan
ması İcab eden başlıca nokta, 
bu teşekkülün bir inhisar ol
madığı ve olmıyacağı keyfi
yetidir. Cumhuriyet hükumeti, 
bu müesseeseyi sarf köylünün 
tam emeğini vermek, mahsu
lün değer kıymetini temin 
etmek, buğdaydan başlıyarak 
hububabn standardizasyonunu 
mümkün kılmak gayelerile 
tesis etmektedir. Kuruluşu 
temin eden kanun, bunun en 
açık ifadesini teşkil etmekte
dir. Tabiidir ki, her hangi 
bir ihracatçı istediği şekilde 
mübayaetta bulunup bunu di
lediği fiatla satabilecektir. 
Binaenaleyh kurumun memle
ketin zararına ve tüccarın 

aleyhine olan cihet şudur ki 
tnccar mübayaatta daima ya
nıbaşında ofisi görecek, köy
lü menfaatlerinin daima dev· 
let sermayesile korund11ğuna 

fahit olacaktır. 

' /ngiliz hühümdar
ıa rı Parise hareket 
ediyorlar 

Uyuşturucu maddeler kısmı 
ise beynelmilel zaruretlerin 
icabettirdiği bugünkü şekilde 
devam edecektir. 

Bugün ziraat bankasının 
yurdun 42 noktasında bulunan 
mübayaa merkezleri, elbette
ki ofisin esas teşkilib için 

· çok faydah olacaktır. Eğer 
bugün bir aksaklık ~ varsa 
bunda teşkilabn hiçbir kaba
hati olmadığı muhakkaktır. 
İyi bir orgnizasyonla bu teş
kilatın müsait şekilde işliye
bileceği şllpheıddir. Llzım 

"A;Jın" ın tefrika•ı : 34 

Londra 17 - Kıral ve kı
raliçe Pazartesi günü Parise 
hareket edeceklerdir. a.a. 

Londra 17 - İngiliz hü
hümdarlarmın parisi ziyaret-

· ıeri arifesinde başvekil Çem
berlayın ile Fransa başvekili 

Daladiye arasında samimane 

mektuplar taati edilmiştir. 
Resmi mabafilde bu mek

tupların yeni bir taahhüdü 
ihtiva etmediği kaydedilmek
tedir. 

Hükümdarların ziyareti her 
iki payıtabt arasında memnu· 
niyet tevlit etmiştir. a.a, 

Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeanne Mairet 

Çabuk mösyü, çabuk ma
dam. Rica ederim çabuk olu
nuz. Moris ölüyor. 

Ve kendinden geçmiş bir 
halde titreyerek ilive etti. 

- O, ta şu tepeden düttü. 
Kayığın arka tarafında otu

ran bir kadın erkeğe : 
- Dostum çocuğu kuca

gına al, dedi. Baksana fena
laşıyor. Piyer, ayni otelde o· 
turan bu parisli genç kan 
kocayı 'taoıyordu. Erkek onu 
k~caklıyarak kadına verdi. 
ı,<,c;la~ da ıslak elbiseleri için
de .Ogukta ispazmoza tutul-
mu' gibi şiddetle titreyen ço
cuğu şah ile sararak kucağı-
11a ytırdı. 

Çeviren : V. H. 

\ 

Erkek kayığı nihayetindeki 
kumlukta Morisin yattıgı ko· 

1 yun içine soktu ve karaya 
atlayarak ıayıklamağa başla
mış olan kilçük yarabyıda 
ihtimamla sandala nakletti. 

Sandalla iskeleye avdet 
ederlerken erkek Piyer sordu. 

- Ne oldu, nasıl oldu da 
oraya dilştilnüz ? 

- İşte Mö3yÖ ; yukanda 
bir kayamn gölgesinde kitap 
okuyorduk. Sonra, birdenbire 
bir feryat .duydum. 

Etrafıma bakbm, Morisi 
göremedi~. o~un bu koya 
inmemizi istediğini ve benim 
tehlikeli gördüğüm için muva-

Difteri aşısı mecburi 
tatbik edilmelidir - -Her içtimai teıekkül feninn 

faydalı keşiflerinden milstefid 
olmasam isteyeci ve bunun 
bayata taalluk edenlerinin 
müstacelen tatbikını anyacağı 
tabiidir. 

Bu gibi faaliyetlerden bu 
gün neticesi sabit olmuş bir 
mesele de difteri aşısının mu
vaffakiyetidir. Son taharriyat 
ve istatistikler bu aşı saye
sinde difteride iki şırınga ile 
yüzde 99,5 nisbetinde muafi· 
yet elde edildiğini kat'i olarak 
gösterdi. 

Bu vahim hastalığa karfı 
bu muvaffakiyet o kadar e
hemmiyetlidir ki nüfus müca 
delesinde en mühim mevkii 
tutması lazım gelen bir kıy
mettedir; bahusus muafiyet 
derecesinin de bu suretle % 
99,S oluşu difterinin de bpkı 
çiçek hastalığı gibi memle
ketten çıkarılmasını temin 
edecektir. 

Filhakika çiçek aşısına nis
betle biraz . daha fazla güçlük 
gösteriyorsa da - çünkü çiçek 
aşısı bir defa yapıldığı halde 
bu difteri aşısı en az iki şı· 
rıngaya vabestedir - bunun da 
temin edeceği hayat esirge
mesi bu hususta yapılacak 
gayreti ve masrafı haklı gös
termeğe kifidir. 

Esasen bu aşının tifo, pa
ratifo, tetanos aşılarile müş
terek bir halde baurlanması 
kabil ve hatta yaptlan tecrü
beler böylece müşterek yapı
lanlar sayesinde difteri mua
fiyeti daha kuvvetli ve daha 
emin bir tarzda teşekkül et
tiğinden bu iki şırınga sayP· 1 

fakat etmediğimi hatırladım 
ve her şeyi biranda anladım. 

Koştum, onu düştüğü kum· 
lukta ölıi gibi yatmış gördüm. 
Deniz yükseliyordu. Binaen 
aleyh otele kadar giderek 
yardım almaia vaktım yoktu. 
Onun için kendim indim. 

- indin 'mi ? Lakin nere
den ve nasıl indin. 

Piyer, indiği kesme kayayı 
göstererek devam etti. 

- işte oraden. 
Gencç kadın kocasına Pi

yerin sıyrık ve kan içinde o
lan el ve dizlerini gösterdi. 

Genç kadının gözlerinde 
biriken yaşları gören Piyer, 
Morisin öldllğünll zannederek 
titreyen bir sesle sordu. 

- O, ölmiyecek · değil mi 
madam, almiyecek değil mi ? 

Otelin anündeki · birleşme 
çok heyecanlı oldu. 

-sinde dört mühim hastalığın 
muafiyetleri elde edilmiş 
oluyor. 

lsviçrenin cenup kantonun
da, alelumum Macaristanda. 
Lehistanda ve Yugosla v~ada 
ve Sovyet Rusyanın birçok 
cumhuriyetlerinde müteaddit 
senelerdenberi bu difteri aşısı 
kanunla müeyyed olarak mec
buri tatbik sahasında bulunu
yordu. 

Bir kaç haftadanberi Fran
sada da meclisi mebusan hu
kukunu haiz vükela meclisinin 
ııdar ettiği bir kanunla çiçek 
aşısı gibi difteri aşısnın tat
bikı mecburi kabul edilmif 
bulunuyor. 

Bu gibi fenni kararlarda 
gayet çekingen davranan 
Fransa hükumetinin de bu 
mecburiyeti kanunen kabul 
etmiş olması bu aşının kıyme
ti hakkında kanaat vermege 
kifidir. 

Nitekim 8. C. G. namı ve
rilen verem aşısı Fransız i
limleri tarafından meydana 
konulmuş olduğ.ı halde Fransa 
hükumeti şimdiye kadar mü
talea ve tecrübelerin tamam
lanmasını bekledi. Senelerle 
devam eden bu mütalea neti
cesinde verem aşısının ciddi 
bir kıymeti olmadığı tahakkuk 
etmekle Fransa hükümetinin 
tereddüdde hakla olduğu mey
dana çıktı. 

Halbuki difteri aşısı aynı 

mütalaa mecralarını takip et- · 
tikten ve gerek Amerika, 
Almanyada ve İogilterede ya
pılan tecrübeler muvaffakiyet-

e neticelendikten ve yukarıdaı 

Çocuklann gaybubetlerinin 
uzadığını gören madam Del· 
sart onları aratmağa bqla
mıftı. 

Uzaktan Morisin genç pa
riılinin kolları arasında hare
ketsiz getirildiğini görllnce 
canhıraş bir feryatla ileri 
atıldı. 

- Ôldil mü, yavrum 6ldll 
mil? •• 

- Hayır madam,, görOyor
sunuz ki kendine geldi. 

Fakat fimdi izhrap çekiyor. 
Kırılan kolu kendisini muz• 
tarip ediyor. Bir kol kınlma
sı o kadar korkacak bir şeJ 
değildir. Pek çabuk iyi olur. 

Çocuklan getiren genç 
adam, madam Delsarb teselli 
için elinden geleni yaptı. Mo
risi yatağına yatırdıktan son
ra mösyö Delsartin adresinL 
istedi. 

Devamı Ylr 



SAYI ı 296 AYDIN 

Köycülük Kon~ 

Köy kalkınması Üzerinde düşünceler 
Kög kanunundaki cezai ve hukuki hükümler - ihtiyar 
meclislerinin durumu - Ceza işlerinde köylünün karşılaş

tığı güçlükler ve bunların giderilmesi lüzuma - Tam 
köycü. düşünüşün tatbikata iieçirilişi 

Yazan : KÖYCÜ 

2-
fş; mali durumu yolunda 1 - işini gücünü bırakıp 

olan köylü için bir dereceye yukard~ saydığım durumla 
kadar şikayeti mültezim ol- karşılaşmak, 
maktan uzaksa da, bu durum- 2 - Dilekçe yazdırmak, 
da olmıyan ve geçimj çalıştığı işi önemli ise, avukat veya 
gündelik işe bağla bulunanlar dava vekili tutmak, 
için gerçekden çok fecidir. 3 - Eğer işini yokluk ka-
Görüştüğüm adliyeci arkadaş- dile halletmek yoluna girmek-
lar bile bu durumdan sızla- le halletmek isterse bilgisizlik 
nırlar dururlar. Onlar ne yap- içinde bocalamak. 
sınlar? Ellerinden gelen her Halbuki bu yurtdaşm işi, 
kolaylığı kendilerine gösteri- köy kanununa göre ihtiyar 
yorlar. Bu durumda olan köy- meclisinin salahiyeti içindedir. 
lüler için biç olmazsa hu- Ve bunun köy içindeki idari 
kuk işlerinde olduğu gibi, biç bir mahkeme olan köy ihtiyar 
bir şeşik ve merasime bağlan- meclisince hallüfaslolunmak 
maksızın hemen bunların şa• gerekliği de var. Fakat bu-
hidlikten ötürü tazminatlarının günkü durumlarına göre daha 
verilmesine matuf pratik ted- önceki yazılarımda da tebarüz 
birler alıomalıdır. Ancak böy- ettirdiğim bibi gerek muhtar 
lelikle bu geçinme zorluğunda ve gerekse göy ihtiyar mec-
olan ve geçinmesi kollarına lisleri kanunu olan bu adalet 

h işini görmekten acizd;r. 
bağlı bulunan yurddaşlar iç Sulh mahkemelerini dur-
olmazsa işlerinden geri kal-

madan uğraştıran basit köy 
malarına karşılık geceleri ken-

ihtilafları, sulh hakimlerinin di ve çocuklarının karınlarını 
işlerini çoğaltmakta, sayın doyurma imkanlarını kazanmış 

olsunlar. Diğer taraftan, kış adliye bakanın hüdce müza· 
za kerelerinde tebarüz ettirdikkıyamette, kendiane celbname 

gönderilen bir yurddaş hava- leri gibi, bunların verimli 

010 muhalefeti, akçaym taş- çalışmalarını önlemekte, buna 
kınl ığından ya yolu bir misli engel olmaktadır. Bu durumu 
uzatarak veya bayatını tehli- doğurqn biricik amil, sulh 
keye sokarak nihayet basit hakimlerinin, · basit köy dava· 
bir iş için ilçeye kadar yorul- larını da görmek zorunda 
mkta hasta olmaktadır. Köy bırakılışlarıdır. 
kanunun ihtiyar mecli!'lerine Sayın temyiz mahkemesi 
yüklediği adli vazifelerin ya- başkanı Fahreddin Karacaoğ-
pılamaması, basit ve ehemmi· lanın köy ihtiyar meclisleri 
yetsiz işler için hem adliye sulh mahkemeleri hakkındaki 
mekanizmasını yok yere uğ- sözlü ve değerli düşüncelerini 
raştırmakta ve hemde köylüyü aynen yazmakla, esasla bir 
Eğer bunlardan biri, bir bak- zamanda ortadan kaldırılarak 
kını istihsal için dava acmağa tam bir inşirah. büyük bir 
kalkarsa uğrayacağı zorluklar: 1 "sevinç duyacağız. Sayın adli-

- - · ye bakanımızdan dileğimiz, 
saydığım memleketlerle mec-
buri kabulünden sonra Fransa köylü için çok gerekli olan 

ve köycü olan bizleri çok da kanuni mecburiyeti koydu. 
sevindirecek. 

işte bu mütalaalara istioa- Mademki bugünkü duruma 
den Ve bu g ibi vifi aşılarla k 

göre, öy ihtiyar meclisleri 
alelumum ilk adımı bir çok dl 

a i işleri göremiyorlar. Gö
memleketlerden evvel atmak 
, recek duruma gelinciye ka· 

idetinde olan (Harbi Umumi- dar, eskiden mevcut bulunan 
de tifo aşısı tatbikini vasi gezgin sulh hakimlerinin ye-
mikyasta tatbik eden ilk niden ihdası çok yerinde teş-
ordu Türk ordusudur denile- kilab esasiyemize giren yük-
bilir ve bunu da müderris sek prensiplerimizin tatbika 
doktor Süleyman Numan v.eçişioi de kolaylaşbrmış ve 
merhuma bordodur. ) Memle- böylelikle hem köylü ve hem 
ketimi ... de de bu aşının mec- de kazadaki sulh hakimleri 
buri olarak tatbikı kararının bir çok zorluklardan kurtarıl-
nekadar erken verilirse o mış olur. Ve Esaslı prensip-
nishette hayat kazanılacağı lerimizden olan çabuk, ucuz, 
dUşüncesile sıhhat vekaletinin kolay adalet de böylelikle 
bu mesele üzerine nazan dik· tatbikat sahasında tecelli et-
katini celbetmeği vazife te- miş bulunur. 
lakki ederiz. - Soıuı yarın ~ 

Beş tonluk istirap! 
Diş ağrısı kötü şeydir. O 

yüzden, cuğumuz ne kadar 
istirap çektiğimizi habrlarız. 
Bazan bu isirap, en tabansız
larımızı bile, bir kahraman 
gibi, dişçi sandalysine kadar 
göderir. 

Fakat, Dünyadaki bütün 
insanların diş ağrısı bir ara
ya gelse Münih hayvanat 
bahçesinde beş ton ağırlığın· 
da genç bir filin diş ağrısı 
yüzünden çektiği istiraba mü
savi gelemez. 

Bu fil, Avrupanın en büyük 
cüsseli fili olmak üzere meş
hurdur. Geçenlerde bu biçare 
bir kaza neticesinde uzun dl-" 
şini bir ağaca parpıp kırmış, 
bundan o kadar iztırap duy
muş, kudurmuş ki, adeta çıl
bırmış, kudurmuş. 

Hayvanat bahçesinin müdü
rü Dr. Hek de bu iztıraba 
bir çare bulmak imkSnı bu
lunmadığını ve filin çılgınlığı 
gittikçe arttığını görerek 
hayvancağızı evvela tüfekle 
urmağa çalışmış, bunun para 
etmediğini görünce de zaval
lıyı makineli tüfekle hakla
mış. 

Ton, iztırabın, acının ölçü
sü değildir ama, bu filin beş 
ton ağ~rlığında istırap çekti
ğini söylemek yanlış olmıya
caktır. 

Aydın icra 
memurluğundan 

938;1645 
Alacaklı: Germencik kızılca 

gedik köyünden Şerifali kızı 
Kezi ban. 

Borçlu : Germencikte mukim 
Elengüllü hacı İsmail 

Satılan gayri menkul: Tapu· 
nun haziran 313 tarih ve45146 

sayısında kayıtlı Germencik 

kilise alanı elengüllü mevkiin
de ve içerisinde 92 adet bü
yük ve 14 adet küçük incir 
ağaç ve fidanı ve bir çitten 
yapılmış damı havi 6433 met
re muarabbaı incir bahşesidir. 

Hududu şarkan çay garben 
Çavuşoğlu bahçesi şimalen 

Osman Zeki bahçesi cenuben 
Kır Hüseyin bahçesi ile çev· 
rilidir. 

Kıymeti: Bu yerin tamamına 
yedi yüz lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve 
giin: Aydın İcra dairesinde 
23181938 tarihinde salı günü 
saat 10 da ve temdid artırması 
7191938 tarihinde Çarşamba 
günü aynı saatte yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilin tarihin
den itibaren 38/1645 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında tier kesin görebil
mesi için açıktır. 

YOZ 3 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
1artnameye ve 3811645 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaraeaat 
etmelidir. 

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

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

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve buaları 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· 
büdü 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. \'e satıı 2280 sayılı kanuna 
tabi olur. 

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-

ma ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 23 / 8 / 938 sah günü 
saat 10 da Aydın icra memurluğ'1 
odasında işbu ilin ve göterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilinolunur. (659) 

·-···-· Abone şeraiti ... _ I Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
i Altı aylığı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydmda C. H. f 
f P. Basımevi. i 
j gazeteye ait yuılar için İ 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
: lar için idare müdül'lüğüne ! • • i müracaat edilmelidir. : 
: ................................................. ! 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 
Müdlirü ı Etem Mendreı 

Basıldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevi 
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YOZ: 4 AYDIN SAYI : 296 

pt;ıı11••••vvnııııııuı,ııımııumııu1J1111.-••• .. .,..•._ 
- DOKTOR · ~ 

1 M~M~~!E:!• !~~~~Si ı g Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 41 
fi ve Operatörü 4 
~ Hastalannı her gün Park karşunnda Bay Hasan Karni- 41 

S
-- lin evinde kabul eder. 592 {I 

Muayene s~.atleri : sabah 7 - 8 4I 
Oğleden sonra 3 den itibaren ..dj 

~ıımllınmlııııl11hu~ıımııulıılıılııtlı1!llBıııı!lllkıiı:ııD!ııılııılııtllllıı,lııtlıııliıılı:ılD!bı~ı~Aam 
Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke·Ortaklar 
yolunda 14+ 000· 18+ 0)0 kilometreleri arasında esaslı tamirat

tır. Keşif bedeli 15749 llra 44 kuruştur. 
Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Tesviyei türabiye şose ve kağir inşaata dair fenni 
şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 
G - Grafık, proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28171938 tarihinde perşembe günü saat llde 
vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alın

mış mütaahhitlik vesikası ve yaptığı en büyük işin bedeli 
12000 liradan aşağı olmaması mütaahbidin bizzat diplom1lı 

mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile milştere

kcn teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü ml'.ddedc 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın m!lbür mumu 

ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikrne-
ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 

(;J'll"~J~~~~JJ!!.111~1PM@~•'~S

1 I~ ~-·~:-~:i~:::·J~·- .· 
[:ı Meleket haatane>i eski operatörii ı: 
[•J Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun + 
[~~ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir + 
ı·~ MU\ YE.NE.H \NE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde i• 
~·~ H<!r saatte hastaları kabul eder. Eakir hastalar mec~ fı~l 
+J c-ınen muayene olunur. 130 • 
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S DOKTOR-OPERATÖR ı 

S Medeni Boyer ı 

1 !~::.:~e:.r~::1:a~:::d?~::a~~~~i 1 
~ Bay Osmanın yeni yapbrdı<n evin üst katında ~ g kabul eder. 

60 

ı 
~ Muayene saatları: ~ 
~ Sabahlan 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 

h·ımnı 1ııımnı1ımıııııııt11·ııııııııııııımıırtmııı.ımıı11ıımtıı1ı1ımııııııuııı11ı1111ımıııııııııııılllllJııaıııuııı1ıııııııııtııd 
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ır'ııutl.ıı ... ılllı•ullllıu~lllıoıııll iıuıitl t~oıilllı .. ıillhuılillt••llllhoullhııolilı:ı.•tll ""iılllıuıdliMdliıiiiJlllıQiılltidlllhil'llli::iıllıİiidlll~l' 

~•] BAKTERiYOLOG + 
nı • 
[•l Doktor Şevket Kırbaş ı• 
t•.•;_'._· Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı [; 
... = Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [~ 
r•1 muayenehanesinde. hergün saat yediden "sekize ve [f m ı [•] üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 

1 [•l eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t 
[+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 
r•-:; Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ı 
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...................................................... ı 
: DOKTOR • 

i FAHREDDİN SÜGÜR İ 
• • i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıktan Mütilıasıım i 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiıa:ab ı 

! Muayyenehanesi.A.ydıaı:la Gazi Bulvannda Bafalıoırlu dükkl111nın ı 

: üzerinde her giio sabalidan akıarna kadar Haıtalarinı kabul eder ! ......................................................... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işler.i 
---·· -

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


