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İspanyada Bay Numan Menemenci oğlu 
Almanya ile ticaret muahedemiz hakkında 

başvekile izahat verdi 
lstanbul 29 [ A. A.] - Almanyadan dönen hariciye veka

leti umumi katibi Numan Menemenci oğlu bugüo başvekil 
Celal Bayar tarafından kabul edilmiştir. 

Bay Numan Menemenci oğlu başvekile Alman· Türk ticaret 
muahedesi etrafında izahat vermiştir. 

Bundan ıonra başvekil Celil Bayar refakatinde Numan 
Menemenci oğlu olduğu halde Dolmabahçe sarayına gitmiştir. 

İran hudut heyeti Erzu
rumda merasimle kar

şılandı 
Erzurum 29 - Türk Iran 

tahdidi hudut komisyonu 
lran heyeti dün saat on bu· 
çukta şehrimize gelmişlerdir. 

Heyet vali ve müstahkem 
mevki kumandanı tarafından 
Ilıca nahiyesinde karşılandı 

Türk ve İran milli marşları 
dinlendikten sonra misafirler 
hazırlanan büfede izaz edil
mişlerdir. 

Heyet hududa mütevecci
hen şehrimizden aynmışlardır. 

._ .•. _ 
lngiliz filosu 
Yugoslavgadan 
ayrıldı , 

Belgrad 29 - Bir kaç 
giindeaberi Yugoslav suların
da bulunan lngiliz füosile 
altıncı ltalyan filoıu bugün 
hareket etmiştir. 

a.a. ....... 
lngilizler geni bir 
transatlantill 
gapıgorlar 

Londra 28 - Ticaret filo
ıunun yirmi iki sene mütema
diyen mavi kordelayı muhafa· 
za etmek suretile şanlı bir ad 
ta~yan eski Moritanyaoın ye-
~ine yine ayni adla yeni bir 
transatlantik yapılacaktır. 

Bu gemi bu sabah Liverpol 
~ivarındaki Borkenhadde de
nize indirilmiş olup 1939 Nev
York dünya sergisfnin . açıldığı 
zaman hizmete girmiş olacak~ 
caktır. 

Gemi Londr limanına bağlı 
olacak ve ilk defa olarak 

hayle büyük bir transatlMtik 
1' aymis nehri vasıtasıla İngil-
ternin payıtahbna kadar: çı· 
1'.acakb. 

• 
Alman hukumetinin 
pasaportlarının 

müddeti 
Berlin 29 - Alman dahili

ye nazırının bir emirnamesioe 
göre Alman hükumeti tara
fından verilmiş bütün pasa· 
portlar 1 K.anunsani 939 ta
rihinden itibaren hükümsüz-
dür. a.a. 

Japon kuvveleri 
Şcınsige girmişler 

Şanghay 29 [ Radyo ] -
Japon kuvvetleri Şansi eyale
tine girmişlerdir. 30 Çin fır
kası Japonların şiddetli taar
ruzları karşısında intizamsız 
bir surette gerilemektedir. -
ltalganın geni bir 
Denizaltı gemisi 
denize indirildi 

Montakopu 29 [ Radyo) -
Morezi Denizaltı gemisi mu
vaffakiyetle denize indiril
miıtir. 

Bu geminin boyu 73 arzı 
7,20 metre olup 102' ton 
hacmi istiabisinde ve on se 
kiz mil sürate maliktir. 

-~ · 

Paris şehri bütçesi 
gittikçe kabarıyor 

Paris, 29 [Radyo] - Gittik
çe artan Paris şehir vergileri ' 
balkın protestolarına sebep 
olmaktadır. 

346 milyon frank olan şe
hir bütçesi bir milyara çık- ı 

uııştır. -···--Ridmanın Londra 
seyahati 

Berlin, 29 [Radyo ] - iyi 
malômat alan mahafilde te· 
min edildiğine göre yiizbaşı 
Ridmanın yeni bir Loodra 
seyahatı mevzuubahis değil-

dir. 

Filistinde 
. -·-:. . Cumhurigetçileriıt 

Tedhış harekatı devam ·•e • h ı. ... 1 devam 
d. s· .. d d lıı rı are"a l e ıyor ır musa eme e dl 

.k. r 1 d e yor 
ı ı po ıs yara an ı Barselona 29 [ A. A. ] -
Kudüs 29 - Tedhişçi bir Ebri nehrini geçmiş olan hü-

çete ile yapılan musademede kiimetçiler ileri yürüyüşlerine 
iki polis yaralanmıştır. devam ederek dün de on iki 

Tedhişçilera, Nablüs Tulke- kilometre derinlikte arazi ka 
rim arasındaki Beynelmilel zaomışlardır. 
demiryolunun raylarını sök· · Hükumet kıtaatı halen Gan , 
müşlerdir. a.a. deza Tartasa yoluna varmıı 
Filislindehi ve Parat mıntakasıoa girmiİ 
mücadele gittikçe bulunmakt~=-
şiddetleniyor 940 or . d 

Kudüs 28 [ A. A. ] - Fi- f ımpıya 1 

listindeki gergin hava gittik- Nerede yapılacak 
çe şiddetini arttırmaktadır. 1 Helsinki 28 l Radyo ] -

Dündenberi muhtelif mmta• Olimpiyad komitesi 1940 olim.: 
pidadlarının Hlsinki şehrinde 

kalarda kanlı çarpışmalar ol-
yapılmasına karar vermiştir, 

muştur. Arap çeteleri yeni· Deniz müsabakaları temmu-
den yahudi çiftliklerine bas-

zuo son haftalarında baıh-
kınlar yapmışlardır, zacaktır. 

Muhtelif şehir arasındaki Helsinki ile İstokholm ara-
şosaların bir çok yerleri tah- smda yeniden denizalb tel~ 
rip edilmiştir· fon kabloları kurulacak ve 

General Hodzinger 
Parise gidiyor 

Berut 28 - Siiriyedeki 
f ransız kuvvetlerinin baf ku 
mandanı ve türk askeri heye 
tile Hatayda yapılan müzake 
releııde fransız heyetine riya 
set eden General Hodziageı 
yikaek harP. ıaraa&na tayin 
edilmit ve iafenka vapurile 
Beruttan ayrılmıştır. 
~ 

Çinliler 

iki Japon topçekerini 
batırdılar 

Hankov, 29 ( A. A. ) -
Kiakıangdaki Çin kuvvetle
rine taarruz eden altı Japon 
topçekerinden ikisi Çinliler 
tarafından topçu ateşi ile ba
brılmıştır. 

Hı:ınkiaog civarında yapılan 
bir bava muharebesinde üç 
Japon tayyaresi düşürülmüş· 

tüJ. 
Hankiangdaki Japon karar· 

gabı tahrip edilmiştir. 

Berutta bir grev 
yapıldı 

Berut 29 [ A. A. ] - Son 
Filistin hadiseleri dolayısile 
burada bir grev yapılmııtır. 

bu suretle bütün Avrupa 
memleketlerile telefon muha· 
vereleri kolaylaıtınm~ olai-! 
caktır. 

ltalyan mektep 
gemisi lrlandada 

Dublen 29 .[Radyo] - ltal
ya mektep gemisi lrlandadaa 
aynlmadan evvel gemi ku-
mandanı V eaphçinin gemisin
de verdiği bir sharecle 
hnkiimet reisi Davalera, "or 
diplomatik ve hiik6met erı.• 
nı bulunmuştur. 

lngillerenin 
gilnderdiği hakem 
Çeioslavakyada igl 
karşılandı 

Prag 28 ( A. A.) Ekalliyet 
ler hakem vazifesini görmek 
üzere İngiltere tarafından 
Lord Rondcman'ın Çekosla-
vakyaza gönderilmesi gerek 
hilkiimet ve gerek Südetler 
tarafından iyi bir şekilde kar 
şılanmış bulunmaktadır. 

Fransız ve Almanlarda ayni 
intibadadır lar. 

Halkevi başkanlığından 
Kitapsarayım.ıza 19 cilt ki

tap teberrü eden, iş bölgesi 
müfettişi ve halk evimiz spor 
komitesi üyesi bay Mustafa 
Ataka açık teşekkürlerimizi 
sunanz. 
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ll içinden r6portojlar: 

-- Nazillide --

O. Becerik 
-1 

Her gl5r0tümde olduğu gibi, 1 se de Nazilli gibi sıcak bir 
bu giditimde de Nazilliyi da- yerde bu mevsimde olsun dük
ha canlı ve daha hareketli 1 kin ve mağaza sahiplerine, 
buldum. Yalnız burada da • dükkan ve mağazalarının ö· 
henüz uyanmayan ve yaratıla- 1 nünde nefes almak fırsat ve 
mayan gece hayatıdır. müsaadesi bahıolunsa çok ye· 

Saat 21 den sonra caddeler rinde olacağını sanıyorum. 
bom bOş. Gazino ve kahve- Nazilli bu mevsimde sıcak-
lerde pek az kimıeler kalı- tan kavruluyor. Buna muka-
yor. Lokantalarda öyle. Bil- bil şehirde bir kar bolluğu 
hana ' saat on ikiden sonra var. Sonra Nazillinin su aıkın· 
birde elektriklerin söndürül- tı11 lzmirden bol bol getirti-
mesi ıehri bir ölü sessizliğine len pşal suyile telifi oluna-
g&nüyor. yor. Her yerde haşlama pşal 

Halke.ıi bahçesinde oyna- suyu bulmak mümkün. Hem 
yan bir tiyatroda, umulandan de bardağı 1 kuruıa. Haşlama 
çok az seyirci toplayabiliyor. terbet ve gazozlar da 100 

Gerçi bunda mevsimin ve para 3 kuruş.. 
hal"1n bağ ve bahçelerine Nazillide, bugün ikisi de 
göçmilf bulunmaaının da çok rahmete kavuşan iki memle-
mühim tesiri varsada, kıt ket sever zengin şehre iki 
mevsiminin farkı balkın kah- güzel otel hediye ettiler. Her 
velerde toplanmasından ibaret iki otel sahibinin de, bu bi-
değil midir? nalan kazancından ziyade 

Gece hayatı ve eğlenceleri ıehrin ihtiyacına yardım ve 
için en mühim vazife balkev- hizmet düıüncesile meydana 
lerine dilfüyor. Klf mevsimin· getirdiklerine şilphe etmiyo-
de Nazilli halkevinin bu yol- ram. Sağlıklarında ikisile ko-
daki müsbet çalışmalarını nuşmuş ve sarfettilderi paraya 
evvelce yazmıştım. Önümüz- karşı temin ettikleri gelirin 
deki kış mevsiminde daha sermayelerine kir getirme-
canh ve verimli topluluklar dikten başka amortismanını 
dan bahsetmek fırsatını bula- bile zor karşıladığım öğren-
cağıma şüphe etmiyorum. miştim. 

Nazilli belediyesi 76930 lira Her iki otelin mobilye ve 
tahmin olunan 937 büdcesini eşyaları da düzgün ve mun-
72000 lira haliye ve sabıka tazam. Fakat hemen kayde-
tahıilitile kapamış •• 938 büd- deyim ki, bugün bir otelden 
cesi ise ıu ve elektrik geliri- mütterinin beklediği ve iste-
le 93925 lira olarak kabul ve diği bakım ve alaka yok •. 
4stik olunmuştur. Bu artışı, Meseli, gece bir bardak iyi 
nakil va11taları resimlerinin su içebilmek için gündüzden 
çoğalması, mezbaha ve istih- bunu söylemeniz ve temin et-
lik gelirlerinin fazlalaşması, meniz lazımdır. Yoksa Nazil-
inşaatıu çoğalmasından tenvi- liye akşamdan sonra varır ve 
rat ve tanzifat resimlerinin bunu otelciye tenbih etmeyi 
&iyadelqme~ abonelerin ç~ ihmal ederseniz, sabaha ka-
ğalmasından au ve elektrik dar susuz yanıp kavrulmağa 
iatihlikinin yükaelmesini temin mahkumsunuz. 
etmiştir. İkinci nokta, yazımın ba~n-

Filbakika 937 ve 938 yıllan da da yazdım. belediye saat 
Haziran aylannıa h hailitlan birde elektrik cereyanını ke-
yeni yıl büdcesinin tahmininde siyor. O zaman koca otel, 
iabet edildiğini belirtiyor. ·koridora konulan bet numara 

937 Haziran ayında 5501 iki limbanın ııığile aydınla-
lira olan belediye tahsilab talmağa çalışılıyor. 
938 Haziranında 6868 lirayı Üçüncüsü ; yüzünüzü aile-
bulmuştur. cek bir havlı isterseniz veri-

Nazilli Belediyeıi bir karar liyor. 
ittihaz etmif, çartı içU.de ma- lzmir ve istanbuldaki her 
ğaza ve dükkinlann önlerine dürlü konforu haiz emsali 
ne eşya ne de sahibinin bava oteller nisbetinde para öde-
alması için tek sandaliye çı- diğiniz odalarda birer idare 
kanlma11na müsaade olunmu- kandili olsun yok. 
yor. Sıcaktan uyuyamadınız, kal-

Nazillinin pazarına rastla- kıp · gazete okuyacaksı -
yan perıembe günlerinden nız. Sabahı bekle~eniz li-
gayri günlerde çok sıkı bir zım. Yahut dışarı çıkacaksımz. 
takible tatbik ettirilen bu Karanlık odada el yor-
karar, belediye kanun ve ni- damile etajer ve sandalyeleri. 
umlarının hükümleri yerine çarpup ayağınızı inciterek 
ıetirilmesinden takdire değer- dışarı çıkar beş numara bir 

Mübadeleden dolayı devlete intikal 
eden arazi ve çiftliklerin vaziyeti 

Bunlar toprağa muhtaç olan çiftçilerimize 
nasıl tevzi edilecek ? 

( Dilnkü sayıdan devam ) 

Tevzi olunanak arazi toplu 
ze vasi miktarda ise tevziden 
evvel mümkün olduğu kadar 
mera, ham .,n yeril gibi 
köyün umumi ihtiyaç ve 
menfeatine tahsis icap 
eden kısımlarla gene o 
köy veya kasabada mektep, 
hastane, spor mahalli gibi 
tesisler lazım gelecek ve bet 
dekan geçmiyecek bir parça 
a yrılacakhr. 

Bağ, bahçe, fındıklık fııbk
lık gibi yerlerin müzayede 
ile satılması lizım geleceğin

den bu nevi arazi tevzio 
bahil edilmiyecektir. Yalnız 
mevcut topraklan halkın ih
tiyacını karşılayamıyan ve 
esasen gecim vasıtaları fındık 
bahçeleri olan Trabzon, Gire
sun ve Orduda romlardan 
metrük ·fındıkbklann ve keza 
arazisi dar olup zeytincilikle 
iştigal eden balkın bulunduğu 
yerlerdeki romlardan kalan 
zeytinlikler de tevzi edilecek
tir. 

Tevzi edildiğ takdrde fındık 
bahçelerinden ve zeytinlikler
ben iki nüfuslu bir aileye en 
az · 6 dekar ve en çok 15 
dekar verilecektir. ikiden faz
la beher nüfus için bu mik
tarlara ikişer dekar ilave 
edilecektir. 

Muhtaç çiftçilere arazi tev
zii için mahallin en büyük 
mülkiye memuruna müracaat 
edilecek, en büyük mülkiye 
memuru bu müracaat üzerine 
mahalli maliye ve tapu daire
lerile idare heyetinden seçe
ceği birer zat ve varsa Ziraat 
müdür veya memuru ile köy 
ihtiyar heyeti bu esaslar da
hilinde tevzii lizımgelen ara
ziyi ve arazinin iyi, orta ve 

lambanın aydınlatabildiği uzun 
koridorun nuruna kavuşursu
nuz. 

Nazilli belediye•inin sabaha 
kadar elektirik verme imki
mn• araması vazifesidir. 

Otelleri daha sıkı kontrol 
ederek misafirlerin yukarda 
yazdığım ihtiyaçlarını temin 
ettirmesi vazifesidir. 

Çünkü ileri belediyecilik ve 
medeni şehircilik bunlan 
amirdir sanıyorum. 

Belediyenin gelirini yükselt
me bakımından verimli ça
lışmalarından takdirle bahset
tiğim Nazilli beledicilerinin, 
bu temennilerimi hüsnü ni
yetime vereceklerini ve ikazı
ma gücen111iyeceklerini umu
yorum. 

aşağı olmasına göre her de
kar kıymetioi ve tevzi nisbe-
tini birlikte teshil edecekler 
ve kendilerine arazi tevzi e-
dilecek kimselerin hane iti
barile isimlerini ve verilmesi 
lizımgelen dekar miktannı 

gösterir iki nüsha cetvel ha
Zlrlıyarak on glin mtlddetle 
arazinin bulunduğu köyün ve 
ya kasabamn münasip bir ye
rine asacaklardır. 

Bu cetvellere itiraz etmek 
istiyenler bu mtlddet zarfında 
şikayetlerini köy iktiyar hey
etleri va11tasile tevzt heyetine 
bildireceklerdir. Tevzi heye

tince yapılacak tetkikat neti· 
cesinde yanl1Şhk yapıldığı an .. 
laııbrsa bu yanlışlık dilzelti
lecektir. 

O. günlük mllddetin geç
mesinden sonra tevzi heyett 
aynı miktardaki dekarları top· 
lıyarak arazi alacak olanların 
arasında kura çektirecektir. 

Herkesin yeri malilm ol
duktan sonra arazilerini de
ğiştirmek isbyenler bir hafta 
zarfında tevzi heyetine bu 

arzularını bildireceklerdir. Bu 
yerler değiştirilebilecektir. 

Her parça arazi, çiftçi aile 
reisi namına hazine lehine 
birinci derecede ipotekli ol
mak şartile en kısa bir za
manda kayıt ve tescil edile
rek senetleri verilecektir. 

Tevzie müteallik bütün mu-
raflar maliyeye ve tapu harç 
ve maaraflan toprak alaalara 
ait olacakbr. 

Bedelleri on ıenede ve on 
müs8\ i taksitte alınmak lzre 
tevzi olunall arazi hazneye 
aitse hazne namına, ciheti 
Yakfa aitse vakıf namma ipo-
teğe bağlanacakbr. 

Borçlanın birden vermek 

istiyenler namına ferağı kati 
ve iskonto yapılacakbr. 

Tevzi olunan araziden kiSy
lünün icarei zemin ve ecrimi-

sil gibi tahakkuk etmiş Yeya 
edecek borçları varsa onlar 
arazi bedeli takaitlerile bera
ber mukassatan abnacakbr. 

Mübadil rumlardan mehiik 
toprakların, fındıklık ve zey-
tinliklerin taksitleri tahail e· 
dildikçe Ziraat Bankasındaki 
rum hesabı carisine yabnla-
caktır. (Son) 
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Elli Yaşına Gelince. 
insanın hakkı, hiç olmazsa, 

yüz yıl yaşamaktır. Bunu ta
biat işlerini inceliyen ilim 
adamlannın hepsi söylüyor. 
Fakat tabiat, yaptığı pek çok 
haksızlıklar arasında; insan
ların çoğunu yüz s'ene yaşa
mak hakkından mahrum bırak
bğı için o hakkı tam alanlar 
parmakla gösteriliyor. Onun 
için elli yaşına gelebilmek, 
hakkı olan ömrün yarısını 
yaşamış olmak ta yine bir te
sellidir. Her itimizde hakkı
mızın yarısını alabilirsek ken
dimni pek mutlu saymalıyız. 

O yaş gelince, insanın daha 
çok yaşamak ümidi de artar. 
O yaşa kadar geçirdiği hadi
selerin her biri bir ders olur. 
O derslerden istifade eder 
ve daha sonra ömrünü kısal
tacak hadiselere daha iyi kar
fi koyar. Elli yaşına kadar 
hayat ancak bir tecrübe dev
ridir. Tecrübelerin neticesinde 
ellisinden sonra istifade edilir. 
lstifadelerin birincisi, kendi ' 
kendini yoklamak, halini ve 
kudretini anlamıya çalışmak 
lüzumudur. 

Siz de, elli yaşına geldiniz
se tebrik ederim, henüz gel
medinizse o yaşa varmanızı 

ye onu çok geçirmenizi te
menni ederim. 

Her iki takdirde de tavsi
ye ederim. Elli yaşına gelince 
kendinizi, halinizi yoklayınız. 

bk hissedeceğiniz şey bir yor 
gunluk, bir halsizliktir. Daha 
çok yaşamak isterseniz, bu 
halsizliğin nereden geldiğini 
anlamalısınız ve önüne geç
miye çabşmabsınız. 

Bu halsizliğe sebep vücutta 
lüzumlu olan medenlerin azal
masıdır. Yakın zamanlara ge
linceye kadar, insan albümin 
yiyince, yağ yiyince,, şeker yi
yince mükemmel yaşıyabilir, 
diye sanılırdı. Yakın zaman• 
larda insanın hayatı için vi
taminli yemekte lüzumlu ol
duğu anlaşıldı. Bunlar·n ehem 
mi yetini bilirsiniz. Fakat bun
larla birlikte, onlar kadar, 
madenli yemeklerde lüzum• 
Judur. 

Bu lüyumlu maddelerin en 
başında da fosfor, yahut fos
forlu demek olan fosfatlar 
gelir. 

Fosfatların bize lüzumunu 
takdir etmek için vücudumuz 
da bulunan madenlerden en 
çoğunu potasyomun, kalsiyo· 
mun, manyezyomun, sodyomun 
hep fosfat şeklinde bulunduk 
lannı bilmek yetişir. 

insan yaşadıkça maden 
kaybeder, bulaşık, müzmin 
hastalıkların hepsi bize az 
çok maden kaybettirir. Hiç 

hasta olmadan, keder geçir 
mek, yorulmak da gene fosfat 
kaybetmiye sebep olurlar. 
Halbuki kem~klerimiz, beyni
miz, adelelerimiz fosfatlarla 
kurulmuştur, Bunlarda fosfat 
azalınca zayıf kalırlar. Onun 
için elli yaşına gelince pek 
çok kimseler vücutlarında bir 
halsizlik duyarlar. Bu halsiz
liğe sebep madenlerin. onla
rın yanında fosforun o~alma
sıdır. 

Eski hekimler, kanımızdaki 
fosfatları bilmezlerse de, yaş
lı adamların halsizliğini gi
dermek içirı istakoz gözlerini 
istiridye kabuklarını ve geyik 
boynuzunu havanda toz yap 6 

brarak ilaç diye yedirirlerdi. 
Bonların fosfor olduğunu şim
di biz biliyorsak da artık öyle 
şeylerden fosfor aramayı gü
lünç buluyoruz. 

Onuo yerine fosforu daba 
iyi olarak, sütte, ekmekte, 
pilavda. kuru sebzelerde bu
luyoruz. Etin elli yaşına gel
miş adamlar için başka mah
zurları olmasa o da iyi fosforlu 
bir yemek olurdu. Fakat yu· 
murtadan fosfor almıya biç 
kimsenin bir diyeceği bulun
maz. 

Sabahleyin, bir yumurta sa
rısının üzerine biraz şeker 

tozu ekerek ikisini birden bir 
çay fincanında kahve ile ka
rıştırıp içmek, elli yaşına ge
lince, halsizliği gidermek ve 
daha çok yaşamayı ümit et
mek için en iyi gıda olur. 

Ulustan 

Aydın sulh liuku'k 
halıimliğinden 
Aydın Tabak Ali mollaya 

ait iken ölümile veresesine 
intikal eden Ömerbeyli köyü
nün Aktaş kırı mevkündeki 
şarkan Silleli oğlu bahçesi 
batısı molla İsmail veresesi 
ve kısmen hoca Ali tarlası 
şimalen İzmir caddesi ve ce-
nuben Kerim kızı vereselerile 
çevrili 61 dönüm incir bah
çesindeki ağaç üzerinde tah
minen yirmi bin kilo mikta-
rındaki incir ve 1185 kilo 
miktarındaki seoei haPye 
zeytin mahsullerile, Hıdırbeyli 
köyünün Kara kuyu mevkiin· 
de şarkan peynirci hacı Mus
tafa bahçesi babsı Hasibe 
bahçesi şimalen demir yolu 
cenuben Germencikli Yusuf 
tarlasile çevrili 20 Dünüm 
incir bahçesindeki ağaç üze
rinde tahminen 4620 kilo 
incir ve 500 kilo zeytin senei 
haliye mahsulleri tedbiri ihti
yatı neticesi olarak satılma
sına karar verildiğinden açık 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Çeştepe köyünden Ahmet 
oğlu başaran ve şeriki Alinin 
ruh.sat almaksızın tuğla ocağı 
işlettiklerinden yapılan tahki-

. kat üzrine kanunen müsadere 
edilen yirmi beş bin adet 
pişmiş ve 52539 adet pişme
miş tuğlanın ocak mahallinde 
teslim ve 1500 adet Şerif Ali 
hanında pişmiş tuğlanin h~ n
da teslim şartile 15181938 
tarihli Pazartesi günü saat 
onbirde ihale edilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. 

Taliplilerin % 7,5 teminat
larile iJ encümenine müracaat· 
leri ilin olunur. 

30 2 5 13 682 

Çine belediyesinden 
Çine belediyesince satın 

alınacak iki inç kutrunda ve 
1600 metre tulünde demir 
su boruları 27 Temmuz 938 
tarihinden itibaren 20 gün 
açık eksiltmeye konmuştur. 
Bu borular için Çineye teslim 
tahmin edilen bedel 2080 
lira olup muvakkat teminatı 
156 liradır. İhale 15 Ağustos 

938 Pazartesi günü saat 11 de 
Çine belediyesinde yapılacak
tır. İhaleyi müteakip borular 
10 gün zarfında Çine beledi
yesine teslim edilmiş olması 

şarttır. 692 

artırma ve peşin para ile 
satılmak üzere artırmaya çı

karılmıştır. 

Artırma 4 Ağustos 938 
tarihinde Perşenbe günü saat 
11 de Germencik çaşısında 
icra edilecektir. Şu kadar ki 
satış gunü ticaret odasından 
alınacak rayici kıymet mu· 
hammen kyımet olarak tayin 
edilip bu artırmada teklif 
edilecek bedel bu kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadı
ğı takdirde artırma dört gün 
temdit ebilerek 8 Ağustos 
938 tarihinde Pazartesi günu 
aynı saatte yine Germencik 
çarşısında en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış açık artırma va peşin 
para iledir. Telliliye resmi 
ve ihale karar pulları müşte-
riye aittir. artırmaya işti· ak 
için yüzde yedi buçuk nisbe-
tinde pey akçesi verilmesi 
lazımdır. 

Talip olanların mezkur bah
çeleri görerek tayin edilen 
ğün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak satış memu· 
runa 381831 sayı ile müracaat 
eylemeleri ve şartnameyi oku
maları ve gösterilen şartlara 

riayet etmeleri lüzümu ilan 
olunur. 30 31 2 696 

lmtlyaz aahibl ve Umum! Netrlyat 
Mildllril ı Etem Meadreı 

Ba11ldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevl 

YOZ 3 

Aydın icra 
memurluğundan: 

Ortaklar tarım kredi koo
peratifine borçlu ortaklarda 
mazlum oğlu ömerin mutasar
rıf olduğu tapunun temmuz 
931 tarih ve 51 numarasında 
kayıtlı naipli köyünün eglen 
yeri mevkiinde şarkan dere 
ve tekeli veli bahçesi şimalen 
yol ve giritli fısbkçı ibrahim 
bahçesi garben naipliden hacı 
osman ve adalı bahçesi ce
nuben naipliden pehlivan ho
ca vereselerile çevrili tapuca 
14 ve hali hazır vaziyete gö
re tahminen 24 dönüm mik-
tarında ve içerisinde taş ve 
kerpiçten yapılmış ve üzeri 
kiremit bir dam ve önünde 
beton kemerli bir kuyu ve 
tulumbası ve erik ayva ve 
şeftali ve zeytin fidanları ile 
irili ufaklı 315 kadar incir 
ağacı mevuut tamamı 4080 
lira kıymetli bahçenin 680 
lira kıymetli borçluya ait al
tıda bir hissenin mülkiyeti 
sablığa çıkarılmıştır. 

1 - İpotek sahibi alacaklı
larla 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 haklan tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

- Artırma şartnamesi del
laliye dairesinde ilantarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

İhale 6191938 tarihinde salı 
günü saat 10 da Aydın icra 
memurluğu odasında yapılacağı 

ve şu kadarki teklif edilecek 
bedel gayri menkulün muham-
men kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde son arb
ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arbrmanın on beş güıı 
daha temdid edilerek 15 nci 

güne müsadif 21!9;938 tarihin-
de çarşamba günü aynı saatte 
ençok artırana ihale edileceği 

3 - Artırmaya iştirak için 
gayri menkulun muahammen 
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 masraflarını ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
938/1018Dosya No.siyle memu 
riyetimize müracaat eylemeleri 
ve arzu edenlerin tayin edilen 
gün ve saatte şartnameyi o
kuyarak hazır bulunmaları ve 
ya kanuni bir mümessil gön
dermeleri ve gösterilen şart
lara riayet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. ( 693) 
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MÜNİF İ. ERMAN 1 
MEML-EKET' l-IAST'ANE&I 

Doğum. Kadın bastahkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi 
Merkezinden 

Afyookarahisar Maden su
yunun bir litrelik boş şişeleri. 
saman külahile beraber 9 ve 
sandıkları 50 kuruştan geri 
alınacakbr. 
· Afyonkarabisar Maden su
yuna mahsus boş şişelerin ucuz 
fiatle şişecilere verilmemesi 
ve cemiyetimizin bayilerine 
yukarda yazılı değer fiatla 
iade edilmesei sayıo halkımız-
dan rica olunur. [699] 

Aydın acenteliği 
Ahmed Nuri Sakiroğlu 

29 30 31 

Aydın 
Belediyesinden: 

1 - Belediye temizlik ara
baları hayvanatı için 12 bin 
kilo arpa sabn alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 buçuk kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görme nzere yazı işleri mü
dürlüğüne. eksiltmeye iştikri 

için 3150 kuruş muvakk'lt 
teminatila birlikte 11 Ağustos 
938 perşenbe günü saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

26 30 5 9 681 
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L•.e kadm hastalıklarına tesiri mücerrep ve kan olduğu r+ 

I
~~ gibi cild hastalıklarına kartı çok faydalı çamuru ı• 
~1 ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve : !1 komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile t 
+) sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. [+ 
~~i Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi ıu içmek, [+J g) temiz hava almak için Elengilllü ılıca11na gidiniz. + 
•" Gidip gelme ucuz tenezzllb ve kamyon servisleri t. 
~;i Germencik iıtaıyonunda emrinize amadedir. Yemek • 
r.1 ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. • .. 
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C. H. P. 

• • • • 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
+. Memleket butane~i eaki operatCiri 
+. Pariı bp fakültesi hastanelerinden meZUD 
t. Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır Ye hastalar teda.i edilir 
+. MUAYENEHANE : Park karşıııada yeni yapbrdıtı eriade 
t Her ıaatte hastaları kabuf edeı Eakir haıtalar mec-
• c~nen muayene olunur. 130 
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Medeni Boyer 
Memleket H!ıslanesl OperatlJrü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 

• Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda 
~ kabul eder. 
it Muayene saatlan: 
~ Sabahlan 8 kadar J 
p Akşamları 3 - 8 626 

-..~AıGaı•·•ılkıMı ... Aalatala ....... 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpıındaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar haıtalannı kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan. idrar. balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en ıon tedavi vasıtası olan 

...................................................... : 
: DOKTOR 
• i FAHREDDİN SÜGÜR 
• 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hut•hklan Miltabaw11 • 
: Parb Tıp Fakültesi Hutaaeleriaclen batiaula 1 
! Mua11eaelaanui.A.,.dında Gui Balqn.da Bafalıoslm «likldaı••• 
• ı üzerinde her fÜD ubabdaa akıama kadar Haıtalut. kalaal ede. .. ........................................ ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


