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Hatay meselesi halledildi - - -itila/name iki devlet arasındaki dostluk 
bağlarını huvvetlendireceh mahiyettedir 

Fransız gazeteleri itilaf dan memnuniyetle 
bahsediyorlar --------Ankara 1 [A. A.] - Paris 1 larda hudut ve iyi komşuluk 

-havas ajansı bildiriyor. Tür- 1 münasebetleri ile Türkiye 
kiye ile Fransa arasında ya· ile Fransa ve Suriye teşriki 
pılmakta olan müzakereler, mesaisinin temini hususunda ı 
1-iki taraf arasında dostluk bir deklarasyona müncer ol-

muahedesi akdine, muştur. Bu deklarasyon altı 
~ 2 - Hatayın dahili ve ay müddetle mer'i olacak 
harici emniyetinin, Türkiye ile icabatında yeniden altı ay 
Fransa tarafından müştere- milddetle temdit edilebile-
ken temini hususunda bir cektir. . 
askeri anlaşmaya, Paris 2 - Havas ajansın-

3 - Mezkur anlaşmanın ve dan : gazeteler Fransız Türk 
Hatayda bul1:1nacak Türk ve ililifı dolayısile müttefikan 
Fransız kuvvetle•inin mevcu- memnuniyelerini beyan etmek-
diyetini milsavi olarak tesebit te ve bir kaç asırlık türk 
eden bir protokola, dostluğunun Hatay itilifı ile 

4 - Tiirkiye ile Fransa bir kat daha kuvetleşeceğini 
mandası altındaki toprak- yazmaktadırlar a.a. 

• 
İstanbul Basın Kurumu 

8. Şükrü Kaya şerefine bir ziyafet verdi 
lstanbul, 2 - Buglin Türk Basın Kurumu tarafından Da

hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Bay Şükrn Kaya şere
fine Serkıldoryanda bir çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Üstündağ ve diğer bir çok 
davetliler bulanmuştur. Ziyafet esnasında Bay Şüluil Kaya 
matbuat münteaibinile uzun bir konuıma yapmııbr. 

lran hudud 
Komsigonu 

Trabzon 1 (A.A.] - Burada 
toplanacak olan Türk lran 
hudud komsiyonu İran dele
geleri bu gün ıehrimize gel
mitler ve Erzurum kapısında 

polis ve jandarm kıtaln tara
fından selamlanmışlardır. 

Delegeler şerefine belediye 
tarafından elli kişilik bir ziza 
fet verilmiştir. 

Hallteoi k6p•İ: 

Bugün: 
1 - Salonumuzda açı

lan dikiş, nakış sergisi 
saat 16 dan 22,30 kadar 
umuma açıktır. 

Yarın: 

2 - Saat 18 de Yöne• 
tim kurulu toplantı.. var
dır. 

lstanbulda zelzele 
oldu 

lstanbul 2 - BugOn saat 
on dördil yirmi yedi geçe 
herkes tarafından hissedilen 
bir zelzele olmuıtur. Merkez 
üsıil lstanbuldan 150 kilomet 
re ve şarkı cenubi istikame-
tindedir. a.a. 

Ticaret muahedesi 
için Belgrada giden 
Polonya heyeti 

Belgrad 2 - Yugoslavya 
ile Polonya arasında ticaret 
muahedesi müzakerelerinde 
bulunmak üzare Polonya tica
ret beyti Belgrada vasıl ol
muştur. 

Bir şayianın tellzibl 
Paris 2 [ Radyo J - Maca• 

ristamn Paris elçiliği Macar 
hiikimetine kaq bir suikast 
tertip edildiğ{hakkmda çakaa 
ıayihayı tekzip et iftir. 

İspanyaya 
Gidecek tahkik heyeti 

Londra 2 - Son bombar
dımanlar hakkında tahkikata 
gidecek heyete iştirak için 
Franko tarafından ileri sürii
len şartın bu heyetin gitme
sini geciktireceğ~ kanaah si
yasi mahfelde mevcud bulun-
maktadır, [a.a.) 

Londra 2 İspanyada tahki
kat icrası için gidecek heyete 
iştirak için Holanda tarafın
dan koşulan şart, heyetin vii
cud bulmasına engel olacağı 
tahmin olunmaktadır . 

Libi 2 - İngiliz hükume
tinin ispanyadaki açık şehir
lerin bombardımanı hakkında 
tahkikat icra etmek için he
yete iştirak teklifine ·cevap 
veren İrlanda hüktlmeti bay
le bir heyetin ispanya tara
fından kabul edilip edilmiye
ceğini sormurtur. 

ispanyada Franho 
tayyareleri fabrika
ları bombaladılar 

Salamanka 2 [ Radyo J -
Umumi karargibın tebliği: 
Kastellon mıntakasında kuv
vetlerimiz Beıi kasabası ile 
Şan Antanyo tepesini işgal 
etmişlerdir. Tayyarelerimiz bir 
çok fabrikaları bombardman 
etmişler ve cumhuriyetçilerin 
tayyare meydanında bulunan 
tayyarelerini tahrip etmişler

dir. 

Biçki ve nahış 
Sergisi bugiln 
Kapanıyor 

Bir haftadan beri Halkevi 
salonunda güzel eserler•ni 
teıhir etmekte bulunan Sü
reyya Diker Biçki ve Nakıı 
yurdu sergisinin bu akşam sa
at 20 de kapanacağı haber 
almmışbr. Bu güzel sergiyi 
hemen Bütün Aydan halkı 
ziyaret etmiş bulunmaktadır. 

~·-lzmir erheh 
lisesi kampı 

İzmir erkek lisesi askeri 
kampının 11 temmuz pazarte· 
si günü başlıyacağı haber 
alınmışbr. 

Su arıkları 
Temizleniyor 

Geçen ilkbahar yağmur ve 
sellerinin getirdiği çamurlar 
ve bazı yerlerde de yine bu 
yüzden hasıl olan çöküntüler 
sebebile dolmuı olan au ank
lannı belediye temizletmeğe 
haşlamıı olduğundan şehir 
suyu bir kaç günden beri 
ancak geceleri bırakılmakta 

ve gihıdüzleri ıehrin ban 
semtleti au sıkınhsı çekmek
te idi. 

Bu temizleme ameliyesinin 
miibim bir kısmı ıkmal edilmiş 
olduğundan diln alqamdaa 
beri şehre bol su gelmeğe 
başlamıştır, 

Basılmış kağıtlara eşya sanlmıyacak 
Basılmıı ve el ile yazılmış 

kullanılmıı kiğıtların esnaf 
ve halk tarafından kullanıl-
masımn umumi sıhhat bakı

mından mohzurlu olduğu ka
dar menfi propaganda gaye
sile hareket edenlerin bat 
vurdukları bu vasıtalann 
menedilmesini temin için bir 
kanun projesinin hazırlandı
ğını evvelce yazmııtık. 

Dahiliye Encftmeni, memle
ketimizde çıkan gazetelerin 
mutazarrır olmamalarını temin 
maksadile yurt gazetelerinden 
yapılacak kese kiğıtlanm 

projenin ıilmuliinden çıkar
mıı ve dahiliye encümeninin 
bu kararaına iftirak eden 
Adliye encilmenide kanuna 
aykırı hareket edeıılere karşı 

1 
tatbik edilecek ceza hlldm
lsrini ağır görmüı, suç ile 
ceza arasında bir nisbet ga. 
zete.rek hafif para cezasının 
on liray kadar alınmasını ka
bul etmiıtir. 

Büyük millet meclisinde 
kabul edilmiş olan kanunun 
son ıekli ıudur. 

Madde 1 - Yazılı ve ba
sılı kitap ve defter yaprak
larile kiğıdlardan kese ve 
tsrba kiğıdı yapılması, sabl
ması ve bu gibi kese ve tor
ba kiğıtlarının sabcılar tara• 
fından kullanılması yasaktır. 

Reklim makıadile veya 
mağazamn isim ve mevküni 
göstermek üzere huauai ola
rak yapbnlan yahut nefri 
ruhsat almağa bağlı ma.tba-

·O.nma 2 mel -~ -
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Kamutay ~a11ıanırken 
Başvekilimiz mühim bir nutuk irat 
ederek hükômetin harici ve dahili 

siyasetini izah etti 
------------~"l!!!!l!I~-----Kamutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 

ve Matay meselesi için salahiyet verdi 
-3-

JSRAF DEVRİNİN SEYYIATI üzere, ifade edebilirim ki, bu 
Bu da arkadaşlar, kuponlar kupalara ait olan borcu, bey-

meseleıidir. Kuponlar mesele- nelmilel şeklinden kurtararak 
ıioin • tarihi ve mazisi bak- dahili bir borc baijne getir-
kında birbirimize aöyliyecek, mek istiyorum, Bunun pek 
zannedıyorum, tek kelime yakında müjdeliyeceğimizi ü-
yoktur. Bu doğrudan doğruya midetmeteyim. (Alkıılar ). 
bU günkü neslin omuzlarına Mali vaziyetimizden sonra, 
yllkletimif bir ağırlktır. (Bra· memleketin ekonomik vaziye-
vo ıealeri ve alkıılar). tini hakiki şeklile görmek 

israf devrinin seyyiabnı biz için iktisadi vaziyetimize kııa 
ve bizim neslimiz çekmekte- bir nazar atfekmekte, elbette 
dir. Feçen senelerde hamille· fayda vardır. 
rla mümeııilleri e konuttuğu- 1937 senesine ait olan ra· 
muz bir zamanda tediyabmı- kamları neşrettik ve bunun, 
zın yüzde 50 si mal ve yüzde geçen senelere nazaran far-
50 sinin döviz olarak tediye kını, görmüş bulunuyorsunuz. 
edilmesi kararlaşmışhr. O va- Harici ticaretimizi, memleke-
kittenberi dünya ekonemi va- tin mali bünyesinin seyri hak-
ziyeti ve döviz tedariki im- kmda salim bir fikir ve bir 
kanları daha güçleşmiştir. Bi· doküman kabul ettiğimiz 

zim, bugünün şeraiti içinde, takdirde, elbette netice müs· 
takip ettimiz ekonomik pole- bettir ve şayanı menuniyettir. 
tikaya nazaren, tediyatımızın Bunun üzerinde durmuyorum. 
esasını, . en nature tediye - Yalnız size içinde bulunduğu· 
yani malla tediye teşkil etti- muz senenin beş aylık rakam-
ğine göre kuponlar mesele- larından bahsedeceğim Geçen 
sinde döviz vermemizin im- senenin beş yıllık ithalat ve 
1'anı yoktur. Bunu sarabtle ihracatı - ikisi birlikte - 88 
huzuru alinizde ifade etmeyi milyon liraya baliğ oluyordu. 
vazife biliyoruz. Yüzde yüz Bu senenin ayni aylarına ait 
mal olarak tediye edeceğiz rakamlarınız 113 mllyonu bul-
ve memnun olurlarsa biz de maktedır. 
menun olacağız. (Bravo ses- İthalat rakamlarımız, geçen 
leri, alkışlar), seneye nazaran, bilhassa faz-

~ 

Maliye vekiletimizin, takip ladır ve fazlalaşmaktadır. 
ettiği, yeni mali sistemin İsa- Bundan ben ancak memnuni-
betli fikirlerinaen birisi olmak yet duymaktayım. Çünkü ge-

==== 
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Basılmış kağıtlara eşya 
sf;U'ılmayacak 
(Battarafı linci aahlfede) 

alardan yapılmıı bulunan ke
le ve torba klğıtları hakkın
da yukarıdaki fıkra hllkmü 
tatbik olunmaz. 

Madde 2 - Birinci mad
dedeki memnuiyet hilafına 

liareket edenlerden tutulacak 
zabıt varakaları üzerine bele
diye encümenlerince on liraya 
kadar hafif para cezası alın

masına karar verilir. 

Macar Başvekili 
Romayı ziyaret 
edecek 

Peşte 2 - [ Radyo ] 
Macaristan Başvekilinin Roma 
ziyareti resmen teeyyüt et-

len eıya, memleket dahilinde 
ekonomik cibazlanmağa yarı· 
yan maddelerdir, makinedir 
ve tesisata aid kısımlardır.Ba
zı istihlak maddelerine aid 
kisımlar da yükselmiştir, fa
kat onlorın m.ilmasili, memle-
1.tet dahilinde istihsal olun
mak ta ve istihsalit da çoğal
maktadır. Şu halde, bundan 
çıkaracağımız mana, kolaylık
la fU olabilir: Memleketimizin 
iştira kabiliyeti yükselmekte
dir. Haricden gelenler, kolay· 
lakla satan alabiliyor ve mem
leket dahilinde artmakta olan 
istihsal maddelerini de istih
lak edebiliyor. 

İhracat maddelerimizin yüz
de yirmisini toprak mahsulleri 
teşkil eder. Şu halde. ekono
mimizin istinad ettiği temel 
ziraattır demekte biç müşkü
latımız olmaz. Yeni bütçemiz
de, Ziraat Vekaletine aid faz
la bir tahsisat görmediniz. 

Eğer istiğrabıoızı mucib ol· 
muşsa, sizi tatmin etmiş ol· 
mak için, derhal ilave ede-

dan sap sarı kesilmiş olan 
önündeki çocuğa bakmaja 
başladı. Bir Çocuğun Macerası 

1 Sonra sükunetle sordu. 1 
- Senin kardeşimin oğlu 

•••••••• olduğunu ne ile temin eder· 
Yazan : Jeanne Mairet Çeviren : V. H. 

Kahramammız küçük Pi
yerden başka bir kimse olmı
yan çocuk, bir müddet ne 
diyeceğini bilmez bir halde 
sessiz durdu, 

İşte amucasının karşısında 
idi. Bu kadar güzel bir evde 
oturan ve salonlarında sırma 

işli elbiseli çocuklar bulunan 
hir büyük adamla konuşmak 
cesaretini nasıl bulacaktı? 

Mösyü Delsart acele etmek
sizin sordu. 

- Peki, sonra ?. 
_.._ Mösyü, sizinlt: yalnız ko

nuşmak istiyorum. 
M.ösyü Delsart biraz müte· 

reddidane aurdu. Fakat çocu-

ğun gözleri o kadar yalvarı

cı bir initafla kendisine ba
kıyordıki nihayet kararını 

verdi ve ODU İf odasına gö
türdü. 

Ododa, Mösyü Delsart ka
ğıtlar ve dosyalarla dolu ma
sasının önüne oturdu. Piyer, 
kalbi heyecanla çarpark önün· 
de ayakta duruyordu. Ani bir 
kararla söylemeğe başladı. 

- Ben Piyer Delsartım, 
Mösyü; ve kardeşiniz Moris 
Delsart'm oğluyum. 

Bu sözleri duyar duymar: 
oturauğu yerden yarı doğtU· 

1 lan mösyü Delsart tekrar ye
l· rine oturarak dikkatla korku-

sin. 
Piyer şimdiye kadar bunu 

biç düşünmemişti. Fakat ce
saretle cevap verdi. 

- Bunu size ben söylüyo
rum möıyü. Ve ben şimdiye 
kadar biç yalan söylemedim. 
Bu çok kötü giyinmiş çocuk 
bu sözleri okadar mağrur bir 
eda ile söylemiştiki tebessüm 
etmeğe mecbur olan avukat : 

- Seni rencide etmek is· 
temem çocuğum, dedi. Fakat 
ben bunu meslek icabı sorma
ğa mecburum. 

Evet benim bir kardaşım 
vardı. Bu doğrudur. Fakat 
on beş senedir kendısinden 

bir tek haber bile almadım. 
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İtalyada 
Halk için müzik ve 
şan konserleri en ke
nar kasabalara kadar 

teşmil ediliyor 
Roma 2 - Parti genel sek

reteri ve kültür bakanı if çi 
zümreleri için tertip olunan 
seyar temsilleri temadi ettir
meğe ve uzak meaafelerde 
bulunan işçilerin de bu tem
sillerden istifade etmeleri için 
en kenar kasabalarda da 
müzik ve şan konserleri ver
dirmeğe karar vermişlerair. 
Bu konsrler cumartesi gilnleri 
vermiyecektir. 

miştir, Başvekile Hariciye 
nazırı Dokanye refakat ede
cektir. 

yim ki, bu, ziraat itlerini, 
ihmal ettiğimizden değildir. 

Ziraatimiz, devlet sınai şu
belerinde olduğu gibi, kısmen 
devletleştirilmesi, yani, yap
tıncı olduğu kadar yapıcı 
kuvvetlerle de takviye edil
mesi esasını prensip olarak 
kat ul ettiğimiz için, hazırlık 
devresindeyiz. 

Hazırlanmadan huzurunuza 
gelip te sizden tahsisat iste
mek cesaretinde bulunmadım. 
Günkü ziraat meselesinde de
vamlı, müstekar, pratik ve 
memleket için faydalı ve 
proğramlı olarak huzurunuza 
çıkmak istiyoruz. Buna ait 

düşüncelerimiz değil, karar· 
larımız ve tedbirlerimiz var
dır, Fakat bu kararları, nil:ia
yet memleketin heyeti umu
miyesini temsil eden arka
daşların reylerile tevsik ettik
ten sonra, bir proğramla Bü
yük Meclise geleceğiz ve o 
vakit belki sizden, bol tahsi-
sat isteyeceğiz. • 

- Devamı var -

Piyer babasının bu seneler 
zarfında nekadar bedbaht 
olduğenu düşünerek büytık: 

bir ağlamak ibtiyacıle titredi 
ve titreyen hazin bir sesle ; 

- Ah MösyO, dedi. Baba· 
mın macerayı hazinini öğre· 
neli çak olmadı. Annem bunu 
bana katiyen söylemek iste-
medi ve ancak ölümünden 
sonra bunu bana doktor va· 
sıtasile söyletti. 

Onun vasıtasile babamdan 
dolayı nekadar muazzep ol
duğunuzu öğrendim ve şimdi 

şuna inanıyorumki eğer siz,. 
onun nasıl çok çalışarak aa 
kazandığını ve sefilane ölü
münü gürmüş olsa idiniz ODU 

muhakkak affederdiniz. 
Evet, yegane dileği bundan 

\baret olan o zavallıyı aİ 
ederdiniz. 

• Soau yarın • 

/ 
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Orman iklimi ___________ .,.... ________ _ 
Yer yüzünde bulunan or- ı hizmet ederler. Çam ağaCI 

llianlann hepsi bir .,.,. re- yaprağıma, başka ağaçlann 
tirUirıe 33 milyon kilometre yapr~klarından altı yedi defa 
murabbaı genişliğinde bir yer fazla olarak~ bir gtlnde yedi, 
tutacağını rivayet ederler. sekiz metre mikkbına kadar 

Geoo rivayete sröre y~r suyu tabahhur ettirdiği hesap 
yllzilnde yaşayan insanların edilmiştir. Vakia, çayırda~ 

. sayısı bir milyar yedi yüz yir- otlar aynı genitlikte gilnde 
mi milyondur. 52 metre mikibı suyu buhara 

Şu halde dünyada adam çevirirse de çayırın hizmeti 
ı..tına apj'ı yukarı iki hek- kasa bir zaman . sürer, çam 
tar ormanlık toprak dilşecek ağacı bütün bir yıl çalıpr. 
demektir. Ondan başa çayırdaki otlar 

Ancak, geçen haftaki Uhis toprağın ancak sathına pek 
illvesinin Anedolu için dedi- yakın yerlerde suyu çektiii 
ji gibi, orman serveti bntnn halde, çam ağacı toprak için-
dlnyada mUsavi ve makul de derinlere inerek derinler-
IUl'ette dağılmış olmadığından deki suyu da çeker. Ondan 
fer yüzünde yaşıyan o kadar dolayı çam ormanlanna yakın 
insandan en az bir milyar yerlerdeki kuyular sık sık 
lteı yOz milyon kişinin bir di- kururlar ve birkaç yılda bir 
kili ağacı bile yoktur. onları daha ziyade derinlet· 

Bolu vilAyetinde yaşıyan tirmek IAnm olnr. 
yurddatlanmız bu türlü zü- Bir yerde toprağın kuruluğu 
fllrtlükten, tabii bilsbilton iklimin iyiliğine en ziyade 
müstesna bulunuyorlar. yarıyan şeylerden biridir. 

Onlann topraklarımn yüzde O d ki .. 1 rman a a gaç ar çam 
Otuıu, bazı yerlerde yüzde olmasa da, t kt 
altmıtı ormanlar kapalı bulun gene opra a 
Cluğuna göre onlar orman rutubetin azalmasına hizmet 
JOzünden dünyada en mutlu ederler. Bir hektar ağaçb 
insanlardan sayılmalıdır. Bu toprak, bir hektar ağaçsız 
derecede ağaç bolluğunda topraktan on defa fazla suyu 
Bolu vilayetinde de dikili bir toprağm albndan çekerek bu· 
ağacı bulunmıyan kimse var
sa, kendisinden batka kimse
ye kabahat bulmıya hakkı 
olamaz. 

Bolulu yurddaşlanmızı or
manlarının çokluğundan dolayı 

tebrik etmek lazımdır. İklimini 
en büyük deniz olan Okan 
iklimine benzetirler. Orman
laiın masında yaıanılmazsa 

da, ormanlığa yakm yerlerde 
sıcaklık ve rutubet daimi inu
tedil, sağlığa en iyi yarayacak 
derecede olur. Çünkü orman 
fazla sıcağa, fazla soğuğa ve 
her tiirlü rüzprlara karp bir 
Jiift.vana gibi tesir eder. 

Orman içinde ağaçların al
... da toprak, açık yerlerdeki
... en daha rutubetli ve hava 
•in olur. Fakat bu rutubet 
ie serinlik topraktan yukarı 
'8cak dört metreye kadar 
pkar. İnsan dört metreden 
.. ha yüksek bir ağacaçıkınca 
•ada ha vamn, açık yerdekin
den daha sıcak olduğünu his 
ede. Bu fark, işleri icabı, or
man içinde bir müddet kal
mya mecbur olanlar için bir 
fyiliktir: Hava sıcak olunca 
•iaç üzerinde - dört metreyi 
tinutmamak şartile - geceyi 
seçirmek bir kolayhkbr. 

Ormarıhkta çam ağaçları 

tok olursa yakınlardaki yerler 
için büyük bir iyiliği vardır. 

Çam ağaçları güzel koku
'rından başka etraftaki top
Nltana ı8'rılsat:iai ı•lt•ai• 

hara çevirir, 
Kışın bulutlar alçaklara in

diği vakit orman onları tutar. 

Rüzgar sert olunca onunda 
geçmesine mini olur. Rüzgar

ların getirdiği tozlan salıver-
mez. 

Orman arasından ğeçerek 
gelen bava daima daha temiz 
ve dalia hafif olur. Ormanla-
rın arasında ozon çok oldu

.ğunu bilirsiniz : Bir metre 
mikabı havada deniz üzerin

de 4 miliğram olduiu halde 
orman arasındaki havada 10 
miligramdan fazla. Halbuki 

ıehirlerde ancak iki miligram 
buda orman ikliminin faydası. 

Fakat orman ikliminin en 
büyftk faydası havada elektrik 
iyonlarının menfi olmamdır. 

Müsbet elektrik insanı sinir
lendirdiği halde, menfi elek

trik sakinlik getirir. Bol o-
, zonlu, tozsuz ve rutubetsiz 

ha va da buna katılınca. 
Amerikalı hekimin deniği 

gibi, Abad gölü, dünyada eşi 
bulunmayan bir sanatoryom 
yerİ' gibi görftnüyor. Ancak 
bunun bir mahzuru hatıra 

geliyor. Orada sanatoryom 
kurulursa dünyada herkes 
verem olup oraya gitmek is
ijyecek diye korkulur. G. A. 

• 

A11dın Beledi/# 
Reisliğinden 

1 - Belediye•ln mtılkiye• 
tinde bulunan Meırutiyet ma
hallesinde 407 ada 28 panel• 
den ifraz 328 metre murab
baı arasanın mnikiyeti açık 
artırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 20 kuruştur. 

3 - İhale bedeli pefindir. 
4 - isteklilerin ıarnameyi 

görmek üzere yazı işleri mü
dllrlüğne, artıamaya iştirak 
için 492 kuruş muvakkat te
minatlarile 181 Temmuz 1938 
Pazartesi gilnü saat 11 de 
Belediye daimi encOmenine 
muracaatlan ilin [olunur. 

{622) 3 8 13 17 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

350 liraya ihale edilmiıken 
müteahhidi tarafından taah
hüdü ifa edilmediğinden iha
lesi fesh edilen 552 lira 66 
kuruş keıif bede ili Söke • ta
tarlar mendres geçit gemesi 
7171938 perşenbe günil saat 
15 de ihale edilmek Ozere ye
niden eskiltmeye çıkarılmıştır. 
inşasına tPlip olanların Vila
yet encümenine müracaatları. 

18 23 28 3 [591] 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızllğından 

Germencikten hacı Ômerin 
eskirlenberi tasarrnf ve te
mellükft altında malı iken 
335 yılında ölmesile karısı 
Fatma ve oğulları Ahmet ve 
Tevfik ve Refik ve kızlan 
Hatice ve Sıttıka ve Hacere. 
terk edip bunların da 339 
yıhoda aralarında rızalarile 
yaptıkları paylaşmada vere• 
seden Refik hissesine ayrıldı
ğı bildirilen ve bunun da bor
cundan dolayı alacakla vekih 
avukat Süleyman Eraydına 
icra memurluğunca verilen 
salahiyete istinaden Germen
cik belediyesinden tasdikan 
ilmühaberle tescili istenilen 
Germenciğin kilise alaoı mev
kiinde doğusn helYacı Ömer 
bahçesi batısı yol kuzeyi hacı 
Ömer kızı Hacer güneyi hacı 
Ali vereseieri bahçelerile sı
nırh incir bahçesinin tapu 
sicillinde kaydı bulunmadığın· 
dan ilin tarihinden 11 gün 
sonra iktisap ve tasarruf se
bepleri haakında inceleme 
yapılmak üzere yerine memur 
gönderilecek tir. 

Bu bfhçe üzerinde aynı bir 
hak iddiasında bulunanlann 
muayyen günde yerinde bu· 

YOZ 3 

ilin 
-Agdın belediye 
reisllğlntlen 

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

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı bir liradır. 

3 - ihale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin ıartnameyi 
görmek üzere yazı itleri mü
dürlüğüne, artırmaya iıtirik 
için 2667 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 18 tem• 
muz 938 pazartesi günll saat 
11 de belediye daimi endl
nine milracaatları ilin olunur. 

3 7 13 17 621 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin millkiye
tinde bulunun Kurtaluı ma
hallesinde 291 ada 4 parsel 
numaralı ve 164 metre mu
rabbaı arasının mülkiyeti açık 
artırmaya koşmuiltur. 

2 - Bedeli muhammeni, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üze yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya işti
rik için 492 kuruş muvakkat 
temioatlarile 18 temmuz 938 
pazartesi günil saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

3 7 13 17 623 

Aydın icra 
memulğundan: 

~ 93811018 
Koçarlıda Abidin Sipahiye 

borçlu Koçarlı dede köyünden 
Bekir pala oğlu Mustafamn 
dede köyü köy civarında do
ğusu yol batısı koca İbrahim 
oğlu Ali Aksoy ve Hüseyin 
Çallak kuzeyi yol ve mer' a 
güneyi Ahmet Karayegen ve 
kardeşleri tarlalarile çevrili 
tapunun Mayıs 938 Tarih va 
542 sayısında kayıtlı 2 hektar 
7570 M. Murabbamda yani 
30 dönüm ve 450 lira kıymeti 
muhammeneli tarlasının mlil
kiyeti açık arbrma ve pefin 
para ile satılığa çİkanlmıtbr. 

[ Lütfen çevirioiı ) 

lunacak memura yahutta bu 
müddet içinde tapu sicil mu
haf azlığından 649 fiş sayılile 

müracaat eylemeleri ilin olu-
nur. 625 
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DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Dotum, Kadın baıtalıkları mütebuaıa 
ve Operatörü 

E 
Haatalannı her gün Park karııaında Bay Haaan Kimi-

lin evinde kabul eder. 592 
Muayene saatleri : aabah 7 - 8 

.._ Ôtleden ıonra 3 den itibaren 
1m6AWdllb.......,_ı6Aı ...... ._ 

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 hakları tapu sicillerile 
sabit olmadikça satış bedelinin 
paylaşılmasından hariç kala
cakları. 

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

İhale 9181938 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 artı
ranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırmanın on beş gün 
daha temdid edilerek 15 nci 

güne miisadif 24181938 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 masraflanm ver
meğe mecburdur. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
938/1018Dosya No.siyle memu 
riyetimize müracaat eylemeleri 

ve taliplerin tayin edilen gün 

ve saatte hazır bulunmaları 

ve gösterilen şartlara riayet
etmeleri ilin olunur. { 624) 

lmtlyaz •ahibi •e Umum1 Netrlyat 
MGdGrG ı Etem Mendres 

BHıldıj'ı yer ı 

C. H. P. BHımeYI 

....................................................... • • : DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR ! • • • • ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahauaaa : 

: Pari• Tıp Fakülteli Hutaneleriaden lhtiauh : • • 
: MuayyenehaneaiAydında Gazi Bulvann.da Bafalıorlu dükklnının i 
iüzerinde her gün aabahdan akıama kadar Hastalarinı kabul eder • ........................................... ,,. .......... . 

C. H. P. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket baataneai eaki operat<Sril 

Pariı tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan d<Snmüıtik. Haatalarını her pn aababtan 

akıama kadar Park karııaında yeni yapbrdıtı evinde 
kabul eder. 130 

_, ....... q" •• i .. ······~···· 
DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

.. 
I> 
.. Muayene saatlan : 
.. Sabahlan 8 kadar 
fi Akşamları 3 - 8 560 

~aa,~a,ıaııııı1nnıııiıııılııı&ı6Aadllııaıı11ıııı11aıa1aıa~ana 
~ ~1';'1~1':"~11'!."iil'':.P '9 "'91! Sil~ i:!.W 

r~···~~::~~~=t~;~~:r~:: .. · 1 
!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
•ı Hükômet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki f. 
+ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve f. 
: üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi : 
+ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 1 
+ edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ı 
• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) f. 
fi'- fl'~~··qıııı!:.'t~·~ı· ... ?1111! * * ,.. !1111! *' !$1! ,.. ,.. .. *Sil -'i1 
~ •• ·~ıı:-~ .......... ~ .. • ... ······················.,,~ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahıulü, tarihi yeni manaıile anlamanın kıy· 

metli bir <Srnetl olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartıaıııda 
Süleyman Gezer, lıtanbulda Remzi kütüphaneainden tedarik edebillr
ıiniz. 

Aydının bütün tarihi mahlmabndan batka cotrafi tabii malU.a
hnı da bu kitaptan ötrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Ayduılıııııı bu eıerden bir tane edinmeıini taniye ederiz. 

Fiab 250 kunqtur • 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


