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Büyük Şefimiz 
Atatürkün Hatay

lılara cevabı 

İstnanbul 6 [ A. A. J -
( Gecikmiştir ) Atatürk 
Hataydan aldıkları tazim 
ve teşekkür telgraflarına 
aşağıdaki cevabı vermiş
lerdir. 

" Sizin için artan saa
det ve refah dilerim ,,. 

Alman 
Kıtalarının Cek hudu

dunda toplandıkları 
tekzibediliyor 

Prag 7 - Hükômet bir 
tebliğ neşrederek Alman kı
talarıoın hududda toplandığı 
haberini tekzip dmiştir. Teb
liğde Almanların memleketi 
işgal altına alması mevZllU 
babıolamaz denilmektedir. -·-arap çeteler zayiata 
Uğratılmış 

Kudüs 7 - Dün bir mü
sademe esnasında çeteler ağır 

zayiata uğramışlar ve gaz 
hattını tahrip etmeğe teşebbüs 

eden bir çeteye ateş edilmiş 
dokuz kişi ölmüştür. 

Belçikada işçi sigortası 
Btiiksel 7 - Parlamento 

işcilerin mecburi sigorta ka
nununu kabul etmiştir. lşsiz-
IFre yardım tahsisatının beş 
milyonunuhükümet verecekbr. 

Halkı isyana 
teşvik eden 
bir kumandan 

Peşte 7 - Bu sabah, halkı 
isyana teşvik cürmünden do-

layı iki sene ağır hapse 
mabküm olan kumandan Ga

laki kararı temyiz etmiştir. 

Müddeiumumi de verilen ce· 

:zayı az gördüğünden temyiz 
etmiştir. 

Halkeoi kôfe.i: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de Köy

cülük, 20 de Yayın şu
beleri komiteleri toplana
caktır. 

\ 
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Şehir Meclisi 
----------------------

yarın Fevkalade Toplanıyor 
. ,--------------------~ Elektrik tesisatının tevsii için Belediyeler ban-

kasından 30,000 lira istikraz edilecek 

Şehrimizin su ve elektrik 
gibi en hayati meseleleri 
hakkında alakadar makam-
larla tamas etmek üzere An
karaya gitmiş olan belediye 

reisimiz Nafiz Karabudak 
elektrik tesisatının tevsii için 
belediyeler bankasından otuz 
bin liralık bir istikraz temin 
etmiş ve istikraz mukavelesi
nin akdi için şehir meclisin
den salahiyet kararı istemiş
tir. Bu sebeple şehir · meclisi, 
belediye reis vekili Reif F eyı:i 
Aydoğdu tarafmdan fevhala 
da içtimaa davet edilmiştir. 

Yarın sabah saat dokuzda 
toplanacak olan şehir meclisi 
ayni zamanda mururu zamana 
uğrayan vergi bakayasının 

Bolu ya 
Faydalı yağmurlar 

yağdı 
Bolu 7 - Bugün Bolu ve 

havalisine şiddetli yağmur 
yağmış ve bütün mahsuUer 
çok istifade etmiştir. Çiftçi 
sevinç içindedir. 

-Japonlar taarruza 
geçtiler 

Tokyo 7 - Japonlar Han
keonun cenubunda taarruza 
geçmişlerdir. Çinliler bugucu 
gaz kullanmışlar isede japon
lardan fazla kendilerine zara
rı olmuştur. 

lngiliz ltalgan 
anlaşması henüz 
meriyete girmedi 

Londra 7 - Avam kama
rasında muhalif mebusların 

sualine cevap veren başvekil 
B. ÇeMberlayn İngiliz İtalya 
anlqmasının bazı şeraite bağ
lı olduğu bunlar husul bulma· 
dıkça anlaşmanın meriyete 
konmıyacağmı söylemiı maa
mafib hükümetin anlaşmanın 
yakın bir zamanda meriyet 
mevkiine· girmesini arzu etti
ğini ilive etmiştir. 

terkini ve 3434 sayılı kanun 
ile cibayeti belediyelere ve 

köy ihtiyar heyetlerine bıra
kılan oyun aletleri resmi için 

varidat büdçesine tahsisat 
konulması hakkındaki muha· 

sebe tekliflerini de tetkik ede 
rek karara bağlıyacak veelek-

trik müessesesinde elektrik 
ve makine işlerinden anlayan 

bir fen memurunun istihdamı
nı mümkün kılabilmek için 
mülhak elektrik büdcesine 
fevkalade tahsisat koyacaktır. 

Belediye daimi encümenin 
dünkü toplantısında bu mese· 

leler konuşulmuş ve şehir 
meclisinin tasvibine arzı ka
rarlaştırılmıştır. 

Hay/ada mühim 
hadiseler 

Londra 7 - Hayfadan bil
dirildiğine göre şehrin mer
kezinde ahlan bir bombadan 
beş kişi ölmilştilr. 

Hayfa 7 - Şehrin en bü
yük caddesinde bir hadise 
çıkmış ve ihtilal manzarası 
arzetmiştir. Bu esnada bir 

bomba atılmış üç yabudi beş 
arap ölmüş on sekiz yahudi 

sekiz ara p yaralanmıştır. Hi
dise hakiki bir mu hare be 
başlangıcı olmuş araplarla 

yahudiler biribirlerine tabanca 
atmağa başlamışlardır. Polis 

müdahale etmiş bu sefer te
cavüz polislere çevrilmiştir. 

Hükumet sıkı tedbir almış ve 

gece sokağa çıkılmasını yasak 
etmiştir, 

Kudüs 7 - Resmen bildi· 
rildiğine göre dünkü Hayfa 

hadiselerinde 20 kişi ölmüş 

38 i ağır olmak üzere 100 
kişi yaralanmış~ır. 

Hayfa 7 - Sokaktan ge

çen bir yahudi araplar tara
fından yaralanmıştır. 

Hayfa 7 - Diinkü hidisde 
ölen yahudiler için yarın mu
tantan cenaze merasimi ya
pılacakbr. 

Hadiseler arasında: 
~~~ 

Hatay anlaşması 
-···~ Hatay anlaşması bizi dört 

sıkıntıdan kurtarıyor . 
Bunlardan birincisi, en bü

yüğüdür. Hatay Türklerinin, 
belirsiz ve karışık bir rejim 
içinde, esaretten ve miistem
lekecinin kırbacından hali 
kurtulmamış olduklarını gör· 
mek. 

İkindsi, Fransa ile ananevi 
dostluğumuzu tehdit eden ve 
Parisle Ankara arasına giren 
mesafenin, gitgide üstüne hiç. 
bir devamlı münasebetin köp
rüsü kurulmıyacak kadar ge
nişlediğini ve derinleştiğini 
görmek. 

Üçüncüsü, Yakın şarkta, Bal 
kanlarda, Avrupada ve dola-

yısile bütün dünyada bir sulh 
amili olmayı, kendisine, dıı 

politikasmın en büyük hedefi 
yapan memleketimizin, çare
siz kalınca, hakkını kuvvetle 
istihsal etmeğe mecbur kala
bilecegini görmek. 

Dördüncüsü, bizi yalnız 
tiirk olarak değil, Fransız 

dostu olarak ta değil, sulh 
dostu olarak ta değil, ayrıca 

mücerred insan olarak ve 
mücerred adalet prensiplerine 

göre isyan ettiren bir haksız
lığın devam edip gittiğini 
görmek, 

Yani bir arizaya uğramazsa 
bu günkü şeklileHatay anlaı
ması, yıllardan beri başımıza. 
yüreğimize ve iki ciğerimize 

sa plan an bu dört sancıdan 

bizi kurtanyor. Cerrahın mü-

dahalesine lüzum kalmadan 
şifa bulan hastalar gibi, Ha-

tay davasıda, Türk süngüsü· 
nü bir neşter yerinde kullan-

mamıza hacet bırakmadan 
salaha kavuşmak üzeredir. 

Hatay artık milli bir üzün

tümüzün değil, kendi kendisi
o;n, yani müstakil ve mesud, 
güzel bir Türk toprağının 
adıdır; diyebiliriz. 

Yeni bir ariza çıkmazsa. 

Ziza gözümüz korktu. 

Fakat bu defa davaya türk 

ordusunu müzaheretide iltihak 

ettiii için, ümidimiz, korku
larımızdan kat kat fazladır. 

- Cumburlyett•• .. 
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ilk kımya fab
rikamız 

Habe ~·- ... e kU.
ya fabrJlwaızın t...1 atıaa 

mera•_. lsmitte ,....iizdeld 

Pazar ~DQ 19dıc•kW. ""' 
fabrika klor ve süd kostik 
İltibul edecektir. Bu fabrika 
ile her .ene barice giden 
350,000 liramız memlekette 
kalmlf olacalcbr. Fabrika yıl
da 2450 ton süd kostik çıka
racakbr. Fabrika için SOmer
bank bir milyon dlrt yllz bin 
lira •rfedecektir. 

Şan - Kag - Şek 
mDcadeleden 11az 
geçmlgecekmiş 

Hankov 7 - Mareıal Şan

Kay - Şek gazetecilere vuku
b\llan beyanabnda japonlan 
Çin topraklaruadan kovmak 
için ahtettiii ve batan vatan
dqlann maddi ve manevi 
mlzaheretine nail oldukça 
mOcadt leden vaz geçmiyece
iini llylemiıtir. -·-Çin halk meclisi 
Toplandı 

Hankou 7 - Siyaıt halk 
meclisi ilk defa top&anmq ve 
halin ilk defa olarak halk 
meclisine ;şti~tık etmiıtir. 

••• • 
lngiliz planının kabulü 

memnuniyetle karşılandı · 
Paris 6 - İngiliz plinının 

ademi midahale tarafandan 
kabul edilmesi etrafanda bura 
gueteleri bir çok m&talaalar ı 

yllriitmektedirler. 

• Aytlın,, ın telrilıoa : 25 

T°"'9 7 - tc.bey m•ta· 
kasın4a nk•bulan tuğyanm 
,._ IOD rC411li rakaml•a 600 
kitinin ölü ve 200 kitinin ya
rala olduğuna göstermektedir. 
Maamafib tuğyan zayiatının 

hakikatte daha çok olmasın
dan korkulmaktadır. 

Tokyo 7 - Tuğyan netece
sinin plan,oau ilin edilmiıtir. 
Plançoya göre 385 ölü 182, 
262 yarah vardır. ...... 
Fransanın işgal 
ettiği adalar 

Paris 7 - Çinin Paris bll
yilk elçisi Veligton hariciye 
nazan B. Boneyi ziyaret ede
rek Fransa tarafandao i9gal 
edilen ve Annamla jandarml'
lar glnderilen adaların Çine 
aid bulunduğu ve bu i,galio 
doğru olmadığını hakkındaki 

sualine kartı Bay Bone 
mezkür mıntakamn seyrisefain 
için tabiaten çok tehlikeli ol 
duğou ve orada telsiz istas-
yonu, tahlisiye ve fener teş
tetkilab yapalacağından bu 
tesisatın muhafazası için bir 
mikdar jandarma kuvveti gön 
derildiğini söylemiıtir. 

Çin. Japon 
ihtilafının yıldönümü 
Tokyo 7 - Çin Japon ihti

lifının yıld6nllmü münasebetile 
büttln japonyada bir dakika 
sülciit edilmiştir. imparator 
harpte fevkallde ıecaat ve 
fedaklrbk gösteren orduya 
ka111 memnuniyet beyan et
miftir. 

1 
Bir Çocuğun Macerası 

Y aıan ı h•nne Moird 

Filhakika Piyer, ilk mektep
te biraz o~umuttu. Fakat an
aeainin uzun silren hastalı;. 
bu tahsili sık sak sekteye uğ
ratmıfh. 

Halbuki amcazadesi ; her 
•hah eve gelen bir lğret
meaden dersini alıyor ve 
Mh Nancy' den de logilizce 
iğreniyordu. 

Piyer de buraya geldiği 

gündonberi ba derslere kabl
mııta. 

Bu dersleri çok iyi yapı
yordu. Çünkü çallfmağa oyun
dan çok seviyordu ve ~ğret
men y~l\İ tal~ndeo çok 
memnund.,. 

Çeviren : V. H. 

Amcazadesine yetifmek için 
çok çallflyordu. 

* • • 
Bir aktam, Moris, anneaile 

konuıuyor, ona giioOn kiiçiik 
hadiselerini anlabyordu. 

Çocuk her cilmlede Piye
rin adını andıkça annesi gay
ri ihtiyari sinirleniyordu. 

Nihayet dayanamadı. 
- Piyer bayle, Piyer tı5yle, 

eh arllk bıkbm. Diye hay
kırdı. Sea bebek misin ki 
bayle daima bir baıkasının .•• 

Madam Delaart birden al
zünQ keati. Fakat çok geç 
kalm~ta. 

Öteki kaşede yengesilc ye· 

- : ==;-- e - ---. 

Yakın bir tehlike 

HayvaaJarda Şap Hastalığı - - -Y asaa ı V eterlaer mldtlril Utfl au,_. 
-4-

Şap hutahğına yablaaan 
9Jiıdar aruuada birlikte bu
lundurulan beygirler ve hatta 
köpeklerin bile tap bastalliı· 
na yakalandıkları görülmüttllr, 
Fakat bunların doğrdan doğ
duya butahia intikil ettir
dikleri kestirilmektedir. 
Şap hastalığının tedavisi: 
llu hastalığa karp ne v:

kayevi - evvelden tutulmamak 
maksadile - ve ne de ıafi - tu
tulanları derhal iyi etmek -
olarak timdiye kadar bulun
mut kati t~sirli ne bir seru
mu ve ne de bir atım elde 
edilmemiıtir. Bunun içindir ki 
tap bastalağıa istili dalıaları 
nan alelekser durdurulmama
sındaki yegine imillerden biri 
de budur. Sığır vehası, tar· 
boa hastalığı gibi hayvanat 
için en konkunç avakip doğu
ran hastabkların bile elimizde 
mevcut emin ve baya ti silah-
larla derhal durdnrulup yerin· 
de imha edilebildiği halde 
maatteessüf bugün için henOz 
bu bastahğa kartı böyle bir 
ıilibtan mahrum bulunuyoruz. 
Haatabğan çabucak iyi olma11 
için müe1Sir bir çok. iliçlar 
tavsiye edebilirsek te timdi 
lik bu vadideki tavsiyelerimi· 
zi zıbinleri karıtbrmamıt ol-
mak • için ileriye bırakmayı 

daha muvafık görduk. Yalnız 
ıu kadarıDI söyliyeyim ki böy
le &.1ir hastalık vukuunda key· 
fiyetin derhal hükftmd ha
berdar edilmekle beraber vi
layet veterinerlerinin tavsiye 
edecekleri t.,davi ve tedbirle
ri yapmaları en kestirme yol
dur. 

ğenioin muba veresini takip 
eden Piyer bunları duymUftU. 

Yengesine ciddi bir nazar 
atfetti Ye sonra gizlerinden 
sızan iki damla yaş önllodeki 
kitabın açık sahifelerine dllf
tn. 
Ağlamasından utandı. Men· 

dilile kitabını sildi. Yengesi
nin kendisini azar lamasından 
çekiniyordu. Fakat onun bir 
tey a6ylemediğini girOnce 
yengesine yaklatarak yavaşca; 

- Madam, dedi. ister mi 
siniz ki buradan gideyim ? 
Beni tedavi eden Madam Pi
ıon; burada sevilmemem is
tenmemem ihtimali olduğunu, 
benim burada fazla gel bile
ceğimi ve her zaman oraya 
avdet edebileceğimi dyle
miıti. 

Pifonua çiftiliiincle lotin da 
it vardll' .. 

isterseniz ~yga madam. 

Şap bastabğandan aual lm
runmabcLr. 

Villyetimizin ba milthif 
hayvan salgınından korunma· 
sı için abnması ieabeden ted
birler, iki noktaya m edile
rek miitalla edilebilir. 

1 - Halk11111zca bibnmelİ, 
alınması ilzam gelen milf
terek tedbirler. 

2 - Husul ve nizami Ya
zifeleridir. 

HALKIMIZCA BiLiNMESi 
LAZIM GELEN TEDBiRLER: 

Salgın hayvan bastabkla
nnın ademi zubar :ve istilila
nnda alınacak bütün tedbir
lerin batında halkımızca ah
aacak tedbirlerin yeriade ,.. 
pdmu• ıelir. Bu itibarla Mr 
ıeyden evvel A.JID vatandaı
lanmın tenriri yerinde bir 
ittir. 

MalOm bir hakikatbr ki 
viliyetimiz, hayvan yetiştiri
liğici ve hayvan kıtlahcahiı 
noktasından en mllsait vlll
yetlerdendir. Villyetin altmıt 
bin kiisur hektar çayarlık, iki 
yiiz kırk alb bin hektar me
rasile yBz yetmiş dotuz bin 
hektar çahlıklara sahip bu
lunması aynı zamanda iklim 
tartlarımn müsait buluomua 
bu viliyete bavvancdık nok
tasından çok mDstesna bir 
mevki bahşetmektedir. 

Bu mnıait meYki yGıiinden
dirki viliyet çeYruinde 400000 
kiisllr mütenevvi hayvan ba· 
rıadljı halele yine lwiçt• 
her sene Konya, Bozkır, ı.
parta, Burdur vilüyetleri ha
valsinden 10D baharda kqla-. 
mak maksadile a•garl 100 -

( Liitfen çerirf aia J 
beride, btiylldllillm umu 

kazancamdan artbrmağa çah
pr ve benim için aarfettiji- • 
nizi iade ederim. 

Piyer, bu a6zleri bOyllk m 
ıllk6net ve avilmemuindea 
dolayı biç eza clu)'lllıyaa at
de bir tavarla alylemifti. 

Moris, yeğeainia bo,.ana 
aanlarak baiırcb • 

- Hayar, hayır. Ben .enia 
fitmeni istemem. Buna rUl 

olamam. Sea gidersen bea 
yalnız ne yapanm sonra? 

Bana bir ağabeyi, ıonra 
elimden almak için mi ver
diler? 

Bu olamaz. Sen Slidersen, 
ben de .eninle beraber Pito
nun çiftiğine gelirim. 

Çocuk hınçkırmaya başladı. 
annesi ona hin mlfktHltla 
teıkin ettikten 90nra Piyere 
d&aerek : 



. 
ıso IWı Jn»""' ~~ •p '' ı F.C. ~lreat B11ırllası 
diğer nevi hayvanlar geİirler. Amlın ıııllAlllfkn . 
Ve ilk baharda biiyilk bir cw.. • • de b 

1 
b k • 

,___ it -t.k ola k ..... ~rımız u uoan an a-
&m1UI aea..,.. ra Au r. . 
Dam -'·k 1 •- ti 'al lar 11171938 Pazarteıı JÜllibı 

ıau o an .. rı a gerı o den itib•ren kasa saatlerini 
geriye danerler. İşte her sene aşağıdaki tekilde teabit et-
devam eden bu hayvan met tiklerini sayın müıterilerine 
cezirleri viliy•ti son derecede bildirirler. 
tehlikeli bir duruma koymak- Cumartuinden gayri gün-
tadır. Çnnkll bu muazzam lerde sabah 8 den 13 e kadar •. 
hayvan hareketleri arasında Cumartesi günleri sabah 
salgın hastalıklar olupta her saat 8 den 12 ye kadar. 
hangi bir sürünün kaçak ola- (642] 8 10 12 
rak gelip lailettayin bir kö- Aydın Belediye 
yün mer'asına saklanması Reisliğinden 

mlmkiln ve butakdirde biç bek- 1 - Belediyenin miilkiye-
lenilmeyen bir zamanda salgın tinde bulunan Meırutiyet ma-
hir hastabğın birden bire zu- hallesinde 407 ada 28 parsel· 
hur ettiği görülür. Öteden den ifraz 328 metre murab-
beri bu vilayetin . koyun, çi- baı arasanın mnlkiyeti açık 

b l k artırmaya konulmuıtur. 
çeji haıtalıjile daima u aıı 2 - Muhammen bedeli, 
bulunması hep bu şekildeki metre murabbaı 20 kuruıtur. 
sirayetlerle vaki olmaktadır. 3 - ihale bedeli peşindir. 
İtte bizi çok korkutan nokta 4 - isteklilerin şarnamcyi 
beklemediğimiz bir anda şap görmek üzere yazı işleri mil· 
butalıjının da ba tekilde dürlüğne, artıamaya iıtirik 
kaçak bir sürü ile vilayetimizi için 492 kuruş muvakkat te-

minatlarile 18/ Temmuz 1938 
bulaştırması endişesidir. p . .. .. saat 11 de 

azartesı gunu 
Bu takdirde biç limid etme-

Belediye daimi encümenine 
diğimiz halde hastalığın bir- muracaatları ilin olunur. 
den bire batladığını g6rüce- {622) 3 8 13 17 
ğiz ki ' felakette o zaman baş-
layacaktır. Çünkü evvelcede Za yİ 
dediğimiz gibi hastalığın sür- 926 927 Dars senesinde köşk 
adı bulatıcı kabiliyetin dolayı lltr «»kulundan aldığım tasdik-
önönü alamayarak tekmil vi- namemi zayi ettim. Yenisi 
Ilyeti b~laşbrm1ş ve binnetice alacağımdan eskisinin blikmii 
.Uiyetimizin iktisadi biloyesini kalmadığını illn ederim. 
urmıt olacağız. Köşk: Yahya Öztürk 

639 De•anu var 

Aydın Daimi Encümeninden: 
l - Eksiltmeye konulan iş A) dın viliyetioin Söke-Ortaklar 

yMunda 14+000· 18+000 kilometreleri arasında esaslı tamirat
tir. Keıif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda ıese tamiridir. 
-! - Bu işe ait ıartaameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ıartnameai 
-8 - Mukavele projesi . 
C - Bayındırlık iıleri genel fartnameli 
D - Tesviyei tllrabiye fOM ve kiiir inpata dair feul 

prtname 
E - Hususi ıartname 
f - Kefil cetveli, silsilei fiyat, metr~ cetveli 
G - Grafık, proje 
latiyenler bu ıartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafia 

aiAdiirUlğODde giSrebilirler. 
S - Eksiltme 28171938 tarihinde per,embe giia6 saat llde 

•yet endlmeninde yapdacakbr. 
4 - Ekıiltme kapab zarf usulile yapılacaktır. 
5 - ıEksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

nifluk mMYakkat teminat vermeai ve nafia •ekiletiaden alın-
11111 mataahbitlik Yeaikan ve yaptıiı en bllyllk ifin bedeli 
12000 liradan aşağı olmaması mütaahhidin bizzat diplomtth 
mlbendiı veya mimar olması veya bunlardan birile mDştere
kg teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

:6 - Teklif mektupları yukarda tlçüncil maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar •ilijet enclimenine getirilerek 
eksiltme encikııen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mllddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mObür mumu 
ile iylee kapatılmaı olması liznnchr. Postada olacak ~clklne-
le~· ~bUI edil~s. 637 : . '8: 12 1& _21 

... 

Agdıa sulh halıimllğl 
satış memur/a
ğandan 

9371579 
Hissedar: Aydın Zafer ma

hallesinde İbrahim kızı Hatice. 
Hissedar: Aydın Metrutiyet 

mahallesinde Hüseyin kızı Ha
nım Ayıe namı diğeri Keziban 
ve Domalan köyünde Hasan 
kızı Fatma ve Zeytin köyün
den Mehmed kızı Esma ve 
Gereniz köyünden Hüseyin 
oğlu Mehmed Yanık ve Hü
seyin oğlu Kerim Yanık ve 
Hüseyin kızı Ayşe ve Yusuf 
kızı Hatice. 

Satılan gayrı menkul : Ta
punun, kütük 1825 pafta 20 
parsel 8 de kayıtlı Dilimkuyu
su mevkiinde 6476 metre mu
rabbaı bag yeri. 

Hududu: Şarkan 9 parsel ki 
sahibi sened bahçe, yeri gar
ben yol şimalen yol cenuben 
nalbant kızı fjtnat ile çevrili. 

Kıymeti: Yüz liradir. 
2 - Tapunun 1826 kütiik 

20 pafta 9 parselde kayıtlı 
Dilim kuyusu mevkiiode 2710 
metre murabbaı bıtbçedir. 

Hududu : Sarkan kısmen 
yol kısmen Nalbant kızı Fit
nat garben 8 numaralı parsel 
ki sahibi senet cenuben nal
bant kızı Fitnat ile çevrili. 

Kıymeti: Tamamma yüz lira. 
Yukarıda cine ve kıymetleri 

yazılı iki pArça gayrı menkul 
şuyuun izalesi için açık artır· 
me ile satışa çıkarılmıştır. 
Üstünde bırakılma muamele
si 9181938 tarihinde salı günü 
saat 11 de Aydın icra daire
sinde bu iş için tayin olunan 
a&hf memuru tarafandan ya· 
pılacakhr. Temdit artırması 
24181938 tarihinde çarpnba 
gfinftdtır. Ve aynı saattedir. 
lıbu gayri menkultn artırma 

tartnameai ilin tarihind~n iti
baren 37/579 numara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmeli için 
açıktır. llinda yazılı olanlardan 
,fazla mal6mat almak latiyealer 
it.bu fartaame ve 9371579 doaya 
npıqaraalle memuriyctimize mfi
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lttirak için yu
kanda yazılı kıymetine % 7,5 
niıbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat melatuba tevdi 
edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek Nhibl alecakblarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı aabiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve murafa dair olan iddialarını 
itbu ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müabltelerile 
birlikte memuriyctimiıe bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
lan tapu aicillle aabit olmadıkça 
satış bedelinin paylqmasından 
hariç kalırlar. 

4 - G~sterilen gtlnde artırma
,. ittlrak edenler arb..... tirt
nameainl okamuf ve llnmla 
malumab almıt ve bunlan tama
men kabul etmlt ·ad ve itibar 

voı s 

Aydın C. M. Umumili
ğinden: 

i - 15 Temmuz 938 tari· 
hinden Mayıı 939 sonuna ka
dar Aydın ceza eri mahkbı
larına vasati günde 330 adet 
verilmek üzere muhammen 
bedeli 8448 liradan ibaret 
be heri 960 gramdan yerli 
buğdayından yapılmış ikinci 
nevi ekmek ceza evine tes
lim edilmek şartile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
miktarı 634 liradır. 

4 - Eksiltmeye iştirak e
decekler teklif mektuplarım 
ve bu gibi taahhütlere zire
bileceklerine dair ticaret oda· 
sından alacaklan vesikalarla 
birlikte 15 temmuz 938 Cuma 
günü saat 16 ya kadar mak
buz mukabilinde C. M. U. li
ğioe tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale mu
amelesi 15 Temmuz 938 Cu· 
ma gilnü saat 16 da Aydın 
C. M. U. liği dairesinde top· 
lanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

6 - Masraflar milıteriye 
aittir. 

7 - Daha fazla malumat 
almak ve şartnameti görmek 
isteyenler C. M. U. liğine 
müracaat etmeleri lazımdır. 

(596] 21 28 8 13 

olunurlar. 
S - Tayin edilen zamanda rayri 

menkul üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmlt betini bul
maz veya aatıt istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu-
lunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
m.zsa en ~ok artıranın taahbOdü 
baki kalmak üzere artırma on bei 
gün daha temdit ve on betincl 
ginü ayni saatte yapılacak artır
mada bedeli satı, istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul Ue temin 
edllmlt alacakları mecmaundan 
fulaya çıkmak tartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz ve aatıt talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan feaholunarak 
kendisinden enel en yfikaek tek
lifte bulunan kimse anetmit ol
duğu bc:delle almata razı oluraa 
oQa, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on bet giin müddetle ar
tırmaya çıkarıl ıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sdea. 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayraca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahaiJ olunur. M. (133) 
2 gayri menkul yukarda gösteri
len S/7 /938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında it· 
bu ilin ve gösterilen artırma fart. 
namesi dairesinde satılacatı ilin 
olunur. ·(640) 

• 
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DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
M&:ML.EKET HASTANESi 

Dopm, Kadın hastalıkları mütehauıs 
ve Operatörü 

S 
Hastalannı her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-

lin evinde kabul eder. 592 
Muayene saatleri : sabah 7 - 8 l .... Öğleden aonra 3 den itibaren _.-

8U1Atlı6atfllllbı..aıı1Jı~aıısb6A~•·6 ... _ 

Aydın icra 
memurluğundan 

93811461 

Alacaklı: Aydın Nazilli köp
rü başında haci Mebmd usta 
Borçlu Orta mahalleden Salih 
oğlu Hüseyin 

Satılan gayri menkul: Tapu
nun nisan 937 tarih 71 numa
rasında kayıtlı köprülü mahal
lesinde kızıl çay mevkiinde 
tapuca 15 dönüm ve eynen 
metre murabbaına çevrilişinde 
bir hektar 5705 M. M tapuca 
incir bahçesi olup halen içe
risinde 50 ağaç ana ve 15 
ağaç delice zeytin ve 10 ağaç 
badem 4 ağaç armut bir nar 
ve bir dam ile bir kuyusu 
mevcuttur. 

Hududu: Şarkan çay garben 
haci Salih oğlu şimalen evelce 
demirci topal şimdi giridli hü
teyin bahçesi cenuben vakıf 
zeytinliği ve çay ile çavrilidir. 
Kıymeb: Tamamının 750 

liradır. 
2 - Tapunun kiltilk 809 

pafta 11 parsel 47 de kayıtlı 
Aydın reremit alanı mevki
inde 3 hektar 5411 metre mu
rabbaı tarlanın · içerisinde 2 
incir 2 dut ve bir delice zey
tin mevcuttur. 

Hududu : Şarkan yol garben 
87,45,47 parsal ve cenuben 
yol ile çevrilidir.I 
Kıymeti : Tamamına 715 li

radır. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gü : Aydın icra dairesinde 
9/81938 tarihinde ıab günil 
saat 10 da vetemdid artırması 
24181938 tarihinde çarşamba 

gilnil ayni saatte yapılacakbr. 
1 - ltbu gayri menkulün artır• 

ma tartname8i ilin tarihin
den itibaren 38/1467 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 
yen sayısında her kesin g<SrebU
meal için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak lateyenler itbu 
prtnameye n 38/1467 dosya No. 
aiyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya ittirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7,S nlabe
tinde pey veya milli bir banka· 
nın tamlnat mektubu te•di edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek aahlbl alacakblarla 
diter allkadarların •e irtifak 
hkkı aahlplerlnln wayrl ınenkal 
berindeki baklarnn h ... ıUe fals 
•• maarafa dair °'an iddialarını 

itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça sataş 
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. 

S - 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 edilmit ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
tinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli sabf isteyenin 
alacağına rucbanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmit alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Biiyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve aatıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendlaine 
ihale olunan kim1e derhal nya ve-

rilen mühlet içinde parayı •ermezse 
ihale karan bozularak kendiain-
den e•vel en yökaek teklifte 
bulunan kimse arz etmit olduta 
bedelle almata razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on bet gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen gilnler için yilzde 
bqten hesap olunacak faiz ve 
diter zararlar aynca hilkme hacet 
kalmakıızın memuriyetimlzee alı
cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

iki gayri menkul Yukarda 
gösterilen 9 I 8 I 938 salı günü 
aaat 10 da Aydın icra memurluğu 
odasında itbu ilin ve göterilen 
artırma ıartnameai dairesinde 
satılacatı ilanolunur. (641) 

ı- Abone ıeraiti -·ı 
i Y ıllıtı her yer için 6 lira. ! 
j Altı aylıtı 3 liradır. j 
1 idare yeri: Aydında C. H. İ 
i P. Buımevl. ! i razeteye alt yazılar için i 
ı razı itleri mGdürlütGne, llln· • 
j lar için idare müd6rUlt6ne 1 
ı .. ~~.~~~.~~!~~~.~~~· .......... -i 
t.tl7u .. hlbl H Umumi N ..... 7 .. 

llDdllrl ı Etem .... ._ 
Ba•ıldıtı ,., : 

C. IJ. P. Buıme..t 

'Devlet Demirgolları lıteme Umam 
Mildürlilğiln'den: 

1 

1 

1 - Devlet Demiryollara lstayon aınıfmda istihdam ~dil-
mek Ozere mOsabaka ile hareket memur namzedi alınacakbr,,. 

A - Miisabakaya i§tirlk edebilmek içio Orta aabsili bi-
tirmiş olmak. 

8 - Türk olmak. 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmek, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua

yenelerinde faal serviste çalışmağa mani bir anza ve hasta
lığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir. Ecnebi lisanlanndan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle 
alınacaklardır. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cümartesi günü 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri. 
Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzrum işletme merkezle
rinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temm~z 938 cuma gününe ka
dardır. 

5 = Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile miira
caat edeceklerdir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında fazla malimat al
mak isteyenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. (598] 22 27 2 8 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hastanesi eski operatarü 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
lıtanbuldan dlinınüftür. Hastalarını her ,.On sabahtan 

aktama kadar Park kartııında yeni yapbrdıtı e.lnde 
kabul eder. 130 

......... ~···· 
DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi OperatiJra 

Hastalanm Her giln park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıp evin üst kabnda 
kabul eder. 

................................... 
t BAKTERİYOLOC . 
.. 
• • .. 
• .. .. .. .. .. .. 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu kal'flSlndaki 
muayenehanesinde, bergiln saat yediden tekize ve 
iiçten yediye kadar hastalaruu kabul ve tedavi 
eder. Hc;r türlil kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vuıtuı olaa 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

...................................................... : 
! . DOKTOR ı 

İ F AHREDDIN SÜGÜR 1 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutwhklan Matah•••• ı • • 

i Parla Tıp Fakilteai Hutaaelerinden batlaub ! 
Maanueban..ı,..ydında Gul Bal•an•da ~ab .. la dlkkt•ı•• J 
&serinde · her •il• aabaltdan akpma kadar Haıtalarinı kabal eder •ı ....................................................... 


