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Bulgaristan ve 
Mihver devletleri 

A. Ş. ESMER 

J De•let adamlannın aeyabat
tri, bu gllnkG beynelmilel ba
Yıtın o derece normal bir ba· 
~iıeıi teklini almııtır ki artık 
U1'1arda baıuıt ıiyast mana 
~•ıııak beyhudedir. Bununla 

raber, balkanlardaki nazik 
'•riyet dolayısiyle bulgar bat· 
~ekili Kaieivanof tarafından 
b erline yapılmakta olan ıeya· 
•t, her tarafta yakın alika 

~Y•ııdaracaktır. K6seivanof ber· 
•ilden bildirildiğine göre, biz· 
tat Hitler tarafından karıılana· 
tık ve hakkında g&sterilecek 
0la11 ihtiram, almanyanın bal· 
kanlar &zerindeki alikaıı na• 
lllına bir nümayıf mahiyetini 
•lacaktır. Eıasen ayni nllmayiı 
Pren~ polon ziyareti münesebe • 
t' 1Yle de yapılmııtı. Yugoslav 
~e•fet adamlan, berlindeki ka
:nn depdebe ve tantanasını 

1 
az da ıulhuo cephesine borç 

lQ olduklarını o zaman anlamıı· 
•rdı. Ayni fey şllphesiz pek 
'lllayıılı olan K6ıeivaoofun f ~zlerinden kaçmıyacaktar. Açık 
ır hakikattir ki bu gOo, mih

~tr devletlerinin eotrikalara 
•llranlar Dzerinde temerkilz 

et111i1tir. Filhakika prenı polüıİ 
•lıııanya seyahati eana11nda 
'i uroılavyayı bu entrikaya alet 
0l•rak kullanmak için yapılan 
te,ebbüs m6sbet bir netice •er· 
lııeıııiıtir. Fakat gazetelerinin 
}'azdıklarıua bakılacak olursa, 
~lınanya ve italya, bulgaristanı 
~yle bir rol oynamıya daha 
~Gı•it tellkki etmektedirler. 
~ e zahiri IJ'anzara da &yledir. 
•kat acaba hakikat zahiri 

tllaniaraya uygun mudur? 
Baıkaolırın politika11 iki 

tepbeden mülahaza edilebilir: 
1 - Balkanların dahilt emni· 

Yttleri bakımındeu. 
2 - Balkanlara karşı hariç· 

len gelebilecek tehlike bakı· 
lllı11dan. 

1 
Birinci bakımdaD, bulgaristan 

' diğer dört balkanlı rdevlet 
''•ıında bir giSrDş ayrılıjı meY· 
tut olduğu iokir kabul etmez. 
8ulgaristanla iki balkan devleti 
''•ıında ibtilif vardır. Bir za• 
~•n. bu ihtilifların halli müm ~ 
b tin gibi gör6nllyorkeo, ansızın 

1 
ulgariıtan tarafından göıhri · 

tıı nıütkülpesentlik dolayısiyle 

lngiliz 
Hava· ordusuna 
Mensup ihtiyat erler 
silah altına alınıyor 
Londra 7 - Hava ordusuua 

mensup bir takım ihtiyat erler 
bir ıeferberlik tecrübeıi mahi
yetinde olarak önllmllzdeki Oç 
ay içinde silah altına ahnacak· 
tır. 

Bunlar yakında yapılacak 
olan deniz hava ve kara ma· 
aevralarana iıtirak edeceklerdir. 

~ 

Nevyork 
Beledive reisi Çine yar
dım edilmesini istedi 
Nevyork 8 - Mareıal Şang· 

Kay • Şekio zevcesi t•rafından 
harp öksilzleri menfaahna top
lanan ianeye yardım için tertip 
edilen Pekinin hazineleri sergi· 
ıinini ziyaret eden Nevyork 
belediye reiıi bir nutuk ıCSyli· 
yerek; 

Harp. fecaatının böyle devam 
edemiyeceğini ve çine yardım 
edilmesini istemiştir. a.a. 

~ 

Alman yadan 

geçmek istemiyen yol
cular için yeni bir tren 

hattı tesis edildi 
Varıova 7 - Havas ajanıın

dan : Almanyadau geçmemeği 

tercih eden yolcular için doğu 
ve batı Avrupa araıında bir 
tren ıerviıi ihdas edilmiştir. 

Tren Peıteden Zağrap ve Mi· 
liao tarikiyle Lozana ıidecek
tir. Lozandan Pariı, Brukıel ve 
Londra için muntazam ekspres· 
ler vardır. a.a. 

~ 

Bir hafta zarfında 
·~-

Yakalanan kaçak eşya 
Ankara 7 - Geçen bir haf

ta zarfında g6mrük muhafaza 
tqkilitı tarafından 57 kaçakçı, 
876 kilo g'Üınrük eı yaıı ile bir 
ıilib, 16 mermi, 33 altın lira, 

, 71 türk lirası, 13 hayvan İran 
hududunda 92 kilo gümrük ka· 

· çağı ile iki hayvan ele geçiril· 
mittir. a.a. 

•rıat Lı:açmlmııtır. Bu ıutlar 
~ltı~da bulgaristan davalarının 
. •Ilı için mibait bir zamana 
lQtiıar siyaseti takip etmekte-
~ . 
bır. Kasaivanof, bu davalann 

Mısır 
Hariciye nazırı Belgrada 

hareket etti 
•llcanları alikadar eden birer 

llıeıele olduğunu ve balkanla· 
;•11 dııında bir devletin bu iı· 
,~'e. karıımasını aılA te"iç 
ınıyecetini s&ylemiıtir. 

b 8u sözle muhterem batYekil 
ı "lgarhtanı diğer · balkan dev• 
'tlerine bağlayan menfaat ve 
r~ .. n, birliiiai tebar6z ettirmit 

S.a• t lael .. yfeda 

Sofya 7 - Mııır hariciye na· 
ı:ırı .\cdulfettah Yahya paıa 
maiyetindaki zevat ile birlikte 
Sofyadan Belgrada hareket et· 
miıler ve istasyonda kıral mn 
me11ili, b&kümet erklnı, kor 
diplomatik Ye yüksek memur
ları t•rafından ıllmlanmıılardır. 

a.a. 

Genel Kurmay Başkanımız 
• 

Dün lzmirden Ayrıldı 
Muhterem Maraşalımız Yakında 

Şehrimizi Şereflendirecekler 
lzmir 8 - Şehrimizde bulun· 

makta olan geael kurmay bat· 
kanı Maraıal Fevzi Çakmak 
bu gün 1&at 8 de A1aancak 
istasyonundan huıusf otokarla 
Aydın istikametine hareket et
miştir. 

Maraşalamızla beraber orge· 
neral Fahrettin Altay, izzettin 
Çalı,lar, korgeneral Muıtafa 
MuğlaJı ile genel kurmay men
suptan da gitmi,lerdir. 

Maraşal Fevzi Çakmak, iıtas
yonda vali Etem Aykut, m6ı · 

tahkem mevki komut&nı Rasim, 
belediye reiıi doktor Behçet 
Uz, vilayet , komutanlık, parti 
belediye erklnı ve matbuat 
mllmessilleriyle bir çok zevat 
tarafından ihtiramla uğurlan· 
mııtır. 

Bir askeri kıta ve bando ile 
bir polis müfrezesi selam res
mini ifa etmiştir. 

Ordu evinden iıtaıyona ka • 
dar yer yer toplanan halk, 
Maraıalımızı coıkun tllıahllrat
la alkışlamışlardır. a a 

------~~~~~~~~~-~~~~~~~-----

Büyük Millet Meclisi 
Dün yaz tatiline başladı meclis eylülün 

onbirinde tekrar toplanacaktır 
Ankara 8 - Büyllk Millet 

Meclisi bugün saat 1 O da reis 

Abdulbalık Rendanın bqkanlı· 
ğında toplaomışbr. 

Celse açıldığında ticaret ve• 
kili Cezmi Erçin, harici ticare-

timizde tatbik edilmekte olan 
usullerle bayat babalılığı hakkın· 

vekili Şükrll Saraçoğlunuıı iza· 
hah dinleodikten sonra mevcut 
kanun liyıbaları tasvip etmiıtir. 

Meclis, Trabzon mebusu Ha· 
san Saka ve arkadaılarının 

verdikleri takriri kabul edderek 
11 eylül 939 pa~arteıi günllne 

kadar içtimaları tatil etmiıtir. 
a.a. 

H8diselerden ilham : 

Almanya 
Bir çok tevellüt 

erbabını -·-
askerlik muayenesine 

... 
çagırıyor 

Bertin 8 - 1918, 19, 20, te· 

velllltlilerle 1914 • 1917 tevel
lütUUer bakaya11 ve şimdiye 

kadar askerlik yap1Jamıı olan 
1906, 1908, 1910 ve 1913 te· 
velliltlQler, yap·ıtıralan beyan· 

namelerle 7 temuzdao 9 temu· 
za kadar askerlik muayene ıu· 

belerine davet edilmektedir. 
a.a. 

Demirspor 
Vefayı 3 - O yendi 

lstanbul 8 - Bugün lstan· 

balda yapılan Ankara Demir 
apor • Vefa maçını 3 - O An· 
kara Demir•por takımı kazan-
mıştır. a.a. 

.. ···•···· 
·Suriye cumhurreisi 
1 istifa etti 
1 
1 
1 

! 

Şam 8 - Havaı ajansından: 

Suriye cumhurreisi Haıim iıti· 

fa etmiştir. Reisicumhurun iıti· 

1 çaai buglln mebuıan meclisine 

tevdi olunacaktır. a.a. da ahnma91 dfişün&len tedbirler 
hakkında müıtakil grup reis ve
kili Ali Rana T arhanın ıual 
takririne cevap vermiıtir. Gilniln Jıleselesi •.. 

Bundan sonra yine Ali Rana 
Tarhanan beynelmilel milnase- Hitler, Musolioi ... 

İtte iki isim ki nice zaman· 
bat ve hüktlmetin harici politi-
kasına karşı ıuallerina hariciye dan beri medeniyetin batma 

-.-:-c- pllıküllü beli kesildiler. 
• Bu gDo dünya bunhnn elle· 
lngiliz ve Fransız · rinde me,·.ıe ue barut f·ç•sının 

Sefl.rlerı· 
1 
etrafında dolaımalarından hu-
zursuzluk içindedir. 

Yarın Molotof la 
görüşecekler 

Moskova 8 - logiltere ve 
Franıaoın Mo~kova büyük elçi· 
leri Aldıkları yeni talimat tize· 

riae garüşmüşlerdir. Bugüo ve· 
ya yarın hı-riciye komiseri Mo

lotof tarafından kabul ediİme· 
ferini istiyeklerdir. a.a. 

......................... -. 
Halkevi köşesi 

... ~ 

YURTDAŞI 
Şehrimizin yegane sanat mü

essesesi olan S:.ıreyya Diker 
nakıı ve dikiı yurdunun sene· 
lik ıergiıi Hiilkevi salonunda 
açıldı. 

Türk zeki •t: kabiliyetinin 
güzel bir ifadesi olan bu ıer· 
giyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Sergi saat 17 den 22 ye 
kadar açıktır. 

Harp olacakmı? olmıyacakmı? 
Bütlin beıeriyet aylardanberi 

birbirinden hep bunu ıoruyor. 
Bu kararsızlık, bu bilgisizlik 

her kesin ıioirlerioi bir yay 
' gibi gerdi. 

Aylardanberi, bir çok sıkııık 
g&ğüsler rahat bir nefes almak 
ibtiyaciyle yan1p duruyor. 

Bu güLkü vaziyete ıinir har 
bı diyorlar. 

Nakadar doğru bir tavsif. 
Evet ıinir harbi.. hem de en 
mütbit, en amaoıv. cioıinden 
bir ıinir boğuşmıfı. 

Cumhuriyetin ıon nüshasında 
Abidin Daver Pariste bir bita· 
raf diplomatın bu buıusta ken
disine ıöylediklerioi yazıyor. 
Diplomat diyor ki: 

.. Diktlltörl r içiıı burnn bir 
, hılrhe girişmek deliliktir. Çün

kn Almanya ditlıa bagGnden 
açbr. Orada bulunan en bol 

1 yiytcek madde lurmızı turp 
tur. Ve kırmızı turpla harp 

olmaz. ltalya ondan bcdter bir 
haldedir. Orada milletin ekse• 
riyeti bu itin - hem lngi tere· 
den korku, hem de Almanyadaa 
nefret yüründen • milthiı aley
hindedirler. Binaenaleyh ne Al· 
manlar, ne de ltalyanlar can 
ve gönülden harp dmiyecek• 
terdir. 

Fakat b6tün bunlarla beraber 
harp ihtimali pek kuvetlidir. 
ÇOııkil bu itte demokratların 

karıısında yer alan diktatörle· 
rin, bu iki ... ıahıın hayatları 

muvzubahstir. " 
Demek ki iki diktator kendi 

yııamalan için m l yonlarca in
aanın ölmesini iıtiyorlar. zehi 
inıaf doğrusu ... 

Her ne bal iıe ... 
Harp olacak mı, olmayacak 

mı ? Bilmem. Fakat bildiğim 
bir şey varıa bütün bu sinir 
savaı• içinde bunalan milletler 
arasında en milıterih, en ıakin 
bir halde bulunan yegine mil
let biz türkleriz. 

Bu; kendimize, bOyüklerimize 
ve milli ıefimize güvenimizden· 
dir. Ve ancak bu kadar fÜYe· 
ne malik olan milletlerdir ki 
zafere varacaklarından kati 
olarak emindirler. 

V. H. 
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it içinden ropörta/ la_r : 

Sök ede 
~ -

O. Becerik 

S3keyi biraz aralıkla garen· 
ler, her giditleriade belediyenin 
yeni bir eseri ile kartılat•yor. 
Yahut daha 6nce g6rdOj'ü bir 
ıeyin daha çok tekemmfll etti· 
ğine t•hit oluyor. S0,000 lira 
olarak tahmin olunan 938 malt 
yılı bDtçesini 53,500 lira tabıi· 
litla kapayan belediye 939 yıla 
için 64,000 liralık bfltçe yapmıf. 
Yıl ıoou tahsilat yekftaunun 
70,000 lirayı aşacağına belediye 
reisinin kanaati kati ... 

Villyetimizde iıtirdattan son· 
ra borçtan kaçan yegine bele· 
diye olarak :tanılan Söke bele· 
diyesi, belediyelerimiz arasında 
Sökeye ilk sıhbt ıuyu getirmek 
için dört yıl evvel, belediyeler 
bankasından 40,000 lira ist ı kraz 
etmiıti. Son taksitini de içinde 
bulunduğumuz yıl ödeyerek yine 
borçauz belediye ofacak •• 

Sake suyu 70 000 lira sarfile 
baıar1lmıf.. Fakat ıehir dahili 
ıebekesi tamamlanmadığından, 
her yıl biltçeden ayrılan tah,i
utla tesisat gen;ıletiliyor. 

Söke belediyesi, malıemesini 
maliyet fiyabadan temin ve if
çilitini de, bunun için istihdam 
ettij'i mutahassııa metreaini on 
kuruıtan yaptırmak sure tile 
mOtterilerine azami kolaylık 
g3stermektedir. Belediye mec
lisi saat uıulOnil kabul etmedi· 
tinden, abonelerin 1arfiyatları 
niıbetinde ayda 50 den 150 ku· 
ruıa kadar para alınıyor. Bu 
suretle balen mevcut 340 abo· 
Deden yılda 3,000 lira temin 
olunmaktadır. 

Şebeke tevsi ve bugOn su ve· 
rilemiyen mahallelere de ıu ve· 
rilince, mOıteri ıayısı 500 adede 
ve yıllık gelir de 5000 lira ya 
yOkseleceti umuluyor. 

Belediye, elektrik tesisatını 
geçen yıl müteahhitten 13,000 
liraya satın alarak kendisi it· 
letmeğe baılamıı .. 

Bugtin 300 abone 500 de be
lediyenin aokak lambası •ardır. 
Kilovat fiyatı 18, resmi daire
lere 15 kuruttur. Belediye so· 
kak tenvirat kartılığc olarak 
senede 2000 - 2500 lira ekliye• 
rek mllesseseyi idare etmekte· 
dir. 

Halkın radyo neıriyatanı din• 
lemeleri için ağle &zerleri birer 
buçuk saat ceryan veriliyor. Su 
itini tamamen baıardıkdansonra 
belediye, fenni ve biitün ıehrin 
ihtiyacına temia edecek elektrik 
itini ele almak kararındadır. 

S6ke belediyesinin cidden gll
zel bir eseri de parkıdır. Ha
vuzun ortasındaki su ıiltunun• 
dan baıka park heyeti umumi
yeıi itibarile muvaffak bir e
serdir. 

Eter, kaymak1tm e•i için ay
rılan saha da parka ilive o u· 
nuraa, Sake parkı viliyetimizin 
en gilzel parkı olacaktır. 

Belediye zahire pazarının ya
nına yaptığı bale bütün kasap, 
ıebzeci, rqeyveci, yar ve yo
gurtçuları toplamıf, halin üstü-
ne yapılan binaya da muvak
katen kendisi yerleımiştir. 

Sakede yapılao Parti ve Hal
kevi binası için geçen sene 2000 
lira yardım =y- pan belediyenin, 
bu tene de bunun için biltçe• 

Bulgaristan ve 
Mihver devletleri 

Bqtarah 1 lcl aayfada 

.. ' 
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Mühim bir karar 
Hazineye ait olan ecri

misiller affediliyor 

' 'ise 

Mecburi hizmetini 1 

yapmıyan talebeler 1 
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Bü -yil anayurda 
22,000 göçmen 

geliyor 
oluyor. Filhakika bu gOn bal· 
kanları karıılıyan siyaıt mese· Kaylerde Ye kasabalarda muhtelif 
le, hariçten gelebilecek tehlike kanunlarla hazinenin m61kiyetine 

Vekiletler hesabına tahsil e
dip de mecburi hizmetini yap
mayan 'talebe aleyhine açılan . Bu sene yapılacak mabadı 

nakliyatı için laazırlaklar bitmek 
ilzeredir. 15 gine kaclar klfi 
miktarda Yapar kiralaa1D1f ola
caktır. Ba sene Romuya # 
Bulgaristandan ana Yata•• 
22,000 milletta.-ıı retirilecelr
tir. Gelecek millettaılanmız or• 
ta Anadolu ile Trakyaya yer 
leıtirileceklerdlr. Bu husustaki 
baz•rlıldara tlmcliclea baflaad• 
mıtbr. Geleeek muhadrlerde• 
Anadoluya yerlettirilecek olar 
lar Tuzladaki karantine meıke
ziae, Tralrjaya fidecek olaalaı 
da Marmara Eretliıiadeki ka
r.antine merkeline çıkanlacals 
ve buradan se•koluaacaldanbr. 
Muhacirlerin kıt baıtırmaU. 
nakilleri için hami •lratle ha• 
reket edUeeektlr. Ba mi•• ... 
betle Romanya •e Balrarlıtaa• 
da da lltzumla tedbirler ala .... 
bulunmaktad•r. 

dir. Bıa tehlike dün de vardı. dahil olmuı bir çok ziraat ara
zisi vardır. Bu arazi 2510 numa- · Fakat italyaaın arnavutluj'u 

davafana talcibioe hatlandıktaa 
sonra bu talebenin mUracaatı 

ftzerine yeniden mecburi lıfzme
tini g&rmek ilzere bir •azifeye 
tayin edildiği ve mecburi hiz
metini ifaya ba,ladığı m6llha-

rafı kanun mucibince muhacir, iıgali &zerine artık tehlike 
balkan milletlerinin kapılarına mülteci yerleıtirmek ve borçlan· 
kadar relmittir. ftalyan gaıe· ma kanunu mucibince toprağa 
teciıi Ansaldo geçenlerde yaz- muhtaç yerli çıfçilere dağıtıl · 
dığı bir makalede italyanın bir mak üzere sıhat ve içtimai mu· 
"Balkan devleti" olduğunu ı3y avenet vekileti emrine tahsis 
lemiş ve bu sıfatla bir takım edilmittir. Bu vekalet, icra ve-
vazifeleri ve mesuliyetleri bu· 1 kitlerinden aldıj'ı kararla faa· 
lunduğonu Balkanlılara batır· liyetini 26 Yiliyete hasrederek, 
latmııtı. 81k vazife ve mesuli · geri kalan vilayetlerdeki top-
yetler arasında italyan gazete- ; rakların muhtaç çiftçilere da
ciıine g6re, yugoslav ordusunun iıblmak işini hazineye bırak· 

fransız erkanı harbiyesi elinde 
alet olarak kullanılmamaıiyle 
Yunanistanın ve bulgaristanın 
da uslu oturmalarını temin ri· 
bi itlerde Yarmıf. Ayni gazete
ci, bu rayeye matuf olmak ol. 
mak Bzere İtalyanın arnavutlu
ğa yüz elli bin aıker ıevketti· 

tini yazmıtllr. Hakikaten ital· 
ya balkan yarım adasına ayak 
baımıı bulunuyor. Fakat İtalya 
balkanla bir devlet değil, bir 
müıtevlidir. Savrulan tehditler 
de her ıeyden ziyade, balkan 
yarım adası hakkındaki taıav· 
vurlannı aydınlatması bakımın· 

dan dikkate llyıktır. Bu fart· 
lar altında Bulgaristanın kendi· 
side dahil olduğu halde blltün 
balkan milletlerinin iıtiklllleri-

ne kar~ suikast manasına de
lilet eden bir politikayı kolıy 
lattırmaya tetebbOs etmesi 
beklenemez. Fakat gariptir ki 

otoriter devletlerin bulgariıtan· 
dan bekledikleri hizmet budur. 
Balkan milletluinin idraklerine 
kartı bilrmetsizlik telikki ede-
bilecek olan b6yle bir Umidi 
yugoslav devlet adamları son 
almanya seyahatinde kırmıılar .. 
dı. Şimdi de berlinde ayni ıeyi 
yapmak Köseivanofa tereddftp 
eden bir vaz'fe olmuıtur. 

A. Ş. ESMER ! 

Sömik~k;~ parça 1 

evsıfı 

iktisat Vekiletinden : 

Tonunun satıf fiyatı Zongul· 
dakta vasıta Ozerinde teslim 15 
lira olarak teabit ve ilin olu· 

nan s8mikokun parça evsafı 

yüzde S niıbetinde O· 10, yüz
de yirmi beı nisbetinde 10 - 30, 
yibde 70 nisbetiade 30 • 120 
dir. 

Azami rutubet yüzde 3 ola· 
caktır. 

sinden 3000 lira ayırdığını bu
rada tOkranla kaydetmej'i Yazi. 
fe sayarım. 

Eıki reis EyDp Ôzbaıın yo· 
lundan yürDyen yeni reis Rıfkı 
Uluıoy, kaymakam Yahya Er· 
yetkinin çok yakın alika ve 
yardımile ıelırin ihtiyaçlarını Li
rer birer ta bakkuk ettiriyor •. 
Ve muvaffaldyetli baıarılariyle 
bemıebrilerinin sevgi ve t6kra
aını topluyor. 

mııtır. Sıbat ve içtimai muave· 
net vekaleti ve hazine tarafın· 

dan kanun ve talimatları daire· 
sinde borçlanma yoliyle tevzi 
olunmakta oll'n hu araziyi, tev
zi muamelesinin tekemmtUündan 
6nce muhtaç çiftçi boı bırakıl
mıyarak iıletilmek suretiyle 
kendisine ve devlete f aydah bir 
vaziyet temin etmektedir. Ancak 
kanun kar111ında fuzuli olan 
bu ifgal için kCSylerden ecrimisil 
aranması zaruri olup arttırma 
ve eksiltme kanununun 67 inci 
maddesi mucibince bu ecrimisi· 
lin takdiri için bildmin arazinin 
bulunduğu kaye gitmeıi lizım 
gelmektedir. Halbuki bir taraf· 
tan takdir olunacak ecnmi· 
sillere kadar ve bazan daha 
fazla masraf ve knlfeti mucip 
olan bir vaziyet diğer taraftan 
bikimlerimizin ve hazine aYu
katlık te,kilihnın daha mühim 
işlere tahsis edilecekleri vakit· 
lerini de kaybettirmektedir. 

Hükumet, bu ecri misillerin 
affı için bir kanun llyihası ha· 
zırlamışbr. Projenin mucip se· 
beplerinde bu liyibanın niçin 
hazırlandığı ıu satırlarla büliaa 
edilmektedir : 

" - ... • Feda kir kaylümtızün 
kalkınması için cumhuriyet bi1-
k6metioin takip ettiği yilksek 
preosiplerd.en mülhem olarak, 
heru kCSylümOze biraz ferahlık 
vermek, hem de Adliye ve avu-
katlık teıkilitımızı adedi çok, 
fak at mahiyeti o nisbette ehem 

miyetsiz meıguyliyetten kurtar
mak için 1938 malf seneıi ni· 
bayetine kadar araz;, bağ ve 
bahçe ecri misillerinin affı dft· 
96nülmü1tilr. 

Bir madde olan lAyiba ıudur: 
" - Hazineye ait arazi, bağ 

ve bahçelerin 1938 ve masak· 
kafabn 1934 yılları sonuna ka· 
dar fuzuli if galleriaden mlite
vellit ecrimiıilleri aranmaz. Ta
hakkuk ettirilenler de adlt ve 
idari kararlarla katileşmiı ol
salar dahi terkin edilir. Tabıil 

edilmit olanlar geri verilmez. 
Ancak gayrimenkulün tamiri ve 
Hİre sribj O gayrimenkulden 
doğan bir sebeple hazineden 
alacak iddia eden t•gile karıı 
müddeabih kadar ecrimislin 
mahsubunu istemeğe hazinenin 
hakkı mahfuzdur." 

Kanun neıri tarihinden mute
ber olacaktır. 

zasivle takipten vaıgeçfldiji an• 
laşılmıthr. 

Bu vaziveti tetkik eden Ma
liye Veklleti, mecburi hizmeti
ni yapmak Ozere itin mahke· 
meye intikalinden sonra mtlra• 
caıt eden talebeden geri kalan 
hizmet mftddetini mensup oldu
ğu Veklld emrinde ifa edece
ğini ve aksi takdirde yapılan 

masrafı zam ve faizi ile hlrlilrte 
tediye edeceğine . dair bir taalı· 
hfttname ve ayrıca bir de ke· 
faletname alınma•ıu Ye bundan 
sonra divanın terki cihetine fi· 
dilmesini kararlaıtırm•ıtır. Ve· 
kilet hu kararını Baıvekllet 

yolu ile bütiln dairelere bildir
miıtir. 

---til!ı---

Husus i mekteplerde söz
Jü İmtihandan kalan 

talebeler 

Maarif vekileti imtihanlara 
tibi tutulacak talebeleri teıbit 

ı etmek Ozere 6zel tftrk orta 
mektep ve liselerinde ye bu 
talimatnameyi aynen tatbik et
meği kabul eden diğer özel 
orta mektep ve liselerde toplanan 
muallalim meclislerine ait zabıt· 

lann titkiki neticeıinde bazı 
yalnıı tetkikata tesadüf etmiş-
tir. Vekilet, her hangi bir yan
lıtlıj'a ve usulsüzlüğe meydan 
vermemek O:ıere bazı noktaları 

tasrihe lüzum r&rmilt ve mek· 
tep idarelerine bu husuıta bir 
tamim göndermiştir. Orta meli· 

tep ve lise imtihan talimatname· 
terini tatbik ed:n özel mektep-
lerin her sınıfında s6zlll imtihan· 
)ara girmelerine lilzOm g5riilen 
talebelerin adlan, mektep au· 
meraları, sınıftan, hanıi der .. 
lerin sözlü imtihanına girecek
leri bir liate halinde teıbit o-
lun arak muallim meclislerinin 
bu husustaki kararlarına ekle-
necek ve alt tarafları da mu-

allimler tarafından imzalanacak· 
tır. Her sınıfta her dersten 
ı6zlü imtihanına kalmaksızın 
geçecek talebe için de aynı 

ıuretle bir liste yapılacaktır. 
Bu zabıtların birer ıurdl üç 

gtıa içinde killtür direkt6rlllkle
ri vaaıtasiyle maarif vekiletine 
gönderilecektir. 

-·--
Hesap ve muamele 

memuru olmak isteyen
lere 

Bu sene beaap memur ve 
muamele memuru okuluna tale
be alınacağından genç yedek 

ıubaylardan bu meslekte arsa· 
su olaaların AyClın askerlik ıu· 
besine JDüracaatlan ilin olunur. 

-. 
Portakalcılara 
Tavsiyeler 

Poı takal aiaçlarındakl kri
zomf al Us bqereıile yapılmakta 
olan mncadelede ( Pulllsillftlr ) 
denilen kireç ve kllkilrt mahll• 
ilinden mlitsıekkil illç kullanıl• 
makta isede bu illcın hazırlu• 
ması için llıHD olın k&kOrdla 
piyasada bulanm•mit anlapl• 
mııbr. 

Eıııen demode olmut ba ili· 
cın yerine. ( Volk) denilen AY· 
rupa m&stahzanDıa kallanılma11 
daha mavafıktar. 

Bioaenaleyla yBı kilo suya iki 
kilo (Volk) kantbrılm•k ıaretl• 
le portakal aiaçlannı• derhal 
illçlattınlması faydalı olacaJa 
alikadarlara ve portakal mala• 
sulile iftigal eden meraklılara 
tavıiye edilir. 

·ı ................... r U- ~ q:ı_ 

Şen fıkralar 
~····-·····"'··········,.., 

Sözün geliıi 1 
Klçük kız annulae : 
- Anne ist.Ha yazdıjla 

mektubu verde po'ttaya ıa.•· 
yiın •• 

annesi ee•ap verir. 
- Kızım, bak bardakta• .._... 

tanır gibi J•tm•r yıtayor. Bır 
le hayada .. inıan " sokata ça• 
kar mı ? Bırak mektuba baball 
g&tllrs6n 1 

Bulunur! 
Ana kıı ara1111da : 
Anne - Kı11m sen ba ter .. 

lik ten vaı reç. •• v aı reçmıı· 
sen bily&dliln ıaman senin fi• 
bi bayle laaynı, ıtrret bir kast 
kimse almaz. 

Kız - Niçin almıun anne 1 
Babam ıeni almıı ya •• 

·--· Aboae teraiH ·
f Yıllıfl b• ru 1~11 6 Un. 
l Alta ayhtı 3 Hra411'. 
; idare y.iı A,.Sın4a C. H. 
: P. Ba .. me.t. . 
i raaet.,. alt ,..... iti• 
t Ja&I itferi mildilrlltlae, ll&a• 
l lar için ldan midlrlltl•• 

i .. =,'!!!~!~!~!'~.:.. ......... -



IHı IAYI • Aft)llt 

Haritalar masanın 
üstünde 

Aydın fer" memurlu
ğundan 

939/683 
Alacaklı Aydın hazinei ma · 

liyeai 

Ba ıefer yalnız anlamak iı
tenaıyenler anlamayacaktır. Lord 
liallfakı çok açık ı6yledi ve 
'4zleriyle hiç bir iphama kaç
llaadığı gibi en kilçük bir imada 
dahi bulunmadı. Yeni bir taar· 
l'Qz •ukuunda, lngiltcre bütün 
ku•etlerini en ıeri bir tekilde 
kullanacaktır. Fakat lngiltere 
rene iıbirliği için açık .kapı 
bıraluyor. S6mürgeler iptidai 
lbadde, ıilibları azaltma b.ttl 
.. bayat saba " sı gibi eo miit· 
knı meselelerin tetkilnnı red· 
detmiyor. 

Bazıları İngiliz nazınnın ha· 
Yatı ıaha noktaıından çok ıey 
~•elab&t ettiğini ve çok daha 
ilerilere kadar gideceğini g8y· 
l&yorlar. Bunlar, Lord Halifakı
hı nutkunu iyice okamamıt 
olanlardır. Halifakı, " hayant 
••laa " ıözöndeD anladığı ma
llayı açıkça izah etti. 

.. Hay•ti ıaha,, yeni bir arazi 
~'lllek değildir. Milletler servet 
triai arttınr, komıularının iti-

111•tlanı kazanarak halkın yaıa· 
Yıı ıeviyeıini ylilneltir, kom· 
tuların itimadını kazanmak su 
l"ttile bualar arasında (ticaret 
~'1aıı milbadelelerinde bulunur 
tılaakkak olan bir -1ey varaa 

~~ilan neticeıi, kencliıinden 
Oç&lc zayıf ve müstakil kom · 

t~'•ruı mevcacHyetioi yok eden 
•r IDilletin yapt ğı hareketle 

ltta.a tabana zıttır. Eğer "Ha• 
Yıtt ıaba,, bu manada tatbik 
~ilecek olursa, biz bunu red· 
keder, ve bunun tatbikine ma · 
••t1Det ederiz." 
tok dotru. almnnya ayustur· 

)•11 ve Çekoılavakyayı ilhak . 
~tf. Bu toprakları elde 4:deli
i .rı. buraların kendi hayatı 
.1~ •ıa en lüzumlu ıaba oldntunu 
• ._ d' 

'-..,e ıyor. 
ZSo 

ilin 
#\ydın icra 
ltlenıurluğundan : 

93911571 
f.f Alacaklı : Aydında ıinemacı 
•klcı Darcan. 

~· ~rçlu : Aydında lokantacı 
1 

at Çerezçi. 

k 8•tılan menkul mıl : 300 lira 

4~111etli bir aded 6 limbalı 
~,1 6 numarala A.8. Zeoit mar· 
~· 1 •e gramofonlu radyo ma-
111'•id· ır. 

-., Satııın yapalaceğı yer ve gfln 
'-at. 

93~Jdıa icra dairesinde 1817/ 
S 

1 
tarihinde birinci arthrmaıı •• ~, ... 11111 saat onda Gazi bul· 

•ttt. Pazar yerinde ve ikinci 
s,lı l"llaaıı 25/71939 tarihinde 

l>ıl "•t onda aynı yerde ya· 
•taktır. 

~l Ş.rıtti : Satıı pefin para ile

'-'~ 'ı'&ıde iki buçuk tellaliye 
ile •riye aittir. Arttırma ıart-

laae • b,~ 11 belediye tellalındadır. 
iıtı ' f•zla malftmat almak 

"•~'iıleria 939/1571 ıayıh ıart-
tı)I f6rnaelf!ri Ulu olanur. 

( 91 ) 

Borçlu Aydında mukim girit-
Acaba desiıe mi? Muhakkak li sabuncu oğlu ibrabim. 

fakat yalnız biyle ve desise de t - Satılan gayri menkul 
jil.Viyana ve prağa giriş Almanya tapunun teşrini evvel 929 tarih 
nın lktiıadt vaziyetini katlyendii- f numara 20 de ve cilt 1 sahife 
zeltmedi ve yaıayış seviye.ini 81 de kayıtlı 18 dönüm incir 
yikseltmedi. ! bahçesinin beıte bir hisseai o· 

Hitler Lord Halifak11n iıaret lup balatçık köy civarında ka· 
ettiii hatları takip ederek va- f yıtltdır. 
tandaılanna biraz gurur vere- l Hududu Şarkan garben ve 
bilecektir. Şimdiye kadar Hitler f timalen yol cenuben halil fidan 
zaptettiği topraklardaki balkın · lığı ile çevrili. 
f11çlükleriyle kendi vatandatla- f Kıymeti tamamına 400 lira 
rının miJŞkilltını çoğaltmaktan ve ıatalan hisseye de 80 liradır, 
baıka bir it ~yapamadı. J 2 - Tapunun teşrini evvel 

Hüllaa olarak denebilir ki, · 929 tarih ve 25 numara1ında 
bayati saha, istibıal kapasitele- ı ve mursallı teke yolunda 6 d&· 
rinl geniıletmek ihtiyacında n6m ve aynen metre murabba· 
olan menfaatperestler için bir f, ına çevriliıinde 5514 metre 
realitedir. mura~baı iccir bahçesinin beı 

Bu hayati sabayı onlara, hat· ı hissede bir hissesi. 
tl kendi memleketlerinin dahi- Hududu şarkau hamil ağa ve 
linde, akıllı uılu bir siyaıet te· ı yol garben ıaban şimalen yol 
min edebilir. . cenuben yıbya ile çevrilidir. 

Binaenaleyh İngiltere biltOn Kıymeti tamamına 250 lira 
milletlerle meıru bir ıekilde ve satılan hi111eye de 50 lira 
iıbirliği yapmaya hazırdır. Ke- kıymet takdir edilmiştir. 
za Fransa da hazırdır. Fakat Satııın yapılacağı yer gün ve 
bu milletlerin tefleri her ıey· saat Aydın icra dairesinde 
den evvel daimi kOftlr ve ifti· 15/8/939 tarihinde ıalı günil 

ralardan vaz geçmelidir. Çünkü 
onlann yarattıkları ha Ya 

içinde mDzıkere etmiye imkb 
yoktur. 

11at 15 de ve temdit artırma11 
30/81939 tarihinde çarıamba 
gilnll ayni saatte yapılacaktır. 

Lord Hılifaka 

l - lıbu go1yri menkulün 
arttırma · t a r t n a m e ı i 

bunu da kaY• ilin tarihinden itibaren 683 
vetle .ileri attı. Binaenaleyh No. doıya ile aydın icra da-
her Hitlerle onun muavini olan . iresinin muayyen numarasında 
Musoliniye bağlıdır. ı herkesin görebilmesi için açık· 

Bunlar, aıkeri caketlerinin tır. laanila yazıla ,,(anlardan faz· 
cebinde ıolha da berbi ele t•- 1 la malftmat almak isteyen\er, 
ııyorlar. Bakabm hangiaini ıe· iıbu ıartnameye ve 939/683 
çecekler. Fakat semereli bir ,. do•ya namarasiyle memuriyeti· 

mize mnracaat etmelidir. antanta, ilk defa kendilerinin 
2 - Artırmaya iştirak için kurban gidecekleri fellketi ter-

yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
cib edecek olanlar da onlardır. nisbetinde pey veya milli bir 
H1aritalar masanın üıtilode ya- bankanın teminat mektubıJ tev 
yılmıı duruyor· di edilecektir. (124) 

Galluı 3 - ipotek ıabibi alacaklı· 
larla diğer alllcadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkal &zerindeki haklarını bu
suıiyle faiz ve mauafa dair olaa 

kg U L 1 

ili n 
Aydın Vilayet Daimi 

encümeninden : 
Hastanenin 939 mali yılına 

ait 341 lira muhammen bedelli 

1 iddi.Juını iıbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde .,vra· 
kı mUıbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 

Matbu evrakı 21171930 tarihli 
perıembe günO ıaat on beıte 
ihale edilmek Ozere 20 gün müd
detle ekıiltmeye konulmuıtur. 

sicilivle ııabit olmadıkça aatıı 
' bedelinin paylaımaaından hariç 

kalırlar. . 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
1 

akçalarile ıazü geçen giin en
cümene ve fazla maUimat almak 
isteyenlerin her rlln encümen , 
kalemine müracaatları ilin olu-
nur. 

4 - Gösterilen gllnde artır· 
may" ittira k edenler arttırma 
ıartnameaini okumuı ve lllzum
lu rnaltmatı almıı ye bunlara 
tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 

2 9 16 20 

5-Tayın edilen zemanda gayri 
menkul Oç defa bığrıldıktan son-

(76) ra en çok artırana ihale edilir. 
:;;;a;;-.ıı;;;;;;;;m;;ı;;;;;;;;;lililim=;;;;;;;;.;;;;;;;;;1ı11;;;1.------ Ancak artırma bedeli muham

ilin 
Çine belediyesinden: 

Çine belediyeıiııce 1500 met• 
1 

re murabbaı lreldırım yaptırıla
cakt r. 

Kıymeti mahammeneei beher 
metre murabbaı SS kuruı. 

ihale 28 temmuz 939 cuma 
günil Çine belediye encilmenl 
muvacehesinde icra olunacaktı. 
Taliplerin ıartnameyi görmek 
Ozere Çine belediyeaine mDra
caatları. 

9 14 19· 25 (88 

men kıymetin yiizde yetmiı 
betini bulmaz veya satış istiyf!· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del buoların o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec 
mu undan fazla ya çıkmazsa en 
çok artaranın taahhüdü baki 
kalmak &zere artırma on bet 
ıtın daha temdit ve on betinci 
gilnli ayni ıaatte yapdacak 
arbrmada, bedeli sat.lf iıtiyenin 
alacajına rUclıanı olan diğer 
alacakhların o gayri menkul 
ile temin edilmlt alacaklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 

m ı t 

1 RADYO 
9171939 PAZAR 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müz'ği ( Kadın 

küme 'eı heyeti ). 
13 00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13 15 M1b.ik ( Knçilk Orkestra 

- Şef: Necip Atkın ) . 
1 - F elix Glesamer • Kırlan· 

gıçların vedaı. 
2 - W aldemar Gibisb • Ça· 

kar keyfim ( Viyana ıarkısı ). 
3 - Eduard Künneke - Ledi 

Hamilton operetinden potpuri. 
4 - Micbeli · Çocuk oyunla-

rı. 

5 - Miroılav Sibilik lspan· 
yol dansı. 

6 - J. Strausa ·Sabah hava· 
diıleri ( Vals ) 

7 - Donanyi • Oüğfin valıi. 
8 - W alter Noack · Roman• 

tik& vertilr. 
14.15-14,30 Mıizik ( Şen ı•r· 

kılaıf Pı.) . 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Şen oda milzi

i'i - 1 orahim Ôzgilr ve ateş b6-
celderi ). 

19 00 Çocuk saati. 
19.25 Tdrk miiziği ( Fasıl 

heyeti ). 
20.00 Memleket saat ayar1, 

ajanı ve metoroloji haberleri. 
'20.10 Neşeli pllklar - R. 
20.15 Türk müziği. 
1 - Hicaz petrevi. 
2 - Şerif tçli - Hicaı tarkı-

0..:rdimi Ummana döktüm. 
3 - Şekip Memduk - Hicaz 

ıarkı • Mabvolsuo o tali. 
4 - Udi Fahri - Hicaz Şarkı

Bahar oha çemenzar olsa . 
5 - Udi F abri • Kanun tak

simi. 
6 - Halk Türküsü - ince ça

yır biçilirmi. 
7 - Karcııar tlrk& - Benliyi 

aldım k11çaltdan. 
8 - Bımen - Hüzzam ıarkı • 

• Süküola geçen ömrüm. 
9 Mehmed Nuip - Hüzzam 

ıarkı - Açmam açmam s6yli· 
yemem. 

10 - Udi Ahwedin • karcı· 

edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
.. tıf talebi dOşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük· 
ı~k teklifte bulunan kimse arz 
etmiı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bt>f gün 
mllddetle arttırmaya çıkanlıp 
en çok- artırana ihale edilir. iki 
ihale araıındaki fark ve geçen 
gtinler için % S. den lıeıap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

iki ıayri menkul yukar-
dagöıterilen 15/8/939 tarihinde 
Ayd.u icra memua luğu odaıında 
iıbu ilan ve g6ıterilen artırma 
tartDamesi daireıinde ıatılacajı 
Ula olunur. 89 

iar . farkı - V ark~n g6nlllde bia 
t6rlü. 

21.00 Müzik ( Riyaseti cum· 
bar bandoıu - Şef : f hıan Klln
çer ). 

1 - O . Strauss - Niki (Marı) 
2 - T scbaikowaky • Çiçek· 

ler valsı. 
3 - Berlioz - Le! f rancı 

Jugeı ,, uvertllrO. 
4 - Leoncavallo - Maia (fan

tezi). 
5 Cbabrier - " Bourree fan

tasque ,,. 
21.50 Aaadolu ajansı ( spor 

ıerviıi ). 
22 00 Müzik ( Cazband - Pi). 
22.45 23 Son ajanı bal>erleri 

ve yarınki program. 

PAZARTESi 10/7/939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karıtık pro

gram • Pi.) 
19.00 Program. 
19.0S Müzik (2 inci rapaodl • 

Liszt - PL )1 
19.15 Türk mftziji ( Fasıl 

beyti. ) 
20.00 Memleket saat ayarw, 

ajanj1 ve meteoroloji kaberleri. 
20. 15 Konuıma ( Doktorun 

aaati ). 
2~30TO~ mU~~(H~k ~~ 

klileri ). 
20.50 Turk mliziği. 
1 - Selibattin Pınar • Kflr· 

dilibicazkir ıarkı - Ne relen 
var. 

2 - Şemsettin Ziya Knrdili
hicazkir ıarkı - Güvenme b8s
nüae. 

3 - Artaki Kürdilibicazklr 
ıarkı • Ay dağlanırken. 

4 - Boğoı - Kürdılibicazkir 
farkı - GOiler açmıı. 

S - Lemi Kllrdalibicazklr ıar
kı - Nazlandı bülbiU. 

21.10 Mil il muıikilere dair 
üçüncil konıqma. 
(Leh muıikiıi ). 

Halil Hadi Y6netgea 
21.25 Neteli pllklar - R. 
21 30 Müzik (Piano ıoloları • 

Ulvi Cemal Erkin). 
22.00 Müzik (K&çtik orkeıtra

Şef: Necip Atkın. ) 
1 - Erns aorge - Kay evin· 

de ışıldar (Vals). 
2 - Ludwig ıiede - Sigara 

içen kız. 
3 - Arnold meister - Bohem 

ya rapsodisi. 
4 - Heinz Hak - lntermeııo 

5 - Garl frick • Ren kıyıla
rında ben evimdeyim. 

6 - Vittorio Giulieni · Yal
nız aaaa (ıerenad). 

7 - Viktor hruby • Viyana 
operetinden (Potpuri). 

8 - Alois pachernegg • Vi-
yana slliti. 

•) Koçuk ıeçid reımi. 
b) Operada balet mOnği. 
c) Grabeode gezinti. 
d) Paraterde atb karınca. 
23.00 Soa •jaaı haberleri, 

ziraat, eslıem, tabvillt, kambi
yo • nukut borsası (fiyat). 

23.20 Milzik (Cazband • Pi ) 
23.Se 24 Yarınki program. 

1mttyaa Hhlbt n Uıaumt Netrlyat 
MOdilril : Etem Mendn• 

Buddıtı ,.., 

C ff P Buuanl 
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i 6 Ay 1 • 1 Vade ile elbise E 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 
ı Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 

ıalsiz kumatlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- a 
fi mıza elbiıe yapılmaktadır. a 
41 En mutenA biçki dikitle ve en &zenişli provalarla mü19 a 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 

ı 
Memurlarımızın bu fırsattan iıtifadeye koıacaklarını a 

~anm. • 
K tdın •e erkek terzihanesi • 

411 Muzaffer Eraydın 9 
41 Demiryolu caddesi: Aydın D ................ . ......... . 
_,•••·······~····.a• .. •A*••._ 1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 
1 Gazete Kitap Evi 1 

• Bu Hafta Çıkan Kitaplar : 
Kitabın adı Yazan Fiyatı t 

Anadolu tiirleri M. Faruk Gürtanca SO a 
Kimya Bakaloryası Dr. A. R. B. 75 • 
Günah bendemi Kerime Nadir. 50 • 
Hiç Suat Derviş. 25 • 
Şerlok Holmes Münir Süleyman Çapan 25 • 
Bulgar Sadık M. R. YaUna 100 • 
Toıbağa kardet 25 • 

O Mezar kazıcıları Aka Gündüz. 25 • S Tllrklük mecmuası No. 4 2S •. 
41 Yıldız mecmuaıı No. 17 15 
• Üç adam Cemal Bilkerman 100 
• Ağaç Ve Orman AntoJojiıi 50 • 
41 Nazarı dikkata : • 

Uzun Yaz gOnlerinizi Süleyman Gezer • Osman Sezginer • 
41 gazete kitap evinden kiralık kitap okuyarak geçiriniz. e 
t ~ ........................ U4> 

Aydın icra memurlu- 1 Bankanın teminat mektubu tev-
... d di edilecektir. (124) 
gun an 3 - ipotek ıabibi alacakh-

9391706 larla diğer alikadarlann ve ir-
2004 Jayıh kanuna tabidir. tifak hakkı aabiplerinin gayri 
Alacaklı aydında sinemacı menkul ilzerindeki haklarını hu· 

hakkı 

Borçlu aydın belediyesine iza 
fetle risi Etem Mendres. 

Satılan gayı i menkul: Aydın 
tapusunun kütük 522 pafta 61 
ada 264 parsel 3 de kayıtla 4 
hektar 5400 metre murabbaın· 
da ve içinde bir dam ve nıeri 
açık taı duvarla dam yeri ve 
kırk kovala kuyuıu ve beton 
bir su havuzu ve sair meyva 
ağaçlarını havi b11hçenin tama· 
mıdır. 

Hududu tarkan tabakhane 
çayırı, garben yol şimalen yol 
ve S/6, 3 ve 8 paneller. cenu
ben yol ve 1 parsel ile çevrili
dir. 

Kıymeti heyeti umumiyeıine 
6586 lira 57 kuruı kıymet tak· 
dir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer gün ve 
ıaat Aydın icra dairesinde 
15/8/939 tarihinde aah günü 
S#lat 15 de ve temdit arbrması 
30/8/939 tarihinde çarşamba 
gOnü ayni saatte yapılacaktır. 

1 - fşbu rayri menkulün ar
tırma tartnamesi ilin tarihin-
den itibaren 939 I 106 No. ile 
Aydın icra d,.ire,inin muayyen 
numaras10da herke~in görebil
metı iÇin açıktır. ilanda yazıh 
olanlardan fazla malümat al
mak iıtiyenler, İfhu f&Ttname- ' 
ye ve 9391706 do,ya numara
ıile memuriyetimize mnracaat 
etmelidir. 

2 - Arbrm11ya ittirak i~in 
yukarda yazılı kıymetin ~~ 7,S 
nisbetinde pey veya milli bir 

ıusile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gDn içinde evra
kı müsbitelerile birlıkte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tepu 
sicilile ıabit olmadıkç1t 1atış be
delinin paylaımaaından hariç 
kalırlar. 

4 - Göıterilen giınde artar• 
maya iştirak edenler artırma 
fartnamesini okumuı ve lilzumlu 
malumat almış ve bunlara ta
mamen kabul etmif ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
S{ayri menkul ilç defa bağnl
dık tan ıoor . .1 en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmit betini bulmaz veya satıı 
isteyenin alacağına rucbanı o
lan diğ~r alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
il.e temin edilmit alacaklarınm 
mecmunndan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve oo beıinci 
günü ayni uatte yapılacak ar• 
hrmada, bedeli satıı isteyenin 
alacağına rucha·nı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklara 
mecmuundao fazlaya çıkmak 
tartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde e
dilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi dnşcr. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kinae derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

t: ' 1" 
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Hepsi ayrı ciltlerde ve K_öycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları haz11lanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar •• 
C. H. P. Basımevi 

......................................... 

• s s 
1 

1 
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Süt anne aranıyor 1 
3 - 4 av milddetle ve llcret 

mukabilinde bir ıüt anne ara
nıyor. Talip olanların adreı ağ. 
reomek üzere matbaamıza veya• 
hudda Aydın vakıflar idaresine 
mfiracaatlan ilin olunur. 

Sağlık açıldı 

4 6 8 9 (80) 

vermezse ihale kararı fesbolu .. 
narak kendisinden evel en yük
sek taklıfte bulunan kimıe ar 
zet miı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz ve-
ya bulunmazsa hemen on beı 
güo müddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için oıo 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133). . 

B r gayri menkul yokarıda 
gösterilen 15/8/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasın
da işbu ilin ve gösterilen art
tırma tartnameai daireıi11de sa-
tılacajı Hin olunur. (90) 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağhk yurdu, ıimdilİ~ 
cerrahi kadın baıtalıklan ve rootken ıervisleri ikmal ediler•~ 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından b,,. 

tllrlü erkek k•dın ameliyatlan ve rontken muayeneleri yapılmak~~ 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiil tıbbi eı•ılar ye elerlc•' 
daireıiade takip edilmektetir. 


