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Hatay Millet Meclisi 
Ana yasayı ve bayrak kanununu 

kabul etti 
Bay Tayfur Sökmen Hatay bayrağını 

merasimle meclis binasına çekti 

Antakya 8 [ A. A. J - Ha-
ay Millet Meclisi dün öğle

d en ance ve sonra yapbğı 

toplantılarda Hatayın ana 
yasasını Ye bayrak kanunu 
ile icra makamlannın teşkilat 
-.e •azif el erine ve masraf ka
nunlanm ittifakla ve baıvekil 
doktor Abdurrahman Melek 
i araflndan okuna~ hükumet 
proğramını tasvip etmiıtir. 

Ana yaADJD umumi hükum-

alın, türkiye konsolosu, baş
vekil, vekiller, bütiin meclis 
azası ve davetliler olduğu 

halde tarasa çıkarak mecli
sin önünü dolduran binlerce 
halkın alkııları, top ve muzi
ka sesleri arasında Hatay 
bayağını meclis binasına çek
miıtir. Meclis, bu merasimin 
akabinde müstakil Hatay bay
rağının ilk defa meclis bina-

sına çekilmesi müaasebetile 
kahraman türk ordusuna Ha
tay meclisinin selam ve mu
habbetlerinin iblağ edilmesini 
isteyen bir takriri sürekli al
kışlarla ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

(Devamı 2 lncl aahıfede 

Çineliler 
lıbayımıza teşekkür 

ediorlary 
Köylümüzun derdini yakın

dan ve bizzat dinlemek üzere 
evvelki gün kasabamızı şeref
lendiren ilbayımız B. Özdemir 
Günday bütün halk ile parti 
binasında gece saat bire ka
dar basbühalde bu!unmuılar-

dır. Köylümüzün şimdiye kadar 
bizar kaldığı ve bir çok vu
kuatlara ve ölümlere ve hatta 
eYvelki gün yine Saraçlar 
köyünde bir gencin ölümile 
neticeleaen arazi arasında 

baıı hoı hayvan otlatan 
çobanlar tarafından yapılmak
ta olan zarar· ve ziyanların 
katiyen ve kökünden men 
edilmesi hakkındaki dilekleri
miz üzerinde çok durmuı olan 
ilbayımız koyunlarını doyura
bilecek otlak ve arazisi olmı
yan çobanların katiyen çoban
lıktan menedilmesi ve hiç bir 
arazi içinde başı ipsiz ve sa-

-Devamı 2inci aayfada -

İlbayımız 
Bozdoğana gitti 

hbay ve partı başkanımız 
B. Ö. Günday kaza muame
latını teftiş için dün sabah 
otmobille Bozdoğana gitmiştir. 

~·· 

İlçeyön kurulu 
C. H. P. Merkez lıçeyön 

kurulu dün doktor Nafiz Yaz
ganın reisliği albnda toplan- · 
mıt ve merkeze bailı köy ve 
mahalle ocak kongrelerinin 
günlerini tesbit etmiştir. Köy 
ve mahalle ocak kongreleri 
25 eylülde başlayacak 20 
birinci teşrin~e bitecektir. 
Kamun kongrelerinin güDleri 
ayrıca teıbit edilecektir. -···-intihap defterleri 
Asıldı 

erine gere; Hatay dahili işle
rinde tam bir istiklale sahib 
'l'ürk ekseriyetine müstenit 
ye cumhuriyet rejimi ile idare 
olunan Ayrı ve müstakil bir 
Yarlık teşkil eden bir devlettir. 
l)eyfetin merkezi Antakyadır. 

Halayın bütün vatandaşları ka-
un muvacehsinde müsavi ve 

uk, dil din farkı gözetilmeksizin 
ilıyni medeniyet ve siyası bak
ara sahip ve bili istisna ka

r iayetle mükelleftirler, Teşrii 

Nevyork dünya sergisi 
için hazırlanıyoruz 

Evvelki günkü nüshamızda 

yazdığımız gibi belediye mec
lisine aza intihap etmeğe ve 
rey vermeğe hakkı olanlarla 
intihap olunmağa salahiyeti 
bulunanların isimlerini muh
tevi intihap defterleri dün 
sabah belediye ve hükumet 
k.-pılarına asılmı,br. 

Defter 14 Eylul Çarşanba 
günü saat 18 ze kadar askı
da kalacak ve bu müCldet 
zarfında isimleri üzerinde iti
razı olanlar belediye intihap 
encümenine müracaat edecek
lerdir. 

uvvet Hatay halkı namına 

Hatay millet meclisi tarafın
dan kullanılır. tatil zamanla
n nda biliahara meclisin tas
,,ibine arzedilmek üzere hü
KÜmet muvakkat kanunlar 
yapmak salahiyetini haizdir. 
K anunlar ve kararlar ili ek
~eriyetle kabul ve ittihaz olu
nur. Nisbi ekseriyet meclis 
azasının yarısıdır. Hatay dev
let reisi meclis tarafından beş 
!\ene müddetle intihap edilir. 
Devlet reisi icra meclisinin 
:reyi üzerine meclisi fesh ede
bilir. İcra meclisi bir reis ile 
dört azadan ibarettir. Ve İc
r a meclisinin reisi devlet reisi 
arafından seçilir. Hatayın ni

:l'•m ve aaayiı kuvveti 1500 ü 
geçmiyecek jandarma ve polis 

urvetinden ibarettir. 
Bayrak kanununa göre Ha-

1ay bayarğı al zemin üzerine 
ay yıldızdır. 

Yıldızın içi zemin renkte
dir. Bayrak kanununun kabu
iinii. müteakıp Devlet Reisi 

Tayfur Sökmen yanında tür
ıiiOye murabbası Cevat Açık-

·, 

1939 Nev - York Dünya ser
gisinde Türk pavyonlarının en 
iyi şekilde kurulması ve tan
zimi yolundaki hazırlıkların 
ilk devresi nihayet bulmuş ve 
çalışmaların ikinci saf hası 
başlamışbr · 

İlk hazırlık devresinde; ser
gide memleketim~zin maddi 
ve manevi bütün kudretlerile 
temsili için alınması lüzumlu 
ve faydalı görülen tedbirler 
araştırılmış, her sahada mü
tehassısları tarafından yapılan 
tetkiklerle mühim esaslar tes
bit edilmiş, sergide resmi 
paviyondan ayrı bir satış ye
ri de temin edilmiş, merkezi 
vaziyette ve 2500 metre mu
rabbaı genişliginde olan bu 
sahaya bir .. Türk Sitesi~,, ku
rulması tekarrur etmiş, Anıe
rikada rağbet göreceği veva 
alaka uyandıracağı anlaşılan 
milli mahsul ve mamullerimiz
den satışa Çıkanlması veya 
teşhirleri lüzumlu rörillenler 
tesbit edilerek, ihzarları için 
alakadarlarca faaliyete geçil-

miş, İnhisarlar mamulatının 
satışı içın temaslara ve ha
zırlıklara gifişilmiş, resmi pa
viyonun dahili dekorasyonu 
için sanatkarlar arasında açı
lan müsabaka neticelsndirilmiş, 
Türk Sitesinin gerek harici 
şeklinin, gerek dahili taksi
matının tamamen milli stilde 
inşası tekar.ıür ederek mü~e-

·DeYamı 2inci tayfada 

Defterler askıdan alındık

tan sonra itiraz kabul edil
miyecektir. 

Belediye veterineri 
istifa etti 

Aydın Belediyesi veterineri 
İhsan Darkanadın memuriye

' •inden istifa etmiştir. 

İngilterede Trada ünyon konferan
sı mühim bir beyanname neşretti 

Hükumet zaaf ve kararsızlıkla ittiham ediliyor 
Londra 8 [ A. A. ] - Top- j tarafından red edilmesinden 

lanmış olan Trada ünyon kon- 1 Pirene hududunun _ açılmasını 
feransı bir beyanname neş- istemiş, Çekoslovakya üzerin-
rederek enternnsyonal vaziye- de devletin inhilalini kabul 
tin vebameti dolayısile par-
lamentanun toplanmasını iste
miş, son yedi sene içinde 
lngiliz hükumetinin zaaf ve 
kararaızlık göstermiş olmakla 
ittiham etmiş, İspanya da 
gönAllülerin ger] alınması hak
kındaki İngiliz planının Franko 

, 

için tazyıkta bulunmasına iti
raz etmiı, \'e Almanyanın 

Çekoslovakyaya tecavüzü ha

linde İogilterenin Frans ve 
Rusyanın da bulunacağına da
ir Almanya ya ihtarda bulunma

sını talep etmiıtir. 



AYDl.N 
-~ ;.___-=--===::.---=-===== --- -

Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 
Hükümetin köy kalkınmasının temeli mahiyetinde olan 175 

maddelik yeni bir köy kanunu projesi hazırlamıı olduğunu 
bildirmif ve evvelki sayımızda ilk maddelerin hükümlerini 
yazmıştık. 

18 Fasıldan ibaret olan 
projenin ilk fasıllarına ait 
kükümler şunlardır: 

SINIR İŞLERİ : 
Bu proje kanunlaşır kanun

laşmaz, her köyün sınırı der
neği tarafından bir kağıda 
yazılacaktır. Sınır için komşu 
köyler ile aralaranda uzlaşma 
işleri eğer varsa bu da gös
terilecek Ye yazılan sınır ka
ğıdı dernek azası tarafandan 
imzalamp nahiye müdürüne 
gönderilecektir. nahiye müdürü 
de bu sınır kağıdını kaza veya 
vilayete gönderecektir. 

Oralarda kaza idare heye
tince sınır kağıdı tetkik ve 
tadil edildikten sonrp, tasdik
li bir örneği tekrar köy muh
tarına verilmek üzere nahiye 
müdürüne yollandığı gibi asıl 
sınır ki&-ıdı da tasdikli olarak 
tapu dairesine verilecektir. 
İki köy arasında uzlaşılmıyan 
sınırlar için idare heyetleri 
tahkikat ve tetkikler yaparak 
sınırı çizip her iki köye de 
birer tasdikli suretini göndere
ceklerdir. Bu karar kati ol
caktır. Kazadaki bütün köyle
rin taıdikli sınır kağıtları ta
puca bir deftere yazılıp 
defterin altı idare heyetince 
tasdik ettirilecektir. 

Ayrıca bu tasdikli defterin 
bir sureti de tapuca çıkarılıp 
idare heyetince saklanmak 
üzere verilecektir. Köy sınır
larına ait bütün işlerde, anlaş
mazlıklarda ve nizalarda dev
let daireleri ve mahkemelerce 
bu tasdikli defterler esas tu
tulacaktır. Bir köyün sınırı, 
şu şekilde çizilecektir: 

1 - Eskiden beri köyün 
sayılan bütün tarla, bağ, bah
çe, çayar, zeytinlik, palamut
luk, baltalık ve otlaklar sınır 
içinde kalacaktır. 

2 - Dağlık ve ormanlık 
havalide ötede beride dağı
nık olan evler, tarlalar, mera
lar parça parça en yakın kö
ye bağlı sayalmakla beraber 
bunlar sınır dışında bırakıla
caktır. Yalnız her birinin adı 
kağıdına yazılacaktır. 

3 - Sınır mümkün olduğu 
kadar kolay anlaşılacak su
rette dereler, tepeler, yollar 
veya diğer deiişmiyen işaretli 
yerlerin köylüce adları ~eyse, 
behemehal sınırda sırasile ya
zılacaktır. 

4 - Eğer bir köyün sınırı-
nı derelerden, tepelerden, 

2-
yollardan veya diğer değif
miyen işaretli yerlerden ge
çirmek kabil olmazsa, sınır 

1 mümkün olduğu 'kadar düz 
yapılacak ve büyük taşlar 

dikilerek sınır gösterilecektir. 
5 - Bir köy ahalisinden 

bazı kimselerin, başka bir köy 
arazisi içinde kalan dağınık 
tarla, bağ, bahçe gibi yerleri; 
sahibinin bulunduğu köyün 
sınırınde değil, öteki köyün 
sınırında gösterilecektir. 

6 - Bir köyün sınırı mut 
laka diğer köyün sınırı ile 
birleşmek lazım gelmiyecektir. 
İki köyün sınuları arasında 
eskiden beri hiç bir köyün 
malı sayılmayan boş arazi, 
dağlar, ormanlar, yaylaklar 
varsa bunlar sınırın dışında 
bırakılacaktır. 

Devamı var 

Romen kabinesi 
Beynelmilel vaziyeti 

tetkik için toplanıyor 
Bükreş 8 [Radyo] - Önü· 

müzdeki cumartesi günü na
zırlar heyeti toplanıp Beynel
milel vaziyeti tetkik edecek
tir. Siyasi mahafeller bu top· 
lantıda gayet mühim kararlar 
alınacağım söylemektedirlear. 

Çekoslovah meselesi 
Prağ 8 (Radyo] - Çekos

lovak meselesi bal olunacak 
gözükftrken öğleden sonra 
Südetlere karşı yeni vahim 
hadiseler vukubulduğu ve mü-

. zakerenin tehir edildiği haberi 
gelmiıtir. Mesele şudur. Elle
rinde ruhsatsız silah bulundu
ğu haber verilen Sudet Par
tisi mensuplarından 82 azanın 
tevkifi üzerine hadiseyi tahki
ka giden Südet mebusları 
biriken halk tarafından karşı-
landığ sarada polisler kalaba
lığı dağıtarak iki Südet me
busunu hırpalamışlardar. Tev-
kif edilenlerden biriıi mahke
ye götürülürken yolda ölmüş 
tür. · 

Mançoko heyeti 
ltalgada tezahüratla 
karşılandı 

Roma 8 [ Radyo ] - Bu· 
raya gelen Mançoko heyeti 
çok büyük tezaürlerle karşı
lanmıştır. Heyet bugün Piri-
nali sarayında defter mahsusu 
imzaladıktan sonra Pantionda 
kırallar mezennı ziyaret et-
miş mecbul rsker abidesine 
çelenk koymuştur. • 

Nevyork dünya sergisi 
için hazırlanıyoruz 

Baştarafı 1 inci sıı.hifede 

hassıs ve sanatkarlar tarfından 
yapılan tetkiklerle esasları tes
bit edilmiş, türk sistesinde bir 
loknta ve kütüphane tesisi de 
muvafık görülerek projeleri 
hazırlanmış ve kütüphanede 
bulundurulacak eserlerin ay
rılmasına ve toplanmasına 
teşebbüs edilmiş; yine bu ilk 
hazırlık devresi Çalışmaların
dan olmak üzere memleketi
mizin gerek tarih, gekek tu
rizm bakımından zengiolikle
rinin hakkile gösterilmesi için 
bu iki sahada da ayrı ayrı 
tedbirler tesbit edilmiş, müte
hassıslardan mürekkep muh
telif komisyon ve encümenler 
bu sahada da çalışmışlardır. 

Diğer taraftan bütün ve
kaletlerler, aralarında Deniz
bank, Etibank, Sümerbank, 
Üzüm kurumu, Kızılay da 
bulunan milli müesseseler ve 
başta türk tarih kurumu ol
mak üzere muhtelif teşekkül
ler bu mevzu üzerinde kendi 
sahaları dahilinde f aaliycte 
geçmişlerdir. 

Şimdi; bu çalışmalar ve, 
tetkiklerle verilen kararlar 
ve tesbit edilen esaslar dai
resinde hazırlanmış olan plan 
ve orojelerin tatbiki cihetide 
geçilmiş bulunuyor. Ankaroda 
sağlık sergısı tanzim edea 
D. Vadlerle, dekorasyon mü
tehassısları Gotyenin de işti· 
rak ettiği sanatkarlar komis
yonu faaliyete başlamıştır. 

İstanbulda bir atelye kurul• 
muştur. Sergide bulundrulması 
muvafık görüien tarihi eserle
rin bir kısmının hemen mo
la jlara alınmaktadır. 

Gerek dekorasyonu, gerek 
Türk mamulatınını satışa arz 
usulüoun tamamen yeni ve 
çok cazip bir şekilde olacağı
na şimdiden bildirmek müm
kündür. 

Diğer taraftan sergi mahal
linde memlektimize ayralan 
sabalan bizzat görmek ve 
hemen inşaata geçilmesini 
temin edecek ihzari temas 
ve tetkiklerde bulunmak üze. 
re, Nev - York sergisi hüku
met komiseri Suat Şakir Ka
baçla, müşavir olarak Nafia 
Vekaletinden mühendis Hüse
yin Sermed ve Maarif Veka
letinden mimar Sedad hak
kından mürekkep heyet de 
memleketimizden hareket et
miştir. Heyet Eylülün 5 inde 
Nev - Yorka varmış olacaktır. 
Nev • Y ork sergisi (hükumet 
komiserinin gaybubeti sıra
sında, komiserliğe iktisat Ve
kaleti müıaviri Haldun Sar
ban vekilet etmektedir. 
Heyetin seyahati bir buçuk ay 
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Hatay Millet meclisi 
(Baştarah linci ııahlfede) 

Antakya 8 - [ A. A. ] -
Hatay millet meclisi dünkii 

toplantısında Halep ve Lazki
ye hududlarında Suriye me
murları tarafından bazı Hata)'~ 
köyleri üzerine yapılan tazyı
ka nihayet verilmesi için bü
kümetin teşebbüslerde bulun
ması müstakil Hatay posta 
pulları bastırılması, Türk 
istiklal marşının müstakil 

Hatay marşı olarak ka-
bulü, şapkanm milli serpuş 
olarak kabulü, tatil esnasında 
yeni müstakil devlelete ait 
kanunların neşir ve tatbiki 
için hükumete salahiyet ve
rilmesi, bir çok yerlerde orta 
mektepler açılması , hakkında 
temenni takrirlerini esas iti-
barile kabul ederek alakadar 
encümenlere ve hükamete. · 
havale etmiş ve 1 ikinci te • 
rinde toplanmak üzere mesai-
sine muvakkaten nihayet ver
miştir. 

Grup merkez ölçü 
Ve ayar memuru ·· 

Münhal bulunan Aydın grup · 
merkezi belediye ayar memur
luğuna Ege mıntakası ölçö
ler ve ayar Başmüfetişliğ me
murlarından Rüştü Pınarm taw 
yin edildiği haber ahnmıştar. 

--~ 

Çineliler 
İlbayımıza teşekkür 

ediyorlar 
- Ba,.arafı 1 inci S~yfad.a 

hipsiz bir hayvan 2 dolaştıral
maması hakkında gerek ilçe
baya ve gerek belediye rei
sine şiddetli emirler vermifleır 
ve neticeden her hafta başın
da malumat istemişlerdir . 

Bu emir üzerine kazamız 

kaymakamı Cevdet Salih Çon
ga tarafınan bugün bütio 
köy muhtarları celbedilmekle 
jandarma dairesi tarafından 
da şiddetli takibat ve alik.a 
gösterilmeğe başladığını haber 
aldım. 

Çine halkı namına bizi bu 
elim dertten kurtaran yüksek 
İlbryımıza derin minnettarhk
larımızı arzederim. 

Çinenın Çaltı köyünden 
Mehmet Tevfik Güney 

kadar sirecektir. Bu müddet 
zarfında memlekette yapılan 

çalışmalara süratle devam 
olunacaktır. 

Serginin imtidadınca ·ki alb 
ay sürecektir - Amerikada 
gerek radyolar vasıtasile, ge
rek muhtelif toplanblarda Ye

rilecek konferanslarla, matbu· 
at ve diğer vasıtalarla yapc· 
lacak propaganda neşriyatıaıa 
tanzimi ciheti de derpiş edij .. 
mif, alikih müesseselerle te
masa geçilmif, hazırlamDlf o-: 
len münevverlerimiıin tetki-
kine arzedil•itdir. _ 



SAYI : 359 

Çine icra 
Memurluğundan 

D. No. 938151 
Gayrı menkul malların açık 

artırma ilanı: 

Alacaklı: Çine ancın köyün
' den molla Ali oğlu mustafa 

Borçlu: Çine karakollar 
köyünden İsmail oğlu Salibin 
oğlu Ömer ve kız kardeşi ay
şe 

Açık artırma ile paraya 
gayri menkulun ne olduğu: Çi
ne soğuk olukda Mıstan cıvarı 
nıevkiinde zeytinlik. 

Gayrj menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı No: 
Tapunun 1938 mayıs ve 11 
sayıda şarkan oda vakfı şima
len dere garben çavuş oğla 

Membed cenuen cebel ile mah 
dud 18380 metrede tahmini 
200 ağaç zeytinlik. 

Takdir olunan kıymet: Be
her ağacına ikişer lira kıymet 
t~kdirile 400 lira kıymet tah
edilmiştir. 

Birinci artırma: 181101938 
Sali günü saat 10. 
Temdid artırması: 4tllı938 
cuma günü ayni saatte. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 719/938 tarihin
den itibaren 38/51 numara ile 
Çine icra memurluğ'unun muay 
yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

handa yazılı olanlardan fada 
malumat almak isteyenler işbu 

fartnameye ve 38151 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu

karda yazalı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

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

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ'rıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hamme• kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı· 
na rüchan1 olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile tenıin edilmiş ala· 
eaklarının mecmuundan fazlaya 
-çıkmazsa en çok artıranın teah
büdü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli sabş isteyenin 
alacatına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temi11 

AYDIN 
- cr==c;-------

Aydın Belediyesinden; 
Miktari sahası 4 Yııhk bedeli Muvakkat 

Cinsi Mevkii muhammeni teminatı 

Metre Murab L. L. K. 

Sebze bahçesi Güzel H. M. 18408 175 13 13 

" " 
Kuatuluş " 

41300 350 26 25 

" " " " 29440 350 26 25 
., " 

Orta " 
34960 200 15 

1 - Yukarıda mevki ve miktarı sahası yazılı sebze bah
çelerinin dörder yıllık icarlarına ait arttırma müddeti 10 gün 
uzatılmıştır. 

2 - İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere Yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya iştirak etmek üzere muvakkt temi· 
natlarile birlikte 15 Eylül 938 Perşenbe günü saat 11 de Be· 
lediye daimi e11c •menine muracaatları ilan olunu. [794] 

Aydın orman 
idaresindn 
Aydın orman idaresince mü

sadere edilip belediye hanına 
teslim edilen 1200 kilo kömür 

ile 40 kilo katran ve egrı 
kavak köyünde 1500 ve ger-

mencik nahiyesine bağlı Boz 
köyde 1000 kiloki ceman 3700 
kilodan ibaret olan işbu kö
mürlerden merkezde buluna• 
kömürlerin kilosuna 3 kuruş 
ve taşradakilerin kilosuna 1 
kuruş 50 santim ve katranın 

kilosuna 10 kuruştan ticaret 
odasınca kıymet takdir edile
rek 938 yılı 1 eylülden itiba
ren 15 güe müddetle müza
yedeye çıkarılmış ve ihalesi 

de eylülün 15 inci perşenbe 
gdnü öğleden sonra saat 14 te 
orman idaresinde yapılacağın

dan taliplerin muayyen günde 
orman idaresince müracaatlara 
ve ihale beşin olmakla bera
ber mallar mahallinde teslim 
edilmek suretile ilana t vesair 
masraflar da alıcılara ait ol
duğu ilan olunur. 

1 4 9 13 779 

edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. ve satıt talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedell~ almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
ma ya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz n 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın meoıuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Bir gayri menkul Yukarda 
gösterilen 18 / 10 I 938 tarihinde 
Çine icra memurluğu odasında 
iıbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde ıııatalacatı 
ilan olunur. (791) 

lmtiyas ıaalılbl ye Umumt Nqrlyat 
MUdlirU ı Etem MeDclreı 

Baaıldıirı ver : 
C. H. P. Ba•ımevi 

Aydın daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın Vilayetinin Söke - Or

taklar yolunda 14+ 000-18+ 
000 kilo metreleri arasında 
esaslı tamirathr. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre 
uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Baymdırlık işleri genel 

şartnamesi, 

D) Tesviyei türabiye şose 
ve karğir inşaata dair fenni 
şartname, 

E) Hususi şartname, 
F) Keşif cetveli, silsilei fi

a t, metraj cedveli, 
G) Grafik proje, 
İsteyenler bu şartnameleri 

ve evrakı bedelsiz olarak na-
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 26191938 tarihinde 
pazartesi günü saat on beşte 
Vilayet encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı z.arf 
usuliyle yapılacakbr. 

5 - Eksil,tmeye girebilmek 
için isteklinin 1181 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve ihale gününden 
8 gün evvel ehliyet vesikası 
almak için vekalete müracaat 
etmiş bulunması ve yaptığı en 
büyük işin bedeli 12000 lira
dan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya 
bunlardan birile müştereken 
teklif yapması ve mukaveleyi 
birlkte imza etmesi lazımır. 

6 - Teklif mektuplan yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar Vilayet encümenine geti· 
rilerek eksiltme encümen re
isliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektuplann nihayet 

ücüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması laıımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

[782] 4 9 14 20 

ytfl 3 

Aydın Daimi 
Encümeninden 

9269 lira 40 kuruş keşif 
bedelli Söke - Bağarası yolu
nun Burunköy kısmında 
0+ 000-1 t-491 arasında tes
viyei türabiye işi açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 19,9,938 Pazartesi 
günü saat 15 te Vilayet Dai
mi Encümeninde yapılacağtır. 

Bu işe ait resim, keşif ve 
şartnameler Nafia müdürlü
ğünde görülebilir. Muvakkat 
te~inat 695 lir 20 kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temi
natları, ticaret odası vesika
ları ve ihale gününden 8 gün 
evvel vilayet Nafia müdürlü
günden alınmış ehliyeti fen- · 
niye vesikalarile daimi encü
mende hazır bulunanları ilan 
olunur. 

[781] 4 9 14 18 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Kuyuculardan pehlivan oğlu 
Mebmed vereseleri evlatları · 
Ayşe ve Mebmed tarafındam 
murislerinden iotikalen ken
dilerine kaldığından bahisle 
namlarma tescilini istedikleri 
kuyucular köyünün Kurudere 
mevkiinde doğusu koca Sü
leyman karısı Esma batısı kel 
İsmail kuzeyi yol güneyi Meh
med çavuş oğlu Ali ile çeY

rili S dönüm miktarındaki 
tarlanın bulunan tap• kayıt
ları mahallinde tatbik edilmek 
sure tile tasarı ufonun tahkiki 
için gazete ile ilan tarihinden 
13 gün sonra mahlline me

m•r gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya laer hangi bir aynı b.ak 
iddiasında bulunanlar varsa 

ellerinde mevcut belgelerHc 
mahallinde bulunacak memu
ra ve yahut o güne kadar 
idaremize 918 fi.ş numarasilc 
muracaatları ilan olunur. 

[793) 

Çine sulh lıukuk 
hakimliği 

Çinenin Hamidabad maha[
lesiode mukim iken tegayyup 
eden Muktafa oğlu Mehmet 
çavuş oilu TeYfik. 

Çinede Yusuf oğlu Mustafa 
tarafından aleyhinizde Çiae 
sulh mahkemesine açılan tak
sim davasından dola}'l ikimet· 
gibınızın malum olmamasın
dan tebligat ifa edilemediğin
den ilanen tebligat ifasma . 
karar verildiğinden mahkeme
nin muayyen olduğu 13110 
938 perşenbe günü saat 10,30 
da mahkemede bizzat Yey.a 
bilvekile bulunmanız aksi tak
dirde giyabeo mahkemeye de
yam olunacağı ilanen tebliğ 
olunur. 790 
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YOZ: 4 AYDIN SAYI : 339 

Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 
Hamdi o. feyzi kaçmaz 

Hamdi o. feyzi kaçmaz 

Ömer oğlu hüseyio 

Bodur o. ibrahim 

Kestaneci oğlu mustafa 

Semerci o. ali riza dayan 

Hüseyin oğlu Bekir ağa 

Sakeli mehmet tabak 

Sökeli mehmet tabak 

Köşkten mebmet o. muıtafa 

Mustafa oğlu mehmet 

Ali o. lütfü 

Hacı ıakir o. sabi~ 

Beyköyden ödemişli ömer oğ
lu mustafa 

Sandıkbnın kızılcaviran kö
yünden idris o. ali 

Hasan o. ibrabim 

Keçiborlulu İsmail o. mustafa 

Hacı mustafa oğlu hüseyin 

Aşçı durmuı 

Kulaksız mebmet 

İzmir bornova büyük cami M. 
1387 No. arif o. mehmet 

Terzi mustafa kardeşi süleyman 

Cemal o. ibrabim 

Cuma o. bayram 

Karacasulu hacı mehmet o. 
İsmail hakkı 

Karacasulu İsmail 

ispartalı mahmut 

Eskici ali o. mustafa 

Bıçakçı rüştü karısı emir ha
tice damadı arap halil 

Aydınlı halil hilmi o. cemal 

Derviş mchmet o. mehmet 

Arnavut, ali 

Sanatı 

Kırtasiyeci 

Fotoğrafçı 

Kundura tamirci 

Süt, yoğurtçu 

KahYeci 

Fırıncı 

Kahveci 

Hancı 

KabYcci 

Fırıncı 

Terzi 

Kahveci 

Kahveci 

Eskici 

Berber 

Fırıncı 

Bakkal 

Hancı 

Aşçı 

Semerci 

Makine tamircisi 

Kahveci 

Müskirat bayii 

Kahveci 

Fırıncı 

Fırıncı 

Eskici 

Bakkal 

Hamamcı 

Kunduraci 

Kahveci 

Kahveci 

Mahallesi 
Çarşı 

kubbeli pa. 

çarşı 

cuma 

orta 

köşk 

köşk 

köık 

köık 

davilya 

davilya 

yavlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

umurlu 

ortaklar 

koçar la 

ortaklar 

germencik 

akçeşmc 

ortaklar 

ortaklar 

koçarh 

tekeli 

ortciklar 

köşk 

karahayıt 

Balatcık 

Torh 
No. 

452 
20 

393 
90 

41 

1194 
1190 

1178 

1177 
1260 
1259 
12'.!2 

82 

85 

58 

17 
19 
30 

43 

790 

419 

753 
642 

181 

746 

807 

400 
268 

810 
1114 
1050 

820 

Senesi 

938 
938 
938 
938 
938 

938 
938 

938 
938 
938 
938 
38 

938 

938 

938 
938 

938 
938 

938 

938 

938 
938 
938 

938 

938 
938 
938 
938 

938 
938 
938 

938 

Verginin 
matrahı 

Lira K. 
120 00 
50 00 
30 00 

100 00 
12 00 

18 00 

10 00 

45 00 

45 00 

30 ()() 

6 00 

25 00 

54 00 

12 00 

17 00 

54 00 

24 00 

60 00 

22 00 
10 00 

22 50 
150 90 

19 ()() 

12 00 

37 50 
45 00 
20 00 

5 00 

1 20 

18 00 
12 00 

1350 00 
ihbarnameleri aynen ilan olunur. 

Verginin 

Mi~daaı 

Lira K . 
18 75 

4 32 

9 

20 6 

57 
3 73 
1 20 
3 88 

4 55 

2 19 
36 

~ 
19 34 

1 50 

3 76 

9 31 

7 20 

9 

3 89 

1 20 

3 89 
5 2, 
4 97 

1 44 

9 

5 40 

6 67 

1 50 

10 90 

11 80 
1 44 

3 6 

ihbarname 
Ta. 

4131938 

119/938 

28/31938 

28131938 

2813/938 

28131938 

28131938 

28131938 

28131938 

18131938 

" " 

" .. 
" ,, 

18131938 

" " 
" it 

23181938 

28181938 

26/31938 

,, ,, 
28131938 

2613/938 

29131938 

28 .. 

tt " 

29 

28 

29 

" 

it 

it 

,, 

" 

No. 
4/98 

8178 

4152 

1182 

10179 

12184 

12177 

12162 

12158 

13139 

13138 

13/lf 

1172 

1115 

1157 
1112 

1114 

1120 

1130 

8153 

4178 

8111 

6120 

2183 

812 

8167 

4156 

3155 

8172 

1313 

11114 
8183 

Yukarıda isim ve şöhretleri yazılı mükellefinin yapılan 
tahkikatla nerede bulundukları anlaşılmamış ve namlarına 
kazanç ihbarnameleri tebliğ edilmemiş olmakla hukuk mah
k~ mesi usulü kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince 

Tarihi ilandan itibaren kanun mahsusalarına tevfikan bir 
ay içinde itirazda bulunmıyanların vergileri katiyet kesbeder. 

792 9 14 18 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine ~ygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez k~ğıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basıme11i Müdürfüğü 


