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Sayısı : 100 Para 
BAŞKA HER G0N ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESİ 

p AZAl,tTESiDEN = 

~B. M. Meclisinde yaz tatili başladı 
D .. k.. .. kereler geç vakte kadar devam etti 

\Yeni spor kanunu -···-Muhtelit encümen proje 
üzerindeki tetkiklerini 

bitirdi un u muza d·ıd· 
ve müzak~!~!. !.~~J.?l~~~a ... !!.~&~~uJu ~aouı ettı - - -- ........ ~.a.ııa• 

-- ---6~&..& 

( dün ) saat on dokuza ka
dar devam eden bir celse 
yapmış ve ruznamede bulunan 
bir çok kanunları müzakere 
,ve kabul ettikten sonra baş
vekil Celal Bayarın istediği 
itimad reyinide vererek ikinci 
teşrinin birinci günü ~krar 

toplanmak üzere yaz tatili 

150 likİer bazı şartlarla affedildiler 

mp meclise teklif edilen ve bir 
muhtelit encümen tarafından 
üzerinde tetkikat yapılan spor 
kanunu projesi meclise sevk 
edilmiştir. 

yapmıştır. 

Başvekilin itimad talebine 
üçyü'l otuz alb mebus rey 
vt.rmiştir. 

Bu netice sürekli alkışlar

la karşılanmış ve Başvekil 
meclise bundan dolayı teşek
kür etmiştir. 

Tatil kararından evvel reisi 
cumhur Atatürke meclisin ve 
milletin tazim ve bağlılığının 
arzı hakkındaki teklifte al
kışlarla tasvip edilmiştir. 

Meclisin müzakerab radyo 
ile bütün yurda neşredilmiştir. 

Ankara 29 - Büyük Millet 
Mecli bugün öğleden evvelki 
toplantısında, af kanununun 

1 müzakeresi münüsebetile ad
liye vekili Saraçoğlu Şükrü 
beyantta bulunmuştur. 

Vekil; af kanununun üç kı
sımdan mürekkep olduğunu, 
birincisinin yüzdlilikler, ikin
cisinin heyeti mahsusa kara
rile mahkum olanlar, üçüncü
sü de istiklal mahkemesi mah
kumlarının teşkil ettiğini ve 
bunlardan birinci kısmın sıkı 
kayıt ve şartlar altında, ikin
ci kısmm ufak bazı kayıtlar, 
üçüncü kısmın da hapishane
de yatan ve yirmi beş kişi 
olan mahkumların kayıtsız 
şartsız aflarını ihtiva ettiğini 
söyledikten "sonra birinci kıs
ma dahil olanlardan bazıları 

Askeri heyetimiz Baylanı 
ziyaret etti 
-Halk heyetimizi Yaşasın Atatürk 

seslerile karşıladı 

Antakya 29 - Anadolu 
Ajansının hususi muhabirinden: 

Türk askeri heyeti reisi 
Orgeneral Asım Gündüz ve 
maiyeti bugün Baylana git
mişler ve belediyenin misafiri 
olarak öğle yemeğini orada 
yemişlerdir. 

Heyet Baylan içinde bir 
gezinti yapmıştır. Bu gezinti 
halkın Atatürke karşı duy

. dukları büyük sevgi ve bağ-

Alman gazeteleri 
Ecnebi matbuatına 
. hücum ediyor 

Berlin 29 - Havas ajansı 
·muhabirinden: 

Bu sabah çıkan alman ga· 
zeteleri ecnebi gazetelerin 
Avusturya hakkındaki yaptık 
lan neşriyata lanet okuyan 
bir lisan kullanmaktadırlar. 
. Bu gazetelere hakaretamiz 
sıfatlar esirgenmemektedirler. 

a. a. 

!ılığın coşkun bir surette te· 
zahürüne vesile teşkil etmiştir. 

Baylan halkı yarım saat 
büyük bir sürur içinde yaşa

mışbr. 

· Heyetimiz Baylandan bal
kın coşkun alkışları ve yaşa· 
sın Atatürk seslerile teşyi 

edilmiştir. 

Bütün kasaba bayraklarla 
süslenmiştir a.a. 

Lord Derbi 
Berline gitti 

Berlin 28 fRadyo) - Bey· 
nelmilel havacılık federasyo
nunda İngiliz mümessili olan 
Lord Derbi Berline gitmiştir. 

Lord bu ziyaretten istifade 
ederek Alman hava nazırı ge
nral Görning ile umumi mese
leler ve ayni zamanda Alman 
İngiliz işleri etrafında görüş· 
meler yapmıştır. 

düşman safları arasında yer 
almış ve diğerleri de düş

manla beraber olarak Türk 
milletini arkadan vurmak de
recesinde alçaklık yapmışlar· 
dır. 

Biz bu kanunu yaparken 
yüz ellilikler hakkında kin ve 
gayz düşünmedik. 

Aaradan yirmi sene geçtik
ten sonra meseleyi tetkik 
ederken göz önünde tuttuğu· 
muz nokta, bunların bayata 
atılma çağına gelen çocukla
rıdır. 

İşittiklerime göre bu çocuk· 
lar arasında babalarının yur· 
da yaptıhları ihanet ve fena· 
lıkları yüzlerine vuranlar da 
vardır. 

Biz zaten bu kanunu hesap 
- Bq~arah 2 inci Sayfada-

Resmi dairelerde 
çalışma saatleri 

Vekiller heyetince verilen 
karara göre resmi dairelerde 
mesai saatleri değiştrilmiştir. 
On beş eylüle kadar memur
lar sabah saat sekizde işe 
başlıyacaklar ve saat on dör
de kadar mesai devam ede· 
cektir. -···-Kudüste asılan 
Yahudi genci için 
yahudiler siyah 
bayrak astılar 

Kudüs 29 - Bu sa hah i
dam edilmiş olan yahudi gen
ci için Kudüs ve Telavivde 
büyük tezahürat yapılmış ve 
evlere siyah bayrak asılmıştır. 

Halk yahudi mahallelerine 
toplanmaktadır. İngiliz polis
leri ahaliyi sopalarla dağıt· 
mışlardır. [ a.a. J 

Muhtelit encümenin son 
toplantısınde Dahiliye Vekili 
ve C. H. Partisi genel sekre
teri Şü~rü Kaya da hazır bu
lunmuştur. 

B. Şükrü Kaya, layıbanın 
bazı esasları üzerinde izahat 
vermiştir. 

Muhtelit Encümen tarafın
dan kabul edilmiş metne gö
re beden terbiyesi köylere 
kadar mecburi bir mükelle
fiyet halinde teşmil edilmek
tedir. 

Vilayetlerde bölge başkan
lıklarıo.ı yine şimdi olduğu 

-Devamı 2 inci sayfada 
~ 

Orta okul talebe 
Yurdu 

Orta okulumuzun eskiden 
mevcüd olan yablı kısmı ma
arif Vekaletince lağvedilmif 
ve ondan sonraki seneler o
kulda hususi bir pansiyon te· 
sis edilerek hariçten gelen 
talebe için yablı kısm ihti
yacı temin edilmişti. 

Haber aldığımıza göre ve
kalet; okul direktörlüğüne 
gönderdiği bir emirle resmi 
yatılı yurdu yeniden tesis 
etmiştir 

Yurd ücreti yüz kırk lira 
olup üç taksitte ödenecektir. 

Bu husunta alacağımız taf
silatt okurlarımıza bildirece
ğiz. 

Sıcaklar çok arttı 
Bir kaç gündenberi sıcaklar 

mahsüs bir şekilde artmakta· 
dır . 

Dün öğle üzeri .hararet göl
gede 36 idi. 

· Gönüllülerin çekilme meselesi 
Sovyet mümessili de muvafakat etti 

Londra 29 - Ademi müdahale dokuzlar komitesinin dünkü 
toplantısında Sovyet mti?Jessili bir takım ihtirazi kayıtlar 
dermeyan ettikten sonra ispanyadaki gönüllülerin geri çekil· 
me meselesini kabul etmiştir. 

• 



~ B. M. Meclisi 
Af kanuiıuiıu Itabul eüi 

(Battanh llnd Ahlfede) 

Ye ölçü ile yapbk. Memleket
te rahat otururlar ise müsa-

ade etmek ve çoculilarına 6i
balannın üzekinden damganın 
kalkmış olduğunu ğöstermek 
istedik. 

,.. Heyeti mabs'!sa kararlari e 
mahkum olanlara gelince; 
bunlarda şimdiye ka,dar daJi. 
Jette kalmişİerdir. İstedik ki 
bu vatandaşlarımız da tedri-. 
cen normal vatandaşlık hak-.... __ - . ... ... -- . 

Üçüncü kısmı teşkil eden 
istiklal mahkemeleri mabküm 

ları k' bunlar inkilap hamle· 
lerile karşı karşıya gelmiş 

olup inkilabı hazmedemeyen· 
lerdir. 

Bunlarında kayıtsız şartsız 

af kanununa dahil olmalarını 
istedik. 

Valnız reylerinizi verirken 
bu adamların aile ve çocuk
larını düşünmenizi rica ederim. 

SAYI 280 
Dentzbankın gapa
caıı yeni inşaat 

İst&nbiil 28 - Denizbank 
faaliyetini daha verimlı Lir 
fekle sokmak için yeni intaat 

Çocuk bakııiıı 
Doktor Fahrettla Sljar 

vücuda getirecektir. Bu mü- j -68-

b ıı D • b k Afi.ICir o mıyan kann am.1• nase ece enız an ın yeni I o· 
binal.annı ve tesisatım bolca arı bu şekilde mevzii tefek-

> • • .t.! }'ili eden karın zarı veremle-
ya pmasıoa ızın verilmişcir. riuden de olabilir. 
Eldeki mevcut havuzlar aske-
·ı Karın zan ver1tdnlerinin fe• 

rı eştirilecek, Haliçte Claha kil itibariJ,... bir kaç kısma 
ziyade askeri inşaat 1 ... .:sı zarun· .J!:_ 

C kt ayrı m,. uır. a I~ , / . . l n.arnı şışıren ve su yapa-
y enı beş senelık sanayi 1 rak fazlaca rahatsızlı v • 

v b. · gı mucıp programının ilhassa üçünrı:.u ı olan umumi kan 
· d t n zarı verem-senesın en sonra Haliç er- ı--~= ~.ı-- _..,, .• _.._ ~ • 

f(\."l.B1rJ:.inA~ .lıPq bin t . o,,ı-- uıc:vzn karın zarı veremlerini 
cektir. Denizbank kendi ha- birbirinden ayırmcık lazımdır. 
vuzlarına Boğazda toplamıırcı 1 . ~!~~ baslangıç!t ~'°'afif karı~ 
olacaktır. ağrıları hazan şiddetli oİmak 

lstinyedeki sahih havuz ib- suretile devam eder. Tedrici 
tiyacı karşılamamakta oldu· şişkinlik husule gelir. Bu ra-
ğuodan Boğazda ikinci bir hatsızlıklar evvel emirde in- 1 

havuz vücuda getirilecektir. sana bir apandisit hissi de 
Bir kaç gündeoberi Paşa· verebilir. 

bahçe koyunda tetkikat ya- Çocukta vakitli vakitsiz bir 
pılmaLta olup netice verdiği derecei hararet tebeddülitı 
takdirde inşaata başlanacak- hissedilir. Bu meyanda hazmı 
tır. 

tagayyürler de baılar. Bazan, 
hasta kusar, bulantılar hisse
der. İştahsızlık baş gösterir • . 
Re~k günden cr~ne_ •sı::aı-ır. 
ıntızamsız olan derecei hara
retten bir şey hissedilmez . .. 
Tedrici surette kannda su 
yapmağa başlayınca nazarı 

dikkati celöeder. Karın umu
mi olarak hassasbr. Her na- 4 
~t~~~,;~~·&~·· hl·-.,·· ı 
clnmağa başlar. ~uyun b ~ j 
keti ta'tavi sabit şekil alır. 

Kan tahlili ile de ipti<lal 
peritonit başlangıcı düşilnüliir ... 
Teşhise kan muayenesinin l>ü
yük yardımı vardır. 

Bundan başka göstermiş 

olacaksınızki büyük şefler 
daima af etmişlerdir. demiştir. 

Yeni spor kanunu 
Tokyoda 

Şiddetli yağmurlar 

Pel"itonit teşhisinden sonra 
aile efradına büyük vazifeler 
düşer. Çocuğun gıdasına, is
tirahatine dikkat etmek ilaç
larını muntazam vermek la· 
zımdır. Had şekilden gayri 
~ekillerinde tedavi imkanı 
mevO'Uttur. Bundan dolayıdır 
ki çocukların sıb hi durumla
rına dikkat lazımdır. 

Adliye vekilinin şidetle al· 
kışlananan bu izahatını mü· 
teakıp, müzakere kafi görü· 
)erek maddelere geçilmiş ve 
kinun kabul edilmiştir. a.a. 

Baştarafı 1 inci sahifede 

gibi valiler yapacaklar ve bü
tün faaliyet doğrudan doğru· 
ya Başveki ete bağlı bir 

umum müdürlüğün kontrolu 
altında olacakbr. • 

... 
yagıyor 

Tokyo 29 - On beş sene
den beri ~örülmemiş şiddetli 
yağmurlar Tokyo civarındaki 

aereleri taşırmış ve münhat 
mahalleri sular basmıştır. 

a.a. Bay Metahsasa nişan 1 Spor kulüpleri bu teşkilatın 
Atina 28 [Radyo) - Fran· . içinde faaliyetlerine devam Bu paralar; umumi müdür-

sız filosunun Yunan;stan li- edecekler ve çok öaha geniş lüğün hazırlıyacağı bir pro· 

Bu gibi hastalıklar sahil 
ve dağ havalarından istifade 
ederler. Bilhassa sahil havası 
çok yarar. Çocukların sahil 
mıntakadalarda bilhassa plaj
larda muhafazaları yerlerde 
kum banyosu ve güneş ban
yosu alması çok faydalıdır. 
Bu meyanda çocuklarm bol 
vitaminli tatlı meyvelerden 
istifade etmesi de düşüulme
lidir. Hulasa t.:ıbibin gö-ıtere
ceği lüzuma göre yapılacak 

tedavilerden istifade imkanı 
mevcuttur. 

manlarını ziyareti münasebe· mikyasta yardım görecekler- ğrama uygun bir şekilee v~ 
tile Fransız amirab gördüğü dir. bu dairenin muvafal{ati ile 
hüsnü kabulden dolayı hüklı· Belediyeler bütçeleri yekfı- sarfolunacaktır. 
mete bir teşekkür telgrafı nunun yüzde dördünüt hususi Beden terbiyesi mükellefi· 
göndermiştir. muhasebtlerde yüzde ikisini yetinin muhtelif yaş hadleri 

Yine bu münasebetle baş· beden terbiyesi ve spor işleri ' üzerinde tatbik şekilleri icra 
vekil bay Metaksasa Löjyoo için yapılacak tesisler ve bu vekilleri beyetidin kararları 
Donör nişanının büyük rütbe- mevzu ile alakalı diğer fali- ve yeni nizamnamelerle tayin 

si verilID~İş~t:ir~·========---=======~y=e=tl=e=re==a~y=ı=ra=c=a=k=l=ar=d=ır=.=-=========v=e~te=s=b~it==o=l=u=n=ac=a~k~t=ır=.~:::=;~~:=l============·==D=ev=a=m=ı =v=•~r =· === 
=r;; Aydı;;:'!' tefrikaaı : 18 Kocasının sesine koşarak ediyordu. Onun için yeuiaen 

Bir 'Çocuğun Macerası 
1 

Yazan : Jeanne Mairet 

Çiftçi ölü gibi kımıldamak
sızın yatan çocuğu sarstı. 

Fakat onda bir bayat eseri 
göremeyince kolları arasına 

alaral< kaldırdı. 

Altı ay evvel onun da bu 
yaşta bir çocuğu ölmüştü. Ev· 
ladının acısı ile henüz yüreği 
sızlayan çiftçit şimdi bu ölü 
gibi kolları arasında yatan 
çocuğa baktıkça kaybolan 
yavrusunu hatırlıyordu. 

Ona; ölü çocuğıınu tekrar 
kucağına almış gibi geliyordu. 
Çiinkü bu küçük vücutda buz 
gibi soğuktu. 

Pişon biraz sert tabiatli 
idi. Bununla beraber hiçbir 

Çeviren : V. H. 

ana bir cocuğu onun Piyeri 
taşıdığı kadar itıtimam ve 
dikkatle taşıyamazdı. 

' Kollarında ona evladını 
hatırlatan bu biç tanımndığı 
yavrucak ile çiftliğinin yolunu 
tuttu. 

Güzel ağaçlann arasında 
şirin bir yuva manzarası ar
zeden binanın ka pusunu aya
ğile iterek içeriye seslendi. 

- Küçük anne neredesin. 
Sabahlayin benden otları biçer· 
ken bir lmş yuvasına rast ge-

• 
lirsem yavruları sana getir .. 
m~rni istemiştin. 

işte sana yuvasından düş
müş iri bir yavru ..• 

gelen kadın hayretle çocuğa gözlerini kapadı. 
baktı. Ve bağırdı. Artık baygın C:leğildi. Uyu-

- Ah likio bu ölmüş... muyordu. Fakat büyük bir 
Evet ölmüşt tıbkı... halsizlik göz kapaklarını bile 
-Tıpkı bizim küçük Janımız oynatmasına imkan vermi-

gibi değil mi ? Bu ona ben- yordu. 
ziyor lakin Mriette eminim ki Genç kadının gezin<liğini 
ölmemiştir. bir kaç çocuk sesinin merak-

Ba ksana kalbi atıyor. lı meraklı bu bem beyaz kü-
Köylü kad1n ini bir hamle çüge ne olduğun sordnkları· 

ile çocuğu kocasından kapa· nı duyuyordu. 
rak odaya götürdü ve ölen Biraz sonra ona gayet ha-
çocuğunun boş karyolasına fif bir yiyecek te getirdiler. 
yatırdı ve sonra Piyerin sı- Bundan sonra Piyer müsterih 
kışmıı dişlerini zorla açarak ve muntazam bir uykuya 
ağzına bir kaç damla ıarap daldı . • 
akıth. Sabahleyin uyandığı zaman 

Alkolün tesirile biraz sonra Piyer başma gelenleri uzun 
çocuk gözlerini açtı. Bir ya- müddet hatırlıyamadı. 
takta idi ve annesi gibi genç Çıftçinin karışı odaya gir· 
bir kadm ona ihtimamla ba- diği zaman onu yatağanda u-
kıyordu. yanık buldu. Piyer kadına te· 
Eğer bu bir rüya idise, bessüm ederek; 

Piyer ,hiç uyanmamaiı tercih Devamı Yar 



Uluataa 

. 
flfr Sovget 
ayyarecisl Yf n 
relıor p Şiilae 

Zeytin dalı ba;_..ş1n,.. !~. kai l Or~daki halk bu sporcuyu 
l d- adaletle verdiği cezadan do-

çiçek sevginin sembo u ur. 

.; 

Moskova 28 (A. A.) - Dün 

saat 8136 da • tanınmış pilot 

Kokkinaki yanında Navigator 

Briandinski olduğu halde iki 
motörlü bir tayyare ile hiç 

yere inmeden Mokova - Vladi

vostok uçuşunu yapmak üze

re havalanmıştır. 

Onun içindirki kahraman layı takdir etmişler. İçlerinden 
k t biri " Pardon beyefendil " de-Sabi ba Gökçen, Bal an urun 

da ilk uğradığı dost şeh~e miş. Burad~ki pardon, aferin 
türk çiçeklerinden taze bır manasınadır. Eğer merhamet-

d t 
"t.. u··ştu·· s"ız adam, kazara yapdığı ha· eme go urm · 

Evelki günde Payasta Ha- reketten dolayı doğru mana· 
• sında pardon deseydi belki 

miôiye kırovazörümüzü zıya• 
rete gelen Hataylı gençler, böyle bir güzel nükteye im-
"\ektep gemimizin ku1J1anda- kan vermezdi; fakat insanca 

Yedi bin kilometrelik bir 
vn\ nLın.. h "CN"d'i'tinıd.-- 1celk~v 
tayyare meydanında müdafaa 
endüstrisi halk Komiseri Ka
ganoviç, Kı:zılordu hava kuv

vetleri kumandanı Loktinov 

Konsruktör İllisin ve Mosko-

• 1.l "ı sundu- hareket ~tqıis nlnr~n .V. .. wu\, 
.. .,,. Hatay çıçea;ıı. ~~ ·~:-· -~-e;...... arredersınız " temennısı ha-
( dün ) saat on dokuza kl fifletici sebeplerin başıuda 
~r . LI ~ • • • gelir sanırım. 

Birisi, ittifaklarımıza neka- ~ 
Clar sevgi ve ihtimamla bağlı Nasyonalistler 
olduğumuzu ve sevgimizin her /terliyor 
zaman taze bir çiçek gibi ya

va gazeteleri mümessilleri ha-

'ıyacağını göstermişti. 

Hatayh gençlerin getirdiği 
çiçeliler ise sevginin, ümidin 

ve yüzde yüz boşa çıkmaya
cak bir intizarın sembolüdür. 

Hatay çiçekleri... Eğer bü· 

bük bir Fransız şairinin meş· 
liur bir şiirini hatırlamak la
zım gelirse, soralım, bu çi-

çekle!de de idaresizlikler, 
kötü niyetler, tahrikler yü
zünden dökülmüş türk kanla
rının izi var mıdır. 

Pardon! ... 
-···-Tanzimattan sonra büyük 

sanayi Avrupa sından gelen 
fikir matahları t çinde bir ta
nesi vardır ki halk onu ye

rindeki manasından başka bir 
şekilde kullanır. Bu kullamş 
bir az da neye benzer diye
yim, mesela p jamayı caket 
pantalon sanarak giymek gi
bidir. Pardon ; uzan seneler 

pek çoklarının ağzında ala
turka ve alafranğa b avonun 
yerini tutmuştur. 

Halbuki bunun türkçemizde 
ne terbiyeli, ne kibar bir kar
fıl rğı vardır: 

Affedersiniz. 

Bir gün tramvayda adamın 
biri yanmdakinin nasırına has· 

mış. Biçare can havliyle of! 
<liye bağırmış, Kababath adam 

tlstelik " Ne bağırıyorsun be 
herifi,, diye :zavallıyı tekdire 

haşlayınca orada bulunan ve 
devrinin pehlivan sayılır spor-

cularından tanınmış bir zat, 
kabalığın bu derecesine ta
hammül edememiş ve bacağı
nı kaldırıp var kuvetile bu 
-üstabrn ayağına hasmış. Bu 
defa ayni acıklı sada, kaba
ba tsız yolcunun acıklı olmak
sızın of, aman! şeklinde tram
-.ayın içinia doldurmuı. 

Salama nka 29 - Kastello- zır bunmuştur. 

na cephesinde Renoselda mın- Akşam saat sekizde tay-

takasında nasyonalistlerin ileri yare Moskovadan 3460 kilo-
hareketleri davam etmektedir. metrede bulunmakta idi. 

24 Numaralı Sultanhisar İncir Tarım Sabş Kooperatifinden 

Ortak No. 
13 
1 

İmza Sirküleri 
Adı ve Soyadı Vazifesi 

Rifat Posacı Yönetim kurulu başkanı 
Mustafa Aral Yönetim kurulu asbaşkanı 
Kemal Kestelli Kooperatif Direktörü 

Kooperatifimiz namına imza atmağa yetkili izma örnekleri 
yukarıya dercedilmiştir. Statünün 33 ü r cü maddesi mucibince 
başkanla direktör veya direktör ile Asbaşkan tarafından müş

tereken imzalanacak evrakın kabulünü ve bu şekilde Müesse
senize karşı vuku bulacak taahhüt ve işaratın teşe1<külümüzü 
ilzam edeceğini bildirir, saygılarımızı sunarız. 23;61938 
24 No. Sultanhisar İncir 
tarım satış kooperatifi 

R. Posacı 
Kooperatif Direktörü 

K. Kestem 

Asbaşkan Üye Üye 
M, Aral okunamadı D. Mehmet 

Nazilli Noterliği dairesinde okunup meali anlatılan işbu 
sirküler a tındaki imzaların şahıslarını tanıdığımız Sultanhisar 
tarım incir satış kooperatifi yönetim kurulu başkanı Sultanbi
sardan Rifat Posacı ve asbaşkan Mustafa Aral ve Kooperatif 
direktörü Sultanhisarmdan Kemal Kestellinin olup yanımızda 
attıklarını ve sirkület münderecatını temameo bilkabul ikrar 
ve tasdik eylediklerini bildirir ve tasdik f- deriz. 23161938 

Şahit Şahit 

Sultanhisar nahiye müdüdr 
Raşid oğlu Cemil Borman 

Sultanhisarlı olup Nazillide 
Tuaran mahallesinde oturan 

Ali Riza oğlu Kemal Bayman 

No. 1621 
Yirmi ilç haziran bin dskuz yüz otuz sekiz tarihli işbu ha

ricen yazılıp tasdik için daireye getirilen tarım incir koopera
tifi yönetim kurulu başkanı Sultahisardan Rifat Pos3c1 ve as• 
bafkan Mustafa Arale ve Kooperatif direktörü Sultanhisar· 
dan Kemal Kestellinir' olduğu yukardaki şahitlerin ifade ve 
tasdiklerinden anlaşılmağl" ve imzalarını birer birer yanımda 
atmakla tastik edildi. Bin dokuz yüz otuz sekiz yılı haziran 
ayının yirmi üçüncü perşembe günü. 

Noter P. K. 25 imza ve resmi mühür 
No. 4 
Sultanbisar<la bu defa teşekkül eden 24 Numaralı Sultan

hisar İncir Tarım Satış Kooperatifinin salahiyattar imzalarını 
havi işbu sirl·üler Ticaret kanunun maddei mahsusasma tev
fikan sicilli ticarete kayid ve t asdik kılıod1ğı ilan olunur. 

. N ... zilli ticaret ve sanayi odası 
Başsekreter Başkan 

Kani Ülkü Rağıp Tapıcı 
[616] Resmi ·mühür 

ilin 
A1id il icra 
memurluğundan 

381777 
Alacaklı: .Aydmda tüccar

dan Mevlu<l 
Borçlu: Reis köyünden ölii 

Feyzi 
Satılan gayrı menkul; Ta

punun teşrisa ni 928 tarih ve 
3 numarasında 

1 - Kayıtlı köy civarı 
mevkiinde kain 12 dönüm 
• • 1 1 

Hududu: Şarkan F ey:zullah 
oğlu Mustafa şimalen çilingir 
oğlu Mustafa garben yol ce
hen kürtlerin onbaşı ve pa .. 
zarlı oğlu Halil veresesi ve 
deşteban vereseleri ile mah
duttur. 

Kıymeti 1500 liradır. 
2 - Tc.,>unun teşrinisani 

926 tarih ve 4 nomaralarında 
kayıtlı Reis köy civarında 
kain 2 dönüm incir bahçesidir. 
Şarkao kadı veresesi şimalen 
Derviş oğlu Ahmet garben 
yol ceneben Milaslı Mehmet 
ile çevrili. 

Kıymeti 200 liradır. 
Satışın yapılacağı yer ve 

gün: Aydın icra dairesinde 
9181938 tarihinde salı günü 
saat 10 da ve temdit arttır
masının da 24181938 tarihin- • 
de çarşanba günü aynı saatte 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihin-

den itibaren 381777 numara ile 
Aydın icra memurluğunun muay 

yen sayısında her kesin görebil
mesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 

malumat almak isteyenler işbu 

'#artnameye ve 381777 dosya No. 

siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için yu

karda yazılı kıymetin % 7,S nisbe
tinde pey veya miJli bir banka-

nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek 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 memuriyetimb:e bildirme

leri icabeder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça sabf 

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 ü ç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 

[ Lütfen çeviriniz ] 

, 

• 
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DOK o, 
MÜNİF f. ERMJ\N 

.U.m::\v.LIEl<E'.'T' HASTANESi 
Dotum, Kadın hattair'ldan müteh~a 

Ye Operatörü • 
1· Has~aldarıaı her gün Park karııaında Bay Hasan KAmi-
ın evın e kabul eder. 592 

Muayene ıaatleri : sabah 7 • 8 · J 
· Öğleden IOnra 3 den itibaren 

....... , ... 66A 
edilir. Ancak artırma bedeli mu

hammeD kıymetin % 15 şini bul

maz veya satı, isteyenin alacağı-na ru._ ... _ __ •• , 
-- •-ı. ı ..... 

bulunup ta bedel bunların o gay-

ri menkul ile temin edilmiş ala

caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah

hüdü baki kalmak üzere artırma 

onbet gün daha temdid ve onbe

şinci günü aynı saatta yapılacak 

artırmada, bedeli satıf isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala-

maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve _geçen günler İ\;İn yüzde 

lttıt~n hesap olunacak fa!_:l'~t 
kalmaksızın memuriyetimizce alı-

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

İki gayri menkul Yukarda 

göste-rilen 9 I 8 / 938 salı günü 

saat 10 da Aydın icra memurluğu 

odasında işbu ilin ve 

artırma fartnamesi 

satılacağı ilin olunur. 

göterilen 
dairesinde 

(617) 

caklıların o gayri menkulle temin •••••••••••••• 
edilmit alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak fartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve aatıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 

ihale karan bozularak kendisin

den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse an etmiı oldutu 

bedelle almata razi olursa ona 
' razı olmaz veya bulunmana he

men on bet gün milddetle artır-

:-... Abone şeraiti ··-···: i Yıllıj'ı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. İ 
ı P. Basımeri. ı 

İ gazeteye ait yazılar için j 
: yazı işleri müdürlütiine, ilin- ; 
i lar için idare müdürlüj'üne i 
i müracaat edilmelidir. : 
ı ............................................... ~ ı 

lmtlyaıı •ahlbl Ye Umumi Netrlyat 
lllldllr& ı Etem lleaclru 

Baaıldıtı yer ı 
C. H. P. BuUDeYI 

...................................................... : 
: DOKTOR : : ı 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan MiltabaUJP ı . : 
ı Parla Tıp Faldilteli Hutaaeleriadea lbtiaub : 
i MuayyeaehaaealA.ydıada Gui Balvann.da Bafalı~la dGkkbıaıa ı 
i üzerinde her riin sababdan akıama lıı::adar Hastalarlnı kabal eder ! .......................................... ~ .......... . 

C. H. P. 

OPEıt\'tôlt 

Dr. Nuri Erkan 

1SAYI 1211 
2 t 

1 
1 
1 
1 

Meleket liutueai eski ~rat&il 
1 

Paria bp fakiUtesi haataa .. eriaden mezaa 1 
fıtanbulüiı Cl6aınüttür. Haataluını her wfla .&ahta : 

• :kbtam
1 

ad ~., Park karıııuula yeni yaptırdıfı evlod: 
1 a u e er. 

130 fi.,. ----~ *! :OU• .. ············~~~~-...~c:wı ~ e e O e t'NOiif• • • • .ı 

l' .... llr .... , ..... , .... ~ .... -
1> DOKTOR - OPERATÖR "'W 
1. Memıelef' ııca\uun .. !._D .r----- 1 S Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
D Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
~ kabul eder. 
~ Muayene saatlan : 
~ Sabahlan 8 kadar 
ij) Akşamlan 3 • 8 560 

l'Mı.ı1a1~6Aı~ılıılıı6A·lıAAıılııaıA1ıibııdla~ 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddeıinde Hava Kuruma karfısıadaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
nçten yediye kadar hastalanm kabul ve teclaYi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi Yasıta.11 olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

Aydın lıi Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeai maauile aalamaaıa kıy

metli bir arnetl olan AYDIN T ARIHIDi Aydında Belediye karıaauula 
Süleyman Gezer, latanbulda Remzi kfltilpbaneainden tedarik edebilir
liab. 

Aydının bütün tarihi mahl'Dabndaa bqka cotnft' tabU ...ıı ... 
haı da bu kitaptan atrenecekzlnl:ııt. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınhnın bu eserden bir tane edinmuilli taniye ecleriL 

Fiab 250 braftar . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... • ......... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


