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'Kahraman Ordumuz Hataya Girdi 
J:lataylılar sancağımızı saygı ve sevinçle selamladılar 

Askerlerimizin girişini halk kurbanlar keserek tes'it ettiler 
· İskenderun 6 - Payastan 

gelen türk askeri tamam saat 
beşte hududtao geçmiş ve iki 
farasız zabiti tarafandan kar
fılanmıştık. 

Kıtalarımız şehirde Antak
ya konsolosumuz, Kolonel Ko
le, İran konsolosu, Parti baş· 
kanı Abdülgani, Albay Fevzi 
menküç tarafnııdan karşılan-, 
mışlar, önde mızraklı süvarı 
kıtamız arkada tanklar, piya
de ve fen kıtaları ( Hatay 
kurtuldu. Yaşa, Var ol Ata
türk ) cümleleri yazılı takla
rın altmdan önlerinde sancak 
ları olduğu halde geçtiler. 

Fransa ile 
Anlaşmamız 
Dos tlaı·ımızı 
Sevindirdi 

Atina 6 - Atina ajansı bil
diriyor: 

Türk-Fransız anlaşması mü
nasebetile, gazeteler uzun ya
zılar neşir ve memnuniyetle
J'İni izhar etmektedirler. 

-~ 

Fransız - ita/yan 
Hududunda bir 
Hadise 

Roma 6 - Havas ajansı 
muhabirinden: 

S~lihiyetli menbalar, Fran
sa - ftalya hududnnda vuku
bulan ve bir Fransız talebe~ 
sinin yaralanmasile neticele
nen hadiseyi, ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Gazeteler, bu meseleden 
bahsetmemektedir. a.a. -···-Tokyodaki segliibın 
zararları artıyor 

Tokyo 6 - Bütün şehrin 
yarısanı teşkil eden yüz bin 
ev, ırmakların taşmasını intac 
eden müthiş yağmurlardan 
su albnda kalmışlardır. 

131 ölü, 300 den fazla ka
yıp ve yaralı vardır. 

Dahiliye nazın, evvelki za
rarlara ili ve olarak hasann 
yliz milyon yen arttıınnı be
yan etmiıtir. 

Halk sancak geçerken ne
fes dahi almıyarak, sancağı
mızı huşii ile selamladı. 

42 derecelik bir hararette 
askerlerimiz bütün techizat
larile ter içinde olarak mun-
tazam bir halde geçtiler. 

Askerlerimize buzlu şerbet 
ve ayranlar ikram edildi. Kur

banlar gesildi, bandomuzun 
çaldığı Fransız milli marşı 

hazır bulunan fransızları pek 
mütehassis etmiştir. 

Kırıkhan 6 - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 

Payastan gelen Türk kıtaa-

Çin şehirleri 
Yine bombardman 

Ediliyor 
Hankou 6 - Çin ajansının 

tebliğine göre, on bir Japon 
tayyaresi Honanın cenubunda 
doksan bin nüfuslu Loyanı 
şehrini bombardman etmiş ve 
sivil ahaliden yüz kişinin 
ölümüne sebeb olmuştur. 

Tayyareciler, beyennameler 
atarak şehri bir kaç gün da-
ha bom bardman edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Yaoçeongun maruz kaldığı 
hava bombardımanında sivil 
ahaliden yüz yimi kiş ölmüı 
ve fiç yüz kişi yaralanmıştır. 
~ 

940 Tokyo sergisi 
açılmıgacak 

Tokyo 6 - Niyeko ga
zetesinin yazdığına göre 940 
senesinde Tokyoda açıla

cak olan beynelmilel sergi 
için hazırlık yapmağa memur 
komisyonun birinci ve ikinci 

reisleri, maliye nazırı ile bir 
görüşme yaptıktan sonra bu 
sergiden mutlak olarak sarfı
nazar edilmesini kararlaştır
mıılardır. 

Sebebi, japonyanın gayri 
muayyen bir zamana kadar 
devam edecek muhasemata 
bqlamıı olmasıdır. a.a. 

b saat altıda buraya vasıl ol
muştur. 

Reyhaniye ve Kırıkhan hal
kı otomobiller, kamyonlar ve 
arabalarla yolları doldurmuş 

ve geceyi taşkın bir sevinç 
içinde uykusuz geçirmişlerdir. 

Asker, Kırık han belediye 
reisi ve ahali tarafından şe

hirden on iki kilometre uzak 
ta karşılanmış ve kendilerine 
ayranla şerbet ikram edilmiş
tir. 

Kıta kumandanı Şükrü Ka
natlıya üstü yazılı bir altın 
saat hediye edilmiş ve kur-
banlar kesilmiştir. a.a. 

Devletler 
Komite emrine 50 bin 

lira verdiler 
Londra 6 - Ademi müda

hale komitesinde hasıl olan 
itilaf üzerine lngiltere, Fransa 
Almanya, İtalya hükumetleri 
ilk yapılacak masrafları kar
şılamak üzere on iki bin be-
şer yüz İngiliz lirası vermiş-
lerdir. a.a. 

Franlıo kuvvetleri 
rical ediyorlar 

Barselon 6 - Neşredilen 
bir tebliği resmide, milislerin 
Kambo mıntakasında düımanı 
durdurdukları bildirilmektedir. 

Milisler, taarruz eden fran
kisUeri Ayda istikametinde 
ricata mecbur etmişlerdir. 

Frankist tayyareleri, Bar
selonu boınbardman etmişler, 
yetmiş bina harap olmuş, on 
beş çocuk olmak üzere yirmi 
beş kişi yaralanmıştır a.a, 
~ 

Çekoslovak yada 
Sokol bayramı 
Prağ 6 - Yağmura rag

men Sokol bayramının üçüncü 
günüde muvaffakiyetle geç
miştir. 

Naz.rların yanında Fransız 
sıhhat nazırıda merasimi sey
rediyordu. Bulgar, Romen ve 
Amerikan mekteplerinin yap
tıkları jimnastik hareketlerin
den sonra Macar Sokulları, 
evelki günkü hareketlerini 
tekrar lamı şiardır. 

Büyük Şefin 
teşekkürleri 

İstanbul 6 - Büyük Şef 
Atatürk; Hatay davamızın le
himize hallinden dolayı vatan· 
daşların sevinç ve heyecanla
rını bildiren telgraflara teşek
kürlerinin iblağına Anadolu 
ajansını memur etmişlerdir. --ispanyada idam 
cezası iade edildi 

Bergos 6 - Nazırlar mec
lisi, idam cezasının tekrar 
tatbik sahasına çıkarılması 

hakkındaki kanunu tasvip et-
miştir. a.a. 

italya - Mançoku -
Japon ticaret 
anlaşması 

Roma 6 -fjaponya hariciye 
nezaretinde, Japonya, Manço
ko ve İtalya hükômeberi ara
sında hazırlanan ticaret mu
kavelesi imza edilmiştir. -···-

İki feci kaza 
Bİr adam boğuldu bir 

çocuk öldü 
Dalama [Hususi] - Pazar 

günü Bey köyünde oturan 
Halikanlı aşiretinden Kürt 
Hüseyin oğlu İbrahim Dalama 
pazarıodan dönerken Köşk 
yolu üzerinde Mendres gemi
si yanında suya girmiş, fakat 
bir daha çıkamamıştır. İrmak 
İbrahimin cesedini Dede köy 
altına sürüklemiş ve orada 
sahila Atmışbr. 

Dalama [Hususi] - Evvel
ki gün Karahayıt köyünde 
bir dikkatsizlik yüzünden feci 
bir kaza olmuş ve bir kızca
ğız yanarak ölmüştür. 
Karahayıt köyünden Meh

met oğlu İsmail Direğin bir 
yaşındaki kızı annesinin kay-

nata!"ak yeni ateşten indirdiği 
süt tenceresinin içine kolunu 
sokmuş ve bittabi bu kol 
yanmıştır. 

Küçük çocuk yanığın izb· 
rabına tahammül edememiş 
ve yirmi dört aaat sonra 
fartıelemden ölmüıtiir. 
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Yakın bir tehlike 

Kamutay ka~nırken 
Başve~ilimiz mu im ir nutuk irat 
ederek hükumetin harici ve dahili 

siyasetini izah etti 

Ha~ anlarda Şap Hastalı~ - - -Yuaa ı Veterlaer mldlrG Lltfl BU ... 

-3-

Kamutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 
ve HataJ meselesi için salahiyet verdi 

-6-

SAGMAL iNEKLER: 
Hastalığın devamı mldcle

tince sütlerini tamamen ke
serler. Hayvan iyileıtikten 
sonra tekrar ıilt vermiye baı 
larsada eski halini bulamaz
lar. Sat verU.. bbiliyetleri 

&1•1~ ol"r. 
Hatay herfeyden evvel tek- t da bizim hakkımıza riayetkir Danaların hastalığa yaka-

;rar ederim ki, Türktür (al- olsun. lanmaları daha tehlikelidir. 
kıtlar, bravo sesl~i) ve Ha- Hşta1 mıseleainin bidayett~ Çtglğl ka,pe daııalar alelek• 
tay, ekseriy,etije, kültürile uğradığı mOtkülab ve orada ser mukavemet edemezler 
Türk olarak kplacakbr. (Bra cereyan eden feci hadiseler &lürler. Danalarda hastalık, 
YO sesleri, alkqlar ). muhtelif vesile ve ıekillerde mide ve bağırsaklann tiddetli 

Hatay, daha milli m6dafaa size ifade edilmiştir. bir nezlesi ile bqlar. Fena 
Ye milli m6cadcle esasında, Cemiyeti Akvamın oraya kokulu bir ishale yakalanır-
bi zimle yanyana, omuz omuza seçime nezaret için gönderdi· lar, Ve 2-3 gOnde ve hattı 
i;tiklili için m&cadele ve mil- ği heyet çekilmiıtir. Bu heyet hastalığın ilk giinilnde bile 
~hede etmiı mubarek bir hakkında Cemiyeti Akvama helik olurlar. Körpe danala-
vatan ~rça11Clır. ( Alklflar, miiracaat etmiıtik. intihabat, nn hastalığa yakalanmalan 
bravo sesleri). daha selimetli ve emniyetli analarının aütlerini yediklerin· 

Eğer, milli mllcadelecle kah- tartlar içinde yapılmak için den meydana geldiğine fÜp-
ramanbk g&termİf her hangi mevcud garanb muahedeıindf be edilemez. 
bir tebrimizle Hatayın yaphiı derpİf edilen askeri tqrikl M.mleketimiz Anadolu uruk 
mlıcadeleyi mukayese edersek, 

1 

mesaiye dair müzakereler de- bakiryesinde pp hastalığı, 
en hafif manaıile, Jaoi biç vam etmektedir. Bu srün, çok umumiyetle büyüklerde salim 
~lmazıa o kahraman tehrimiz- arzu ederdim ki, size bu me· tekilde neticelenir. Fakat bu 
te, miisavi olacak derecede, sele hakkında müsbet bir ıey hastalığın hassas ırklarda çok 
iıtilclAli uğrunda fedakirlak söyliyeleyim. Şimdilik söyliye- azim telefat yapan bir basta-
etmiştir. Böyle bir balkı bı- bileceğim ıudur ki aldığımız hk olduğunu unutmamak li-

yabut gayri k&fi pifrilmit 
sütlerle ve bu slltlerle imil 
edilmit peynir, tereyağ. ile 
intikal eder. Hatta baıta hay
vanlara doğrudan doğruya 

temas ile, hastaların alltlerini 
sağmak veya buDları tedai 
veya tiqMr etıwlde bile bu
tabtın intikali vakidir. 

insanlardaki ıap hastal~ 
ekseriya salim t•kild-., ..u. .. 
yet bulur. Fakat k6rpe çocuk 
larda mide veya bağırsak 
nezlesi yapar. Bu takdirde 
çocuklar vaktinde mlldabale 
edilmezse 6lüm le neticelenir
ler. Hatti bazan pp haatah
ğının ıiddetli istilii hallerde 
büyük insanlann bile vahbn 
surette h4stalığl' yakalandık
lan g&rlllmllştOr. Bayle has
tabkb hayvanların çiy, ılltle
rioi yiyenlerde g6r6len baıh· 
ca Iraz, ıiddetli hararetin 
zuhurile ba,lar. Bezelya, No
hut bilytUdOğilnde içi mai 
mısh dolu kest.cikler ve bun
lann çatlaması ilede yaraler 
husule gelir. Bat ve mahal 
ağrılan mide izbraplan, kay 
ve ishal dahi g&riilebilir. ral<mayız. Bu, Türkiye Cum· maHimata göre bu müzakre zımdır. Bilhassa Avrupa ırk-

huriyetinin ancak yapamaya- çok ilerlemittir. Bi~ meseleyi, larında dehtetli telef At yaj,.r. 
1 
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cağı bir iştir. (Bravo sesleri, dostane bir fekilde halletmek Bu korkudandırki bu memle-
alkJtlar ). prensi pinden ilham ala· ak, 

BiZ• , biç kı"mseoı"n toprakla ketlerde hudut zabıtai sibiy-Antakyadaki heyetimize, son 
nna gözümu-zü dikmi111 deöıliz, b 1 yesi çok şiddetlidir. 

Felaketzedeler 
için yapılan· yardımlar 
Agdın lcı~ılag lcaramandaıı: 

, • talimatı vermiş u uouyorur; 
bi-' kimıeden bir şey istemi- Diğer tarafda ayni ilham ve iNSANLARDA ŞAP HAS-
yoruz. Aııcak, milli hakkımı- ayni prensiple hareket ettik- TALIGI : Lira K. 
zı istiyoruz. leri takdirde bu davanın, yani Hasta hayvanların stıtlerini 

Bu milli hakkımızı istediji- askeri miizakerenin, iyi bir iyice kaynatmadan yiyen ço-
2752 18 Eıki yekti 

lmamk&yil helin 
Çeştepe k&. 2 nci dea 
Kadık&y ka. 2 nci de. 
Karahayıt ilk okul11 
Gereniz ka,G laalla 

miz zaman bunda tolerans surette biteceğini ümid etmek coklar ıap hastahğına yaka-
hbs~ıi olmadığımda ilave et- caizdir. Hatay davamızın me- lanırlar. Hatti bazan büyiikle-

14 
3 
1 

mekten çekiomiyoruz. Hak ıud bir tarzda halledilmesi ve rin bile bu vaııta ile hastah· 
göçetilir ve istenilir. Biz baı- Frasıılarla çok çetin bir imli- ğa yakalaarukları vakidir. ln-

2 55 
7 2S 

lurlarının hakkında riayet edi- han geçirmekte ol'n dostlıı· sanların baatalığa yakalanma 
yoru& ve isteriz ki baıkaları -Denmı Sndl •avfada. keyfiy!rleri ekseriya çiy ve- 2779 98 Yekiba 
- • A,.Jın,. ın tJriluı•ı-: -24- ~=======~~=~~==~M=o~r:.::is=bu===ye=n=i=:k=R=r=d=a,=ı=aa==:f:==:D~clsa-rt-='ı=n=b=u=yıl==dl=n:c:ılm!C=S=ll=-e=ıl=--

Bit! Çocuğun Macerası 

Y:aaan ı J .. nn. Mairet 
- Benim brdatım olman· 

dan dolayı çok memnun ol
dum, diye bajırdı. Ba sami
mi ve aıcak karplanıta bir 
iki" kelime ile mukabele etmek 
istiyen yetim; farti teeuürden 
bir ıey s&yliyemedL 

Bütftn kelimeler, boiazıncla 
döğümlendiler. 

Y.alnız Morilİ kavYetle ku
cakladı. 

Amcazadesinin kollan 
arasında sıyrılan Moris ba
ğırdı. 

- Tanıttırma yapıldL Hay· 
eli imdi kurdla kuzu OY\IDU 

oy91yalım. 
Danstan ziyade driltüli 

Çevirea : V. H. 

oyunlardan hoılanan biltilo 
çocukbar bir ağızdan baykı· 
rarak cevap verdiler. 

- Evet, evet kurdla ku
zu oynıyahm. 

Halka, birin içinde kurul· 
du. Baılapgıçta Piyer, kurt, 
Moris te kuzu oldular ve o
yu' bqlacb. 

Biltün bararetile kendini 
oyuna veren Piyer, artık kork
mıyordu. Çok eğleniyordu. 

Köyde kendilerile bilye oy
nadığı çocukların hepsi nasıl 
onun tarafından olmak isti- . 
yor idiseler, buradaki çocuk
lar~a Piyeri tabii tefleri ıibi 
takip ediyorlar~. . . 

bir hayranlıkla seyrediyordu. lencesinden uzun zaman bab-
y aaaldarına renk, gözleri• aedildi. Hiç bir loplanh ba 

n~ fet veraa bi)y,ük b~ kadar eğlenceli olamamıtt,J. 
aevi~ e oynuyordu. ~llae • • • 
kadar hiç bayle eğlendiğini Amcasının yanına yerlq• 
batırhyamıyordu. tikten iki hafta sonra Piyer; . 

Biraz sonra çocuklar kaval· doktor Doboia'ya bir mektup . 
tı maaaıının etrafına 11ralan· yazdı. 
dilar. Küçükler oturdular, bil· Doktora ilk mektuba biır 
yllWer ay,Jkta yiyorlarda. zat amcau 1._., ve Piye-

Pi1er, artı"' herkesin dostu rin. Hyabab macer•._ ..... 
idi. Her \Araf.tan davet edili-
liyordu ve çocuk, baıı yuka- mqb. Şimdide Piyere d~ 
da her davete icabete çalap- rua mektubuaa cevap veuıe-
yorda. ıi llzımgeldijini .a,ıe,n~ 

Bir gurubun yanından ge- Piyer ba İfİ pek kola1 bal 
çerken yeageıinio: mayordu. 

- Bu kilçtık mil ? Bu zev- Çok fena yuıyor ve klit· 
cimin merbameleD kabul etti- dl' yazıdn çok m01'8kep . 
ği bir yetimdir. lekelerile dolduruyGl'da. O..-, 

Dediğini duydu. dan bir yaı kOtak olD Mo-
Piycr, bquu eğ§li ve göz., risi kendinden c:ı.ha bil;t& 

ler\ yatlarla doldu. bbıyor• 
Bu. Jdlçllklc~ Alemin~ Moril 
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Kamutay kapanırken 
• Baş!.arafı 2 inci Sayfada

muzun mahfuz kalması için 
lü bunu her iki taraf da iste
meketir. Askeri müzakerenin 
evvelemirde itilifla neticelen
mesini zaruri addetmekteyiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Ondan sonra feshedilen mu
ahedelerin yerine yenilerinin 
ikamesi ve Hatayda diğer 
muamelabn ikmali ve cenup 
hududlarımızda iyi komşulu· 
ğun idamesi tevali edecektir 
Eğer davamızı dostane bjr 
şekilde halletmek imkanını 
bulursak herlCesten evvel biz 
sevineceğiz. 

Şurası muhakkaktır ki, bu 
milli dava ancak, Hatayı TDrk 
ekseriyeti içerisinde bir hü
kümet kurmuş ve Türk kül
türile idare olunur bir halde 
görmekle halloluoabilir (Bra
•o sesleri, alkışlar). 

Bugün, dava, henüz, bu de
diğim hal tarzına filiyatta isal 
edilmiş olarak ifade olunabi
lecek bir vaziyette değildir. 
Fakat bundan evvelki vaha
meti muhafaza ettiğini söy
lersem haksızlık yapmış olu
rum. Daha mülayim, daha 
samimi diyeceğim, hava esme
ğe başlamışbr ve bu ha va 
böyle esmekte devam ederse 
orada, beklediğimiz dostluk 
esasları dahilinde, bir netice
ye varmak mümkün görünmek 
tedir. 

Büyük meclisin tatili dola
yısile, arkadaşlar sizden bu 
İf için, k~ti salahiyet istiyo
rum. Bu salahiyetle icabeder· 
se mevcut veya münfesih hazı 
ahkamı ahdiyenio temdidini 
yapacağımız gibi lüzumu ha· 
linde milli davam,zı müdafaa 
için i~abeden tedbirlerin itti
hazı hususunda da imkan 
elde etmiş bnlunarağız. (Hay 
Ji&y sesleri, alkışlar}. 

Her şeyde kuvvetimiz siıin 
itimadınızdır. 

Sırrı lçöz (Y ozgad) - Yer• 
den göğe kadar. 

Başvekil Celal Bayar de· 
y,amla: 

" - Bize tevdi ettiğiniz da
T•ların milli menfaate uygun 
şekilde başarılması için azmi
mizi yeter görüyoruz. Sizin 
teveccüh ve muhabbetinize 
liyık olmak, bizim için, en 
arzu edilen bir keyfiyettir. 
Eğer bizi, memleketin umumi 
hayatında ve tahsisen Hatay 
davasında sizin arzularınızı 
yerine getireceğimizi görüyor· 
sanız reylerinizi lehimize ola
rak vermeği .•. ( sürekli alkış
lar ) esirgememenizi rica ede
rim. ( Şiddelli ve sürekli al
kıflfr ). 

ibrahim Demiralay (Ispar
ta ) - Biz Celal Bayar hüku
metine her hususta itimat 
etmekte hiç tereddüt etme
mekteyiz. Fakat avdetimizde 
Hatay işinin müsbet şekilde 
halledilmesini görmekle bahti
yar olacağız. 

Başvekilin nutkundan sonra 
hükumete ittifakla itimat re
yi verilmesini müteakip Celil 
Bayar tekrar kürsüye gelmiş 
ve: 

'
1 

- Arkadaşlar, teşekkür 
ederim. Biz, Şefimizin kudretli 
irade ve ilbamile hareket 
ettikçe sizlerin de çok yüksek 
olan samimi muzaberetiniz 
bizimle beraber oldukça, daha 
iyi günler istikbaldedir" de· 
ıniştir. 

Başvekilimizin sık sık sü
rekli alkışlarla kesilen bu 
beyanatından sonra meclis 
riyasetine Hasan Saka ve 
Cemal Tuncel imzalarile bir 
takrir vererek başbakana ve 
riyaset ettiği bükümete mec
lisin yüksek takdir ve teşek
külerinin beyanı ve milli Ha
tay davamızın hallinde derpiş 
edilen geniş salahiyetin ve
rilmesi teklif edildi. Bu tak
rir şiddetli alkışlar arasında 

tasvip olundu. Hükumete ta
yini esami suretile de itimat 
beyan edilidi. Mevcut 336 
mebusun ittifakile Celal Ba
yar kabinesine vasi ve tam 
salahiyet verildi. Başvekil 
teşekkürde bulundu ve diğer 
iki takrir de kabul edildikten 
sonra meclis dağıldı. 

Bitti 

Aydın tapu sicil 
muhafızllğından 

Sığırtmaç oğlu Mt:bmet Ali
den 30 yıl evvel haricen ve 
adiyen satınalmak suretile 
Süleyman oğlu Mustafaoın 

tasarıuf ve temellükü altında 
olduğundan bahisle vekili 
Bayram oğlu Mehmedin köy 
ihtiyar heyetinden tasdi1'an 
getirdiği ilmü~aberle tes.cilini 
istediği Neşetıye Lö)'ünün sil· 
lüklü mevkiinde doğusu İbra
him veresesi batısı Hasan 
veresesi kuzeyi sahibi mülk 
güneyi yol ile sınırlı incir 
bahçesinin tapu sicillinde kay
dı buluJJmadığından senetsiz 
tasarrufata kıyasen iktisap ve 
tasarruf sebebleri hakkında 
inceleme yapılmal;c üzere ilin 
tarihinden 11 gün sonra ye
rine memur gönderilecektir. 

Bu bahçe üzerinde aynı bir 
hak iddiasında bulunanlaın 
mb.ayyen günde yerinde bu
lunacak memura yahutta bu 
müddet içinde topu sieil mu
hafızlığma 651 fiş sayısile 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 633 

Aydın vakıflar 
müdürlüğünden 

Aydın merkez kazasile na
hiye ve köylerinde bulunan 
vakfa ait bağ ve incir bahçe· 
lerinin 938 senesi ağaç üze· 
rindeki mahsulleri satılmak 
üzere açık artbrmaya çıka
rıldı. 19171938 sala günü saat 
1 O da ihalesi Aydın vakıflar 
idaı·esiode yapılacaktır. Fazla 
malumat almak istiyenlerle 
taliplerin % 20 pey akçesile 
vakıflar idaresine müracaat· 
ları. 7 10 14 634 

Vilayet daimi 
encümeninden 

3185 lira 70 kuruş bedelli 
Aydın 7 Eylül mektebinin sol 
cihet ilavesi inşaatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saet 15 t e vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
br. 
Şartname resim ve keşif 

nafıa müdürlüğünden görüle
bilir. 

Muvakkat teminat 239 li· 
radır. 

isteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte ' ilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

29 7 9 16 [613) 

Aydın daimi 
encümeninden: 

3141 lira 55 kuruş keşif be
delli Aydın vilayetinin Bozdo
ğan kazasındaki ilk mektebin 
medhal merdiveni ve ahşap 
aksamın boyanması ve bod
rum kısmında mevcut odalar
dan ikisinin dersane şeldine 

ifrağı açık ekdltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 18171938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni salonunöa yapılacaktır. 

Bu işe ait resim, keşif ve 
şartnameler Aydın nafia mü · 
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 236 li
radır. 

isteklilerin muvakkat temi· 
nalları, ebli}eti fenniye ve 
ticaret odası vesi~alarile yu
karıda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır buluıımaları la-
zımdır. [612} 29 7 9 16 - -----
Aydın P. T. T. 
müdürlüğü:tıden 

Germencikle istasyonu ara· 
sında yeniden posta sürücü
lüğü ihdas edilerek matbu 
şartnamesi hükümlerine gö
re nakliyatın araba ile yapı
lacağından 20 lira mubammenli 
6111938 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle eksilt-
meye konulmuştur. 21181938 
perşenbe günü saat 14 de 
Aydın P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin ya pılacağı 
ilan olun·11r. [ 636] 7 11 15 18 

Aydın belediye 
. reisliğinden 
• 1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunun Kurtaluş ma
hallesinde 291 ada 4 parsel 
numaralı ve 164 metre mu
rabbaı arasının mülkiyeti açık 
artırmaya koşmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni, 
metre ~urabbaı 40 kuruştur. 

3 - Ibale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üze yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya işti

rak için 492 kuruş muvakkat 
teminatlarile 18 temmuz 938 
pazartesi günü saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

3 7 13 17 623 

Aydın icra 
memurluğundan 

381837 

Alacakh: Sökede mukim 
Eğinlı Ali veresesi 

Borçlu: Aydmın Kızılcapınar 
köyünden İbrahim Sani. 

Satılığa çıkarılan gayri men• 
kul : Tapunun cilt 88 sayfa 
25 Numar 179-30 Şubat 928 
tarih ve Naipli eylen yeri 
mevkiinde sekiz dönüm 1352 
metre murabbaı ve içerisinde 
128 adtdt incir ağaçı iki adet 
kavak fidanı ınevcud incir 
bahçesi : 

Hududu: Tapu kaydına gö
re şarkan nazarı bahçesi şi
malen sahibi senet bahçesi 
garben ve cenuben nazarı 

bahçeleri ile çevrili ve hali 
hazır hududları şarkan semer
ci Mehmed Ali garben ifra
zen laz Mehmed ali hocaya 
satılan şimalen kalaycı bah· 
çesi cenubaben Şükrü ve Eıif 
ve Halil bahçeleri ile çevrili
dir. 
Kıymeti : 1500 liradır, 
2 - Tapuuun şubat 928 

tarih ve 88 cilt 25 sayfa 178-
29 numarada kayıtlı Naipli 
eylen yeri mevkiinde tapuca 
18 dönüm ve aynen metre 
murabbaına çevrilişinde bir 
hektar 6542 metre murabbaı 

incir bahçesidir. İçerisinde 
bir kerpiç dam ve dişbudak 
ağacı ve 140 irili ufaklı incir 
ağacı ve burgu tulumba ve 
ceviz ve nar ve 200 adet ka
darda kavak fidanı mevcuttur 

Huhudud: Halı hazır hu
dudları : şarkan nazarı bah
çesi ş:malen sahibi senet bah
çeleri garben ve cenuben na
zari babçelerile çevrilidir. 

Kiymeti: 1400 liradır. 
Satışın yapılacağı yer ve 

ve gün : Aydın icra dairesin
da 9 '81938 tarihnde salı günii 
saat 11 de ve temdid artır
ması 24181938 tarihinde çar-

şanba günü ay ni saaa t te ya
pılacaktır. 

[ Lütfen çev irioiır: ) 
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MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Dotum, Kadın hastalıklan mütehauıı 
ve Operatörü . 

Hastalannı her gün Park karıısında Bay Huaa Klmi-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
.. Ôjleden aonra 3 den itibaren .......................... 

· 1 - işbu gayri menkulün artır
ma tartnamesi ilin tarihin
den itibaren 38/837 numara ile 
Aydın icra memurlutunun muay 
yen sayısında her keain görebil
mesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler itbu 
ıartnameye ve 38/837 dosya No. 
ıiyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

2 - artırmaya ittirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,S nisbe
tinde pey veya milli bir banka
nın taminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin rayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
Ye ıınasrafa dair olan iddialarını 

itbu ilin tarihinden itibaren yirmi 

gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde baklan 
tapu sicilile sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaımaaından hariç 
kalırlar. 

4 - GlSlterilen pnde artır

maya lıtlrak edenler artırma ıart
aamesini okamuı ve Uizamlu ma-
lumat almıı ve bualan tamamen 
kabul etmlt ad .e irtibar olunur
lar. 

5 - Tayla edilen zamanda 
pyri menkul Gç defa batnldık
tan aonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu-

bammea kıymetin % 75 tini bul
maz veya 1&bf isteyenin alacatı· 
na rilchanı olan diter alacaklılar 
bulunup ta bedel bunlann o py
ri menkul ile temin edilmit ala-

caklannın mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdii baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
tinci günG aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli ıatıı isteyenin 
alacatına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacaklan mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. Ve satıı 2280 sayılı kanuna 
tabi olur. 

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

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale karan bozularak kendisin
den evvel en yilksek teklifte 
bulunan kimse arz etmlt oldutu 
bedelle almata razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he-

men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ye reçen günler için yiizde 
betten hesap olunacak faiz ve 
diter zararlar aynca hGkme hacet 

· kalmaksızın memuriyetimlzce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

iki rayrl menkul Yukarda 
rCSste-rilen 9 I 8 / 938 salı gGnil 
saat 11 de Aydın icra memurluta 
oduancla lf bu lllıı ve rCSterllea 
artırma fartnamesl dairesinde 
sablaeatı lllnolunar. (635) 

lmt11a• aahibl H Umumi Nepi1at 
ll&dtlrl ı Etem ....._ 

Bulldıtı ,..,. 1 

C. H. P. BuımeYI 

C. H. P. 

1 OPERATÖR .. 
• Dr. Nuri Erkan .. 
f. Meleket haıtanesi eski operatlSrl .. 
t Paris bp fakültesi bastanelerioden meZ1111 
f. lstanbuldan dönınüftür. Hastalarını her (in sabalataa 
t akıama kadar Park karıısında yeai yapbrdıtı evinde 
t kabul eder. 130 

~ ............................... .. 
_....., ................... . 
t DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıiı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 

~························ 
BAKTERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükümet caddesinde Hava Kurumu karpsındaki 
muayenehanesinde, bergün uat yediden sekize ve 
iiçten yediye kadar hastalanm kabul ye tecla'fi 
eder. Her tllrlll kan, idrar, balram muayeneleri icra 
eclilir. Veremliler, en aon teclaYi vuıtua olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

.................................... 
...................................................... ı i DOKTOR 

i F AHREDDIN SÜGÜR 
! Birinci Suuf Dahili Çocuk Hutahklan Mlltaba_. • 
: Pariı Tıp FaldUteli Hutaael..tndea lhti...ı. f Muayyeaehaneal,..ydınü Gui BulYan•da Bafalaoıl• dlkld•ı•m 
ı1zerinde her riin sabahclan akpma kadar Hutalarinı kalnd ed• ........................................... ~ .......... ı 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En ~el, En sağlam 

Cilt işleri 


