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SaJlll : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayı11 ı 100 Para 

Yeni Hatay Valisi Samsun,. havalisine yağan yağmurlar 
8. Şükrü Sökmen Süer Antakya da Suların hücumundan karğir bir köprü yıkıldı, Tor köyünde 

. tezahüratla karşılandı yedi ev harap oldu nüfusça da zayiat var 
Antakya 19 - Hataym ilk 

valiıi B. Şükrü Sökmen Süer 
Antakyaya a-elmit ve balkın 
içten ielen co~kon tezahtlratile 
karıılaumııtır. 

Antakyadan gelen bir heyet 
Payaı iataıyonunda valiyi kar• 
tılamıı ve trenle lıkendcruna 
hareket edilmiştir. 

fskenderun garında orta elçi 
Cevat Açıkahn, albay Şükrtl 
kanatlı, Tekirdağ mebusu Rab .. 
illi Apab, Antep 111ebuıu Ab· 
dülmelik askeri ve riıilll erkin 
\Ye kalabalık bir halk kitleai 
tarafından kartılanmııtır. 

Tren iıtasyona gelirken Bey· 
landa durmuş Yali şehitler abi • 
deıine bir çelenk koyarak bir 
11utuk ıaylemiıtir. 

lıkenderon parti Ye HalkeYi 
baıkanı Hamdi Selçuk da bir 
llutuk ıaylemittir. 

1 
Halkın ınrelıli alkıtlan ara· 

sında lıkenderoadan hareket 
edilmit ve yollarda yer yer top
lanan halk ve kaylülcr tarafın· 
dan ıclimlaamııtır. 

Vali Şükrii S&kmcn Siler 
Antakya'da Parti, Nalkevi he· 
yetlerile ticaret oda:ı erklnı 
ve kesif · bir halk tarafından 
karıılanmııtır. 

Vali otomobilden inmit Ye 
halkla beraber yaya yllrllyerek 
villyet konağına gitmiıtir. Va· 
lilerinia kendilerile beraber yaya 
yUrlldüğüun g6ren halk Yap· 
sın Cumhuriyet, Y aıaıın Milli 
Şef, Y aıasın Valimiz diye tid· 
detlc alkı,lamıılardır. 
Akıam belediye tarafından 

terefine bir ziyafet Yeril mit ve 
bu mnaaıebetle caddeler bay
raklarla snsleomiı ye gece ten· 
virat yapılmııtır. a .a. 

Vakıflar idaresinin büyük eseri 

Antalya kanah 
Vekilimiz tarafından Ziraat 

törenle 
Cumhuriyet bilkilmetinin va· 
luflar idaresi elile memleke· 
te kazandırdığı büyilk bayın· 
dırhk teıiılerioden Antalya 
kanalının küşat resmini yap· 
mak Ozere Ziraat Vekili 8. 
Mubliı Eıkmenin reisliği al-
hnda bir heyetin Antalyaya 
gittiiini • dunkn nilshamızda 

•j•nı haberi olarak ver· 
IDİftik. 

Bu eser, Toros eteklerinden 
den Antalya . ovaıına inen Çu
buk boğazının sonunda bulunan 
l<ırlrgöz menbalarındaki suyu 
A11talya ova11na indiren ve 28 
kiloaıetre uzunluğunda olan bir 
lctnıldır. Saniyede 4000 ton su 
leçiren bu büyiik kanal, Antal· 
Y• ıehrinden baıhyarak Kepez 
••rtlarına kadar uzanan sağı so-

Kızılay 
Ödemişe trenle bir gezi 

tertip etti 
. Şehrimiz Kızılay kurumu mev

:!llli11 3 ilncü bOyük gezisini ter· 
~p etmiı bulunmaktadır. Bu 

iiııctı gezi Ödemişe yapılacak, 
•e gezi treni Aydından yine 
~Ulllarteıi öğleden ıonra hare· 
et edecektir. 

d Gi eıiye iıtirak edenlerin Boz .. 
d' ve Gölcükten azami istifa· 

t 
tde bulunabilmtleri için gezi 
re · Ö ,, 11• demi,tea pazar gilnil 

tde.t 22 de Aydına hareket 
tcektir. 

l,,Ge~i için icap eden hazırlık· 
•ıı ıJunaline baılaamııbr, 

açılacak 
lu düı gayet geniı bir ıahada
ki Kuyucu Murad pafanın Yak· 
fettiği araziyi ıolayacaktır. Bu 
sahada 60,000 dinüm araziyi 
vakıflar idaresi bahçe haline 
getirecektir. 

Ba eserin laasrısigeti: 
Antalya toprakları, huıaıf 

iklim 9artları dolayııiyle 11cak 
memleketler nebatlan yetiıtir· 
miye en mOıait yerlerdir. Bu 
itibarla burada biikQmet, bir 
narenciye istasyonu kurmuıta. 
Vakıfların büzel tetebbıiyle ıu• 
lanacak, baylelikle verimi tama· 
miyle garanti albna alanacak 
olan bu 60 bin döaOmlOk mu• 
azzam saha içinde bütün ııcak 
memleketler nebatlannı yetiıtir
mek mlimkOn olacaktır. 

Sonu S Uncll aayfada 

Polis mektebi 
Mektebin mezunları Tak
ıim abidesine bir çelenk 

koydular 
lıtanbnl 19 - lıtanbul poliı 

mektebinin bu ıeaeki mezunları 
bugün Taksim abidesine bir 
çelenk koymuşlardır. 
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Kızılay başkanlığından 
Cemiyetimiz ~menfaatına ter

tip olunup keıidesi 20 temmuz 
939 gftnnne bırakılan eıya pi
yangoıuna ait biletlerimizin he
nüz tamamen tablmamıt oldu· 
j'undan ketideninin 17 aiuıtoı 
939 gftnllne tehiri y6oetim ku• 
rulunca kararlqtırılmıtbr. 

Samıun 19 - 16 Temmuz 
939 tarihinde Samsun ve bava-

liaine yafan tidditli yağmurlar· 
dan Forton, Med, YcıUırmak ve 
Kızılırmak nehirleri taımlf ve 
ıular etrafa yayılmıştır. 

Samsun·Bafra yolunu 20 inci 
kilometresindeki karğir k6pril 
•uların teıiriyle yıkılmııtır. 

Antalya 
KanaJın1n küşat 
resmini· yapacak 

Heyet Antalyaya vardı 
..... 

Antalya 19 - Evkaf umum 

mldOrlDğO tarafında" yaptınlan 
baraj ve ıu kanaliyle ziraat 
Yeklletince teıia edilen naren 
ciye ve ııcak ıklimler Debatatı 
iıtaıyouunun açılma törenini 
baıvekil do1'tor Refik Saydam 
namına yapacak olan ziraat 
vekili Mubliı Erkmenin riyase
tindeki heyet saat 17,30 da 
Antalyaya ıelmiı Te vali, til
men komutanı, mebus Raıih 

Kaplan, part~ balkevi heyetle· 
rile bir çok zevat tarafından 

yoldan karıılanmıthr. 

Şehir methalinde ayrıca iıtik 
bal meraıimi yapılmıtbr. 

Akıam belediye babçeıinde 

heyet ıerefine bir ziyafet ve-
rilmif tir~ a a 

·?ıtE--

Tarhan vapuru 
· lstanbula geldi 

lstanbul - 19 Alman tez· 
glhlarında int• edilen Tarhan 
vapuru bugiln ıaat 16 da lıtan• 
bula ıelmiıtir. Vapur Etrtıık 

tipindedir. a.a. 
~ 

Dahiliye Vekaletinin 
yerinde bir tamimi 

Dahiliye Vekiletinden vili· 
yetlere g6nderilen bir tamimde 
bundan aonra bilumum muame· 
llt ve mulıaberatta daire amir· 
leri veya yerlerine imzaya ıa
libiyettar zeyatın talıriratların 

altına konacak imzalarının Oze 
rine makine ile adlannmda ya• 

zılmaıı buuaunun muameliba 
aelimetl bakımından uıul itti .. 
baı eclilmeıl bildirilmiıtir~ 

1 

Kızıhrmak üç metre yllkıel· 
miftir. 

Tor kayOnde 1 ev kısmen ha· 
rap olmu,tur. Şimdiye kadar 
hir kadın bir erkek ve bir ço
cuk ceıedi buluamuıtur. 

Seylebzedelere yardım yapıl
maktadır. Samıun valisi yardım 
if leriae balha11a alakadar ol-
maktadır. a.a. 

Danzig 
Müstahkem mevki 

haline getirildi · 
Vartova 19 - Milstah1cem 

bir mevki haline getirilen Dan· 
z;sıte askeri hazırlıklar ıi.teıma· 
tik bir ıurette devam etmekte· 
dir. 

BiitOn Danzig mektepleri Al· 
ma11 kıt.ah tarafından isg•I 
edilmiştir. Don Danzigte topçu 
taliml,.ri yapılmıştır. 

BOynk binal&ra ve cıvar te• 
pelere tavyare defi toplan yer• 
le,ttrilmif ve ovalara ağır top
lar tabtye edil111istir. Btltlhı bu 
hare1cet mfhe'hb bir ilıtillf 
h•linde sehre Polonya tanfuı· 
dan yıtptlıııcak hir harrazu def 
ve 9a,.k1 Alm•u kıtalannın gel· 
mesini temin içindir. a.a. 

Evlenme 
Muamelatı parasız 

yapılacak 
12 Temuz 1939 taribirıde 

resmi R'"zete ile ne,ro}qnaa 
3686 ıayıh kanun muc, >İnce 
evlenme evrakı damga reşmio
den ve her diirlü harçtan m.aaf 
tutulmut olduğunda ı m .ı lsan· 
dıklarında mevcut evlenme ev
rak1nın malive vekiletiuce kıy
metaizlendirilerek nüfuı idare· 
aine teslim edileceği ve bu 
evrakın nüfus vukuat ilnıllha• 
berleri gibi evlenme memurla• 
rına parasız verileceği dahiliye 
vel<l1etinden vilayetlere tamim 
edilmiştir. 

Birinci sınıf evle"nıe cOzdan· 
larmın kıymeti 300, ikincinin 
100 ve OçUncünOn 10 kuruta 
lnditlm1ştir. 

Kauunua O~Oncü madde•t eY· 
lenme akitlerinin nl\fus idare· 
ıine ihbarını evlenme me~urla· 
raoa talıın 'l ettiğhdeıı e•lenme 
menıurlılrHu akaiıı icrasııu mU· 
teakıp ntlfus iduelerine g&tıde· 
receği evlenTDe ibbunl\me.t G
zerine nllfosca tescilleri yapıla· 

· caktır. 

Feci bir cinayet 
Bir Çoban bir köylüyu öldürdü 

--------------------~------Evvellci giln Sınırteke k3y0n
de hiç yüzllnden bir cinayet 
yapıfm•t zavall bir köylil tarla
ıında tabanca kurıaniyle &idil· 
r6Jmo,tor. 

Vaka su ,ekilde olmuştur. 
Sınırteke kövilnden idris Gil

ler tarlasında harman yapmağa 
batlımıı. 

Yine aynı lcayden Halil ve 
RDttOnün sürtilerini gütmek için 
tuttukları iki çoban 'koyunlan 
hu tarlada otlatmağa getirmiı· 
ler. 

ldri~ bir glln evvel kendilerine, 
- Ben bu hrlada bir buçuk 

' 
ay harın•n kovac1ğ1!'D, Binaen· 
atevlı ke'ldi hayvanlarımı otla .. 
tatac11ğım Silrüyil baıka yerde 
otlatın demiş. 

Fakat •aka ~tıntı ·.k,a-nı 
tarlasına gidet1 idris ıflrüyil ve 
çobanhrı orada bulunca; 

- Yahu ben size buuraıı 
bana lizıd' demedim mi, çıkarın 
koyunlarınızı. Diye üzerlerine 
doğru gitmis. Bunu gören ço
banlardan ya11ıca11 tabancaıını 
çekerek. 

- Si>kulma yakarım. demtı. 
leriı de. 

Sonu 3 üncü ıayfada . 
Halkevi Başkanlığından : 

Hatayın Kurtuluş bayramı kutlulma 
proğramıdır 

1 - 23/7 /939 Pazar gOnii 
Hatayın kurtuluJ bayramıdır. 
O gün belediye, parti ve bal
kevi binaları bayraklar la dooa
tılacak akşamıda tenvir edile· 
cektir. Halbımızında mağaza, 
dükkin ve evltrini slbl~mele· 
ri ve donatmaları temenni o
lunur. 

2 - Saat yedide ıpor tubeıi 
tarafından Çine çayına bir bi· 
siklet gezisi yapılacaktır. 

3 - Saat 10 da hapishane 
okuma kursunda yelifenlerin 
ıahadetnameleri daiıblacaktar. .. . 

4 - Saat 16 da Halkevi 
Hop ırlörlerilc musik kooaeri ve
rilecektir. 

Program: 
1 - Kızıl bulutlar V alı. 
2 - Fuartango 
3 - Fımoza tango. 
4 - Mallı ,atkı. 
S - Saat 19 da Hoparl6r· 

lerle ( Hatay ) hakkında Bir 
konferans verilecektir, 

6 - Saat 21 de HılkeTİ 
sosyal yardım şubesi tarafu>d11a 
Oıduevinde bir iarrdenparti 
tertip olunacakbr. 
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Kög tetkikleri : 

Maarif Şurası açılırken 

Köylünün dilekleri 
-2-

1 - Köy ziraat orta okulla· 
rı {elverişli olan mıntakalarda) 

meseli Bozdoğanda, Nazillide, 
Aydında. 

2 - Fabrika kurulan yerler· 
de, mütehassıs eleman yetiştir· 
mek üzere, k&ylü çoculdarı bu 
çahşma branşt üzerinde işlemek 
için sanat okulları açmak, 

3 - Kömür sanayiine gerek· 
Ji elemanı yetiştirmek için: ma 
den küçük okulları açmak. 

Ben bu günkü yazımda, bil
hassa köy ziraat orta okulu 
Dzerinde durmak istiyorum. 

Yarıoki yazımda tebarüz et· 
tirileceği üzere, Bozdoğanda 
halk kendi vasıta ve gözüyle 
bir orta okul yapmak kararını 
almıştır. Her baba, oğluna biç 
olmazsa orta okul tahsili ver• 
mek arzusunu ta~ımaktadır. Fa 
kat nihayet orta okullar bu 
günkü · durumlarına nazaran, 
liselere elverişli &ğrenci yetiş· 
tirmektedir. Bunların, liseye gi · 
demiyenleri hayata atıldıkların· 
da, havat için elzem bilgileri 
haiz olmadıkları için, hayata 
elveriıli eleman yetiştiren ve 
iş 'ahasına giren meseli: tica· 
ret orta okulu blebeleriyle kar 
ıılaşınca, onlar kadar muvaffak 
olmamaktadar. Bu günkü, öğre· 
tim sistemimiz, hayata, pratik 
adamdan ziyade teorik nazari 
bilgileriyle mücehhez adam ye· 
tiştirmelltedir. . But un, köy ve 
köylü bakımından ifadesi köye 
parazit adam sokmasıdır. Mu· 
hitioi ve muhitindeki kendi ya· 
kınlarını bile beğeomiyen bir 
tip. Hakkı var; çünki o, şehrin 
orta okulunda, arkadaılanmn 
ve öğretmenlerinin tesiri altın· 
da şehirlileşti. Yaşama hakkın· 
da dütüncesi, hu feyi şehirli 
oldu. Beğenmemesi tabiidir. 

Her günkü görgülerimizden 
bir ikisinin arneğini vermekle 
mevzuu muşahbas bir hale ge 
tirmek mümkündür. 

- Çok çalışkan bir unsur 
olup göçebe ve göçmen bir hal 
den bağlı bir hale, orman ka
nununun icabı, gelen ve tahta· 
cılı~la hayatlarım kazanıp şim· 
di bölgemizin en çalı7kan zira · 
atci unsuru olan Alamut köyün
den yetişen ve halen askerliği 
ni çavuşlukla yapan .. Köye izin 
li geldi. Köyde iki gün kalma· 
dan döndü. veya kaçtı gitti? 

- Sabep gayet basit: Asker
liğini izmirde yapıyor . Oranın 
kendi görüşüne ve teşekkül 
eden yeni zihniyetine göre ya
ıanacak yer olduğunu aolamHt 
ve yetiştiği köyün basit yaşayı
ıına iki gün olsun tahammül 
edemez hale gelmesidir. 

Bundan çıkan netice: 
Köy çevresi içinde, köyünde 

aşıcılık, modern arıcılık, tavuk· 
çuluk, tavşancılık bilir, hayvan 
bakımı, köy itleri üzerinde bil
gi sahibi, ziraat aletlerini kul
lanmasını bilir, traktör selektür 
harman makinesinin ufak onar· 
malarını yapabilir ve bu bilgi· 
feri teorik ve pratik bir şekil· 
de öğretir tam köycü orta o-

kullar karmak. 
Kazaların köy ıçın uğraşır 

memur kadrosunda çalışır ele· 
maolariyle el ve kafa birliği 
yapacak olan bayle bir mtles
sese, bu günün orta okulundan 
daha ziyade ihtiyaçlarımızı kar· 
tılar. Köyün bilıili adama olan 
şiddetli ihtiyacını temin eder, 
köy çocuklarının k<Srpe dimağ
larım, hayatında hiç de fayda· 
lanmadığı bir takım kuru naza· 
riyd!l dayanan bilgilerle yor
maz yıpratmaz. 

ikinci mesele, çocuklarımızın 
kazalardaki kay orta okullarında 
yetiştirilmesini temin eden köy 
ilk okullarına verilecek karak· 
terdir. Bu günkü eğitmenli 
okullarımız, bir az daha takvi· 
ye edilmeLle maksat hasıl olur. 

Üçftncil mesele: Çocuklarımı
zın okula başlama yaşı: 

Şehirden ayrı olmalı. Hiç ol
mazsa, lcay ilk okuluna 9 ya· 
tında başlamalı. Burad~n üç 
veya beş yılda çıkan bir &ğren 
ci vakti elverişli ise kaza Zira· 
at orta okuluna 12-14yafında 

girmelidir. Gitmiyeuler. köy 
ilk okulunda aldıkları pratik 
bilgilerden istifade edebilmeli· 
dir. 

Kaza ziraat orta okulları, 
ağretim ve eğitim sistemi itiba 
riyle, gaye olan köye mütabas· 
ııı çiftçi veya müstahsil .. yetiş· 
tirmek, hali ve vakti iyi olan· 
farının, bunu takip etmeıi ge· 
reken k8y ziraat liselerine, zi · 

raat fakültelerine girebilmeleri
ni veya bayata atıldığı takdirde 
kendi kendioe yaıayabilir bir 
karaktere ıabip kılmahdır. 

Bu mevzu üzerinde bölgemiz· 
deki bütün k&ycüleri, düşUnce· 
ferini münalcaıa ıahasına koy· 
malarını rica edersem bu, bey · 
bude ve yazık bir şey olınaz. 

-~ 

Halk evi 
Başkanlığından 

24 temmuz 939 pazartesi 
Lozan günü kutlulatl'a 

programıdır. 

1) 24/VII/939 pazartesi günü 
Loıa n zaferi o in yıldönümildur. 
O güaUn ıerefine belediye, par
ti ve halkevi binaları bayrak· 
larla süslenecek akşam tenvir 
edilecektir. Halkımı~ın da ma · 
za, dükkia ve evlerini ıüıleme· 
leri ve tenvir etmelerini temen
ui ederiz, 

2) Saat 21 de Halkevi tara· 
ıasında bir toplantı yapılacak· 
tir. 

Toplantı programı 

A) istiklal martı 
B) Konf eranı (Lozan) 
C) Müzik konseri : 

Tuna dalgaları 
Acem tango 
Siyah göıler 
Milli• farkı 

• 

3) Bu prorram davetiye 
rinedir. 

ye- : 
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Nazilli Halkevinde 
Celil Eğriboz gecesi 

Evelki akşam saat 21 de ıNa·· 
zilli Halkevi, pamuk ıslah iı
tasyonunun müessisi ve ilk mQ .. 
dilrU merhum Celil liribozun 
alümilnfin birinci yıl dönllmüaii 
kutlulamıştır. 

Celil . Eğriboı, tesis ve 
bütün teşkilitile tevsi ettiği 
pamuk ıslah istayonundan birin
cisini ilk d fa 1925 yılında A
danada, ikincisini 1933 yılında 
Nazillide tesis etmekle, memle
ketin en mühim varidat men
balarından biri olan pamukçuluk 
itinde en büyük imil ol~ak 
kudretini göstere bilmişti. _ 

Halkalı ziraat mektebinden 
mezun olan ve Amerikada sulu 
ve susuz pamuk ziraati ihtisası 

tahsil eden Celil lğriboz, Ana· 
do1unun muhtelif ziraat mınta
kalarında gerek şehsan ve ~e
rek devlet memuru olarak al· 
dığı vazifelerde kendini yalnız 
intisap ettiği ve muvaffak olma 
OlkOıünii ideal edindiği ziraat 
işlerimizde bırakmamış memleke-
tin sütçülllk gibi diğer mühim 
bir varidat menbaının mükem-
mel bir bilgi ile yer almasıaa da 
çalışmış ve muvaffak olmuıtur. 

1933 yılın.da vilayetimizin de
ierli bir kazası olan Nazillide 
teıis ettiii pamuk ıslah istaı· 

yonunun bu günkü bale gele 
bilmesine daha çok evvellerden 
esaslı ve sarsılmaz bir temel 
hazırlamıştı. 

1937 yıluun temuznnda vazi· 
fesi başında ve bihakkın ifa 
ettiği pamuk ıslah istaıyonumu
zun müdürü ııfatile 47 ya,ında 
bayata gözlerini yuman Celil 
lğriboz, sağlığında ( pamukçu· 
luk ) hakkında hakikaten mu· 
bitin pamuk müstaıillerince bil
yük bir değer taşıyan bir kitap 
telifine başlamışsa da 6mrü ken
disioe yar olmamış eser maatte
essüf yarım kamıştır. 

Bu eserin haşerat riıiicadele 
istasyonu müdürü ve iyi bir 
ziraatçi olan kardeıi, Nibet Eğ
riboz tarafından tamamlanacağı 
ıöylenmekte ve temenni edit
mektedr. 

Celil Eğribozun ölümilniln yıl 
dönümü onun değerioe hakika
ten bir nazire olmuş ve büyük 
bir alika, kalabalık bir zllmre 
tarafından merhuma ait batıra• 
lar huşu ile dinlenilmiş ve ken· 
disi için yazılan şiirler okun· 
muştur. • 

Bütün Nazilli ha' kı klymetli 
ziraatçi ve idare adamı olan 
Celil Eğribozun kendisine tabsiı 
edilen bu gece ile içli bir mu· 
babbet ve sevgi ile alakadar 
olmuştur. 

-~-

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor ıubemiz tarafından 23 
temmuz 939 pazar günü Çine 
çayına kadar bir bisiklet gezisi 
tertip olunmuştur. 

Bu geziye herkes bisikleti ile 
iıtirak edebilir. Toplantı yeri 
Halkevi, hareket saatı sabah 
yedidir. . 

Kafileye spor komitesinden 
B. Mustafa lber baıkanlık ede
cek tir. 

Geziye iştirak edenlerin ka
file batkanının talimatına uy7 
guıı har.eketleri geziye ittirak 
edenlerden beklenir. 

IATI ı Hl 

Çineye doğru 
-2-

Kazanın ıiriş noktası, böyle· 
cc bir müddet uzayıp gittikten 
ıonra yetitmesinde mesai 1ar
fedildiği muhakkak olan ağaç
ların gölgelediği ana caddenin 
sai tarafına raıtlıyan harap bir 
cami benim gibi emin oluyo
rum ki bir çok yolcuların ve 
görficülerin de içini ürpertiyor. 

Bütün divarları mail inhidam 
olan bu cami artık 11valarını da 
dökmeğe ve kendisini yavaı 
yavaş bırakmağa baılamışhr. 
Bu cami Çinenin en çok itliyen 
ve gftaün bet vaktinde pek çok 
yurddaşları içerisine alan mer
kezi bir vaziyet arzetmektedir. 

Bence ibadet edilen mahal, 
ibadet edenlerin ruhlarına buşü • ile karıımış bir inşirah vere-
bilmelidir. Yokıa bu şekilde 
harap bir binanın içerisinde ya
pılan ibadet, her halde korku 
ile karışık bir üzüntll vermek
ten başka bir ıey yapamıya · 
caktır. 

Sıvaları dök6leD, çatııı ve 
umumi vaziyeti artık tamir ka· 
bul etmiyectk hale gelen, du· 
varları en küçük sarsıntıya bile 
tabammill g6ıtermiyecek olan 
bir camide huşu ile karışık bir 
intirab ve fÖnül huzuru hisset· 
meğe bilmem imkan var mıdır? 

· Sonradan duyduğuma göre 
bu cami, vakıflar idaresine ait· 
miş. Gerek Çiae belediyesinin 
ve gerek Çine h.allundan bazı
larınıa vakıflar mali olan; bu 
camiin tamir değil, yıktırılıp ye
niden yapılması hususundaki 
kaymakamlığa vaki müracaat 
ları, kaymakamlık tarafından da 
vakıflar mDdürl 1ğü vasıtasile 
vakıflar umum müdürlüğüne 
yapılan tebliğler semeresiz kal
mıf. Sebepte, Çine için mevzu 
babs olan imar planı imiş. 

Fakat yine deniliyor ki; imar 
plinı biİe mevzubabs olsa, biz 
camiimiıi gene onun ıimdiki 
bulunduğu yere inşa edebilece
ğiz. Cami için baıka arsa gös
termekliğimize imkan yoktur. 
Binaenaleyh atiyen vukuu muh 
temel büyük bir tehlikeyi şim
diden 6nlemek, daha isabetli 
bir battı hareket olmaz mı ? 

Bir sefer de 50 - 60 yurttaşın 
ibadet ettiği Çinenin bu bir tek 
camiioio ( merkezi vaziyette 
bulunması da gözönüoe alınarak) 
biran evvel yıkılıp yeniden in· 
ıasına başlanmaıı ve vakıflar 
umum müdürlüğünün de bu dile
ğe yar olması, her halde kuv
vetle umduğumuz ve bunda asla 
tereddüt etmiyeceğimiz yakın 
bir at air ~anırım. 

- Enver Demirag -
hatap eden ve genlı mikyaıta 
birer malary.a fabrikası kalinde 
olan g61 kurutulmut asırlardır; 
temiz ve dinç bir vUcuda ariı 

olan bu müzmin yara devletiD 
hazık eli ve kudretiyle aeıter· 
leomif, oyulup atılmııbr. 

Bundan ba,ka kaıabaaın g6· 
ze çarpması lizım gelen mOeı· 

ıese ve kurumlan, iyi baıartlar 
neticeıi olarak kendisini tema .. 
yüz ettirebilen bir gDzellik gör 
termeğe başlamııtır. 

Memlekette spor, Çine g~nç· 
liğioin dürüst hareketi ve ahenk 
li çalııması ile idame ve inkiıaf 
ettirilmektedir, Yalnız, akıam· 
ları kazan1n en orijinal hir me · 
sire yeri olan kırdaki futbol 
sabası dikenli ve teıviyesiz bir 
manzara arzetmektedir. 

Ben buruda Çine ıpor genç
liği adına onlara iyi bir ıaha 
hazırlanmasını ve yahut eldeki 
ıahaoın az masrafla iyi bir ha· 
le getirilmesini dileyecejim. Bu 
dileğin de gerek Çine halkevi 
ve gerek belediyeıi tarafındaD 
mllmkün olan her ıeyin yapıl• 
maaiylc yerine getirecetiae 
emin bulunuyoru~. 

Kaza yakın bir ati de elek· 
triğe de kavuıacaktır. Elektrik 
tesisatının şimdiye kadar uza" 
meıına sebep belediyenin kaza .. 
ya daimi ceryan verebilmeıl 
yolarıaı araıtırmakta olmaııdır· 
Öğrendiğime göre bu yollar" 

da balunmuş ve belediye bir 
ıirketle antant kalmııtır. Ha· 
ıırlanan proje mukavele ve 
ıartnameler nafıa vekiletiaio 
tasdikine arı ve beledi" 
yeler bankasından miktarı kifi 
para istikraz edilmittir. .. 

Çine Halkevi son gllnlerd• 
yeni, mühim ve içtimai bir eıet 
meydana getirmeğe hazırlall" 

1 makta ve bu it için tetebbQıe 
giriımektedir. 

Bu hayırlı ve mühim iş, Çine" 
ye halkevi tarafından yap1lacalı 

1 olan oparlor teıiıatıdır. 
Öğrendiğime göre halkevi "' 

ı parti başkanlarının elele "' 
İ başbaşa vcrmclerile girişilen bO l teıebbüs pek yakında kuvedell 

1 
file çıkacak ve Çinenin mubte" 
lif 3 semtine Hoparlör konar•" 
milli, mahalli, her dilrlll aef'1' 
yat yapılacaktır. 

Hulasa edilecek olursa Çio~ 

Çinenin çok temiz olan cad
delerinin biri üzerinde ve kaza
nın giriş noktasının ortalarına 
rastlıyan bu harap cami için, 
yazılacak ve s6ylenecek, onun 1 
yıktırılmasından başka ıöı ve ı 
cümle olmasa gerek. ı 

' son yıllar içerisinde ati için i1' 
ve hayırlı bir çalışma ve yarıl' 
ma programı bazırlamaktadıt• 
Hazırlanan bu programın be; 
maddesinin ayrı ayrı ve la)'1 • 

olduğu ıekilde tatbik edilecet' 
ni umuyor ve bekliyoruz. 

==~~-=-=-=-=---~~ 

Esl(i bale na:aran ,.Çine göz· ı 
fere daha parlak ve temiz bir l 
çehre aksettirmekte, dimağlara , 
daha ıamimi ve canlı intibalar, 
hoşa gider tablolar nakşadebil
mektedir. Ezcümle belki asırlar· 
dan beri ka.za neslinin dalağını 
titirip onları sıtma afetine mu· 

Alay. 37. Sa. Al. 
komisyonundan: , 

Aydın birliğinin ihtiyacı iç•: 
alınacak 42,000 kilo samao t 
Ag· ustoı 939 Cuma gilnli ,-• ., .. 
15 te alay satın alma ko1P1 ,,, 
yonuoca açık ekıilsme yap• , 
caktır. Tahmin bedeli 840 l~~. 
dır. ilk teminatı 63 lir• 

1
, 

Şartn~mesi . ~er gün ko~i•1:: .. 
da gorülebıhr. lsteklilertD 111 
nuni vesikalariyle birlikte be 
ıaatta komisyona 1ıelmeletİ· 
2~25 - 29-3 U4 
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Tunceli kanunu 
TOrklye cumhuriyeti dıı ıiya· 

letinde ne kadar vazilı ve sa· 
"iaıt ise, iç siyasetinde de o 
kadar 1abit ve azimlidir. Zaten 
devleti bayle bir taksim ile mil· 
tılea etmek bile doğru değildir. 
O, aynlıı kabul etmiyen bir 
lr&ldOr. içten en geniı mAnasiy· 
le kuvetli olan bir devlet dıı 
llOnasebdlerinde de kuvetlidir. 
Birbirine karıı tesir ue akıite
•lri olan devlet kuvvetini bu 
tarzda bir takıime tibi tutmak 
j .. litenin ltetkikini iyice kolay· 
attırabilmek içindir. 

Türkiye cumhuriyeti yurdun 
laer tarafında devlet nüfuz ve 
•uvetini ve kanun hlkimiyetini 
1Yıai derecede lıiHettirmeği ve 
•atandaılara huzur ve emniyetin 
1llaıetlerini her tarafta ayni ıe· 
lcilde tevzi eylemeği ötedeoberi t 
Ualıde aaymııtır. Bu zihniyet için
de yürDyen devletin karıııında 
Dersim gibi zaman zaman bu 
••rekete engel olmak istiyen 
hı,. aıania kalamazdı. Türkiyede 
bilttııı vatındaılar kanunların 
•erditi serbesti içinde hareket 
ederler. Çalııma ve iı serbest
liii de ayni hudutlarla mukay
!•lt'r. Haydutluk ve ıekavet 
ile kazanmak deni bu memle
lrette artık kati surette tarihe 
lıarıfmıı bir efsanedir. lıte llç 
Yal ance Tunceli kanunu ile baı· 
layan katı icraat bunun için ya• 
Pdoıııtır. Her ıeyde olduğu gi· 
bi bntnn bu ifleri yapa• ken 
CQaıburiyet rejiminin en sar11I· 
lllaz hedefi geçen ~iln ıayıu Da
lailiye Vekili Faik Ôztrak'ın mil· 
let ktırailsOnden çok kati bir li
._nla izah ettiği gibi, yaptıiı 
itlerin geçici değil, " Müstakar, 
claiaıt ve asla bozulmıyacak olan 
llizam ve asayiıin ebediyen tak· 
tiri " dir. Bu maksada vasıl ol
lllak için hiikümetin Gç yıl daha 
lunceli kanununun meriyette 
lcalaıaıı hakkındaki talebi mec· 
liıin umumi taıvibi ve alkııla • 
'İYle kabul edilmiştir. HOkümet 

baıladığı [ve hatti ikmal ettiil 
iıllhatı temelleştirmek ve ona 
ebedi bir vasıf verebilmek için 
kanunun üç yıl daha devamını 
lüzumlu ve faydalı g&rmüıtür. 

Tunceli kanununun devletimi· 
zin takip ettiii ıisteme göre ol• 

1 
dukça tiddetli bükümleri vardır. 
Fak at bu devletin temelleri re· 
alizm zihniyeti içinde ablmıf ve 
tOrk inkılibı bu temiz ve ıami· 
mi hareketin ifadesi olduğu için 
Tunceli vilayetimizde elbette 
baıka tnrlil hareket edebilmek 
mUmkün deiildi ve oradaki kri· 
ıi söndürmek için onun bilnye· 
ıine mutabık tedbirlerle hareket 
etmek kadar tabii bir ıey ola
mazdı. Her derde kendi cinsin· 
den bir deva ile mukabele et· 
niek çok eski zamanlardan beri 
malüm olan bir ıeydir. Bu ka· 
nunun tatbiki ile mUkellef olan
lar tam bir devlet ıiar ve hay· 
siydiyle kendilerine ytıkletilen 
bUyllk ve tarihi mesuliyeti da
ima göz öoilnde tutarak hare· 
ket etmitler ve tedbirlerini da· 
ima ölçillil olarak ıiddeti mem· 
leketin yUksek menfaatlerinin 
emrettiği ;hususlarda vaziyetin 
icabınll göre derece ile kullan· 
mıılard •r. Tunceli villyeti bu· 
gün tam ve normal bir çehre 
arzetmeğe batlamı' ise bunda 
en büyüğllnden en kilç6ğüne 

kadar devlet memurlarının bil· 
yilk bir iftihar lıisaelcri vardır . 
Ayoi zamanda bayle bilytık bir 
salahiyet içinde çalııan adam 
ların her ıeyi milli ve yüksek 
menfaat lile ölçerek makineyi 
arzu edilen bir istikamet içinde 
ıevkedebilmeleri mahareti, her 
millete nasip olmıyan bir k•ymet 
ve kabiliyettir. Bu ancak büyllk 
hilkatte ve asil kumafta yara• 
hlmq milletlerin kirıdır. Mec
lisin son gilnlerinde ıayın Da
hiliye vekilini bu meıeleler tıs
tünde dinlerken göğüslerimiz 
gurur ve iftiharla bir daha ka-. 
bardı. 

N. A. Küçüka 

Vakıflar idaresinin büyük eseri 

Antalya kanah 
Ba9tarafı 1 lcl Hyfada 

Vakıflar idiresi timdiden di
kilaıek Ozere yüz binlerce limon, 
Portakal ve mandalin fidanları 
hazırlamıotır. Ayrıca buıusi bir 
~•litede 260 bin zeytin a,ılan
lllııtır. 

Bu arada bilhassa burma ve 
llluz gib;, bu ıabada yetiıtirilme 
tecrübeleri muvaffakiyetle ne-

ticelenmiı olan maddelerden 
teniı 6lçiide istihsal yapılması 
llıihnk&n olacaktır. 

Eıkiden dünyanın belli batlı 
ıeytin mıotakalarından olan 
~lltalya tabiileri, vakıflar idare-

•i11hı ıu divaıını halleden bir 
••eriyle Akdeniz kıyılarında 
Yeniden bir ana madde olarak 
~~raların ıakinlerine verimli 
ır iı mevzuu olacektır. idare 

fenni zeytincilik için bütün ba
ıırlıldarını yamııtı. 

Ucuz t1e bol enerji: 
Saniyede dart bin ton gibi 

llıtıaızam bir su miktarı geçi· 
ren lcanahn Kepez sırtlarından 
0 •aya indiii noktadada yaptıtı 

ıukutlar binlerce beygir kuvve
tindedir. Buradan kolay bir te
sisle elektrik iıtihaali kabil ola· 
cağından ve elde edilen enerji 
bol ve ucuz olduğundan bu nok
tada çeıitli fabrikalar kurmak 

mümkOn olacaktır. Bir taraftan 
da Antalya ıehri bu enerjiyi 
çok ucuz olarak istiblik ede· 

cektir. Kepez sırtlarında suyun 
kuvvetini kırmak için 92 ıntun 
inıa edilmiıtir. 

Bu kanal cumhuriyet devrin
de inıa edilenlerin hemen he
men en bUyüğü ve geniı kutur· 
da olanıdır. Vakıflar idaresi, 
bilhasa ıon senelerde memle

ketin bayındırlığı emrine haıret
tiği ıuurlu ve plinlı mesaisiyle 
yurda yeni ve güzel bir eaerll 
daha kazandırmıı olmaktadır. 
Bir taraftan dedelerimizin ya
digirı olan kıymetli milli eıer· 
leri, gelecek nesillere sağlam 
ve ayakta olarak devretmek 
yolunda takdir değer bir baıarı 
gösteren idare, diier taraftan, 
bunlar arasında modern teıiıler 

p illi 

Feci bir cinkyet 
....... . 

Bia çoban bir köylüyü 
öldürdü 

-·· 
Bat tarafa blrlDcl .. hlf~• 

- Ben ı1zi öldürecek deği
lim, Çıkann tarlamdan kayun· 
ları diye koyunlara doğru Uer· 
lemif. Bunun Uzerlne çoban ta
rbanc ile ateı etmif. Silila kar• 
ıdandığını gören idris hemen 

rerisin q-eriye dönmu, iıe de çoban 
ikinci bir kurıun daha atarak 
fdriıi arkasından yaralamıtbr. 

Yakadan haberdar edilen 
lncirliova jandarmamaıu derhal 
vaka mahalline yetişmiıler ve 
yaralıyı bir otomobile koyarak 
evveli lncirliovaya sonra da 
gece saat ikide memleket bas· 
tabanesine teslim etmişlerdir. 

Yaralıya ertesi günil ameli
yat yayılmıı ise de kurtarılama· 
mıı ve sah günii aktamı kaldı
rıldığı hususi hastahanede öl· 
mftıtür. 

Talatikata müddeiumumilik va
ziyed etmit olup katil ile arka
daşı da zabıtaca tiddetle aran
maktadır. ... ................ 

Koçarlı mektubu 
Koçarlı ( Hususi ) - Şir in, 

.ımabıuldar bir nahiyemiz olan 
Koçrh, günden a-üne güzelleş · 
mekte, günden l güne ilerle
mektedir. 

Feyizli toprakları, çalııkan 
halkı ile öğilnmeye bak kaza· 
nan Koçarlımız, kıymetli bir 
nahiye müdOrtınOn idareseinde; 
gerek aıayiı, gere intizam, ge
rek refah busu!'unda hakikaten 
takdire tayan bir nahiyedir. 

Nahiye mOdtırii B. Osman, 
geceli gündüzlü mesaısı ve 
idari, içtimai icraat başarıla· 

riyle muvaffak bir idare adamı 
olduğunu isbat ettiği gibi, hal
ka da kendisini çok aevdirmit 
muhitte derin bir sevgi ve hür
met halesi kazanmıştır. 

Son zamanlarda Koçarlı suyu 
muntazam ve yeni borularla ve 
fenni bir ıekilde tesisat yapılmak 
auretiyle ıslah edilmiı, kasaba· 
nın imarı hususunda çalııılmak ... 
ta bulunulmuıtur. 

Değerli nahiye roüdürümüzü 
tebrik eder, güzel Koçarlıya 
saadetler dileriz .. 

Aydın Vilayet Daimi 
encümeninden : 

Hastanenin 939 mali yılına 
ait 341 lira muhammen bedelli 
Matbu evrakı 21171930 tarihli 
perşembe günü saat on beıte 
ihale edilmek üzere 20 gün mlld
detle eksiltmeye konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
akçalarile sözü geçen gün en
cümene ve fazla malumat almak 
isteyenlerin her giin encümen 
kalemine mUracaatları ilin olu-
nur. 

2 9 16 20 (76) 

istiyenlerin bu ihtiyaçlarını kar
ıılıyarak o muhitlerdeki vatan
daıl ar için yeni ve milıbet iı 
imkinları yaratmaktadır. Böyle
likle vakıf içinde mündemiç ba· 
yır mefhumu, en wnzel tatbik 
ıeblini bulmaktadır. 

Kanalın Antalyaya yakın o· 
lan kısmı, 11k çamlıklar ara•'..Jı· 
dan geçmektedir ve b'-'ralar 
ıehrin çok beğenilen ~~~ir~ 
yerleri olmuttur. · 

1 RADYO 1 
PERŞENBE 2017 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
12.30 Proi'ram. 
12.35 Türk müziki 
1 - Kemençe takıimi 
2 - Neyzea Burhan • Suzi· 

nak şarkı· Hayli demdir. 
3 - Ahmed Raıim • Suzinak 

farkı • Gel seninle. 
4 - Arif bey • Suzinak ıar~ 

kı • Atkınla yanmaktadır. . 
S - Arif bey·Suziaak ıarkı· 

Bir nigAbınla kapıldım. 
6 - Ar.f bey - Suzinak ıaz 

ıemaiıi. 

13 00 Meınleket eaat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik {Karııık prog· 
ram • Pi. ) 

19.00 Program. 
19.0S Müzik ( Millöcker • fa. 

kir talebe operetinden botpuri· 
Pi.) 

19.15 Turk mOziği (Fasıl be· 
yeti ), 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajanı Ye meteoroloji haberleri. 

20 15 Konuıma ( ziraat saati) 
20.30 Türk Milziği. 
1 - Rast peırevi. 
2 - Abdi efendi • Rast ıar

kı - Senin aşkınla çik oldum. 
3 - Faik bey· Rast farkı 

Bir dame dilıiirdll beni. 
4 - Faik bey - Kanun tak

timi. 

S - Lutfu bey • Hicazkiar 
ıarkı - San noldu gönül. 
6 - Arif bey Hicaz kir ·far

kı • Açıl ey goncai sadberk. 
7 - Acemkürdi ıarkı - Bir 

vefasız yare düıtüm . 
8 - Şemseddin Ziya • Hicaz 

ıarkı • Kim görsa eeni. 
9 - Selihattin Pınar - Hi

caz tarkı-Zızlayan kalbimi ıev. 
10 - Halk türkü~ü • Aıam 

olur kervan iner. 
21.10 Konuşma ( Makoninin 

ölümünün senei devriyesi mü· 

nasebetiyle ) (Fuat Mllnir tar-a 
fm'dan ). 

21.25 Neıeli plaklar - R. 
21.30 Müzık (Şen ıolo · Sop

rano Şadan Candar tarafından) 
21.45 Müzik ( Opera aryala

n • Pi. ). 
22.00 Müzik (Küçük orkeıtra. 

Şef: Necip Atkın ). 
1 - J. Strausa - Cenup çi

çekleri. 

3 - Rimıky • Korsakow -
Sadko operasından düğün far· 
k111. 

4 - Niemann Çarliıton dans 
5 - Maurice - Dudaklarım 

operetinden (potpuri). 
6 - Eduard künneke .. Mai 

elbiseli bemıireler operetinden 
mars· ar. Final. 

7 - Tscbaikowıky • Kanzo
netta ( Keman için konserto ). 

8 - Paul Lincke · Darılma 
( fantezi ) 

9 - Offenbach - Musette 
( 17 inci asır danı havası ) 

10 - Paul Lin~ke • Mizahi 
marı 

23.00 Soa ajanı haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kambiyo· 
nukut boraaıı ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband·PJ.) 
23.55 24 Yarın ki prorram. 

1eı .• 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Koçarlı nahiyesinin halil bey 
li köyünde köyJ içi mevkiindo 
ıarkan ali uıta garben baı meh 
met ıimalen tarik ceauben ev· 
kaf zeytinliği ile çevrili ve ak· 
pınar kayüniln köy içi mevkiin· 
de ıarkan hacı bezu; vere.esi 
ve dere garben hacı kızı emine 
timalen tarikiam ccnuben hacı 
bezaz veresesi ve kuru ibrahim 
karısı ile çevrili ve halilbeyli 
köyDnlin sı.lu dere mevkiinde 
ıarkan tarik garben topal arap 
zeytinliği şimalen evkaf cenu· 
ben tekerci hilseyin ile çevrili 
ve keza halilbeyli köyilatın kı· 
zıldere mevkiinde şarkan ko· 
çarhdan ıtıkrü vere, esi garbea 
dere ıimalen bezaz molla basan 
cenuben şllkrü varisj ile çev• 
rili ve keza balilbeyli köyünün 
salamatta mevkiinde 4 tarafı 
evkaf zeytinliği ile Çf vrili ve 
yine mezkur köyün beylik içi 
mevkiinde şarkan küçük basan 
garben bacı kırı vere ;eıi şima· 
len dere ile çevrili zeytinlikler 
öoerce meh:net kızı aııiyenio 
ceddinden kalmak su.,.etiyle 60 
70 senedcnberi tasarrufunda 
iken 932 yılında koc1tKı2 6lmc · 
siyle varisi kızı batice ile ken· 
disinden önce ölen oğlu muıta• 
fanın kızları f adime \fC ha ticeye 
kalarak ha ticenin dr. 933 yıhn • 
da 6lmesiyle variıi kendisinden 
evvel ölen oğlan kardatı mus· 
tafanın kızları fadime ve hati· 
ceye kaldı~ı k6ytınden getirı l .:n 
tasdikli ilmühaberden anlaşıl
mıthr. Senetsiz ta1arrufat ah· 
klmına tevfikan köyde ve ga-
ıete ile ilin tarihinden itibaren 
15 gün sonra mahalline ciheti 
bısarrufunun tahkiki için memur 
gönderilecektir . 

Bu zeytinliklerde bir hakkı 
mülkiyet iddiasında olanlar var· 
sa o giın yerinde bulunacak o· 
lan memuara veyahut 1341 fiı 
sayısiyle muhafızlağa muracaatı 
bildirilir. 110 

Çine Tapu Sicil Me
murluğundan : 

Çinenin 86lüntü köyü sınırın .. 
da Musluk gediği mevkiinde 
doğusu : dereliden Mehmet Emin 
veresesi. Batısı : İsmail ve Ali 
veresesi. kuzeyi : Çobansah mu· 
harrem çavuf ve karadeli M~':; .. 
med oğlu lsmail ye ~ ::. vereıe.: 
si. Güneyi : P

4
"jak içeri oğlu 

Mebmed ve Köse Mehmet oğlu 
Mus~tıfa ive Mehmet Emin ve
resesi zeytinlikleri ile çevrili 
elli bet dekar ve 485 M2. mik
tarındaki dokuz yüz ağaçlı zey· 
tiolik esasen m~nteşa tarafla· 
randa oturan Yörük aıiretinden 
(Hacı) göle: nam şahıstan 1324 
yılından daha evvel Balüntüden 
lbrahim karamana satılmasından 
timdiye kadar karamanın niza· 
sız tasarrufunda bulunduğu tah· 
kikattan anlaşıldı. Tapu komi'J· 
yoou da karamanın tasarrufunu 
tasdik etti. GögOn oturak yeri 
bilinemediğinden ftebliğat yapı· 
lamadı; bu ıe ytinlikle her kimin 
bir hak veya itirazı varsa itin 
tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Çine tapu sicil memurlu
ğuna mi1racaat etmeleri aksi 
takdirde İbrahim Karaman adı
na kaydile tapusunun verileceği 
son olarak ilin oluuur. 112 
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• 6Ay 
Vade ile elbise : 

Y aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
i terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz İ 

Terzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- • 
aalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- .. 
mıza elbise yapılmaktadır. 1 

En mutenl biçki dikiıle ve en özenişli provalarla milt· 
411 terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
amanm. 

Kedın ye erkek terzihanesi 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: A~yd..-.• .. a __ _ ............................ 
Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın haıtalıklan ve Yontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulilne baılam11tır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tOrlü erkek k•dın ameliyatları ve rontkeo muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Aydın icra memurlu· 
ğundan 

939/1635 
Alacaklı Aydında Necati 

Teker. 
Borçlu karapınardan şerife 

tekerlek. 
Satılan gayri menkul: Aydın 

tapusunun haziran 930 tarih ve 
12 numarasında kayıtlı kara 
bat yalkı dere mevkiinde için· 
de çit ten bir dam ve 209 adet 
incir ağac_ı ve 4 zeytin ağacı 
ve ayva nar ağacı mevcut ta
puca 17 d&o6m ye aynen met· 
re murabbaına çevriliıinde 1 
hektar 5623 metre murabbaın-

da bahçenin borçluya ait yarı 

hissesi satılıktır. 

Hududu: şarkan kıranda ke · 
rimeıi zilbtü balen zebra tarla-
ıı garben tariki baı. şimalen 
sahibi senet bağı cenuben umu· 
mi yol ile çevrilidir. 

Kıymeti: tamamına 5000 lira 
ve satılan yarı hisseye de 2500 
lira kıymet takdir edilmittir. 

Bahçenin heyeti umumiyesin
de tahmin edilmiş olan 6000 
kilo incir mahsulü gayri menku· 
lün ıatışında dahil değildir. Sa
tın alan mDıteri 939 senesi 
maluulilne tasarruf edemez ve 
bu mahsul borçluya aittir. 

Satlfın yapılacağı yer gün ve 
ıaat : Aydın icra dairesinde 
S/9/939 tarihinde ıalı günü ıa
at 15 de ve temdit artırması 
20/9/~39 tarihinde çarfamba 

gilnil ayni ıaatta yapılacaktır. 
1 - lıbu gayri menkulDn 

arttırma t a r t n a m e ı i 
ilin tarihinden itibaren 939/ 1850 
No. dosya ile aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 
herkesin g&rebilmeıi için açık
tır. ilanda yazılı '>lanlardan faz· 
la malO.mat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/1850 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize milracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edılecektir. (124) 

3 - ipotek aahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul nzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müıbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaımaıından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
may1t iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve Jflzum
lu malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayıa edilen zamanda gayri 

menkul ilç defa bağrıldıktaa son
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak arbrma bedeli mu bam· 
men kıymetin yüzde yetmit 
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1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tant»sİ 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 •. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 

1 200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur = C. H. P. Basımevi J 
' ........................................ 

beşioi bulmaz veya satıı istiye· 
nin alacağına rucbani olan di-
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arbranın taabhüdtı baki 
kalmak tlzere artırma on l>eı 
giln daha temdit ve on beşinci 
gilntl ayni ıaatte yapılacak 

artırmada, bedeli ıatq istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklılanD O gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 

edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
ıatıı talebi dtlıer. 

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

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük-
a~k teklifte bulunan kimse arz 
etmit olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet gün 
miiddetle arttırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den beıap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alıcıdan t ..... 
oluuur. 

Bir gayri menkul yukl!: 
da gösterilen S/9/939 tarihlerdi 
Aydın icra memurluğu odaı .. dl 
itbu ilan ve gösterilen art.,.
ıartnamcsi dairesinde satıl•-' 
ilin olunur\ 111 -t' 
k :td 

r-······ Abone ıeraiti ... ..-, 
1 Yılhtı her yer için 6 Ura. 
J Alb aylıj'ı 3 liradsr. f 
f idare yeri: Aydınd• C. H. 1 
i P. Buımevi. İ 
t ıazeteye ait yuılar içi• 
i yu:ı itleri müdürlütüne, ilin• 
f Jar için idare müdürlütüo• 
j ınüraeaat edilmelidir. _. ..... " ..................................... . 


