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Hatayınanavatanailhakı münasbetile( Samsun ve havalisine 
Antakya ve bütün Hatay viliyetinde fevkalide Yeniden şiddetli yağmurlar yağdı 

tezahürata vesile oldu seller Samsun şehrinde mühim 
tahribat yaptı 

Antakya 24 - Hataydaki 
huıuıi muhabirimizden 

Hataydaki son Franıız kıta· 
atı ıaat 7,35 de Antakyadan 
ayrdmııtır, Bu veıile ile yapı• 
lan merasim iki doıt milletin 
terefJi ıillb arkadaıhiı çerçe· 
•esi içinde çok heyecanlı ol
lllUftur. 

L6bnan, Beyrut ve Halepte 
bulunan Tllrk aileleri de bu 
tarihi gDne ıabit olmak için 
telmiılerdi. Keıif halk kit· 
leleri araıında g&ze çarpıyordu. 

Saat yedi buçuğa doğru Yali 
Ş&kr8 Sökmen Siler, yanında 
albay Şökr6 Kanath, eski kon· 
IOloı Fethi Denli ve lıkende
ron konıoloıu Ahmet olduio 
laalde kıılaya retmiş ve Fraııııı 
limal kolları kumandam ceneral 
Moley ve albay Kole tarafın· 
dan kartılanmış ve ıellmlaamıf 
lardır, Fransız kıtaatı kıılaya 
lcarıı orda yolu llzerinde, Tdrk 
kıtaatı da ıehir lıtikametinde 
Jer almıflardı . 
Muıikanın çaldığı mart ile 

'lali .S&kmea Siler, albay Şilkril 
ICınadlı, ceoral Moley ve albay 
loıe Fraaııı ve TBrk kıtala • 
PIDı tdtit etmiılerdir. 

Bundan ıoara Fran11z bayrak 
111•rtı çalıamıt ve kııla ilzeria

.,!•ki Fran11z bayrağı iadirile· 

Milli Şef İnönünün · 
teşekkürleri 

- ---
Ankara 24 - Riyaseti çum

bar umumi kitipliiinden 
Gllzel Halayın Ana yurda 

kavQfmaıı ve Lozanın yıld6all· 
.. il mDnaıebetiyle yurdun her 

tarafından gelen resmi ve bu· 
•\lıl bir çok zevabn tebrikle· 
l'İllden çok mütebauiı olan re
lai cumhur ismet ln6nll tefek· 
lc&rlerinin ve mOtekabil tebrik· 
1•rinin ibliğına aaadola lajan11 
"• memur buyurmuılardtr. 

Öd;miş 
-e.;--

Gezisi hazırlığına 
hararetle devam 

ediliyor 
Kızılay kurumumuz ~tarafın· 

daıı tertip edilip mevıimin 3 
"eti reziıi .. yılan ye s ağuı
toıta yapılacak olan Ôdemiı 
l•tiıi hazırlığına barantle de· 
,.._ edilmektedir. 
1. ~dincliğimiz malumata göre, 
: tarafından reıiye bil -
~le .bir raibet 161terilmektedir. 
v,'r.t filo&, bllyük bir heyecan 

ıe\'kl• beklenilmektedir, 

rek iıtiklll marfl çalınırken de 
Tirk bayrağı çekilmiıtir. 

Türk kıtaatı Fran11z kıtaatanıa 
6alnden geçmittlr. 

Bayraiımız çekilirken Silrekli 
bir alkıı tuf ann kopmuı ve 
kendi tutamayan halk heyecanla 
klflaya girmiılir. 

Bu meraıiden sonra Fran11z 
kıtaab yllrilte geçerek Reyba
niye yolu lberinde Hal 11,40 
da Andıfli me,kiinden Tük 
topraklaranı terk~tmitlerdi. Fraa111 kıtaatı Tllrk kıtaıı· 

DID anOndea geçmİf ve sonra a.a. 
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Lozan zaferi münasebetile büyük
·lerimize çekilen telgraflar 

Milli Şef ismet lnönü Cıımlıarreisimiz 
Ankara 

Bizi milli ıeref ve istiklllimize kavutturduğunz Lozan 
zaferinin 011 albncı yıldönllmll milaasebetiyle aziz milli ıefi
mize karıı duyduğumuz minnet ıilkranlarımızı ve ıarsılm•z 
bağhbk bislelerimi2i tebrik ve\azimlerlmle arzeylerim. 

C.H.P vilayet idare h~yeti batkııu 
Etem Mendres 

Sagın A6Jüllaalik Renda Bügiilc Millet Meclisi Reisi 
Ankara 

Lozaa zaferinin 16 ncı yıl döaDmllaO 
ynkaek ıahııoızda tebrik edv, .. derin 

büyük meclis adına 
tazimlerimizi arz 

eylerim. 
C. H. P· villyet idare heyeti baıkanı 

Etem Alend,.es 

Dr. Re/ik Saydam Başvekil 
Yalova 

Lozaa zaferinin 16 ıncı yıldanilmilnil Aydınlılar adına 
tebrik Ye daria tazimlerimizi arıeylerim. 

C.H.P. villyet idare heyeti baıkanı 
Etem M11ndrt1• 

C. H. P: Genel Selcret11rliiin11 
Ankara 

Lozan zaferinin yıl ' d6nllmün6 Aydınlılar aduaa partimiz 
b6y6kleriae tebrik ve ıarıılmaı bağlılıklarımızı arzeylerim. 

C. H. P. Villyet idare Heyeti Baıkaın 
Etem Mendres 

Milli Şe/imiı ismet lnönü Cumlaurr11isimiz 
Ankara 

Btiyilk eseriniz Lozaa zeferiain on altıncı y1'd6ailmiiol1 
Halkevi arkadaıhm adına tebrik eder,ıaraılmaz bağlılık ebedi 
minnet ve ıllkraalanmızı enrin tazimlerimizle arzeylerim. 

Halken baıkanı avukat 
Neıet Akkor 

Sayın Abdiillaalik Renda 
Biigiilc. Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
16 yıl 6ace Loz"nda iıtib.al olunan bftyük zaferi btı

yiık meclise yilkmek talııiyetiaizde kutlalar, ıev(İ ve tazim
lerimizi arzeylerim. 

Halkevi Başkanı Avukat 
Neıet Akkor 

Sagın Dr. Re/ile Saydam 
Başvekil Y alot1a 

Milli lıtiklll ve ıerefirnizi kazandığamaz Lozan zaferinin 
16 ıacı yıl d6nlimtlaD cllmburiyet hllkümetine faziletli ıab
ıiyetinizde kutlular, sonıaz tazimlerinmizl arzeylerim. 

Helkevi Baıkanı Avukat 
Neşet Akkor 

C. H. P. Genel Selcreterliline 
Ankara 

Bllylk milli Şefin 16 yd 6nce yaratbiı Lozan aferinin 
yıl d&nlmllnil balkevi arkadaılarım adına partimiz bByOlde-· 
rine tebrik eder, aonıuz aayrılarımıza arzeylerim. 

Halkevi Baıkam Avukat 
Neıet Alc.lc.or 
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Samıun 24 - Dün akıam 1 ==~:11!1#!!!!==~~~=~-r:• 
ba~layıp aababa kadar devam 
eden ıiddetli yağmurl•rdan ha- Tebrik telgrafları 
ııl olan seller tehrin mOnhat C. H. P. Vilt!yei /dre He-
\'e sahil lusımlarını istili etmiş· geti başkanlıiına 

tir. Seller, cadde ve sokakların Hatag 
k Kırk aıırdır Tilrk yurda 
aldınmlarını aökmilı ve evle· olan ve her bucağı Tftrk me 

rin alt katlar1nı ıu başmıştır. deniyet .,e ktılUlriyle ılhlti 
Çaşanba köylerinin arazisi ki· bulunan Hatayın On dokuz 
milea ıular albada kalmııtar. yıllık esaretten sonra ana va

tana kat'i olarak kavuştuğu 
Civar ka2alarla irtibar kesil- bu saadetli giJnil b•yrsm va-

mittir. parak cotkun ve içten gelen 
Kaaabada seller evlerin tezalı6ratla kutlulayan vili 

alt katlarını basmıştır. Ter· vetimiz partililerinin Hatavh 
kardaşlarına sevgi ve tehrik· 

canın taşmaı.ile suların bet lerini arzetmckle bahtivanm. 
metre yükseldiği -kaydedilmit· Ç. H. P. Vilivet idare 
tir. hf'veti b~ş1r1cnı 

Etem Mendres 
Tren yollarını ıular baıtığın· 

dan trenlerde iılememektedir. Halkeoi Boşlcanlıiına 
Reghanaqe,/(ı~khan,/sken· 

F11tana y6zünden vapurlar Jeran, Antakqa 
gelemediği gibi limanda bulu- HataY111 vine birim olma· 
1Jan vapurlarda hareket ede- ıınlfa11 duvduiumuz s~adet ye 
raemmiılerdir. Nüfuıça zayiat trururla karda, ha1kevlilere 
yoktur. teb,.ik Ye "evgilerimizi arzet· 

mekle bahtivanm. 
Çarıanba ve Safranın mUn· Halkevi Bııkanı 

bat yerlerinde bulunan bayva- Avukat 
natın telef olduğu tehmin edil- Neşet Akkor 
mektedir. a.a. 

B. Hidayet Koçak 
şehrimizde 

Ktltahya emniyet memurlu· 
tundan Tekirdağıua nakledi· 
len eski emniyet memurumuz 
8. Hidayet Koçak evvelki gfin 
Ankara treniyle ,ehrimize gel· 
mit ve bu ıabab lzmir tarikile 
yeni vazife.ine gitmiıtir. Kıy .. 
metli bir ubita memurumuz 
olan B. Hidayet Koçağa iyi 
yolculuklar ve vezifesinde mu
yaffakiyetler dileriz. 

~ 

Müddeiumumi gitti 
Gideceğini yazdığımız Cum

huriyet mOddeiumumiıi 8. Reıit 
Maykut Pazar gecesi Ankara 
trenile ,,hrimizden ayrılmı,tır. 

B. Reıit idasyanda Adliye 
erklnı ile, ıehrimiz avukatlar1 
ve pek çok 2evat tarafından 
teıyi edilmittir. 

~-

Halkevi 
başkanlığından 

Seyyar ıuni çiçek ve çeleka 
mlltebaıııı Favzi lliker tarafın· 
dan yarma 26n /939 çarıanba 
gOnD saat 15 de baıhya • 
rak bir hafta devam etmek ij .. 
2ere ders verilecektir. 

Kura paratız olduğa gibi iş
tirlk edeceklere bir hafta için· 
de suai çiçe ve çelenk sanatını 
tamamen lğretilecektir. 

Kuraa devam edeceklerin 
derJ batlama 1aatinden yanm 
ıaat evveliıi Halkevi bllroıuaa 
mOracaat ederek adlarını yazdır 
maları ve dertlere baılamalan 
ye genç kızlerın bu fıraatı ka· 
çırmaiDalar1 beyan oleaur. 
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Dün Akşamki 
toplanh 

D&nkll 24 temmuz Loıau 
ıulbunan yıldönUmü milnaıebe
tiyle Halkevimiz tarasaaıada 
bir toplantı yapılmış ve öğret· 
men 8. Hikmet Şölen tarafın
dan L?zan sulhunun tarihçesi 
hakkında bir konferans veril
miıtir. 

Yurtdaılara içli ve faydah 
bir gece yaşatan bu konferans 
~azctemiz ıOtilnlerinde ayrıca 
okuyucularımıza sunulacaktır. 

8. Hikmd Şölenin konferan
sını müteakiben mOzik konıeri 
verilmitlir. 

Geç vakta kadar devam eden 
bu toplantı eıa11ında kıymetli 
valimiz 8. Sıtbri Çıtak memle• 
ketia imar faaliyeti hakkında 
faydıh lıoaufmalar yapmışbr. 

~· 

Halkevi başkanlığından 
Temuzun otuzuncu Pazar gii· 

nn Halkevimiz Paıa yaylasına 
bir gezi tertip etmiştir. Geziye 
iıtirik etmek . iıtiyeule ~ 
rin 2817/939 Cuma gilnü ıaat 
18 e kadar adlarına halkevi 
büroıuna kaydettirmeleri rica 
olunur. 

·*-=-

Tashih 
Pazar günkii sııyımızda Par

ti idare Heyeti Başkanhğı ta
rafından Parti ve Halkevleri 
tcıkilihna yazılan tamim Ör· 
neğinde villyet idare heyeti 
izalarının isimleri arasında Şev
ket Levend yerine Ziya Levent 
ismi görülmektedir. Ziya Leven
Şevket Levdat olarak ta1bib 
eder lbllr dileriı . 
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Hatay bayramı 
münasebetile 

B. Etem Mendresin Halkevinde verdi
ği konferansın metnini neşrediyoruz 

-1-
Halkevi Hoparlörlariyle verilen bu kooferanı ıehrin muhtelif 
ıemtlerinde bir çok vatandaı tarafından dinlenilmiıtir. 

Sayın arkadaşlar;ı dökiilen bir kaç çaydan biriıi 
Bugün, Hatayın Türk hayra- de; " Aladag ·" dan ç1kan (Aıı) 

ğına mutlak olarak kavuşması çayıdır. Birde, Antakya ıebrioio 
iJe, tarihimizin şerefli s1.hifele· içioden geçerek cenubi ıarbl 
rinden birini daha doldurmuı istikametinde Akdenize dakulen 
oluyoruz.C umığın adı ( Ası ) nehridir. 

Bu mOnaıebetle, Aydın Hal· Bu, Aıı nehrinin menbaların· 
kevinin bana vermit olduğu söz dan birinin cenup ucunda, bir 
ı&yleme vazifesini şükranla ka· M4 mure iımi vardır ki; buda, 
bul ederek, Hatay mevzuu üze· 

Hetye'dir. 
rinde ıizlrrle bir konuşma yap· 

lıte; Altaylarda da, burada da maia çalııacığım. 
Biliyo,.ıunuzki; yeni Türk dev- A11 çayı Hatay \"e Hetye .• 

letinin Lozaa ıiyasi zaferinden Oıta Aıyadan kalkarak, bn-
ıonra, milli ve içtimai hayatı- yllk göç yollarile bu bavaliye 
mız Oıerinde devam edegelen 

ıeleo Hata'iar, oraya, nasıl 
bir çok inkılaplarla beraber, bir 
taraftanda, siyasi yarlığımızı cedlerinin iaimlerile gelüp yer-
alikalandıran bazı milli davalar lqtilerae, o yerlere anayurtla-
Dzerind~, cumhuriyet htıkDmeti· rı olan Hatayın adınıda 6yle-
miz ciddiyet ve ehemmiyetle ce vermiılerdir. Ve tarihteki 
yBrUmekte ve TBrk milletinin bir çok emsalile bu, gayet ta-
yBkıek tarihine çok kıymetli 
ıabifeler eklemektedir. bıi g3rlilebilir. 

Ôyle ki; daima sarih hakla· Şimdi davamızı coğrafya ba-
ra dayanın bu davalan y6rll· kımından tetkik edelim. Akde· 
terken, beynelmilel hukuka ri· nizia ıark •ahıllerine yaılanan 
ayetkir ve hOrmetkAr olmaktan 
a.yrılm1v•n bir yllkıek karakter-
le milletler arasında temayüz 
ederek •• 

"Montra" de, hoğazlar da•a11 
&zerinde elde edilen bOyDk mu-
vaffa 1ciyet, buna mOtealdp, bu 
gBn de Hıtav davlmızın erdiii 
ba ıe,.efli netice, mnll kudrdi· 
miz•e h~ .... ~.... siv .. ıf karakte
rim1rin bf\vük eserleridir. 

Şimdi, Habv mevruu Oıerin· 
delci ko11usmamız1 olinlt1y•l•m: 

Diyoruz ki; " Htıtaf} Tıirk
tilr. Türk "millt!tinin ezeli 
gartladur. Türk oatanının ag
rılmaz bir parçasıdır. ,, bu 
iddiamızı hanği temellere istinat 
ettiriyoruz ? Hangi eNsludan 
kuvvet alarak bunu, milll bir 
hak olarak ortaya atıyoruz? 
Ve oımanlı imperatorluğunun 
inkırazından ıonra bu glloe ka
dar Hatayın ıiyasl vaziyeti 
nedir? 

Bu suallerin cevaplarını; coğ· 
rafya, tarih, kültnr, antropoloji 
ve arkeloji sahalarında aramak 
&zere kı4'a bir göz rgezdirelim; 
evvela Hatay kelimesi üzerinde 
bir tetkik duruşu yapalım. 

lagilizlerden, general Persy 
Sakeı 1914 yılında siyasi bir 
vazife ile orta Asyaya göade
rilmiı. TDrkistan bavalisinde 
bir mllddet tetkik seyahati yap · 
mıs, yine ayni tarihte, İngiltere 
hesabına ilmi tetkikler yapma-
ğa memur edilen, lngiliz Alim· 
lerinden "Aurel Stein" in riya· 
ıetiadeki heyete iltihak ederek, 
Pamire kadar, bntiin Altay ha· 
valisini gezmiş. 1921 de Lond· 
rada "Orta Asganın vahaları 
ve çölleri arasında,, adlı bir 
kitap yazmıı. 

Bu kitaba göre; 64 Tanrı ,, 
dağlarının ıimalinde "f sık göl" 
Ye onun da timalande ( Alagal) 
vard1r. Birde, ıularıaı Çinin 
gub ıimalindeki " Hatay " mın
takaıından alarak, ıarba doğru 
akan ve ( Alag61 ) e d6külea 
(ili ) ırmatı Tardır. Bu ırmata 

Suriye kıtaıı bazı mıntakalara 

ayrılır. Bu mıntakalardan biri 

•ayılan Hatay, Suriyeaia delil, 
Anadolanua bir paı çasıdır. 

Bazı Avrupa ilimleri Sariye
yi, Hatayı da içine alarak garp
ten ıarka doğru nç mıatakaya 
ayırıyorlar. 

1 - Saliil kısmı. 
2 - Orta kııım. 
3 - Şark lcıımı. 

Fakat, fizkJ çoğrafya bakı· 

mından bu, doğru görülmtlyor. 

Suriye, Haatyla beraber, fizi· 
ki olarak ıimal, orta, cenup 
mıntakalarına ayrılır. 

· Mümeyiz vasıflar; 

A - Cenubi Suriya (Fili.tin) 
B - Orta Suriye, 
Bu mıntakalar kendine g6re 

ayrı hıuıiyetler taıırlar. 

C - Şimali Suriye, 
Yani Htay .. Orta Suriy, deki 

yekoeseklik burada yoktur. 
Filhakika Ltıbnan ve Anti 

Lünan dağları, şimale yaklaş· 

dıkça irtifalanodan çok kaybe· 
derler. 

Arazinin bu alçahıı, Antakya 
mıntakasında kendini biıbütfta 

belli eder. 
- Sonu var -

Tashih 
Dünkü sayımızda lnzılay ku-

rumunun gezeisine d"ir olan 
" Ne olurduya ! ,, baılıkh ve 
w Çiğdem " imzalı yazı, ( Dam· 
la damla ) köıeaiae girecek 
iken sehven ( Daldan dala ) 
k&şesiae gir mittir. Her iki kö· 
ıenin yazıcıları ayn olduğun· 

dan ( Daldan dala ) ismini 
( Damla damla ) olarak taıhib 
ederiz. 
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Şahlanan 
demokrasiler 

A. Ş. ESMER 
Birkıç ay evelisine kadar, 

alman ve italyan gazeteleri, de
mokrasilerin artık tereddi Ye 
inkıraz yolu üzerinde yürümek· 
te olduklarına dünyayı inandır
mak için bayii mOrekkep •ar· 
fetmekte idıler. Demokrat mem
lekdler, rahat .. bayata alıımıf, 
yailanmıf ve ~öbeklenmit intan• 
lara benzetiliyordu. lniıiy.atif 
artık feragatkir ve azimkir o
toriter memleketlerin ellerioe 
gcçmitti. Bunların mirasını pay· 
laımıya bazırlanukendir ki va
ziyetin hiç de otoriter devletler 
tarafından gihterilmek isteoil 
diği gibi olmadığı anlatıldı. Fil· 
hakika, demokrat devletler ta
rafından tecavllzü anlemeie ha
zırhk olarak geçen marttanbe i, 
yapılan hamleler otoriter mcm" 
ı~ket polıtikacılarının akıllarını 
baılarsaa getirmit ol•cıktır. 
ltalya, bilindiği gibi, 1927 ıeoe• 
aindenberi askeri hazırlıkta bu· 
lunuyordu. Musolini, 12 ıenedir 
italyau milletini, " topyek6n " 
bir harp için hazırlamaktadır. 
Almanyanın hazırlığı daha ıon• 
ra baılamakla btraber, bet ıe• 
nedenberi bu devlet de bnton 
faaliyetini ıillblanmak noktaaı 
oz~rinde toptam•ıtır. Almanya 
blltiin gelirini kara ve hava ıi· 
lahlanna sarfederken, lagiltere 
bava kuvetleri için senede .ynz 
bin İngiliz liraıı sarfetmekte idi. 
iki ıene evel, otoriter memle: 
ketler havalara bikimdi. Ordu · 
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Ceza evimizde 
Diploma tevzi merasimi çok canlı oldu 

Evelki gOn ceza evimizde Hal· J hfıldığını anlatm11 ye cumbari• 
kevimiz kurslar ıubesi tarafın· yet devrindeki ceze eYlerinia 
dan açılan okuma yazma kur· &ldlirücü ve hırpalayıcı ceza 
ıunda dert g6rOp, yapılan im· evleri olmıvarak onların cemi• 
tiban neticesinde muvaffak olan yet kanunlanna uyganıaı ha• 
cezah yarddaılara diplomaları reketlerde bulunupta cenb ıı• 
dafıbldı. f J L 

Sabah ıaat 10 da ceza evin· •bnı alan yurtdqlan 11 aa 
de Halkevimiz bandosunun çal· eden müesıeıeler bulandupaa 
dığı istiklal mart le batl•nan tebarüz attirmiş Ye bundan bat• 
tevzi merasimind ; c. mtıddei· ka bu gllnktl ceza eylerinin ar 
umumisi muavini R ·di, ağırc' za ni zamanda birer ıanat ve ili• 
reiıi namına azadan Tabir Ôz· yurdu ola bilmek kudretini ta• 
akman bakim Nedim Müren, Çi- ııyan müesseseler ayarında bu• 
ne milddeiumumiıi Hilmi ve da· lunduğunuda anlatarak yeni ya• 
ha bir çok adliye erkinile ma· pılan ceza evinin bununu eD 
arifçilerden bir çok zat hazır büyük ve bariz bir mi1&li oldr 
bula'lmuıtur. ğunu bıldirerek ceıah yurtdaf· 

Bandonun çaldığı iatiklil mar~ lara bundan ıonraki zamanları 
fi mi"afirler ve oradaki cezalı için cemiyete daima hayırlı .e 
yurdda,lar tarafından btıyOk bir fayda in un•urlar olabllmete ça• 
Hysrı ile ve d ., ria bir ıükiUla din· Jışmalarını tav"lye etmif ve on• 
leailmiJ mot~a1c:iben mOddeiumu- !ardan vaad almıtbr. 
mi muavini Radi cezab yarddar B. Radinitl iyi ve f aydab 
lara btr hitabede buluna· cOmleler kacaklıy•n kıta" yecil 
rek, kendilerine oku"'• yaz· nutkundan •onra cezaeYI yard• 
ma atretme yolunda bnynk. fe- daılarından biri heyeti hlkimeye 
dakirlılc gö.teren Halkevimizle ve misafirlere clotra ıe•erek 
iıti .. at.at '1111tl•rından feragat kendilerine olrama yazm• lt,e· 
ederek onları yetiştirme yolua-

ten 6ğretmenleri11e •e ba if• ,fa vazife alttn 6tr"etmen Saip k • 
BıyHla ve arkadaşlarına tetek· anayak olan hal evimıze v• 
lc&r etmit ve dip,oma'arın kendi cumburiytt h81rlmetimize arka• 
talebeleri ve e•eri ol•n c•zalı da,1 .. rı adı"'• teşelc&r etm•ıtir. 
vurdd•ılar• tevzi isin; lğt'etmen Miitealciben bandoD'18 c•I· 
Sıfp Baysala bıraktığını bildir- dıtı oyun laaval•n !atinde Mı 
m;ıtir. çok cezab yorcfdat ıe,belc o• 

<'ğretmen Sıtio Baysal ııra yunl11rı ve mahalli oyanlar oy-
numarasile ve iı.1m1erittıı hazır nımı,la,.tf•r. 
bulunan cez,lı yu,.tttashıır ara· Sıat 10 -1 91 ltaıhvan teYd 

mera,imi 11,15 te ıona erm1ıtir. 
ıınd,.n muv.-ff ,.k olan 70 kiıiye 
dipf0.,uıılana• te.,zl f!tmittir. Cenh va,.d-laı1•r hep b•ra• 

T,.vzi m~ra!lliminden •"nra .,_., miufirleri11i ufurlamı•hrdır. 
mOddeiumumi mu11vini Radi, Ôğrendiii!'l;ze R"6 .. e cezeYimlı• 
telcr"r ayağa k11lk11rak c~z11h de A ve B kaH1•rına de••• 

ları demokrat devletlere naza· yu•tdaslara bi" hita~ede bttlun· .-dea okavuca aded1 110 da. 
ran daha büyilk Ye daha iyi muı ve ez cOmle demi'ti" ki : Fakta bunnn bfr kı1m• d•n •o• 
teçhiz edilmiıti. O zaman bir - Cumha..ıv~t 1ıftk6111~tinde- nu gelmeden ceH~nı Mttrerelı 
harp çıksaydı, demokratların ki cezah v11rtdasl""'" d&rt dU'.. bhlive eclflml• Mr kı•"'' ela 
eninde sonunda, zaferi kazan- var ara~ında b11h'""'•l•r1na imHh"ntl .. ma••ffa1' n111ma•ı11fbr. 
malısrı ihtimali ıalip olmakla retmen, iç;n.-e Jtu1undn1rl .. n ce· Mov,.ff,.1ı olao da B 1r11"t111• 

miy~t hr"h"d•" anntu.,nttdılc- da" d1pfn"'" •1•a cezalı yurtdaf 
beraber, otoriter devletlerin ilk larnn ve ctJmtıurivet hR1'6meti- 1 m~,.mua 70 ·~Ur. 
hamlede muva~fakiyetler kaza- nin ivi sevlf!•in"e" 1cendi1erhıia Biı lr~""ile"l"I teh,.11c Halk•• 
naca~ları ınpbesizdi. daima istifadelendirilmeğe ça· vimize de te,ekkUr ede"iı. 

Bugun vaziyet tamamiyle de- · - ~~ ....... ===~--... ...... -~ ....... -..,._...;._...,. _ __ ~.-... 
ayrılarak flu1b zamannıda mec• panda t~•~l11tınnt derinliklere 

ğiımittir. Otoriter devletlerin burl a•kerlik si.temini kabul n&fl\z ettiqiae delildirr. 
tahrikitı, tabir caizse, demok· • • 8 • 1 d ·ı•- HiilA·a· d'"'mo'-rat de•letler, ba raıileri t•hlandırmıştır. lngilte.. etmıtbr. 11 sıstem • bu a 1 " ' w 
renin ve Fransanın yaptıklan otuz bin asker bir kaç giin eve-1 hir kaç ay içinde maddeten •• 

silih altına alınmııtar. Gelecek minen kuvvetleımek iç1a yap-
hamleler kar,ısında Almanya.. 1 d 
nıa ve bilhassa ltalyanın ıene· ay içinde ngilterenin, ıilih al· tıklan hamlelerle, otoriter ev• 

tında bulundurdutu askerlerin Jet politikacılannı fıliyat il• 
lerce mesaiden ~sonra elde et k b 

miktarı bir milyona baliğ ola- tekzip etmiılerdlr. Arta aa• 
ta ki eri netice pek s6nük g6rlln- caktar. dan sonra geçen her yirmi 
mektedir. Demokrat devletler ..a 4 - lagiliz deniz ihtiyatları d6rt ıaat demokrat cep1ae,. 
tarafından yapılan hamlelerin ağustoı ve eylat ayları zarfında daha ziyade kuvvetlettlrtcektir. 
bilioçoıu ıôyle büliıa edilebi- hizmete çağrılmışlardır. Beynel· 1 Ve tunu unutmamak gerektir ki 
lir : milel mlloaıebetlerin en çok ger• demokrat cephenin kuvvetletm• 

1 - İngiltere birkaç ıene d gin bir ıafbaya giriteceği zan· si, sulhun da Hilamlaıma11 • 00 

evel, aillhları için pek az mas- nedilen bu aylar zarfanda lngi· mekti. 
raf ederken, bu ıeneki milli liz deniz kuvvetleri ıefcrber 
miidafaa blitçesi ( 730 ) milyon halde buluaacacaktık. 
İngiliz lirasına baliğ olmuştur. 5 _ Bütün bunlar demokra-
lngilterenin deniz hikimiyeti hiç ıilerin maddi 1&badaki baıırlık-
bir zaman tehdit edilmemittir. 

Jarı da bunlardan gui değildir. 
F raos• da Avrupanın en mü· Bir kaç ay evvelisine kadar 
kemmel kara orduıuoı sahiptir. lngilterede ve Frasade Alman 
Şimdi İngiltere havada Alman- yaya ve ltalyaya taraftar olan-

, yaya t~fevvuk etmiıtir. Bioaen· lar bile vardı, bugün ltalyan 
aley demokrasiler, denizde, ha- ve Alman tecavfiz&niin maksat 
vada ve karada otoriter devlet- 1 
ler üzerine tefevvuk temin et· ve hedefleri nıiliz ve Fransız 

milletleri tarafından iyece an· 
mit bulunuyorlar. laıılmııtar. Franıız bil~ dmeti, 

2 - fngiltere, " doıtlarının • Alman propaganda teıkilltıoıa 
silihlanma hazırlığı için parli- FrauHdaki faaalıyetini &nlemek 
mentoya, altmıf milyon inıiliı için tedbir almııtır. Almanlar-
lirahk tahsisat kabul ettirmit.. den killliyetli miktarda para 
tir. Ba paranın ne ıekilde tev- alan iki gazeteci tt,vkif edile-
zi edilectğini tayin etmek Uze.. rek askeri mahkemeye Yeril· 
re, İngiliz ve franıız aıkerl he· mittir. Bunlardan birinın, Temp1 
yelleri, " do•t " memleketleri gioi yarı re•mi bir gazeteyle, 
ziyaret etmektedirler. dığerinin de Figaı o gnzateıine 

3 - lngiltere, uaaeıinden monıup·olmalara, Alman pro-

Aydın Belediye Reis· 
liğinden : 

1 - Belediyenin m :ilkiyetin• 
de bulunan IKurtulut mahalle
sinde 573 ıtda 10 parsel numa• 
ralı ve 182 metre 11turabbaı ıa• 
hah ar1anıa mlllkiyeti •çık ar• 
tırma ıuretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met• 
re murabbaı 25 kuruıtur. 

3 - ihale bedeli peıin &de-
necektir. • 

4 - isteklilerin ıartaame.1111 
okumak ilzre yazı tıleri mlldlr
liiğüne, artırmaya iştirak içlll 
342 kuruı mu•akkat temıaat 
makbuzlarile birlıkte 10 •~o 
toı 939 perıembe rO•tl 1&at 1 
da belediye enciimeaiae mir•• 
caatları illa ol11aar. 
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Bu mektubu alan General 

\'oıa lut'alarının isil rin tenki· 
li İçin hududu geçmelerine mli· 
11•de eden bir mukavele ha· 
lhlıdı. Ayni zamanda p,usya 
Ordusundan iki fırka harekete 
Rtçirilerek Polonya hududuna 
1hkidi ı dı'. 
• Bu mukavele, lc11a bir zaman 
lorıra meydaaa çıktı. 
Pruıya halkına ve mftmuil

ler ınecli•inin bük6mt tlerinin 
1•pınıı olduğu bu iften dolayı 
ile kadar infial duyduklarını 
tılaıyy81 etmek kolaydır, Hıs· 
liyat, Reiıi cumhurun ispanya 
hiikfiınetiae Kubadaki isyanı 
bı,tırmak için yardım teklıfine 
~talunması hil ınde Amarikada 
Rtlip gelecek olan hissiyata 
lllailtıbibti. Sorulan suallere ve
ri!~• Ce•ap1ar tatmin edı ci de
lildi. Şu1tatın 26 sında Hein
t ' 

1
•cb Von Siebel Ptuıya men· 
h••tlarının mutlak bir bitaraf
b iı .İcab ettirdiğini ılSyledi. Fil· 
~ •lolra Biırnarck'ıq tarxı hare• 
.ttiain Ptuıyayı t .. m,.mea tec· 
tıd ettiği bir hakikatti. Avru· 
:•dı çardau baıka tek bir doı 
tfl Yoktu ve Alınanyada da bir 
ele dost bulmak m8tkildi. iBis

llaarclc, cevabına, ecnebi milli 
Jttler için heyecana gelme te
~1Y61Gnün (hatta onlann ırıye 
~l'İllia her hangi birinin mem
ti keti babasına tahakkuk etti-

b•lde bile) Almanyaya mab
; .. • bir siyasi hastalık olduğu 
h'111•rniyle bafladı Mamafi bu 

l•lcıız bir taandı, zira, haksız .. du . 
t tunu kabul etmiı olmRıına 
p'i111eo, Poloayanın taksiminde 
, ruay~nın aldığı rolün lüzumu· 

olduğu gibi bunu da, kendisin· 
den kurtulmaya teıebbüı için 
bir fırı"t bildıler. 

Polonya meıeleıi, Biımarck'ın 
Oıerinde f ı krini aıla dei:ftir· 
medıii meselelerden biridir. Ha· 
rici İf 'er üzerindeki ilk umumi 
fikir beyanı , 1848 de Pruıya 
hllkfimt tinin Polonyaya karp 
ittıhaz ettiği ıiyaıete karıı ya· 
palmı' bir hücumdu • 

" Bu takdirde biç bir kimıe 
mushkil bir Polonyanın, Pruı· 
yanın uzlaşmaz bir dü,manı o
lacağından, ve Vi 'tfıliln ağzına 
ve garbi ve prki Prusya, Po· 
meraniye ve Silezya da lek di
liğle konufan her lc&yil zahde· 
dioceye kadar b&yle katacağın
dan ıffphe edemez " diye ya
zıyo~ du, 
Kırk sene sonra, Reichıtaı' 

daki bByil'c nutuklarında11 biri 
p,.u11yadaki katolik fırkasının 
P<>loayaya kar,, glSaterdiği um
patiye tabıiı edilmitti. Dığer 

milletlerin iyiliğine karı• bu 
kadar alllca duyan Al roman· 
tizminın busuıiyetine l'f>lmek· 
tea aıla bıkınadı. Çocukluk ha· 
bralarını on1attı. O zaman, 1831 
isyanından sonraki po1onya mUl
tecile·i, her alman kasabasında 
Almanya için varuıuala dan 
daha bftyOk bir itibar ve heye
canla kuşılanm1,ı11rdı, ve Al· 
man çocuklara Polo J• milli 
bavalannı kendi mılli havalara 
imit gibi tagannf ediyorlardı • 

Onun Almıtn zihniyetine ge· 
tirdiği değ fikliği, milletin Po
lonyaya karıı tı.lnndığı tavır

dan daha iyi biç bir ıey g&ı-
tervmez. 

- Sona var -

Çine icra dairesinden 
939/273 

Gayri menkul ınallar1n açık 
artırma illnı 

Alacaklı Çine albnabat ka
yanden ali kızı f atma 

Borçlu ba k&yden ali kızlan 
arzu ve emir. 
Açık artırm* ile paraya çev• 

, rilecek gayri menkuliln ne ol· 
dup: 

1 - Çine altınabat k&y&n&n 
k8y civarında tapunun klnuna 
ıani 939 g&n ve 19 sayısında 
kıyıtlı ıarkan pı"ar ve cebel 
ve mera tirnalen feyzullah oğ
lu durmuı ağ .. cları garbea ce· 
hel ve mezerlık cenuben o•man 
oilu bamit ta hı le mıthdut 
zey• in•ijin Be bi11e itibarile bi
rer hissesi (15 ağıtçlı zeytinlik
tir). Bu z•vtinlite beyf ti umu 
miye•ine 150 lira kıymtt tak· 
dir edilmiftir. 

2 - Yine hp•1nun 8 ,uhat 
938 sr8n ve 26/l7 numarada 
kayıtlı altın abat lc&yUn&n fıarı 
dat civarında tınkan san çay 
fim11len ıucu oğlu "hmet z~y· 
tintiii ve aıağı çakftlak garben 
atağı çakm1lr ve cebel cenuben 
mera e!lenli yoluyla •ınırh •ve 
tahmini 100 ,.na •i•ç ve 200 
delice zeytinl:ğin heyeti umu· 
01iy .. sine 400 lira kıymet takdir 
edilmiftir. 

3 - Yine altın abadın k&y 
civ •nada ta.,tınua kinunu sani· 
939 rlln ve 18 sayısında kayıt· 
li uğı ve aol 11 yol arkuı koca 
veli htırım ve zeytinliği ile mah 
dut etrafı kuru taf duvar la 
&r818 ve taftan yapılma alt 
katında iki hayvan damı ve 
bunun ittisalinde duvarla ay-11 · 
mıı bir mt1tbah ve yukarıda 
ilci oda ve a 18 bayat .. , ••• 
lılctan ibaret ve tahmini Oç 
d6niim miktaı ı avluıu olup bu 
avlu içinde m&teaddıt Ye mB
tenevvi m•yva aiaçları ve değir· 
men (yağ ııkmağ• mab~us) mev· 
cut olduğu ve maa müftemilat 
bu eve 700 lira kıymet takdir 
edılmiştir. Borclul"rın bi11eleri 
ıahhktır ve heyeti umumiyf'ıi· 

ne 700 lira kıymet takdir edil· 
di. 

Birinci artırma g&nll 29 •ia• 
·-------

.. fôstermek gibi bir tarihi 
~tifeyi yaparken, hiç bir kim· 
lla Sybel' den daha çok iı gör
" t.11aiıu. Poloayanın siyaıi ve 

1 tı11aaı tef e116hüaO biç bir kim-
e~ 011un kadar ilzam ve iıklt 
t· ecele tarzda taıvir etmemiı· 
~· Bundan ıoora B:ımarck, 
d·lldi( llliizakerat eınasında ken· 
~ 1 ~lıGkOmetlerini yanıltmaktan 
- ' iaaniyen meclisin vatanper· 
~rlık ternavOIO Bzerinde uzun 

1 RADYO 

t•11atta bulundu. 
,.._.. liiç bir İngiliz Avam Ka · 
... '•ıı onlar gibi hareket et
,;ı " dedi ki biz bunu kabul 
ti e11aeyiz. Bir logiliz mubalef e-
1~ t•111 manaıiyle p, uıya par
tt:~~toıu ekseriyetinin hareket 
Q1• I• ıekılde hareket ederdi. 

r il • 
•İpi ~Zar umami ııyaıet pren · 
ııı't erı &zerinde meclisle aalaı · 
lııet· bulunuyorsa, oalara bükll· 
~it 1 

her ıiyaıl adımda devamlı 
ııı. ~8dabaıe ile taciz etmek 
llef~ llriyeti de doğar. Artık 
t~t' bAkim olmak ve itimat ı 
~) :'lllelc lizımdır. Burada va
ıti,~ bayJe değildi. B smarck'ıa l 
tıaai 11•rının, onların ictedik le· 
j 11'- tarııamea muhalif bulundu
~,,~. lcani olmak için, meclis 
'i·~•inde bir bak görüyorda. 
ı,li ~ele oaa itimad g6derme· 

lcleıaeaaeıdi. Her zaman 

SALI 2517 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
12.30 Program. 

12.35 Tlirk müziği. 
1 - Nıhavent peırevi. 

2 - Lemi • Nıhavent ıarkı -
Bir gill çıkaru·dım. 

3 - Sadetti11 Kaynak • Ni
havent ıarkı-Gel göklere yük 
ıelelim. 

4 - Arif bey • Nahavet far
kı - Yanılma ateşi aıka. 

S - Rabrni bey Nihavent 
ıarkı • Süzüp ıllzOpte ey melek 
6 - Nibaweat Y&rük ıemai • 

Bilmezdim özilm gamzer.e. 
7 - Nıhavent ••z semaisi. 
14.00 MemlekE t Hat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Miizik (:<arııık pro

gra'D • Pt.) 
19.00 p, ogram. 
19.05 Mdzik ( Cbaliapine la 

bir pl~kı). 

19.15 Tilrk müziğt ( Faııl 
heyeti). 

20.00 Memleket ıaat ayarı, 
aj 101 ve meteoroloji haberleri. 

20.1 S Konuıma. 
20.30 TOrk mtlziği ( Kluik 

program) 
Ankara radyosu küme 1e we 
21:10 Konuıma. 
21.25 Ne,eli plaklar • R. 
21.30 Oıkeıtra programının 

takdimi • Nicolai, Mozart, Men
bel11obn H.) 

(Cevdet Memduh tarafından) 
21.45 Müzik (Radyo orkestra· 

ıı • Şef: Haıan Ferid Aloar). 
1 - Mozart - Don Gioaoi 

uvertilrll. 
2 - Mendelssobn • Ba~tholdy 

(4 &acil ıeafoni La maj6r). 
3 - O. Nıcolai • V ınd~orun 

tea kadınları uvert&ril. 
22.30 Müzik (operet ıelekıi· 

yooları • Pi.) 
23 00 Son • jun, zira•t, es

ham, tab\fillt, kambiyo • nukut 
bor11aıı (fıyat). 

23.20 MOzik (Cazband • Pi.) 
23.55 24 Y aringi prorram. 

1 
m ı 

*'2 1 = mm r >m c·rntrı 2 

to• 939 ıala ,Unl ıaat 10 da 
l1<i11ci artırma a-DaB 15 eyini 

939 cum ;1 gll:Jü ıaat 10 da 
Artarmanın yapılacaiı yer 

rDo saat çine icra dairesi 
1 - l,bu srayri menkullln ar

brmaıartnamtıi 2117/39 tarihin
den itibaren 939 / 273 No. ile 
Çiae icra daireıinia muayyen 
num•raıında berke!llin g6 ebil
meaı için •çılcttr. İlinda ynılı 
olanlardan fazla malümıt al· 
mak istiyenler, İfbu tartname· 
ye ve 939/ 273 do11ya numara
ıile meauriyetimize mllracaat 
etmelidır. 

2 - A• tırm-ya iştir ;ı k için 
yukarda yazılı kıymetin % 7,5 
nİ•betinde pey veya m•lli bir 
B •Dkanın teminat mektu tıu tev
di edilec ktir (124) 

3 - ipotek sabioi alac .. kh
larla dii '!r a•lka<iarlaran ve ir
tafak hakkı ıahipleriaio gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu 
susile faiz ve masrah daır o\aa 
id 1ialara"ı İf~U illa tarihinden 
itibaren yirmi fÜD içi:-de evra• 
lcı mftsbitelerile birl ı kte memu• 
riyetirnize bildirmeleri icap e· 
der. Alni b -.ide halcları tapu 
ıicilile sabit olmadıkç 1 ıaht be· 
delini" paylaımaaından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen gftnde art.r
mava i•tirak edenler arbrma 
farhamesini okumJf ve IUzumlu 
mal6 11at almış Ye bunları ta· 
mamen kabut etmif ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin ed len zamanda 
Jrayri menkul 8ç defa bairıl· 

dıı.tan ıonr.. ea çok artırana 

ihAle ediHr. Ancak artırma be· 
deli mnbammen kıymetia yüzde 
yetm'• b ıini bulmaa YPya sabt 
iıteyenin ahcatıoa rucbanı o· 
lan diter alocıklılar bulunup ta 
b~del bunl~rın o gayri menkul 
ile temia edilrniı alacaklarının 
mecmunndan faztaya çıkmazsa 
en çolc artıranın taahbll iU baki 
k:tfmak (bere artırma on bes 
gOa daha temdit ve 011 beiinci 
günli ayni saatte y_pil.!cak a~
tumad11, bedeli sat.ıı 1 '4teyenıo 

alacağına ruchanı olan diğer 

alacakl ı ların o gayri menkul 
ıle temin edilmit alacakları 
mecmuurıdan hzlaya çıkmak 

ıartile, en çok artırana ibcale 
edilir. Bayle bir bedel elde e
dilmeue ihale yapılamaz. Ve 
ıatıı talebi düıer. 

6 - Gayri menkul keadiıine 
ihale olunan kinse derhal veya 
venlc:n mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan fesbolu· 
narak kendisinden e' el en yük
sek takl ıfte bulunan kimse ar· 
zetmis olduğu bedelle almağa 

razı olur1a ona, razı olmaz ve
ya bularımazH hemen on bet 
glln müddetle atUırmaya çıka
rılıp en çok arttırana ıhı.le 
edilir. İki ihale arasıadalcl fark 
ve reçea ı&nler için oıo 5 tea 
beıap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme bacd 
kalmakıızın memuriyetimizce 
•lıcıdan tahıil olunur. Madde 
(133). 

gayri menkıı l yukarıda 
g6st•rilen 29/8/939 taribiode · 
Çine icra memurluğu odasın
da i•bu ilin ve gÖ5terilen art 
tırma tartoam~ si dairesi · d ,. ııa-

tılac,.iı ıllooluour. (125) 

lmttyaz anhlbl Ye Unıuml Netrlyat 

llldGrll ı Etem Mendrea 

S.•ıldıtı ,., 

c "r a ..... .,, 

Çine icra daire~inden 
939/161 

Gayri meukul· mallau ıı açık 
artırma ilioı 

Alacaklı asmahlardan H. i ~· 
rahim kızı hatice 

B ,rçlu asınal 1 rdan derici 
oğlu b ı cı İbralıirn 

Açık artırma ile paraya "çeY 
rilecek gayri menkulün ne ol
duj'u Çine koca ar •plar köyü· 
oün muıalla cinrı mevkiinde 
tapunun h . zir.ıın 939 gün ' e 
36/38 giiolü kay tlı taıırııi ıı1 90 
da ıiimden ibaret tarla. 

Gayri merıkulün bı lunduğu 
mevki m:tbalıe~· ıok;-ğ1 ntımtt· 

ra · I ' •rkaa ço a!l alı oğlı h n 
m 11tafa ve mnll -t oım ın oğlu 
mebıtıet v.: molıa aH oğ u mu). 
taf.t ve mera ve yol şıı 2!1 'l 

mera garberı mera ctn11 en re 
re ve ali oğlu mu~tafa ve m ... 
met tarlalarile sınırlı 

Takdir olunan kıymet 1200 
lira takdir ~dıldi. 

Artırmanın yapı1a C'ağı yer 
g ün saat Çıne icr~ d 11 ires1ode 

Birinci : rtı"ma 2Q/,':t / J39 U 1 ı 

gn l Ü ıaat 10 d " i 1<iocı ar"ırma 

15 eyi ,J cuma günü saat 10 da 
1 _ lıbu g""i meokuhıo 

arttırma t a r t n a m e • i 
21/7/39taribindenitibareo939/161 
No. dosya ile Çine icra da
ire•inia muayyen nurnarıaııodıl 
berke•io görebilmesi için açık.• 

tar. ilanda yazıla '>lıtnla ·dan faz· 
la ma Qnat almak isteyenler, 
ifbu ıartnarneye ve 939/161 
do•va numarasiyle memur lyeti · 
mize mftracaııat etm - lidır. 

2 - Arhrmaya iştırak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisb .. tinde pey veya maili bir 
baakaaıa ternioat mektut>q teY 
di ed.lccektir. (124) 

3 - ipotek sabıbi alacaklı· 
(arla diğer alikadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin llayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
suıiyle f diz ve masrafa dair olan 
iddialartnı işbu ilin brilıiodea 
itıbar~n yirmi giin içinde ıP.Vra· 

kı mi sbitel e·"le 'hirikte memu

rıvt-t rniıe "l•l di rn ~leri ı c ' P e

de ... Akıi h ide h "' ları tapu 
sicıl ı ~le 11abit olma iılcça satı, 

beddini11 payl •şmasıodaa hariç 
kalırlar. -

4 - Gösterilen gtin-le artır· 
m•y1t i•tir•k eden,er arttırmft 
ıartnameıiai okumuş ve lilzum-

lu malOmah almıf ve bunları 
tamamen' kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda g "'yri 

menkul üç defa bağrıldıktan s n· 
ra ea çok a rtı • ana •b11l"' edılar . 
Ancak a•tırma bedeli muham· 
men kıym .. tin yüzde yt:t ni' 
betini bulmaz veya satıs j , tiye· 
nia alacağına ruch ani olan di
ğer alacaklı l ar bulunup da be
del bu• lnın o gavri menkul ıle 
temin edillftif alacaklarınıo mec 
muundan fazlaya çı l~maua en 
çok 1trtıranın taabbiidil baki 
kalmak üzere arh•ma on ~, 
glln daha temdit ve on be,•nci 
ıünn ayni saatte y11pılacak 
arbrmada, bt>deli satış iıtiyenin 

alacı>t•na rücb.tnı olan diğer 

al -ıcaklıların o eayd menkul 

ile t emin e<Hlmiş alaca '- la rı 

mtcmuundan fazla ı ç1 'ımak 
ı ~ rtıle, en ÇCJk artırana ih 1le 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ibdle yapılamaz. Ve 
nbt talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
( LGtfeıa çerirlnl& ) 



lhale olunaa klmse derhal vey• ı Aydın Vilayeti Erbeyli 
verilen mUblet içinde parayı İncir istasyonu Müdür
vermeue ihale karan feaholu· 
narak kendisinden evvel en yllk· lüğünden : 

Çine belediyesinden: 
Çiae belediyeshıce 1500 met· 

re murabbaı keldnım yaptırıla
cakt r. 

ı~k teklifte bulunan kim1e arz Aydın villyetinde Erbeyli tren 
etmit olduğu bedelle almağa istasyonu civarsnda incir ı!lah 

Kıymeti mubammeneıi beher 
metre murabbaı 55 kurut· 

f bale 28 temmuz 939 cuma 
a-nnn Çine belediye encümeni 
muvacehesinde icra olunacaktı. 

razı oluraa ona, razı olmaz veya istasyonuna yapılacak 9835 lira 
bulunmazsa hemen on bet gfin 48 kuruı keşif bedelli garaj, 
müddetle arttırmaya çıkarılıp saya binalarile bekçi kutnbesi 
en çok artırana ihale edilir. iki ioıaatı açık eksiltme uıulile ek· 
ihale arasındaki fark ve geçen siltmeye konulrnustur. 

Taliplerin ıartnameyl g&rmek 
llzere Çine belediyeaine m6ra
caatları. 

9 14 19 25 
rünler için % 5 den hesap olu· Ekıiltme 7 /8/939 pazarte1i 
nacak faiz ve diğer zararlar saat 10 da Aydın villyeti Na- (88) 

ayrıca bükme hacet kalmakıızın fıa mOdilrltığil oda!ıoda yapıla-
memuriyetimizce alıcıdan tahıil caktır. ları, Aydın viliyetinden bu it 
oluuur. için alacaklan ehliyet vesika· Bu işe ait metraj, ıartname, 

gayri menkul yukar· vesair evrak Nafıa müdilrlüğün· ları ve ticaret odası ve1ikalarile 
da gösterilen 29/8/939 tarihiade yukarıda yazılı gün ve saatta 
Çine icra memurluğu odasında de g-örfilebilir. 
itbu ilan ve g&sterilen artırma Muvakkat teminat mikdarı Aydın Nafıa mlldürlüğü odasın• 
t•rtnameıi dairesinde satılacağı 738 liradır· da hazır bulunmaları ilin olu· 
ilin olunur. 123 isteklilerin muvakkat teminat· nur. 21 25 29 5 (118) 

' " 
....................................... . 

1 1 den 6 numaraya kadar 1 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter-
, 

/eri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 1 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tantsi 5 Kuruştur 

Toptan alan ~kullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaietinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif bogda 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 .. 
= - === --

.. 

1 • 

Köy nüfus defterleri İ 
hazırlanmıştır ı 

200, 400 sahifelik ciltler 125-200 kuruştur 1 
\ . C. H. P. Basımevi i 

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

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızhgından 
Çeıtepe ldSyllaOa gemi bağı 

mevkiinde tarafları ıarlcan ev• 
velce can oğlu veresesi iken 
halen muhacir recep garben 
yol timalen bacı tabir verese· 
ıi cenuben tabak mehmet ile 
çevrili 9190 M2 miktarındaki 
tarla esasen keçeci hacı der~it 
oğlu alinin ceddinden kalmak 
ıuretile malı iken kendisinin Nazilli belediysinden 
tarihten elli sene ance Blmeıi· 31171939 Pazartesi rDnll 1aat 
le veraseti oğu11arı mehmet ve 16 da Naziili belediye ihale eo" 
ahmede kaldığı ve bunlardan cOmeninde eksiltme komi•Y°' 
mehmedinde 40 sene evvel 61 · odaıında 42318 lira 84 kulllf 
meıile verasetinin karısı bati· bedeli ketifli nafıa vekaletine• 
ce ve kızları vesile ve feride musaddık Nazilli kasabası elek". 
ve sıddıkaya kaldığı ve ahme· tirik: tebeke ve traaıfarmat6t 
dinde bundan 30 une mukad· ve tesisatı 2490 sayılı kanurfll 
d btlkOmlerine g&re kapalı za 

em ölümüyle veraseti kansı usulü ile eksiltmeye konmuıtat• 
bafize ve oğlu ali ve kızları Muvakkat teminat miktatl 
cemile ve kiibra ve haticeye 3173 lira 91 kuruıtur. 
intikal ettiği ve bonlann o Fenni şartnamesi, proje, k~ 
tarihten beri senetsiz ıayian ıif hulasası ile buna mllteferrı 
ve mDıterek olarak tahtı taı1tr diğer evrak altı lira mukabillo· 
ruf ve temellnklerinde bulundu· de Nazilli belediyesinden alıo•" 

bilir. 
ğu ve bu kere namlarına inti· isteklilerin teklif mektuplatl 
kalen teıcil edilmesini istemek- ve en ez 30 bin hralık bu it• 
tedirler. Gazete ile ilin tari· benzer iş yaptığına dair nah• 
hinden itibaren 11 gOn ıonra idarelerinden almıt olduğu vr 
tapusuz taıarruflannın incelen- ıikalara istinaden ihale tarllıiD" 
meıi için memur "glSnderilecek· den 8 glln evvel alınmıı ehli" 
tir. Bu yerlerle allkası olanlar yet ve 939 yılına ait ticaret 

odası vesikalarını havi zarfları" 
varsa O giln yerinde bulunacak Dl 31/7 /939 pazartesi filDil ıa~t 
olan memura ve yahut 1359 15 şe kadar Nazilli belediY. 
fit ıayısiyle tapa idaresine mft· encümenine getmeleri llzımdır· 
racaat etmesi bildirilir. 127 12 19 2S (9S) 
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i 6Ay 
i Vade ile elbise 1 
:v apbrmak istrseniz kadın ve erkekJ 
t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 = Terzibanemde Silmerbank yerli mallannın hemen en em· ı 
41 salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bil6mum memurlan• 
41 mıza elbise yapılmaktadır. 
e En mutenl biçki dikitle ve en özenişli provalarla miir 
ti terilerimiz:i memnun etmek israrındayım. 

1 Memurlanmızın bu fırsattan istifadeye kotacaklaraaa 
amanm. 

K tdın ve erkek terzibaneıi e Muzaffer Eraydın 
• Demiryolu caddesi: A~ıa 

~·················~······••!., a: ;;r=;; 

Sağlık Ytirdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağhk yurdu, tiıD~ 
l eclilerr~cerrahi kadın baıtalıklan ve rontken serviıleri ikma 

açılmıf. Hasta kabulnne baılamııtır. ..,, 
Yurtda birinci sınıf m&tahassıs doktorlıuımız tarafından ti 

türlü erkek kıtdın ameliyatları ve rontkeu muayeneleri yapıbll•" ıd 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiji hbbi eualu ve elerlr• 
dairesiade takip edilmektetir. 


