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Mareşal Çakmak Gümrük 
• 

Orgeneral Hodzinger şerefine bir 
ziyafet verdi 

Ve inhisarlar veki
limiz İzmirde 

Ankara 25 - Genel kurmay 
baıkanı mareıal Fezi Çakmak 
bugiln ıehrimizde bulunan or 
ıeneral Hodzibiaker ıerefine 
tehir lokantasında bir öile zi-

yafet vermiştir. Ziyafette genel 
kurmay, milli mOdafaa ve hari
ciye vekileti erklnile Franıız 
elçiliği ileri gelenleri hazır bu
lunmuıtur. a.a. 

Hataya Giden 
Yüksek Heyet İskenderunda 

Antakya 25 - Hataydaki 
huıuıi muhabirimizden: 

BilyDk Millet Meclisi ve parti 
nınmeısilleriyle villyet murah· 
basları, öğleden evvel Antakya · 
nın göriilecek mahallerile çar-
tıyı gezmişler, halkevi, parti ve 
belediyeyi ziyaret etmitlerdir. 

Heyet, bir çok kıymetli asar 
bulunan müzeyi de gezdikten 

ıonra h.arbiyedeki defae otelin· 
de kısa bir istirahatten ıonra 
ıerefl~rine verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. Saat 3 de 
Reybaniye ve Kırıkhana gidil· 
mek üzere hareket etmitlerdir. 
Heyet bu akıam Hamidiye mek 
tep gemisi subay ve talebeleri 
ıerefine verilecek gardanparti 
de bulunmak tlzere fskenderuna 
gitmiştir. a a 

-· lımir 25 - Gümrük ve inbi· 
•arlar vekili Raif Karadeniz bu 
gün lstanbuldan ıebrimize gel
miş ve merasimle karıılanm•ıtır 

~ 

Irak hükumeti ---
Parlamentodan 3 milyon 

liralık kredi istedi - ... -
B•idat 25 - Hlikiimet par· 

lamentodan harp m•lzemesi ve 
mtibimmat ıatın almak için ilç 
milyon 251 bin liralık kredi is
temittir. Toroa ekspres haltının 
Bağdada kadar uzatılması için
de yarım milyon İngiliz lirası 
talep etmiıtir. 

Bu krediler İngiliz hükume
ti tarafından Irak bOktimeti 
emrine tehsis edilen krediler
den olup hazine bonolariyle kar-
tılanacaktır. a.a. _..,..... __ Münakalat ı Fransada 
Alman donanması 

Vekilimiz Ankara- Havacılık faaliyeti Baltık denizinde menev-

d t tti• - ralar yapıyor 
ya a V e e Pariı 25 - HOkOmet askeri Bertin 25 - Alman donan-

---
Ankara 25 - Muhabere ve 

nıOnakale 'ekili Ali tÇetinkaya 
bu sabah ıehrimize gelmiı ve 
iıtaıyonda vekalet ileri gelen· 
leri tarafından karşılanmıştır. 

·~ 

Nafia Vekilimi~ 
Samsunda 

Sam9un 25 - Nafia vekili 
feneral Ali Fuat Cebeıoy Trab 
zondan ıehrimize gelmiı ve 
vali, komutan, askeri ıivil erkin 
tarafından karıılamıştır. Bir 
lll6freze asker ıelAm resmini 
ifa etmiıtir. 

General Ali Fuat Cebesoy 
•yni vapurla yollarına devam 
etmiflerdir, a a 

~· 

Muhtelif şehirlerde 
hareketi arz oldu 

Ankara 25 - Bu ıebab 
•aat 5,40 da İzmir, Bilecik, 
Bursa ve Şilede bir yer sarsın
tısı olmuıtur. 

Bu yer ıanıntısı Aokarada da 
•yoi zamanda hissedilmittir. 

~· 

İngilterenin 
PoJonyaya açacağı kredi 

londra 35 - Polonyaya ı1ih
lanına iti için verilecek kre· 
di hakkında hazine delegeleriy· 

le Polonya delegeleri arasında· 
ki mUzakere diln sabah Londra .. 
da yeniden baılamııtır. 

tayyareci kayıt ve cemine baı
lamııtır. Bir çok konferansçıyi 
hamil otomobiller Franıanın 
ber tarafına hareket etmiıler
dir. 

Bu konferançılar, gençleri 
pilotluk mektebine girmek için 
teıvikatta bulunacacaklardır. 

maıı amiral Viderin buıuriyle 
baltık denizinde manevralar 
yapmaktadır. Bu manevraların 
K'ayesi tahtelbabirlere antere· 
man yaktarmaktadır. 25 cüzü· 
tamdan Mürekkep tahtelbahir 
filosu bu manevralara iştiri et· 
mektedir. 

Macaristanla Slovakya 
Arasındaki ekonomik müzakereler 

i~kıtaa uğradı 
Bratislava 25 - Neşredilen 

bir tebliğe nazaran macarittan· 
la Slovakya arasına bu gOon 
Budapeıte de yapılacak ekono
mik milzakere mtiddeti tayin 
edilmekıizin tehir edilmiştir. 

Bu tehir Macariıtanıo teşeb
büsü Ozerine vukua gelmiştir.Se-
bebiSlovak gazetelerinin son gün
lerde macarlar aleyhine yaptık-
ları ıeddetli neşriyata ll'ukabe-
le etmektedir. a.a. 

Bombardıman tayyarele~inden müre~kep : 

Bir lngiliz hava filosu 
Fransa üzerine talim· uçuşu yaptılar 

Londra 25 - logiliz hava ıilratla yapılacak ve mesafe 
nezaretinin tebliii : 1300 • 2500 kilometre araıında 

Bleryonun Maaıı geçmesinin tehaliif edecektir. 
30 uncu yıl döollmü müoasebe- Birinci filo 60 bombardman 
tile bombardman tayyarelerin- tayyaresinden mürekkeptir. Fi· 
den mllrekkep bir fılo F.-ansa lo saat sekize doğru Manşı geç· 
üzerine llçüncü bir talim uçuıu miı ve tesbit edılen mıntakala 
yapmışlardır. rı dolaıtıktaa sonra saat oaa 

Filonun teıbit edilen uçuf doğru Oılerine dönmüıtür. 
ıaba11 Pariı, Liyon, biskali kör- fıdnci filo 60 bobardman 
fezioin ve Pirenelerin bir kıı· tayyareıindea mOrekkep olarak 
mından ve Liyon körfezinin franıa üzerinde 2000 • 2300 
garp kısmından geçmektedir. kilometre uıuDluiunda uçu' 
Uçuş saatte 480 kilometre yapacaktır. 

Bir Otobüs Kazası 
Yolculardan. 7 yaralı var - Y aral1lar 
Memleket hastahanesine yahrıldılar 
Dün aaat 19,30 da Çine yo

lunda bir otobüs kazası olmu, 
yolculardan altısı erkek, biri 
kadın olmak üzere ağır ve ba· 
fif yedi kişi yaralanmııtır. Bu 
müe11if hadisenio tefsilih ıu· 
dur. 

Soför Ali Rizanın idaresinde 
bulunan Çine belediyesine ka
yıtlı 8 numaralı otobilı dnn 
Aydın pazarından Çineye av
det etmek istiyen yirmi beı 
kadar yolcu ile saat 19 da Çi
ne istikametine hareket etmiı
tit. 

Tellidede civarında otomobil 
ve otobüs ıeyriiıeferlerini kon· 
trol eden belediye zabıta me· 
muru bu otobllstede haddi iıtia 
bisi kadar normal yolcu oldu· 
ğünu gCSrmüşler ve yoluna de· 
vamına mini olmamışlardır. Fa· 
kat Belediye kontrolundan ge• 
çen otoblia ıofarn ile ıofa

rün yanında otumakta olan 
otobns sahibi:Osman dua ileride 
kendilarini beklemekte bulnan 
10 kadar yo1cuyuda alarak 

. . . . ,,..._..__. . . ,..,,,, . . . . . . ....... . 
Tebrik telgraflarına 

gelen cevaplar 
Lozan ~ünü mOnaıebetiyle 

BüyOk Millet Mecliıi riyaseti 
ne çekilen telgrafa gelen ce· 
vaphr. 
Bag Etem Mendres C.H.P. 
vildget idare laegeti başkanı 

Aydın 
Lozan yıldönllmtl m&naıe

betiyle vaki tebrikinize tetek
knr ederim. Mukabil tebrikler. 

Büyilk Millet Mecliıi 
Reiıi 

M. A. Renda 
••••• .....,..,,..,, .. ~V'W"f •WtY2+•.-. 

Zelzele 
Evelki gece ıehrimhde iki 

zelzele hissedilmiştir. Bu yer 

sarsıntılarından biıi ıaat 24 dü 
6 geçe olmuı diieride sabaha 

karıı saat 5 raddelerinde ol· 
muıtur. 

Zelzele Çine ve diğer kaza· 
larımızda da ayni tiddetle hiı· 
ıedilmiştir. Hasarat yoktur. 

Yangın başlangıcı 
Dün saat 18 de cuma mahal

lesinde orta mahalle caddesin· 
de Mehmet çavuıun evinde, 
bacanın kurumları tutuımuın· 

dan yangın çıkmıısa da hemen 
bastırılmıştır. Emniyet müdür 

vekili ser komiser Nail Serden 
Geçti ve komiser Şerafettin 

yangın maballioe gelerek inzi
bati tedbirler alm11lar ve yan · 

ıın hakkında ıerelcen tahkika
tı yapmiflardır. 

takriben 35 yolcu ile yollarına 
devam etmekteler iken 
altıncı kilometrelerde. · rodun 
çıkmasiyle direksiyonun idareıi 
gOçleımiş ve muvazenesi bazu
lan otobils üç dort metre derin· 
liğindeki beneğe devrilmiıtir. 

Nuhun gemis gibi ka • 
dın erkek, çoluk çocuk tıkaba
ıa yolcu ile dolu olan otobüsün 
bu ani devrilmesi neticesinde 
yukarıda kaydettiğimiz gibi 
biri kadm altısı erkek olmak 
üzere yedi kişi yaralanmııtar. 

Yol istikametinde seyrO sefe· 
ri kontrol etmekte bulunan be· 
lediye ıeyrn sefer memurları 

vakayı haber alır almaz derhal 
kaza mahalline yetiterek yara· 
lılan Çine iıtikametinden gelen 
tenezzüh otomobillerine Muğla
dan gelmekte o'an posta 
kamyonuna birer ikiıe.r takıim 
ederek memleket hastahanesine 
göııdermiılerdir. 

Şofar Ali Riza ile otomobil 
tabibi Osman hakkında zabıt•· 
ca tahkikat yapılmaktadır. 

Halk evi 

Spor şubesinin bisiklet 
• • 

gezısı 

Halkevimiz spor ıubeıi tara
fından Hatayıa kurtuluı bayra· 
mına rasthyan geçen pazar gD
nn Çine çayına bir bisiklet ge
zisi tertip edilmiştir. 

Geziye 50 genç iıtirlk etmit 
ayrıca otomobil ve motosiklet· 
ler le gidenlerde olmuttur. 

Geziyi idare eden spor antre
noru B. Mustafa İber, koıuya 
iştirik eden gançlere Çine ça· 
yında kum ve su banyoları yap· 

tırmıı ve olta ile balık avlama 
usulinide göıtermiştir. 

Geziye iıtirak edenler akıam 
üzeri aynı intizamla ve tek kiıi 

ayrılmamak ıurdile toplu bir 
halde Aydına dönmüflerd!r. 

Aydında çeıitli ıpor hareket· 
terinin yapılmasında cidden 
bOyilk alakA ve himmet glhte· 
ren antreuör 8 . Mustafa İberi 
bu vesile ilede takdirle 
anarız. 

-··~·-

İngiliz 
Askeri nazırlarının 

toplantısı 
Londra 25 - Milli milnafaa 

harp levazımı, harbiye, bahriye 

ve hava nazırlariyle imyarator· 
luk genel kurmay reisi ve bava 
mareıah dün bat vekalet daire 
sinde toplanmışlardır. 

Toplantı bir Hattan fazla 
ıUrmllftOr. 

• 



• 
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Hatay bayramı 
münasebetile 

8. Etem Mendresin Halkevinde verdi
ği konferansın metnini neşrediyoruz 

-2-
lıkenderun mıntaka11na yak

laştakça büyük dağ maniaları 

bllsbütün ortadan kalkar. Dağ· 
lar, geçit veren ıilıileler ve 
dar yaylar haline gelir. Burada 
diğer iki mıntakada g6rülen 
bufreler dahi derinliğini kJy· 
beder. Ve ıimale doğru Toro
sun ilk iltivalın kendeioi belli 
edn. Yani, ben Anadolunun 
bir parçasıyım der. D:ğer iki 
mıntakada bikim olan arazi ı 
ıekil ile, bu Toros iltivalarının 
kartılaıma11, arazinin yeknesak 
olarah devamını bozar, bu mın· 

takanın avariıini daha ahenktar 
bir ıekle koyar. Ve cenubu gar· 
biye müteveccih vadiler açar. 
Bu hususiyetler, Hatayı Suriye
nin iki mıntakaıından ayınr ve 
Hatayı kolayca ~irilebilir ve 
geçilebilir bir bale getirerek 
Anadoluya bağlar. 

Be,eri coğrafya bakımından; 
Orta ve cenubi Silryede, it 

bayatı, mezhep 've diller birbi
rine benzemiyen çeıitler g&sto· 
rirler. 

Şimalde, bunlar vahdete doğ· 
ru gider. Normal bir ekalliyet 
karfn1nda, tek din, tek dil ve 
tek ırk vard1r. Bu suretlede 
Hatay orta ve ceuubi Stiryeden 
ayrıhr. 

Meseli, nilfustan da ıu neti· 
ceyi çık•rmz. Hatay ıabasının 
bugnnkü 300,000 nnfuaunun 240 
bini Türk, 60 bini ise tnrkden 
gayri olan arap, ermeni, hırati· 
yan ve ecnebidir. 

G6rlllllyorki ırk bakımından 
da, bu ıaheda oturan balkın 
% 80 i Türk % 20 ıi muhtelif 
ekalliyetlerdendir. 

Hülisa; 
Jeolojik teıekkül, Snrye ıi· 

malindeki bu ynksek araziyi 
Anadoluya bağladığı gibi, insan 
mcıaiside, buranın alçak arazi
sini, Anadolunun yaıama ıart• 
larına bağhyor. Şöyleki ; 
Osmanlı ordusunun ricatine 

kadar olan devirlerde, Amık 
ovaıı, Anadolunun buraya yakın 
mıntakalannın meraıı olarak 
bulunmuştur. Halbuki, arazinin 
tabii ıekli itibarile, Lübnan ve 
Anti LObnan dağlar1nda besle
nen bayvanlar1n, otlamak için 
" Amık " ovasına geldiği vaki 
değildir. 

Bu suretle, beıeri ve fiziki 
coğrafya bakımından, Sflrye ıi-
malinde Hatay arazisinin, Ana· 
dolunun bir parçası olduğu mey· 
dana çıkmıı oluyor. 

Bu arazi, acaba ne için Sür
yenin bir parçası olarak sayıl
mı' ? Dersek; 

Bu zühul hakkında şu ihtimal 
habra gelebilir; 

Bu topraklarda bir çok geçit 
yolları vardır. Bu sreçit.er, Sllr
y~yi Anadoluya bağlayan muva· 

fiidır. Bu sebepten, bu yer· 
le~' Süryeye lizım bir parça 
gibi -eörinlJdtj olması muhte

ktir. iı :. 
1ıif:•Y. i muv.aıala"eıas tutu
lur11, Irak ıta :nın• yolları da, 
Akdenize + ve g~rbt Anadoluya 
tioradanr geçer. Bi ae a1e bôy· 

1 ı; 

le bir hakkın, Irak hakkında da 
varit olması lizımgelir. 

Birde; lskenderun körfezi, ha
ritada biraz cenuba doğru akar. 
Fakat•esasta en ufak bir kıy· 
meti haiz olmıyan b6yle bir va
ziyet de, bu zühulün meydana 
gelmesine yardım etmiı olabilir. 

Hatayda ırk, kOltOr, dil vah
deti var. Bu vahdetin tek ar
neği de Anadolu olduğuna g&
re, Hatay da Anadoludan ay
rılmıyan bir parçadır. 

Jf-
Antropolojik mOşabedeter da· 

bi, bu havalinin brakisekal 
Asy·a halkı ile meakftn olmakta 
bulunduğunu tevıik etmektedir. 
Zamanın darhğı mUnasebeti· 

le, tarihi eaasa geçerek, arke· 
olojik esasları da tarih içinde 
kısaca g8relim. 

Şimdi, davamızın tarihi eaaı
lannı arayalım. 

Bundan 16 yll evvel, AtatOrk, 
derin tarihi bilgisi ile "Antak
ya oe lskenderun, Türkün en 
aşaiı 40 asırlık, dört bin se· 
nelik ana yurdudur,, demişti. 

AtatürkOn ortaya attığı bu 
hakikat, mOsbet ve muhakkak 
manisiyle tarihi bir hakikat 
idi. Yeni TOrk devletinin de 
milli da vAlarından biri oluyor
du. 

lıte bu dlva bu gilu, milli 
ıefim!z lnanOnün yüksek kod· 
retiyle ve cumhuriyet hükume· 
timizin ı6sterdiği bOyük kiya
yasetle balledilmiı ve tarihi 
esaıına bağlanmıı oluyor. 

Halayın umumi tarihteki va
ziyetini tetkik ederken, bizim 
atalanmız olan " Eti ·" ve " Hur· 
ri" lerin tarihine gireceğiz. 

Milittan üç bin, zamanımız· 
dan beı bin yıl evel, Anadolu· 
da oturan halkla, Hatay hava- . 
lisinde ve ıimali Suriyede otu
ranlar ayni kandan ve Aıya 
halkından icfiler. Daha ıonra, 
bundan i:l6rt bin yıl evelde, iki 
büyDk kavmin alun ve yayılma 
dalga11 memleketin her tarafına 
dağıldı. Bunlar, tilrk kavimle
rinden " Hitit Eti ,, ler ve 
" Hurri ,, ler idi. Bunlarda, 
kendilerinden bin ıene evel o
turdukları belli olan Aıyalı ka
vimlerin; akrabaları idiler. 

Hurriler: (AXV ortalarında) 
( Milattan evvel on beşinci a11r 
ortalarında) cenubu ıarlli Ana• 
doluda (Mitani) devletini kurdu
lar. merkezlerinin, bugilnkü 
" ReıUlayn ., civarınde olduğa 
iddia edilmektedir. Bunların, 
Helebden Lut giSlilne kadar ya-
yıldıkları sabit oluyor. Asuriler
le Mısırhlarla, Etilerle ıiyaıi ve 
kOltürel münasebetleri vardı. 
Buralardaki hlkimiyetleri, hem 
kültürel hem de ırki idi. Hatay 
bavalisinde ve ıimali Suriyedeki 
hikimiyetlerini (XIV • XVll) İS· 
bat eden bir çok abideler, kiti
beler, dil yadigirları veaair 
eserler, hafriy4tla ve tetkikatla 
meydana çıkmııtar. 

- Sonu va, -

Hislerimiz ve 
vaatleri! 

-- C.w:J-

Enver Demirag 

Gazetemizin dOnkO ıayııında 
Halkevi trasasında Lozan ıulhu 
mOnasebetile verilen konferans 
ve konserden bahsedildikten 
ıonra valimiz Sabri Çatağın da 
bulunduğu ve kendilerinin kon· 
feranı ve konseri mDteakip et
rafında bulunanlarla 1&mimi bir 
konuşma yaptığı yaZ1lm1ştı. 

Kulak misafiri olduğum bu 
konuıma dünkn sayımızda ka
lem oynatan arkadaşın da pek 
haklı olarak iıaret ettiği gibi 
bir vali ve halk konuşma11 de· 
iil, bir aile ve aile reisi konut· 
maıı halinde cidden samimi ve 
cumhuriyet devri idarecilerine 
bas bir açık kalplilikle yuku 
bulmuttu. 

Günlerinin ve istirahat ıaat· 
lerinin hemen her anında mem
leket halkının ihtiyaçlarına ve 
arzula11na çıkar yol aramak 
gibi yük!!ek bir tabiat malik_I 
olan cumhuriyetin idare adam· 
lar1, takdir etmek ve bilmek 
lizımdır ki fU veya bu gibi t•h
ıt gayenin kurbanları ve ma
ıumlan değil, toplu yaşayıt•mızın 
huzur içinde mOıtek11 bir ha
ya ta sahip oluşumuzun ayakta 
birer AmUi ve nazımıdırlar. 

Memleket halkıuın içtimai, 
sıhhi,. bedii hülisa itibariyle 
medeni ve var olmakta elzem 
her çeıit ihtiyaçlariyle kafa 
kafaya ve göğüs röğDse mOca· 
dele etmek tianndan f&fmtyan 
dUrOıt bir zihniyet ve mazbut 
bir hareketle temayftllerfmize 
terc6man (olmak liyakatinde 
bulunan idarecilerimiz önünde, 
hissettiğimiz gururun [ölçülüp 
tart.imasına imkan olmaıa ge· 
rek.. · 

Ben burada kulak mi1&firi 
olduğum evvelki geceki konuı· 
maları Aydın halluna bir miljde 
vermiı olabilirim ümidiyle açığa 
vurmaktan çekinmiyeceğim. 

Valimiz Sabri Çıtak Belediye 
Reisimiz Etem Mendres ve Hal· 
kevi reiıimiz Neıet Akkorun 
da bulunduğu bu konuımada, 
Aydının bunaltıcı 11caklarıudan 
bir nebze bahsettik:ten lıonra 
mevzuu tedaii efklr kanunu 
mucibince paıa yaylasına kadar 
götürdüler ve Aydın iç•n bu 
yaylanın, misline az teıadüf 
edilir yerlerden olduğunu • ileri 
silrdflkten ıonra yol [meaeleıini 
ele aldılar .. 

Valimizin bana ve oradaki· 
)ere hissettirdiLlerine naza· 
ran kendileri, Paıa yaylAsı yo· 
lunun tamirine ve seyrüıefere 
müsait bir hale getirilmesine 
çalışacaklar ve Aydının yıldan 
yıla rağbet g6sterdiği bu yay· 
laya gidip gelişi kolaylaştıracak
lardır. 

İnıanlar belki dütiiniişlerinde 
biraz aldanan yapıh1lard1r, fa· 
kat normal insanlar biliyorum 
ki hisleri aldatmaz, biz de o ge· 
ceki bu konuımada gerek ilba
yımız Sabri ÇatağlD ve gerek 
belediye reisimiz Etem Mendre
sin bize hissettirdikleri bu 
vaidlerinde aldanmamıt olduğn
muza eminiz. 

lıte, cumhuriyetin idare ada· 
mı iyi bir sılia geçirmek için 
bulunduğu Halkevi tarasasında 

bile yine içinde bulunduğu 

Yeni göçmen' proğramı 
Romanya ve Bulgaristandan 14690 

göçmen gelecek 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklleti, yeni sene gaçme• 

proiramını bazırlamııtır. Bn programa göre, 1939 seneıi içinde 
Bulgariıtandan 11.290 ve Romanyadan 3400 olmak Ozere cema• 
14690 giSçmeu ana vatana getirilecektir. 

Getirilecek olan bu göçmen· nacaktır.! 
lerden Bulgaristana ait olanla· lıkin kaydiyle ve hüümot 
rı 937 ve 938 seneleri içinde marifetile getirilecek olan g6ç• 
mallarını tamamen tasfiye et- menlere 2510 sayılı kanunun 
miş, pasaportlarını almış ve 17 inci °'addeıi dahilinde ve 
Bulgari.tanda her tOrlü alika- ancak blltçenin imkinı nisbe· 
larıoı kesmiı olanlardır. tinde yardımlar yapılacaktır. 

Romanyadan getirilecek olan Bu ıuretle gelecek giSçmen• 
göçmenler de, 938 senesi için· lere ev yaptırmak imklnı yok· 
terkitibiıyet muamelelerini ik- tur ve e~asen ev arsa11 g6ste• 
mal etmiş ve hicrete hazır bir rilmek suretile ev yardımı da 
vaziyete gelmiı bulunanlardır. kanunen1 tekemmül etmiı ola• 

Bu ıuretle gerek mallarını caktır. 
tasfiye etmiı, pa11portlarını al- Bulgaristandan gelecek olan· 
mıı ve tlbiiyetlerini terietmit ların sevklerine ağuatos ayı 

olan bu 14690 nüfustan maada içinde başlanacak ve her sene 
katiyen biç bir fert, gerekse olduğu gibi hükumetçe tutula· 
Bulgariıtandan ve gerekse Ro· cak vapurlarla V arnadan Tuz-
manyadan g3çmen olarak geti- laya getirilecek, burada her 
rilmiyecek ve vaki olacak mu- türln sıhi, tabiiyet ve diğer 
racaatlar da kabul edilmiyecek· muamelelere tibi tutulduktaa 
tir. •onra mürettep yerlerine sev· 

Yeniden neırolunan 3657 aa• kolunacaklardır. 
yılı kanun mucibince serbest Romanyadan sevkiyata ancak 
olarak ana yurda gelmek isti· harmanların kalkmasından aon• 
yen tDrk soy ve kültüründen ra yani eylül ayı içinde batla• 
bulunan tabıılar bu kontenja- nılacak ve· Köstenceye g6nde-
nın haricindts olarak bu kanun rilecck vapurlarla ana yurda 
hOkilmleri dairesinde kabul olu· getirileceklerdir. 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan : 

Kuıadası birliğinin ihtiyacı 

için alınacak 25,000 kilo yulaf 
veya arpa 11 aguıtoı 939 cuma 
gilnft aaat 16 da alay sabn al
ma komisyonunca açık eksitme· 
si yapllacaktır. 

Yulafın tahmin bedeli 1500 
lira arpanın tahmin bedeli 1375 
liradır. 

Yulafın ilk t.-:minl!tı 112 lira 
50 kuruştur. ArP,anın ilk temi
natı 103 lira 13 kuruıtur. 

Şartnamesi hergUn Aydın ve 
Kuıada11 askeri satanalma ko· 

ve mesuliyetini deruhte ettiği ce• 
miyete kartı iyi bir ıey vadet
mekten kendini alamadı ve bilyilk 
adamların doktorini mucibince 
temayüllerimize, emel ve arzula
nmıza tercüman olabilmek yo · 
tunda yllrüdil. 

Bundan sonra Paıa yaylasına 
seyrisefer busuıunda otomobil· 
lerin fabit fiatlar giSstrmuine 
mani olmak yolunda belediye 
reiıimiz Etem Mendresin de 
yaylaya muayyen bir Ocret 
le otobüs temin ettirıLek 
yolundaki vaad ve ihıaa· 
ları da bu işlerin tahteHuuru· 
muztlan ıuurumuza iotikal eden 
ve kuvveden file çıkmak üzere 
bulunan plinlarını ortaya atmıı 
oldu. 

Valimiz Sabri Çatağın yol yap
tırma veya halihazır yolu ıılib 
ve tamiri belediye reisimizin 
ucuz otobtiı temin etme yolun
daki vaad ve bunların ıuurları· 
mıza gizlenen ihsasları, bizi ken· 
dilerinden emin ettikten sonra, 
11ra Halkevi reiıimiz Neşet Ak
kora geldi ve kendisinden Hal · 
kevimiz tarasesinin bir ailt- top· 
lantı yeri haline konulması b•-

misyonlarınea g&rülebilir. 
Taliplerin mezkur gUnde ka· 

nuni veıikalarile birlikte komiı· 
yona muracaat etmeleri illa 
olunur. 

(131) 26 1 s 10 
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i ....... .. Abone ıeraiti ........ : 
• f Yıllığı her yer için 6 Ura. f 
i Altı ayhtı 3 liradır. ~ 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baıımevi. 

: ıazetcye alt yudar içiıı ~ 
! yaıı itleri miidürlütüne, tlln• i 
i lar için idare müdürlütüne ! 
i 'llÜraeaat edilmelidir. ~ ............................. ·-· .. ·············· 

nun da haftada en çok bir de
fa baıarılma11 için dileklerde 
bulunuldu ve kendilerinden Hal• 
kevi mensubu arkadaılarJa te• 
şebbüıe giriıileceği vaadi alındı. 

Her iki iş; gerek Pafa yay• 
lası meselesi ve gerek Halkevi 
taraıesinin Hılkevine mensup 
ailelerin bir toplantı yeri haline 
ifrağı tek batlı değil, bir kaç 
hatlı ve bir kaç renkli olan ih• 
tiyaçlarımıza; medeni, içtimai, 
sıhhi olan arzularımıza cevap 
verebilecektir. 

Bu itibarla me!Dleketio evelki 
gece, ba.ş baıa lvererek ıamimi, 
bununla beraber ciddi konuş· 
malarda bulunan üç idarecisi de, 
bu üç renkli ihtiyaca ayrı ayra 
renk ve ıekillerle cevap ver . 
mek zeminini, umuyoruz ki ha· 
ı.ırlayacaklar, ve bizi biılerimi• 
zin yalancHı yapmıyacaklardır. 

Binaenaleyh diyebiliriz ki 
( hislerimiz ) onların ( vaatleri)n• 
mikes ve onlrın bu vaatleri 
ise' biılerimizio beliğ birer te· 
zahürlldür. 

Bu makesio bu vadlere inanı 
vırdır. Güveni vardır. 



VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
--- ___ ........ __ -

Y•ı:an t Jamesi Vlgcliff• Headlo.m 

rerce•e eden: M. Nedim Miiren 
-68-

Onun alman düşünütüne ge .. 
tirdiği değişikliği milletin Po· 
loııyaya karşı takındığı tavır· 
dan daha iyi hiç bir ıey gös
teremez. Eskiden Almanlar Po
l~nyanın taksimini büyük bir 
~ıoayet olarak hatırlarlardı. On-
•rıo emel ve kararları bunu 

düzeltmekti. O günlerde, her 
fthirde, barikadlarda en önler
de vuruıan Polonyalılar vardı. 
~Qlar Almanlara hüriyetleri j .. 

Çııı yaptıkları kavgada yardım 
~taıiıler ve Almanlar da, i•tik-
lllerini tekrar kazanmaları i
~İn onlara yardım edeceklerdi. 
848 de Mieroslawıki Ber lin 

•0kaldarında muzaffer bir kab
;•~an gibi gezdirilmiıti. Baden 
•deri bir polonyahnın liderliği 
~boa girmiılerdi. Viyanalıların 
t' 'Uıturya ordusuna mukaveme-
1 •ıraaında kumanda eden bir 
Polonyalı idi. f talyanları Nova· 
~- llleydanındaki hezimete bir 
,.

01onyah g6türmüıtü. Şairle-
111 beoQz ıiyaıi lider oldokla .. 

;• ıanıanlarda ve Byron'un nü· 

1 Uzu hennz ıilinmemiıken Po
fl011Y• ıevgisini tahrik etmiyen 
~tk az şair vardı. Bismarck'ın 
~ 6cadele ettiği ve bu kadar 
\lvıffakiyet kazandığı zihni

!tt bu idi. O, polonya lisan 

6 t lllilliyetioi ezmek ve yıkmak 
k t~re devletin blltlln kudretini 
., u ~•ıunasının Almanya için bir 
y '~ıfe olduğunu öğretmiıti. Ruı
ı,' ·~ Polonyalılar nasıl rua
'll':"~a mecbur iseler, Pruı
kild •kı Polonyalılar ~a ayni ıe .. 
İq·ı e Pruıyalılaşmaga mecbur 
'I~ er. Yüz ıene evvel Polon· 
dı .devleti tahrip edilmişti, şim 
l>tt •ıe Polonya lisan ve milleti 

sık sık vaki olan hastalıklarını 
bu ayların devamlı heyecanına 
atfeder. Onun çok aıabt bir 
mizacı vardı, kebdiıine hikim 
olması zordu. Nihayet hatırla
malıyız ki luralın hnkümetioi, 
bu umumi tenkide karıı her 
mfidafaasıoda, o sarayda Kıra) 
tızerindeki nüfuzunu yıkmafa 
teıebbü• edenlere rağmen mev
kiini idameye '.mecbur bulunu 
yordu . 

Mamafi Rusyanın kuvetli doı· 
luğunu temin etmiJti. 

St. Petersbnrga ikon çarın 
iltifatını kazanmışb. 
Şimdi bu tahıl duyguya bü· 

yDk bir ıükraa borcu da illve 
edilmişti. Avusturya ile Prus
yanıa hareketleri arasında ne 
büyük bir tezad vardı . Miite
veffa çar Avusturyayı inhilil· 
den kurtarmııh . fakat bunun 
mükafatı ne olmuıtu? Şarkta 
muhalefet. Şimdi de Polonya 
itinde Avusturya garp deletle
rini tutuyordu. 

Diğer taraftan Prusya ve yal
mz Pruıya idi ki Rusyayı Fran• 
sa ile logilterenia fiili mildaba
lesinden kurtarmııtı. Napolyon 
Polonyalılarla irtibatı temin için 
Lituvanyaya asker çıkanlmasını 
.teklif etmiıti. Bismarck, derhal, 
böyle bir hareket yapıldığı tak
dirde bunu Pruıyaya kartı bir 
ilinı harp olarak telekki ede
ceğini ilin etti. Alekıandrın in· 
fiali o kadar derindi ki Prusya 
kralına, Fransa ile Avusturyaya 
hücum için bir ittifak yapmala· 
rını teklif eden bir mektup 
yazdı. 

Sonu var -

ı ;ı - rna 

Çine icra dairesinden 
939/277 

Gayri menkul mallann [açık 
artbraıa illnı 

Alacaklı çine kahraman ka
yDndea koca mebmet karası 
gtılıiim 

Borçlu Çine kahataıın acı 
_ ıu mahallesinden mehmet ali 

oğlu rifat 
Açık artbrma ile pataya çev

rilecek gayri men1'ulün ne ol
duğu: Tapunun 938 teırini aani 
ve 55 say11ında kayıtlı kabata
tın gökbarmanda gelin lderesi 
mevldinde ıarkan karııdan ko· 
ca musa zeytinliği ve dere ıi
malen bayta mehmct zeytinliği 
garben yol cenuben bacı mus
tafa oğlu İnebmet ali ile sınırlı 
6433 metre murabbaında tabmi 
ni 70 ağaçh zeytinliğin 48 biı· 
ıede borçlunun 18 hissesi 

Takdir olunan kıymet beher 
ağacına birer buçuk lira kıymet 
takdir edilmiıtir. 

Birinci c rtırma 29/8/939 ıalı 
gllnO saat 10 da ikinci arlırma 
ıs eylül cuma gllnü ıaat 10 da 

Artırmanın yapılacaiı yer 
g&n ıaat çine icra daireıi 

1 - lıbu gayri menkulün ar .. 
brmaşartnameıi 2117 /39 tarihin
den itibaren 939 I 211 No. ile 
Çine icra dairesinin muayyen 
numara11nda berkesin g6rebil
mesı için açıktır. lıinda yazılı 
olanlardan fazla malumat al· 
mak iıtiyenler, itbu ıartname
ye ve 9391277 dosya numara
ıile memuriyetimize mllracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7 ,S 
niıbetinde pey Yeya milli bir 
Bankama teminat mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakh
larla diğer alikadarların ve ir· 
tifak hakkı ıahiplerinin gayri 
menkul lizerindeki haklarını bu· 
ıusile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarıaı itbu illa tarihinden 
itibaren yirmi ıUn içinde evra
kı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap e-

der. Akıl halde haklara tapu 
ıfcllile sabit olmadıkça aatıı be• 
delinin paylaımaatndan hariç 
kalırlar. 

4 - Göıterilen gönde art.r• 
maya iıtirak edenler artırma 
ıutnameıini okumuı ve Ulzumlu 
malümat almıı ve bunları ta
mamen kabul etmit ad ve iti· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul Oç defa bairıl .. 
dılıtan ıonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin ynzde 
yetmiı beıini bulmaz veya ıatıı 
isteyenin alacağına ruchanı o
lan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacaklarının 
mecmunndan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhtıclü baki 
kalmak ilzere artırma on bet 
gün daha temdit ve on be,inci 
~nn ayni saatte yapılacak ar
tırmada, bedeli satıı isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmu undan fazla ya çıkmak 

ı ırtile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde e
dilmezıe ihale yapılamaz. Ve 
ıatış talebi düter. 

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

vermezse ihale kararı fesbolu· 
narak kendisinden evci en y&k
sek takhfte bulunan kimıe ar · 
zetmiı oldutu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz ve
ya bulu:ımazsa hemen on bet 
gün milddctle utbrmaya çıka
rıhp en çok arttırana ih,.le 
edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen g ünler için 0/0 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca btıkme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahıil olunur. Madde 
(133). 

gayri menkul yukarıda 

gasterilen 29/8/939 tarihinde 
Çine icra memurluğu odasın· 
da işbu ilin ve gösterilen art
tırma şartnamesi daireıinde ıa-
blacağı ilin olunur. (124) ad•n kalkacaktı . 

b,k~ . Pruıyanıo Almanyadaki 
dir 11111Yetinin tabii bir neticesi
~i İ -4\laıanyanın cazibe merke· 
11>._ •rba müteveccih iken Po-

1 RADYO Alay 37 Satınalma 
komisyonundan 

b,~~Ya karşı duyulan bu mu
llid et gayri tabii değildi. Ye
'l•'tl.eo doğmuş olan bir Polon .. 
"'• 

111 
Balhk sahillerine yayı l

'/• f bolınaları halinde bile Alman-
1>l._bi~Yii~, müreffeh ve meaut 
f)Ur •rdı. Fakat bu takdirde 
~-h~•Ya ortadan kalkmaya 
ı,t, Grudu Biımarck ise Alman• 
ttt .'usyalı gibi düşOnmeyi öğ· 

&~'iti. 
ttıa u haftalar zarfında hakika· 
A.~u tehlike vardı. Napolyan 
a,11,:hıryı, f ngiltere ve Fran-

' ~,il ' Prusyaya ihtaratta bulu-
ve 

~Qn onu korkutacak olan 
tckıi;'ek bir nota vermelerini 
llu r dttaıi~ti . Lord Russel bu-

"- e dett• ulh ı. 
~'tcı/ sonraki senelerde Bis
~td ~Q ıöylemit olduğu gibi 
tı d Uısell'in Almanyaya kar· 
l'ı b:'~•be· niyetidir ki IPrusya-

Qİ•11ı e hkeden kurtarmııtır . 
ıııht,· lrck'ıo mevkii çok em· 
,. ·~d· 1lıirte • 1• Fakat, her ne kadar 
QI tıQe k b h ~1.1, ço a alıya mal 
~- ~: da Biımarck bu bücu

t'-di,· aıukavemet gôıterdi. 
1
' nıOteakip sen~lerde 

ÇARŞANBA 26/7 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1519S 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. - Pi. 
12.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14 Müzik (Riyaseticum· 
buıu • Şef: lbsan Küncer). 

1 - Furgut - Mart 
2 - Parea - Fiametta ( Ma · 

zurk ). 
3 - Vole - Artemis (Mart). 
4 - Scbubert - Roıamunde 

suiti No. 1-2-3 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (Orgla ketelbey 

in iki parçası - Pi.). 
19.15 Türk Müziği ( Faııl 

heyeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri . 
20.15 Konuıma. 
20.30 Türk müziği. 
1 - Hicaz pe,revi. 

Kuıadaıı birliği birliğinin ih-
2 - Şevki bey - Hicaz tar· tiyacı için alaaacak 20,000 kilo 

lu - Bilmiyorum bana noldu. kuru otun 11 ağustos 939 gilnll 
3 - Lemi • Hicaz şarkı • So- waat 17 de alay satın alma ko· 

rulmasın bana yesim. miıyoounca açık ekıiltmeıi ya-
4 - Sadullah ağa - Hicaz pılacaktır. 

ıarkı - Neydeyim aahiıı çemen Tahmin bedeli 1020 liradar. 
seyrini. ilk teminata 75 liradır. ıartna-

5 - Hicaz ıaz semaı11. mesi her gün ve Kuıadası aı-
6 - Şevki bey • Uuak ıar· keri satın alma komiıyonlarıu-

kı • Yad ile geçdi zamanım. da g6rülebilir. 
7 - Bimen Şen • Uflak far- • Taliplerin mezkür günde ka-

kı • Bahar erdi. nuni vesailderile birlikte komiı· 
yona mOracaat etmeleri ilin 

8 - Refik F eraan - Un ak olunur. 
ıarkı - Kız btırtınde ıalına. (129) 26 ı 5 10 

9 - Halk tllrk Dsü • Aydağdu -.~ ---iiiiiiii-....-iôiiioiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__.___. 

batmadımı. leska (intermezzo). 
21.1 O H aftahk posta kutusu. 6 Giovanni Carys · DDlıine· 
21.25 Neşeli plaklar - R. ye seren"d. 
21.30 Müzik (Şen plakları). 1 - Giulio de Micbeli-Mem-
22 00 Milzik ( KOcük srkeıtra leket hasreti. 

Şef: Necip Atkın). 8 - Paul Lincke • Vadiler-
1 - Bobert Leuıchner - Ma- de bir randevu. 

ıurka (Fantezi) 9 - J. Straus - .Viyana kanı 
2 Keler Bela - Kelebek avı 23 00 Son ajans haberleri, 

(Balet mllziği). ziraat, esham, tahvilit kambi-
3 - Franz Abt • Ormanlar- yo • nukut borsaaı (fiyat). 

da ve ninni. 23 20 Mllzik (Cazband • Pi.) 
5 - fllumfnato Culottı -Bur- 23.SS 24 Yarınki program. 

, f J • 
[_ 

ilin 
Nazilli icra memurlu· 

ğundan 
939/1351 

Alacaklı •ultanhinrdan meh
met llltfi okay 

Borçlu ıultanhiıardan derviı 
haıan oflu ibrabim ancan 

Satılan mallar kavakh k3yU· 
nün Nazilli caddesinde ıarkan 
iğce mustafa efendi şimalen ve 
cenuben molla mustafa oğlu 
mehmet garbeo cadde ile sınır· 
lı 1838 M. murabbaı yazılı olan 
mahal 7 dekar miktarıada ve 
içerisinde ı26 portakal :fidanı 
ve 56 incir ve 1 zeytin ağacı 
olup birde betondan yapılmıı 
ma su kuyuıu ve iki dam ve 
bir bahçe evi bulunan bahçe 

Alacağını teminen haciz 
edilen yukarıda tafıilitı say
lenen 2500 lira kıy .. 
meti muhammeneli ve borçlu 
ibrahim ancan·n batapu nbdei 

tasarrufunda bulunan gayri menkul 
25/8/939 tarihine müsadif cu
ma günü zevali saat 10 dan 12 
ye kadar Sultanhisar kay oda· 
ıında ihale edilmek üzere 15/7 / 
939 tarihinden itibaren ve açık 
artırma yoliyle satışa çıkanlmıı· 
tar. Şartname sair evrakı mllte
ferrikası 15/8/939 tarihinden 
itibaren berkesin gCSrebilmeıi 
için açık bulundurulmaktadır. 

ihale gtınO mal muhammen 
kıymetinin yOzde yetmit betini 
bulduğu surette ihale yapılacak· 
tır. Aksi halde son pey ıabibi
nin taabhtıdQ baki kalmak Bzre 
artırma onbeş gOn daha temdit 
edilmiı olacağında11 onbeıioci 

giine müHdif 8/9/939 tarihinde 
cuma gOnü aynı ıaatte ay• 

ni yerde ençok artırana ihale 
olunacaktır. 

İpotek ıabibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların rayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile fa
iz Ye masrafa dair olan iddia• 
larını evrakı müı'>itelerile virmi 
gi1n içinde icra dairesine bildir· 

meleri aksi surette hakları ta .. 
pu ıicillerile sabit olmadıkça sa
ht bedelinin paylaşmasından ha· 
riç kalacaklar1 ve intifa hakkı 
sahiplerinin de aynı suretle ha~ 
re"etleri icap edeceği ve talip
lerin muhammen kıymetini yüz
de 7,5 nisbetinde pey akçesi 

veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu icra dairesine teYdi· 

leri ilin olunur. 126 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan 

Kuıadaıı birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 13,000 kilo saman 
11 Aguıtoı 939 Cumaf gilnil 
•'-at ıs te alayl satın alma ko
misyonunca açık eksiltmesi ya· 
pılacaktır . 

Tahmin bedeli 260 liradır. 
İlk teminatı 19 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi her gün Aydın 
ve Kuıadaıı askeri satın alma 
komiıyonlaranda gör6lebilir. lı
tekliflerin mezkur günde kanuni 
veıaiklerile birlikte komiıyona 
mllracaat etmeleri ilin olu11ur. 

(130) 26 1 5 10 

lmtlyaa aahlbl •• Umumi Neırlyat 
MQdGril : Etem Meatlr .. 

Ba .. ldıia yer 
C K f' Baauanl 
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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. s .. • 

. . 
••••• .. .... S!Jlll-mS• 

I HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Maayeae flDI 

Paıarteai 

Salı 

BJ 
IJ Ça,..mba 
IJ .. 

1 Pe~M 

Saat 

J-4 

4 - 5 

2 - J 
s - 4 

4 - s 

S-6 

Doktor arkadaıımma aiı 

Operatör Medeni Bo1u 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hHtalıkları mutaha .. 111) 

Operatar Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&:ıaçan 

<Gaı haatahklan mutaha11..,) 

Doktor Mubıln 
<it haatahklan mutalaau111) Ş ·O F ÖR 

Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 
Doktor Şe•ket Kırbat 

<lataal haıtalıklar mutah .... ıa) il 
.. M 

1 la Cama 4 - S Doktor Mllnif Erma• 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
1 {Kadın baıtahkları mutaha .. 111) 

1 
Camuteal 2 - S Doktor Nafiı: Y azraa 

• • S - 4 Doktor Halli Glıaydı• J1 
1 ~Sll"l!!SSl!IESBml!!IWBSılll' 

1 • • 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
dro! arını 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 1 .. i hazırlanmıştır 

I• 200, 400 sahi/elik ciltler 125-200 kuruştur 1 
C. H. P. Basımevi J 

t .. ........................................ 
Vilayet daimi encü

meninden: 
Germencik nahiyesine bağlı 

çam köyü hududu dahilinde da
yılır mevkiinde bilifı nizam ki
reç yakan Ahmed oğlu Meh· 
med Çetin kayadan mllıadere 
edilen 250 kental miktarındaki 
kireç 27171939 tarihli pertem• 
be gilnll saat on altıda ihale 
edilmek ibere arttırmaya çıka
rılmıtbr. Taliplerin % 7,5 mu
vakkak teminat akçelerile s&
ı:O geçen gün ve saatda vili
yet daimi encümenine Ye fazla 
malumat almak isteyenlerin 
her giln vilayet daimi enctimen 
kalemine muracıatları ilin o
lunur. 

16 19 23 26 (102) 

Vilayet daimi 
meninden: 

.. encu-

Bozduğanıa Çakal deresi kö
yll civarında hilafı nizam kireç 
yakan Mebmed taı kireçten mü
sadere edilen altı bin kilo mık
tarındaki kireç 27 /7 /939 tarihli 
perşembe gilnü ıaat on altıda 
ihale edilmek Ozere arttınlma-

ya çıkarılmıştır . 
Taliplerin % 7,5 "muvakkak 

teminat akçalarıle ıözii geçen 
glln ve saatda vilayet daimi 
enciimenine fazla malumat al· 
mak ieteyenlerin her gOn dai-

mi encllmen kalemine muracıat
ları ilin olunur. 

16. 19. 23. 26 (103} 

ilin 
Aydın 37. A. SA. AL. 

Komisyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 

almacak 199,000 kilo odunun 
S ağuıtos 939 cumartesi gün& 
saat 10 da alay satın alma ko· 
misyonunda açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 2985 
liradır. ilk teminatı 223 lira 87 
kuruftur. Şartnamesi her gün 
komisyonda gC>rülebilir. istekli-

lerin kanuni ve1aiklerile birlikte 

belli saatte komisyona gelme
leri. 21 26 30 ıf (115) 

a6•AaAadlAe..W~ tNAAA aa•• 
İ 6Ay 
1 Vade ile elbise 1 
IY aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz I 
ı Terzihanemde Sümerbank yerli mallarmın hemen en eııı- ı 
ti ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları
• mıza elbiıc yapılmaktadır. 

En mutenl biçki dikitle ve ea özenişli provalarla milf .. 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

ı 
Memurlaramızın bu fıraattan istifadeye koşacaklarıoJ 

umarım. 

K •dıa ve erkek terzihaneıi 
• • · Muzaffer Eraydın 
• Demir~lu caddesi: Ayd~ 

·····~··!'!! ... _!! __ _. •• , ....... _;; 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi maballe•inde sağlık yurdu, ti~~ 
[cerrahi kadın hastalıkları ve rontkeo servisleri ikmal edıl 
açılmıf. Hasta kabuliine batlamıştır. b'' 

Yurtda birinci sınıf mütahassıı doktorluımız tarafındao ~t' 
türlü erkek kAdın ameliyatları ve rontkeo muayeneleri yapılOS' ;J 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve eıerlı' 
dairesinde takip edilmektetir. 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

6894 lira 51 kuruı ke,if be· 
dclli söke - ortaklar yolunun 
14X 000-1S X 600 kilometreleri 
arasındaki şose tamiratı 14 + 150 
de bir menfez inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 10/8/939 perıembe 

günü saat 16 da vilayet daimi 
encftmeni salonunda nyapılacak· 
tır. 

" Bu ite ait reıim keşif od~ 
ıartnameler aydın nafi• Ol 

lilğünde ~örülebilir. ·ııt'~ 
Muvakkat teminat osı 

517 lira 9 kuruıtur. d'1 
isteklilerin aydın viliyet~if'' 

bu iş için alacakları e ti'~ ·o• vesika11 muvakkat teııı• ;fi' 
ve ticaret odası veıik•1'',tı1 ,,, 
yukarıda yazılı gnn ve 0.,~ 

viliyet daimi encümen ••
10 ctıt · 

da hazır bulunmaları ıaı•1115 
122 22 26 3 


