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Türk -Fransız j 
Anlaşması münasebetile 

Yunan hükumeti hü
kumetimizi tebrik etti 

' 

Ankara f A. A. J - Yunan 
elçisi Türk Fransız anlaşması 
münasebetile Cumhuriyet Hü
kümetine dost ve müttefik 
Yunan milletinin tebriklerini 
ve Atatürkün yüksek ilham ve 
direktifleri sayesinde cumhu
riyet hükumetinin vasıl oldu
ğu bu neticeyi Yunanistanın 
şarki akdenizde en kıymetli 
barış amillerinden biri olarak 
saydığını hariciye vakaletine 
bildirmiştir. 

Suriye ile ticari 
münasebetlerimiz 

Ankara - Suriye ile olan 
ticari münasebetlerimiz hak
kında Ankarada bulunan 
Fransı~ delekelerile fikir taa
tisi yapılmış ve Türkiye ile 
Suriye arasında tüccari mü
nasebetlerin inkitafını temine 
hizmet edecek bir anlaşma 
yapılması imkinları tetkik 

·edilmiştir. .... .....---
Yugoslavyadan 
Gelecek göçmenler 
İstanbul 12 (A. A.J - Yu

goalavyadan gelecek muhacir
lerin muhaceretlerine ait 
mukavele her iki taraf mu
rahhasları arasında parafe 
edilmiştir. 

Y unanistanda 
Adliye nazın istifa etti 

BeliJ'ad 12 [Radyo) - Yu
nanistan adliye nazırı bazı 
sebeplerden dolayı istifa et
miştir. 

··====================~ 

Bugün: 
1 - Saat 13,19 Tre· 

nile Nazilliden kültür ba· 
kanlığı halk şarkıları ve 
lehceleri derleme heyeti 
gelecektir. Halkevi arka· 
daşlarımızın istasyona ve 
halkevinde bulunmaları 

rica olunur. 
2 - Sa•lt 16,30 da halk 

dershaneleri ve 17 ,30 da 
spor komiteleri toplantı
ları vardır. 

. . . 

a · '• 1 o"' !'" il ff'i 

Suriye ile dostluk müzakereleri 
Eylulda tekrar toplanmak üzere mesaiye 

nihayet verildi 
Ankara 12 [A.A.] - Türkiye ile suriye arasında dostluk 

ve iyi komşuluk mukavelesini müzakere etmek üzere burada 
toplanmış olan Türk Fransız heyetleri dört gün süren çalış
maları neticesi hazırlamış oldukları karşıhkh projeleri tevdi 
ettikten sonra görüşülen meseleleri daha esaslı tetkike tabi 
tutmak için Eylülde toplanmak üzere mesaisine nihayet ver
miştir. 

it~Iya 
lzmir fuarına 
iştiak ediyor 

Ankara - Buraya gelen 
haberlere göre İzmir fuarın
daki hazırlıklar ilerlemekte
dir. İtalya hükümetide fuar 
komitesine müracaat ederek 
fuara ittirik edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Almanya ise yalnız bir tet
kik heyeti göndermekle ikti
fa edecektir. 

Belgrad ve Selanllı 
panayırlarına 

iştirak ediyoruz 

Uzak Şarkta 
F oy ant gölünde bir 
deniz muharebesi oldu 
Japonlar Şansi eyaletin-
de taarruza geçtiler 
Şanghay 12 ( Radyo J -

Çinin büyük göllerinden olan 
Foyant gölüade küçük bir 
deniz muharebesi olmuştur. 
Bir Japn top çekeri bir Çin 
torpitosunu batırmııtır. Foyaııt 
gölünde daha bir kaç Çin 
rorpitosu bulunmaktadır. Gö
lün çıkış noktası Japonların 
elinde buhındaiundan gemi
ler harice çıkamamaktadır. 
Japonlar Şansi eyaletinden 
HankoYa doğru şiddetli bir 
taarruza gqmiflerdir. 

j 
Hamidiye kruvazörü 

İzmirde 
Genç denizçilerimizin bilgi

lerini arttırmak maksadile 
bir müddetten beri Akdeniz
de tetkik seyahati yapmakta 
olan Hamidiye mektep gemisi 
Girid, lskenderiye, Kıbrıs, 
Payas, Mersin, Antalya ve 
Rodos limanlannı ziyaret et
tikten sonr evvelki gün saat 
16 da izmire gelmiş ve bal
kın coşkun tezab ürlerilc kar
şılanmıştır. 

Haber aldığımıza göre bu 
gün İzuıirden hareket edecek 
olan Hamidiye kruvazörü İzmir 
limamnda bulunduğu müddütçe 
deniz gedikli erbaş hazırla· 
ma orta okuluna talebe kayıt 
ve kabul edecektir. 

• ---··-·---Prenses Müzeyyen 
nişanlanıyor 

Belgrad 12 (Radyo] - Ar
navutluk kralı Ahmed logo
nun küçük hemıiresi prenses 
Müzeyyenin son Mısır Hidiri 
Abbas Hilmi patanın küçük 
oğlu ile yakında nişanlanaca
ğı Tirandandan bildirilmekte
dir. Ankara - Ôn8mUzdeki 

Eylül ayı içinde açılacak olan 
Belgrad ve Selinik beynelmi
lel panayırına hükumetimizin 
resmen istirlki takarrür et
miş ve icap eden hazırbkla
nn yapılmasına batlanmııtır. 

Hatay kapısı ardına kadar aç~rken 
ilk gire~ asker: Aydınlı Sabri Özgür 

----- . Filistinde karşıklıklar 

Bir Arap çetesi 60 
Yahudi öldQrdil 

Kudüs 12 [A.A.) - Tulke
rim civarında ir Yahudi 
çiftliğine karşı bir Arap çe
tesi tarafından yapılan bas
kında altmıt Yahudi öldü
rülmüştür. 

Kadüs 12 [A. A.J - Cami 
Ömer civarında bir Yahudi 
tabanca ile oldürillmüştür. 
Vaka heyecan uyandırmııtır. -···--Valansiyada vahim 
karışıklıklar 

Paris 12 [ Radyo J - Ror 
gazetesine gelen telgrafa na
zaran Valansiyada vahim 
kargaıabklar çıkmıştır. Hü
cum kıtası kumandanı halk 
üaerine atef açbrmlfbr. 

Bam müesseseler Valanai
yayı ıimdiden terketmitler
dir. 

---------------------Ellnd e lıırmızı bagraklı mrzra;Jı ile doru 
atın ilzerinde heglıel gibi duragor / 

lskenderon 6 - -Aydınlı 
Sebri Özgür, Türk Hatay 
topraklarına giren askeri 
kuvvetlerimizin belki bir zerre 
sidir; fakat Özgürün lyle· bir 
hususiliği vardır ki, kendisini 
Hatay tarihine maletti. 

Gece yarısı Paristen alınan 
talimatla ardına kadar açılan 
Hatay kabısından ilk geçen 
Türk askeri aslan yapıla Ay-
dınlı Sabri Özgürdür. 
Aydın dağlarının bu yiğit 

çocuğu ile Payas-lekenderon 
yolu üzerinde tanıştım. Saat 
beşte, Snleyman Dinçsoy kı
tasına: Hareket ! Emrini ver· 
diği zaman Aydınlı Sabri 
öncü müfrezede vazife almış
tı. Sırtında filintası, elinde 
kirmızı bayraklı mızrağı ile 
doru atının ödünde bir bey kel 
gibi duruyor, atın sağnsında 
asılı uzun kılıç tarihin pek 
iyi tanıdıjı Ttırk süvarisinin 
muhtepm mamaruam ta
mamhyordu. 

Sabri Ôzgiir; keskin ve 
sert bakıtlı gözlerini, bir az 
sonra üstlliden g~eceti yol
dan ayırmıyor ve sanki o. 
yolan bittiii noktayı görüyor 
gibi, hafif gülümsüyordu. 

Ben de orada, hareket em
rini bekliyenlerin yanındaydım. 
Bu ulvi ve mehabetli sahne-
de hazır bulunmak belki de 
hayatımın en bDyük bahtiyar
lığı olacaktı. Dakikalar vn
yor; gözlerimiz Fındıktepeain 
üstünde göneşin doğuıunu 
bekliyoruz. 

Payas hududunda Türk ft 
Hatay hudut karakollan ara~ 
s1Dda 400 - 500 metrelik bir 
mesafe vardır. Piyadelerimiz, 
sabahın alaca ışığında daha 
pek iyi aydınlanm•yan uzun, 
beyaz ve kenarlarmda gölgeli 
meyva ağaçlan bulunan yol
da ilerliyorlar, bunlan dijer 
kıtalar takib ediyordu. 

.ne ..... 2 .. d .. ,., .. 

\ 
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Şartname formüllerinde yapılan 
değişiklikler 

Ankara - Vekiller heyeti 
tartname formüllerinin iki 
numaralı kısmında aşağıdaki 
değişiklikleri yapmışbr: 

u İhale katileştiği tarihten 
itibaren on beş gün içinde mü
teahhid muvakkat teminatı 
ihale bedeli üzerinden kati 
tenimat mikdarma çıkarmağa 
ve mukaveleyi yapmağa ve 
ve noterliğe tescil ettirerek 
alakalı daireye vermeğe mec
burdur. Bu mecburiyete ria
yet edilmediği takdırde pro-
testo çekmeğe ve hüküm al
mağa hacet kalmaksızın ihale 
fesih edilerek muvakkat te
minat hazineye irad kaydo
lunacaktır. 

İkinci defa yapılan ihale 
daha masraflı olursa bu za-

Çek meselesinde 
gerginlik devam 
ediyor 

Varşova 12 [ Radyo] 
Yarı resmi (gazete posta) ge-. 

• zetesi Çekoslavrkya mesele-
sinde görünen nisbi sükünun 
zahiri olduğunu hakikatta ise 
gerginliğin devam et-
mekte bulunduğunu ve aylar
ca devam eden kongre ve 
müzakerelerden birşey çık· 

madığını yazmaktadır. 

Yugoslav yanın 
buğday rekoltesi 
250 bin vagon 

Belgrad 12 [ Radyo ] 
Yugoslavyanın bu seneki buğ
day rekoltesi 250 bin vago-
na baliğ olacak ve 45 bio 
yagonu ihracata hasredilecek
tir. 

"Aydın" ın tefrikaaı : 29 

rarın muvakkat teminnttan 
fazla kalan mikdarı hükmen 
müteahhidin emvaline müra
caatle tahsil edilecek, zarar 
noksan olu .. sa teminattan bir 
şey geri verilmeyecektir. 

ihale mevzuu, fesih tarihin
den itibaren en çok bir ay 
içinde vasf ve şartlarda de
ğişiklik yapmamak şartile 
açık artırma ve eksiltmeye 
konur. Artırma ve eksiltme 
yapılmıya tahammülü olmiyan 
acele hallerde pazarlık sure
tile muamele yapılır. 

Yeni ihale yapılıncaya ka
dar geçecek zaman içinde 
ihtiyac görülen günlük alım
lardan ve sair işlerden müte
vellid zararlar müteahhide 
aiddir. ,, 

Harpte ölenler için 
merasim g11pıldı 

Manastır 12 [ Radyo ] -
Kaymakçalan mevkiinde ölen 

askerlerin istirahati ruhu için 

merasim yapılmış ayan ve 

mebuslar hazır bulunmuşlardır. 
Meçhul asker abidesine 

çelenkler konmuştur. 
~ 

lııgiliz ita/yan an
laşması ne zaman 
meriyete girecek 

Londra 12 [ Radyo ] -
Avam kamarasında ltalya 
İngiliz anlaşmasına ilişik olan 
mevadın meriyete girmesinin 
iki hükümet arasında müşte

reken tesbiti lazımgeldiğini 

ve paktın meriyete girmesi 

için avam kamarasının tastiki 
icap etmediği hazırlanmışbr. 

1 Bir Çocuğun ·Macerası 
1 

Yazan : Jeanne Mairet 

Siz müsterih olunuz. 
Bir saat sonra avukat iki 

çocuğu yalnız bırakarak çift
liği terketti. 

• •• 
Çiftlikte hayat çok asiide 

geçiyordu. Ha va, daima gü
zeldi. Piyer ve Moris birer 
köylü olmuştular. 

Çiftliğe gelişinin daha ikin
ci gününden itibaren, Moris, 
inek sürüsünün ortasına kor
kusuz giriyordu. 

Ona, günler hiçbir vakit 
lazım olduğu kadar uzun de
gilmiş ğibi geliyordu. Akşam
larıda erkenden uyuyordu. 

İki küçük parisli hiç kim-

Çeviren : V. H. 

seyi rahatsız etmiyorlar, ken
di kendilerine oynuyorlardı. 

Piyer, amcasının tenbihini 
hiç aklından çıkarmıyor, ye· 
ğenini ihtimamla kolluyor ve 
onun yanaklarına renk ve 
kollarına eski kuvvetin gel
diğini memnuniyetle görüyor
du, 

Bu mevsimde tarlalarda ya
pılan işler şoculdarın başara 

bileceği dereceden daha ağır 
olduğu için onlar çiftliğin 
etrafından ayrılmıyorlar ve 
tarla işlerinden ziyade hay
vanlarla alakalanıyorlardı. 

Kümes hayvanlarile nasıl 
uğraşıldığını, onların nasıl 

Hatay kapısı ardına kadar açılırken_ - - -(Baştarafı linci sahifede) müdrik ve onu yapacak kud-
Ben, piyedelerin ilersinde rette idi. 

yürüyorum. Sabri bana bir arkadaşım 
Öncü süvari müfrezesinin tanıştırdı. Kendisine çok ya-

avcı hattına yayılan erlerin- lün bir mesafede yol alan 
den Aydınla Sabriyi şimdi da- Gaz;antebli Ahmed Yenel de 
ha iyi görüyorum. Ortada ve 
biraz ileride yürüyor. Önü
müzde Hatay hudud karakolu 
vardır. Dün gece yarısına 
kadar Fraosız muhafızlarının 
nöbet bekledikleri hudud ka
pısı şimdi Türk askerlerine 
karşı ardına kadar açıktır. 

Aydınlı Sabri vakur bir yü
rüyüşle, bu dakikada yaşadığı 
tarihi anın bütün mesuliyet 
ve şerefini müdrik bir ciddi
yetle bu kapıdan ilk defa 
geçen Türk askeri oldu; ve 
Sabri Hataya, kendi evine, 
öz yurduna girer gibi girdi. 

Karşıdan yüksek sesle : 
Hemşerim adın ne diye 

sordum. 
- Sabri Özgür, diye gür 

ve tok bir sesle cevap verdi. 
- Seni tebik ederim Öz

gür, dedim, Hataya ilk giren 
Türk askerisio. 

O, benim bu tebrikimi lü
zumsuz buldu, başını bana 
doğru çevirdi, gözlerinde 
hakkından emin olanların iti
mat ve emniyet veren sükune
ti okunuyordu. 

- Y oo, dedi, orası ayn 
gayri bir yer değil ki, zaten 
Türk memleketi.. Oraya biz 
binlerce yıl evel girmişiz. 

Aydınlı Sabri Özgür bana 
söyliyecek söz bırakmamıştı. 
Konuşmak için başka sualler 
aradım: 

" - Bütün Hatay sizi bek
liyor. Dün gecedenberi kimse 
uyumadı l ,, dedim. 

- " Yirmi gündür bizde 
bekliyoruz , bizde hiç uyu
madık!,, cevabını verdi. 

Türk eri aldığı vazifeyi 

besiye konuldugunu seyredi
yorlar, onlara yem veriyor
lardı. 

Kuluçkadan yeni çıkmış, 
parlak, sarı tüylü civcivlerin 
annelerini takip edişi onları 
sevindiriyordu. 

Hele ördek yumurtası üze
rine yatırılmış bir tavuğun; 
çıkardığı ördek yavruları yüz
mek için suya atildıkça cıyak 
cıyak bağırarak suyun etra
fında koşuşu onları pek eğ
lendiriyordu. 

Her sabah kümesten taze 
yumurtaları toplayıp madam 
Pişona getirmeği vazife edin .. 
miştiler. 

Çiftçi kadın buolardan bir 
kısmını genç pansiyonerlerine 
sabah ka valtısı olarak veri
yor, mühim bir kısmını da 
taze, taze Parise gönderi
yordu. 

Bahçenin bir köşesini ken-

onun kadar şen onun kadar 
gürbüz ve aslan yarılı bir de
likanlı idi. 
Güneş yükseldi. Ova daha 

çok aydınlandı. Ana yurttan 
Hataya gelen Türk erleri 
sıkıcı bir hava altında her 
adımda yere daha kuvvetli 
basarak ilerliyorlardı. Sabri 
ve arkadaşları gene önde 
yürüyorlardı. 

Yarım saat içinde Karayı
lana ulaştık. Türk erleri ile 
esirlikten kurtulan Türk köy
lüsünün karşılaması çok he
yecanlı oldu. Sabri ve Ahmet 
yeşil dallardan yapılmış, Türk 
bayrağına sarılmış bir ta kın 
önünde bir köylü kümesiyle 
karşılaştılar. İki taraf bir in 
tereddüd geçirdiler. Fakat 
sonra öyle bir kaynaştılar ki.. 

Uzatılan bir tas ayranı ta· 
şıra taşıra içen Sabriye sor
dum; 

- Nasıl, memnun musun? 
- Bütün yorgunluklarımı 

şimdi unuttum, dedi. 
Sabri ve Ahmed Karayılan

da bir tas ayran içimi dur
dular. Fakat anadolu Türkü 
ile Hatay Türkü bu üç beş 
dakika içinde gözlerile üç 
asırlık taı ihlerini konuştular. 

Buradan sonra kafileden 
ayrılmak mecburiyetinde kal
dım. İskenderunun önünde 
tekrar karşılaştığımız zaman 
Sabri Özgüre: 

- Bir diyeceğin var mı? 
dedim. Gazeteye yazayım .• 

- Hemşer:lere slam, Ha
taya ulaştık, dedi. 

dilerine ayırmışlardı. Orayı 
büyük bir zevkle kazıyorlar, 

ekiyorlar, kötü otlarını ayık
lıyorlardı. 

Bu suretle bütün günlerini 
ilk baharın can veren günefi 
altında geçiriyorlardı. 
Baharın taze ve saf havası 

küçük kırmızı yanakları ok
şuyor ve çocuklar gözle takip 
edilecek derecede kuvetleni-
yorlardı. 

Hiç kimse Morisin, hasta
lıktan yeni kalktığını anlaya
mazdı. Çocuk o kadar meıı
uttu ki ikide birde Piyere : 

- Anlayamıyorum, diyor
du. Etrafında bu kadar gü
zel kırlar varken insan bir 
şehirde nasıl sıkılmaksızın 
yaşa ya bilir. 

Fakat paskalya tatili çok 
uzun sürmedi ve nihayet ay
rılık günü geldi çattı. 

Devamı yar 
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KCSycüllk Konuımalan :__ 

Bozdoğan incir Satış Kooperatifi - lncir
cilerin IJdevleri - Kooperatifin 

kazandıracağı şeyler 
Yazan : KÖYCO 

-3-
lncirlerinizi, boylarına göre İNCİR YETiŞTİREN HER 

ÜRETMEN ayırarak kooperatife teslim 
etmelisiniz. Böyle yaparsanız, 
incirlerinize fiat biçmek daha 
kolay olur. 

Teslim ed~len incirleriniz 
işlendikten sonra birliğin teı
kilitı tarafından satılır. Ve 
paraları da, birliğe dahil olan 
biltün satış kooperatiflerinin 
masraflarından her satış ko
operatifine düşen paylar ayrı
hr, bu paylarda, her satış 
kooperatifinin ortak sayısına 
üleştirilir. Bu masraf çok az 
bir paradır. Bu çıkarıldıktan 
sonra paranız size verilir. 

Ama sizin paraya ihtiyacınız 
'Yarsa, kooperatif ortaklarına, 
teslim aldığı incirlere karşılık 
yüzde yetmif bet, veya sek-

\ sen nisbetinde avans vererek 
onların ihtiyaçlannı gidermeğe 
çahıır. Fakat, avans olarak 
ahnan para nihayet bankadan 
alındığı için bir faiz verilecek
ti.r. Bu faizi kooperatife ka
zandırmak ve dolayısile her 
ortağa düşecek olan umumi 
masraf nisbetini çok ehemmi
yetsiz bir hale getirmek için 
incirini teslim eden ortağın, 
mahsulün satımına kadar pa-, 
ra almaması icabeder. 

Fakat bir çok incirciler sa
nırlarki, para almazlarsa pa
raları yanacaktır. Hayır böyle 
bir şey yoktur. Satılan malla
rın parası yine sizindir. Bu 
para yanacak değil istenildiği 
zaman elde edilebilecek bir 
paradır. incirci isterse, malı
nı teslim eder, ve koopratif
ten malının tutarına göre 
a•ans para abr ve malı sa
bldıktan sonra hesap kesile
rek alacağı ne tutarsa hepsi
ni alır. İsterse malını teslim 
eder ve mal satıldıktan sonra 
alacağı ne tutuyorsa hepsinin 
parasını alır. Parayı sonra 
almak, koopratifi, bankalar· 
dan koopratif namına alınan 
paranın faizinden kurtaraca· 
ğı için, hepimiz inciri teslim 
edip bir iki ay bekliyerek 
malın satılmasına intizaren 
bundan sonra parayı almağı 

kendimize prensip yaparsak, 
netice de koopratifin ortak
lanna vereceği para daha 
çok olacak ve böylelikle sağ· 
lam bir esasla yüriiyerek ba
prıla hesaplarını kapatmış 

bulunacakbrki her sabş koop 
ratifi için buna tiddetle ih
tiyaç vardır. 

O halde bunlardan sonra 
tli;rebiliriı: ki : 

a) incirini çok nefis ve ol
gun yetiştirmeli ve buna göre 
kazancının da çok olmasına 
çalışmalıdır, 

b) incirler boclarına gi>re 
çuvallara konmalı, karışık boy
lu incirleri kooperatife vere
rek bunların ayzılması için 
vakit harcetmemeli ve masraf 
yapılmasının önüne geçmeli, 
c) Kuruyan inciri hemen de
poya teslim etmeli, aradan 
on beş yirmi giln geçerek 
incir kodlarının incirin içinde 
büyümesine meydan vermemeli 
kurdlar daha gözle görülmez
ken öldürülsün diye vaktinde 
depoya göndererek tütsüye
riÔde tütsülenmelerine çahı
malı, 

ç) Bütün inciri koopertife 
yazdırmalı hariçte kimseye 
satmamalı, böylelikle koope
ratifin kazanç mıkdannın ço
ğalmasına yardım etmelidir. 
Zira bu kazanç nekadar çok 
olursa sonunda yine sizin ce
binize girecektir. 

d) Ne kadar incir alacağı
nızı umuyorsunuz kooperatife 
o kadar incir taahhüt etmeli, 
çok fazla veya az yazdırmak
tan sakınmalı, 

e) İncir yetiştiren her üret
meninin kooperatife girmesi 
için yardım etmeli ortak sa
yısını çoğaltmalı, 

f) Kooperatif hakkında edin
mek istediğiniz bir bilgi var
sa haricten değil bizzat koo.
peraftinden sormalı, aklınızı 
çelen noktalar olursa yine bu 
kaynaktan bilgi alarak aydın
lanmalı, 

g) Kooperatife girmek yani 
ortak yazılmak için şartlar: 

1 - Kanuni ve medeni 
yeterlik sahhibi olmak, 

2 - Sabt kooperatifinin 
bolgesinden bu koooperatifin 
baş ürün olarak satıtını yap
bğı incirin üretmeni olmak, 

3 - İncir üzerinde ticaret 
ve komisyon işlerile uğraşma-

mak lizımdır. Bundan baıka; bir 
incircinin ortaklığa kabul edi
lebilmesi için ana mukavele
de yazılı ortaklık vazife, sa
lilıiyet, ve mesuliyetlerini yllk
leten ~na mukaveleyi imzala
mak, ( kooperatifi ilk kuran
lar içindir) veya kooperatife 
sonradan katılanların, Noterce 
tasdik edilecek olan yüken 
mektubunu kooperatife ver
mek ve beyannamesini dol
durmak lizım gelir. 

• Soaa rarua. 

General Pargenl 
Munihten ayrıldı -···-Munih 12 [ Radyo ] 
Dün akşam ltalya erkinı har
biye vekaleti müsteşarı gene
ral Paryeni Romaya gitmek 
üzere Almanyadan ayrılmıştır. 
Hitler general Paryeniyi ka
bul ederek uzun milddet gö-
rüşmüştür. 

~ 

İspanyada 
Kastellon cephesinde 
cumhuriyetcilerin bir 

muvaffakiyeti 

Barselon 12 - Kastellon 
cephesinde motelya mıntaka
sında kıtaatımız düşmen ara
zisine girerek bir hayli iler
lemişlerdir. Don sabah tayya
relerimiz Frankist tayyarele
rine taarruz ederek kaçırmış-

lardır. a.a. 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunun Kurtuluş ma-

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

2 - Bedeli mubammeni, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin ıartname
yi gi>rmek lizere yazı işleri 
müdürlüğilne, artırmaya işti
rik için 492 kurut muvakkat 
teminatlarile 18 temmuz 938 
pazartesi günü saat 11 de 
belediye daimi encllmenine 
müracaatları ilin olunur. 

3 7 13 17 623 

ilin 
Villlget Daimi 
Encilmeninden 

4999 lira 4 kuruı keşif be
delli Bozdotan ve Karacasu 
ormanlanndan kesilecek ke
reste eksiltmesine istekli çık
madığından on gün uzatılmış· 
tır. 

ihalesi 21171938 perşenbe 
günü saat 11 de vilayet daimi 
enciimeninde yapılacakbr. 

Muvakkat teminat 375 li
radır. 

İsteklilerin vesaikile mezkôr 
günde encümene gelmeleri 
ilin olunur. (645) 

10 13 17 20 

YOZ S 

'ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

imam ki>yünden Mehmet 
Bayram Ayfe ve Emine ile 
validesi Emir Ayşenin muris
lerine ait Pınar dere köyünün 
kuru kuyu mevkiinde şarkan 
yol garben sarı Yusuf oğlu 
Osman ıimalen yol cenuben 
koca gedik oğlu Mustafa ile 
çevrili 8 dsnüm miktarındaki 
tarlanın tapuda kaydı bulun
madığından tasarrufunun tah
tahkiki için gazete ile ilin 
tarihinden 11 gün ronra ye
rine memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni bak 
iddiasında bulunanlar varsa 
ellerinde mevcut vesaiki res
miyelerile birlikte yerinde 
bulunacak memura veyahut 
mahallinde bu~unacak memura 
müracaatları ilin olunur. 

650 

Aydın tapu sicil 
Muhaf ızllğından 

Germencik belediyesince yol 
fazlası olduğundan bilmüza
yede bacı Ömer kızı bayan 
Kimileye satılan istas
yon caddesinde şarkan bele
diye arsası şimalen yol cenu
ben Aziz vesesi garben bele
diye pavyonlari.le çevrili 317 
M2 arsanın tasarrufunun tah
kiki için gazete ile ilin tari
hinden itibaren 11 gün sonra 
mahalline memur gönderile
ceğinden sözü geçeo yerde 
mülkiyet veya her hangi bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa ellerinde mevcut resmi 
belgelerile birlikte mahallinde 
bulunacak memura veyahut 
o güne kadar tapu sicil mu
hafızlığına müracaatları ilin 
olunur. 651 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Meırutiyet ma
hallesinde 407 ada 28 parsel
den ifraz 328 metre murab
baı arasanın mülkiyeti açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli. 
metre murabbaı 20 kuruftur. 

3 - ihale bedeli peıindir. 
4 - isteklilerin ıarnameyi 

görmek üzere yazı işleri mü
dllrlOtne, artıamaya iştirik 
için 492 kuruş muvakkat te
minatlarile 18/ Temmuz /938 
Pazartesi günü saat 11 de 
Belediye daimi encümenine 
muracaatlan ilin olunur. 

(622) 3 8 13 17 
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1) Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 3 
p) ve Operatörü • 
a. Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- G 
~ lin evinde kabul eder. 592 'G ! · Muayene s~atleri : sabah 7 - 8 @ 
'17' Ogleden sonra 3 den itibaren .A 
iim.~dllıı~a,1ıı1ı!lllllıırı1ııı1ııaılllllııılıılııılmıı:ıillbı ıımııı ııılbıımııııa~ııt1• 
Aydın C. M. Umumili
ğinden: 

1 - 15 Temmuz 938 tari
hinden Mayıs 939 sonuna ka
dar Aydın ceza evi mahkum
larına vasati günde 330 adet 
verilmek üzere muhammen 
bedeli 8448 liradan ibaret 
beheri 960 gramdan yerli 
buğdayından yapılmış ikinci 
nevi ekmek ceza evine tes
lim edilmek şartile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
miktarı 634 liradır. 

4 - Eksiltmeye iştirak e
decekler teklif mektuplarını 
ve bu gibi taahhütlere gire-
bileceklerine dair ticaret oda
sından alacakları vesikalarla 
birlikte 15 temmuz 938 Cuma 
günü saat 16 ya kadar mak
buz mukabilinde C. M. U. li
ğine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale mu
amelesi 15 Tem muz 938 Cu
ma günü saat 16 da Aydm 
C. M. U. liği dairesinde top
lanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

6 - Masraflar müşteriye 
aittir. 

7 - Daha fazla malumat 
almak ve şartnameti görmek 
isteyenler C. M. U. liğine 
müracaat etmeleri lazımdır. 

[596} 21 28 8 13 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tine bulunan Cuma mahalle-
sinde Nazilli köprüsü civarın
da 220 ada 7 parsel numarlı 
ve 355,50 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artır
maya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı bir liradır. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 2667 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 18 tem-
muz 938 pazartesi günü saat 
11 de belediye daimi encü
nine müracaatları ilan olunur. 

3 7 13 17 621 

r....... Abone şeraiti ........ : 
i Yılhğı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylığı 3 liradır. ! 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
: . : 
: P. Basımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için İ 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
~ lar için idare müdürlütüne İ 
: müracaat edilmelidir. ! 
! ................................................ : 

lmtlyu sahibi ve Umumi Netrlyat 
Müdürü ı Etem Mendreı 

Bualdıjı yer ı 

C. H. P. Buımevl 

C. H. P. 
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g DOKTOR-OPERATOR 1 
S Medeni Boyer 3 
~ -! Memleket Hastanesi Operatörü 1 
§i"' Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 41 
~ Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst katında <! s kabul eder. 3 
iW Muayene saatları: . ~ 
~ Sabahları 8 kadar ~ 

~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 
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ro_+] BAKTERİYOLOG +. 

f!j Doktor Şevket Kırbaş t! 
[!] Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı f! 
[+1 Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki +. 
ffi • f+] muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve t. 
es üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi t!i eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra : 
[+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan J 
[+] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) t. 
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: ..................................................... : 
: DOKTOR : 

İ FAHREDDİN SÜGÜR j 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahusısa : 
• • 
: Parla Tıp Fakültesi Hutaneleriaden bıtisulı : I MuayyeaehanesiAydında Gui Bul•an .. da Bafalıorlu dOkkiaıaın i 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ıı ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


