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Sayısı: 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Derleme heyeti şehrimize geldi ı 
halk şarkılar~ hikaye ve darbı meseller topluyor ı 
Dün Halkevinde birçok şarkılar plağa alındı 

Hatayda seçim hazırlıkları 
On beş gün sonra seçime başbyacakhr 

Kültür bakanlığı tarafından 
Halk şarkı ve lehçelarini der
lemek üzere Bay Aasan Ferit 
Anlar, Bay Halil Bedii Ya
netkin, Bay Cevad Altar, 
Tahsin Banguoğlu ve Bay 
Riza Yetişenden müteşekkil 

heyet dün Denizli • İzmir 
muhtelit kattarile Nazilliden 
şehrimize gelmişler, istanyon
da halkevi ve kültür erkanı 
tarafından karşılanmışlardır. 

Heyet öğleden sonra halk
evinde çalışmalarına başlamış, 
Aydın merkezile Koçarlı, Ka
rapınar nahiyelerinden gelen 
yurttaşların söyledikleri eski 
şarkıları plaka almışlardır. 

Dün şarkı söyleyenler ara
sında iki bayanda vardı. He· 
yet azaları Kötahyadan son-

ra Aydındada bayanların ça
lışmalarına yardım etmelerin
den çok memnun ve müte
has~is olmuşlardır. 

Heyet çalışmalarına bugün
de devam edecektir. Bugün 
Söke, Kl"raca su ilçelerite 
Köşk nahiyesinden gelmesi 
beklenen yurtdaşların söyli-
yecekleri şarkılar plaka alına
cakbr. 

Hükumetin yardım ve müza
beretile Parti ve halkevi ku
rulları, Aydınımızdan zengin 
bir koleksiyon temin etmek 
için çalışmaktadırlar. Halkı
mızdan halk şarkısı bilen ve 
ve söyleyenlerin Halkevimizde 
heyete baş vurmaları ve bu 
gibi yurddaşları bilenlerin 
Halkevine haber vermeleri ulu
sal borcudur. 

• 
Halkevi kö1esi: 

Bugün: 
1 - (Kültür bakanhğı 

halk şarkıları ve lehçele
ri derleme heyeti) tarafın
dan halkevi salonunda 
derleme devam edecektir. 
Heyetin işini kolaylaş
tırmak üzere bütün hal
kımızın yardım ve ilgisini 
dilerizr. 

2 - 17 de Ar, 18 de 
Sosyal yardım komiteleri 
toplantıları vardır. 

• 

Heyet eski şarkılardan baş
ka, İstiklal mücadelesile, eski 
harblere ve zeybeklik anane
larine aid hikaye ve darbı 
meselleri de derleyecektir. Bu 
hususta balkım)zın yardım ve 
müzaheretini esirgemeyeceğini 
şüphesiz sayarız. 

Antakya 13 [ A. A. ] - Fransız delegasyonu ve mahalli 
hükümet kayıt muamelelerine devam edilmesi için hazırlık 
teşkilatına başlamıştır. Seçim işlerine on beş gün zarfında 
yeniden başlanabileceği ümit enilmektedir. 

Heyet azaları sanat okulu
muzda misafir edilmişlerdir. 

Kendilerine hoş geldiniz 
der, çalışmabrında verimii 
başarılarını dileriz. 

Askerlerimiz 
Fransız milli bayramına 

iştirak edecek 
Paris 13 (A.A.) - Hatay

da bulunan Türk askerleri 
14 Temmuz Fransız Milli bay
ramına iştirak edeceklerdir. 

Kudüste kargaşalık 
devam ediyor dün de 

bombalar atıldı 
Hayfa 13 ( A. A. ) - Dün 

kudüste atılan bir bombadan 
bir çok yahudi ölü düşmüş 
ve şehirde mühim kargaşa
lıklar olmuştur. 

Bay Bitler 
Numan Menemenci 
oğlunu kabul etti 

Munih 13 [ A. A. ] - Bu
rada bulunmakta olan Hari-
ciye Vekaleti umumi katibi 
Meoemencioğlu dün Bay Hit
ler tarafmdan kabul edilmiş 

ve kendisine gelip gidişte 
askeri merasim yapılmıştır. 
~ 

/ngiltere ile kredi 
anlaşmamız 

Londra 13 [A. A.] - Türk 
İngiliz kredi anlaşması üçün
cü müzakeresinde tasvip edil
miştir. -···-Fransa Praçyen 
adalarının işgalini 
resmen bildirdi 

Tokyo 13 [ Radyo ] -
Fransa sefiri Japon hariciye 
nazırını ziyaretle Praçyen ada 
larının Fransa tarafından iş
gal edildiğini resmen bildir
miştir. 

Evv·elki akşam şehrimizde feci 
bir cinayet oldu 
-

İki kadın ve bir erkek öldü --------Evvelki akşam gazetemizi Evvelki gece saat 23 te 
makineye verirken Kaynak Kübranın evinden silah ses-
mahallesinde bir cinayet ol- leri duyulmuş ve hemen vaka 
duğunu haber aldık. iki gü- mahalline koşan zabıtamız; 
nahkar kadmın ölümüyle ne- Kübramn kız kardaşı Emir 
ticelenen cinayet hakkmda Ayşeyi kapısının önünde, Küb 
aldığımız tafsilatı veriyoruz, rayıda komşusu Çineli Alinin 

323 doğumlu yapıcı Halil avlısıoda ölü olarak bulmuş-
. K tur. 
lbrahim aynak mahallesinde Bu satırları yazdığımız za-
eski umumi kadınlardan 318 man henüz adli tahkikat bi-
doğumlu kesik Kübra ile ta- tirilmemiş olduğundan vaka-
nışmış.. Kübraya karşı çok nın hakiki sebebi ve mahiye-
şiddetli bir sevgi ve alaka ti hakkında kati bir şey söy-
duyan Halil İbrahim Kübra lememekle beraber vakanın 
ile evlenmeğe karar vermiş şu suretle cereyan ettiği an-
bu kararını bir çok defalar laşılmaktadır. 
Kübraya açmışsada Kübra red Halil İbrahim dün gecede 
etmiştir. Kübraya her halde eski e-v-

Halil İbrahim, kadını ken- lenme teklifini tazelemek için 
gitmiş ve orada çıkan bir disile evlenmeğe razı etmek 
münazaa iizerine evvela Emir 

için bir çok tehdid ve teşeb- Ayşeyi iki kurşunla yarala-
büılerde bulunmuşsa da yine yarak öldürdükten sonra ya-
kadını razı edememiştir. .0e ..... 2 had nyfada 

.... 

• 
B~lkan Erkanı 
harbiye konseyi 
müzakerelerini 
bitirdi 

Ankara 13 [ A. A. ] 
Balkan antantı erkanı harbi
yeleri toplantısı bitmiş ve 
delegeler bugün memleketle-
rine dönmüşlerdir. \ . ~ 

ispanyada 
Limanlann bombardı
manı devam ediyor 
Salamanka 13 (Radyo) -
T eroeldJen denize kadar 

olan hatta şiddetli muharebe
ler olmaktadır. 

Cumhuriyetçiler, başlıca mü
dafaa hatlarının tehlikeye 
düştüğünü gördüklerinden 
lspadana dağları hattına tak-
viye göndererek taaruza geç
mişlerdir. 

Tayyareler, Savonya ve 
Kartaca limanlarını üç defa 
bombardıman etmişlerdir. 

Barselon 13 [A.A.) - Cum
huriyetci kıtaat şark cephesinde 
Artana mıntakasında mühim 
bazı mevziler ele geçirmiş
lerdir. -···-ı Macar başvekilinin 

1 
Roma seyahayati 

Peşte 13 [Radyo] - Ma
car başvekili B. İmreli, iste-
fanı Ajansı muhabirine; gele
cek hafta hariciye nazırı 

Dekanya ile beraber italya 
hükumeti ile bir temas yap-
mak üzere Romaya gidece
ğini söylemiştir. 

Başvekil zevcesi bayan İren 
İmreli de Refakat edecektir. 

Saatle 400 kilomet
relik bir hava 

rekoru 
Brüksel 13 (Radyo) - 1Bel

çika sivil tayyare hatla;ında 
çalı~an İtalyan markalı bir 
tayyare, . 788 kilometrelik 
Brüksel - Kopenhag arasın
daki yolu iki saatte katede
rek tüccar! sürat rekor11na 
kırmııtır. 
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Türkiye Hükumetinin Osmanlı 
borçlarınını ödeme politikası 

Ajans Ekonomik e Finansiye'nin bir yazısı 
-

Ajans Ekonomik e Finans,ye'nin Ankara muhabiri, Türkiye 
hükumetinin osmanlı borçlarının tediyesi hakkında takip ettiği 
siyasete dair gazetesine Ankakadan şu mektubu yazmışbr: 

Türkiye hükumetinin os- tuar,,lar açılmasını temin 
manlı borçlarının tediyesi hak- eden politikanın muvaffak 
kındaki noktai nazarı ve bu oluşu da, bugün dövizle Ö· 

hususta takip ettiği siyaset denmesi kabil olmıyan Fran-
hakkında en mevsuk menba- sız-Türk ticaret usullerinin 
(ardan aldığım malumatı bil- ıslahını icap ettirır.ektedir. 
diriyorum: Filhakika Fransız-Türk tica-

Bundan evel Karabük inşa· ret şirketinin ihdası ve faali-
ab için alınan on milyon ster· yeti mesud bir başarı telak-
lingden maada bu defa İngil- ki olunuyorsa, bunun faaliyet 
tereden yapılan 16 milyonluk sahasının genişlemesi de ar-
istikraz, alacaklıların Türki- zuya şayandır. 
yeden alacakları ve İngiliz Binaenaleyh bir mübayaa 
piyasalarında satabilecekleri kontuarının tesisi elzemdir. 
mallarla ödenecektir. Bu lüzumu başta İngiltere ol-

Kendisini alakadar eden mak üzere Çekoslavakya, 
işler için bu şerait dahilinde Holanda, Polonya da tanı-
kredi temin eden Türkiye'den mışlardır. Belçika ve her iki 
osmanlı hükumeti tarafından İspanya da buna imtisal et-
yapılan borçların tediyesi hak· · mek üzeredirler. 
kında, umumi harb esnasında T ediyeler itibarile Türki-
birleşik Amerika Devletlerin- yenin ecnebi memleketlerle 
den istikraz yapan hükumet- olan ticari münasebetleri iki 
lerin düşüncelerinden baş- kısma ayrılabilir. 
ka bir düşünce beklenemezdi. 

Bahusus ki osmanlı borçlan 
fevkalade müşkil şerait altın
da yapılmıştı. 

Kezalik Maliye Vekilinin 
Düyunu umumiye kuponları

nın Türk lirası ile tediye edil 
mesi hakkında Büyük Millet 
Meclisinde yaptığı beyanatı
nın müttefikan ve alkışlarla 

kabul edilmesi de Türk efka
rı umumiyesinin bir tezahürü 
demektir. 

Bundan maada, clearing 
anlaşmalanmn iyi idare ve 
tatbikı için B. Celal Bayar 
tarafından takip edilen ve 
bir çok memleketlerde "kon-

1 - Türk ticari münase
babnın hakikaten ve müte-
madi bir surette arttığı mem
leketler olan ticareti. 

2 - Türk ticari münase
betlerinin kliring veyahut ta 
tediye anlaşmalarile tahdit 
edilmiş olduğu memleketler 
olan ticaret. 

Halbuki liderlerinin resmi 
beyanatlarına bakılırsa Türki
ye 1 inci maddeye da bil olan 
alacaklıların, alacaklarına mu
kabil Türkiyeden ihracatta 
bulunmalarına taraftar bulun
mamaktadır. 

Türk hükumeti tarafından 
devir ve teslim edilen eski 

"Aydın,, ın tefrikaaı : 30 1 

----------------------------.... 1 Bir Çocuğun Macerası J 
.. ______________ _.... .......... ________ 1 

Yazan : Jeanne Mairet 

M. Delsart işlerinden dola
yı çocukları almağa geleme· 
diğinden, bu vazifeyi karısına 
havale etmişti ve bir sabah 
madam Delsart er-kenden 
çiftliğe geldi. 
Meşhur avukat Delsarta 

karşı daha samimiyet göster· 
miş olan madam Pişon ayni 
samimiyeti bu şık parisli ka
dına karşı doyamadı. 

Oğlunu kuvvetlenmiş, çok 
sıhhatli, yanakları kırmızı ve 
gözleri parlak bulan madam 
Delsart gözleri hakiki sevinç 
ve minnet yaşlarile dolarak 
çiftçi kadına döndü ve elini 
uzatarak heyecanlı bir sesle: 

Çeviren : V. H. 

- Oh madam, dedi. Size 
çok minnettarım. Çiftliğiniz 

bir sıkhat kaynağı imiş 
meğer ... 

İki ay evvel o kadar zaif 
idiki, oğlumu kaybetmekten 
cidden endişe ediyordum. 

Bir evlat kaybetmek her 
halde pek acı olacak .• 

Ölen kendi küçüğünü dü
şünen çiftçi kadın : 

- Ben onu tattım ve bili
rim madam, dedi. 

Madam Delsart henüz ko
casının yiğenini kucaklama
dığını ancak o vakit hatırla
dı ve onu alnından öptü. 

Morisin ısrarile, iuekleri, 

Şehrimizde feci bir cinayet oldu 
(Baştarafı linci sahifede) 

ralı olarak k'açan Kübrayıda 
takip etmiştir. 

Yıkık , duvardan komşusu 
Çineli Alinin avlusuna iltica 
eden Kübra orada da Halil 
İbrahimin elinden kurtulama
mış ve katil büyük bir soğuk 
kanlılıkla kadıoın en can ala
cak yerlerine üç kurşun daha 
sıkarak öldürdükten sonra 
tabancasını tekrar doldurarak 
TeUidede istikametinde firar 
etmiştir. 

Vaka mahalline yetişen 
zabıta memurlarımız bir ta
raftan katili aramağa başla-

imtiyazlı şirketlere gelince, 
hunların satın alma bedelleri 
de aktedilen satış mukavele
leri ile tanzim edilmiştir. Ni
tekim Aydın dmiryolları şir

ketinin yüzde yüz Türk em
tiası ile ödenecektir. 

Freğli kömür şirketi de 
aynı şartlarla devir ve teslim 
alınmıştır. Türkiye bilhassa 
bu şekildeki mukavelename
lere ehemmiyet vermektedir. 

Velhasıl, bugünkü dünya 
dünya konjonktürü, başlıca 

memleketleri helen sağlam 
bir ekonomik ve sosyal .man
zara arzeden Türkiye ile olan 
ticari münasebetlerinin idame 
edebilmek için, bu memleke-
tin ihaacat maddelerine kendi 
dahili piyrsalarında bir yer 
temin etmeye mecbur tutmak
tadır. Bu vaziyet başka bir 
mesele daha tevlid etmekte
dir ki o da alakadar memleket
lerin gerek paraca muavenet 
gerekse makine ve alat ve 
edavat temin etmek suretile 
Türkiyenin istihsallerine yar
dım etmek ve böylece Türk 
ihracat maddelerinin dünya 
fiaatlarile rekabet edebilme
lerine imkan verebilmektir. 

tavukları, kuzuları görmek 
için avlıya çıkmağa mecbur 
oldu . 

Avlıda eteklerini kaldıra
rak ve çiftçi kadını hayrette 
bırakan yüksek ökçeli küçü
cük iskarpinlerinin üstünde 
taştan taşa atlayarak do· 
laştı. 

Veda çok müessir oldu. 
İki çocuğada iyice alışmış 

olan madam Pişon teessür
den gözleri yaşararak çocuk
ları kucakladı. 

Araba gözden kaybolunca
ya kadar iki küçük mendilin 
sallandığını seyretti. 

Çocuklarda çok müteessir 
idiler. 

Çiftlikte mesut ve bahtiyar 
tam üç hafta geçirmişlerdi. 

·Pariste mutad hayatlarına 
başlamak çocuklara oldukça 
ağır geldi. Hele Moris, hiç 
çalışmak istemiyor, vaktini 

mışlar ve diğer taraftanA da 
edliyeye haber vermişlerdir. 
Cumhuriyet müddeiumumi mua
vini B. Esat Budak oğlu he
men vaka yerine gelerek 
tahkikata vaziyet etmiştir. 

Katili, bulunması muhtemel 
olan yerlerde arayıp bulamı
yan polis memurları nihayet 
saat dört buçuk raddelerinde 
ağır yaralı olarak Tellidedede 
Ramazanın ahçesinde bul
muşlrdır. 

Halil lbrahim derhal has
tahaneye kaldırılmış ise de . 
orada saat sekize doğru öl
müştür. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Bu meyanda, Türk mahsul
lerini satın alan memleketle
ketlerio bilhassa şimdi Celil 
Bayarın direktifi alınde Faik 
Kurdoğlu tarafından Türk 
ziraat politakasıoıu esasların
da tadilat yapılacağı bir sı
rada Türkiye ile iş birliği 
etmelerinin lüzun ve ehemmi
yetini tebarüz ettirmek isti
yoruz. Takip edilen bu siya
set, Amerika Birleşik Devlet
lerinde ve Kanada da bu sa
hada yapılan tecrübelerden 
doğrudan doğruya ve yabud 
da bilvasıta istifade etmek 
suretile istihsalatı artırmayı 

istihdaf etmektedir. Türkiye-

nin bu planı tatbik etmesinde 
kendisine muavenet edecek 

olan memleketler, hem dünya 
ve hem de hususi piyasa fi. 
atlarından müstefid olacaklar
dır. 

Bize yukardaki malimab 
veren zat, Fransanın da az 
mikdarda dahi olsa, Türkiye
den tütün, tiftik. pamuk kuru 
meyva ve kömür satın almak 
suretile bu memleketlerle olan 
ticaretini inkişaf ettirebilece
ğini söylemiştir . 

oyunla geçirmek istiyordu. 
Piyer de bu istekte ondan 
geri olmamakla beraber niha
yet makul düşünmek mecbu
riyetinde olduğunu takdir 
ederek, kaybolan zamanını 
telafi için çalışmağa koyuldu. 

Sıcaklarda birdenbire bas
tırmıştı. 

Artık Parisin sessiz ve ten
ha yaz mevsimi başlamıştı. 

Madam Delsart artık ne 
süvare, ne balo veriyordu. 
Bütün zamanım bol bol esne
mek ve yaz tuvaletlerini ha
zırlamakla geçiriyordu. 

Doktor sıhhati yerinde ol
makla beraber çok sratle bü
yüyen Moris için deniz hava
sı lazım olduğunu söylemişti. 

Artık çocuklar yeni tatilin 
ve plajdaki eğlencenin hulyası 

ile meşgul olmağa başlamış
lardı. 

Devamı var 
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Köycülük Konuşmaları : 

B~zdoğa;;lncir Satış Kooperatifi - lncir
cilerin ödevleri - Kooperatifin 

kazandıracağı şeyler 
Yazan : KÖYCÜ 

4-
Bunun için, gerek esasen 

sataş kooperatifinin tabii or· 
tağı bulunan kendi koopera
tifindeki ortaklar ve gerekse, 
kredi kooperatifine ortak ol
mayıb da, doğruca satış ko
operatifine ortak olmak iste
yenler hemen satış koopera
tifine giderek yüken mektu
bunu almah ve gidib notere 
tasdik ettirmelidir. İhmal ct
ıneden ve işi benimsemiyerek 
ihmalkarlıkla işin uzamama-

. sına çalışmak her incircinin 
milli vazifesidir. 

Her ortak yüken (taahhüt) 
mektubunda: 

İyi mal yetiştirmeliyiz. Çün
kü, bizim bir çok rakip oldu
ğumuz memleketler de incir 
yetiştiriyor. Fakat iyisini ye
tiştiremiyorlar. Eğer bir iyi 
malı dış memleket piyasaları
na gönderirsek hiç bir zaman 
rakip çıkmıyacağı için malla
rımızı yüksek fiatlarla satarız. 

Mallarımızı, tiplere ayırma
lıyız. Boylarına göre çuvalla
malıyız. Çünkü ayrı ayrı olan 
malların sonunda kazancı, 

karışık olanlardan daha faz
ladır. 

İncirleri, yetişir yetişmez 
teslim etmeliyiz. Çünkü bu 
mallar hemen temizlenir. 
Kurtlarından ayıklanır. Vo ne 
tice de malımızın fiatı daha 
yüksek olur. 

Şunun bunun kötü propa-

1 - En az yüz elli kiloluk 
bir pay incir yazacak ( Tabii 
çok yetiştiren istediği nisbette 
pey yazılabilir. Şu varki, bir 
ortak eğer yüklendiği paydan 
farla incir yetiştirmişse yazıl
dığı payı aştığı ıçin koopere
tif bunu almak mecburiyetin
de değildir. O, ancak yükle
nileni alır ve satar. Maama
fib isterse fazlasını da alabi
lir.) 

1 gandalarına kulaklarımızı tı

kamalı. Çünkü koopraıif işine 
gelmiyenler, seni durmıyarak 
işleyerek koopratiften çıkar
mak isteyecektir. Zira bu on
ların işine gelir. 

2 - Kiloca yazılan her pay 
için, on liralık ortaklık payı 
vermek lazımdır. Çünkü koo
peratif çalışmak için paraya 
muhtaçtır. Bu pay karşdığı 
alınacak olan her on liralık 
paralar birikerek kooperati
fin işleme sermayesını ve 
batta mallar satıldıktan sonra 
alınan küçücük nisbetler ih- 1 

tiyat sermayesini teşkil ede
cektir. Ticaret kanuna hüküm-
lerine göre kurulan her koo
peratifin bir sermayesi olmak 
esasdır. Bu parayı her biriniz 
belki şimdi ortak yazıhr ya
zılmaz veremiyeceksiniz. Ko· 
layhk olsun diye kooperatif 
sizden bu paraları mal satıl
dıktan sonra almağı da kabul 
etmektedir. Onun için istiyen 
peşin öder. İstiyen mal satıl- ' 
dıktan sonra. 

Kooperatif, birliğe bağlıdır 
demiştim. Birlik yukarda yaz
dığım gibi inciri taze yani 
bardacık halinde de dış ülke
lere gönderecektir. Bunun 
için hazırlıklara başlamıştır. 
Eğer bu da yapılırsa incirle
rimizin fiatı yükselecek ve 
hepimizin yüzü gülecek, fe
rahlamış olacağız. 

Sizin için durmadan çalışan 
Yüce hükômetimize, ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Madem 
ki bizim için çalışyor ne ge
rekirse tereddüt edilmeden 
hemen yap~lıyor biz de bunu 
karşılıksız bırakmıyarak, dev-
let bizden o~ istiyorsa Y3P
ınalıyız. 

Geçen yıl, Bozdoğandaki 

incirciler: mallarını ucuzca 
sattılar. Ve elleri böğürlerin
de kaldı. Borçlarından kurtu
lamadılar. Öte taraftan başka 
yerlerde olup da oradaki in
cir satış kooperatiflerine gi
renler mallarının parasını ki
losu on iki on üç kuruşa sa-
tarak durumlarına düzelttiler. 

Kooperatif, bizim tek kur
tuluş yolumuzdur. Hepimiz 
onu sevelim ve yaşatalım. 
Onu kuvvetlanmesine çalı-

şalım, 

kooperatifcilikte temel, bu 
teşekküle olan itimad, ortak
lara karşı güven ve sevgidir. 
İnanmak ve gövenmek birlik
te ve beraberce iş görmenin 
en esaslı temelidir. Yalan 

söylememek, doğru hareket et
mek, işte ortağın kooperatife 
karşı olan vazifesi. ~ir de: 
malı temiz yetiştirmek. Temiz 

bir şekilde ve vaktide depo
ya teslim etmek. Bunlar yapı
lır ve yetiştirilen bütün incir 

dışarıdaki aracılara satmak 
için kaçırılmaz sa kooperati
fin başarası ortaklarına dağı

taceğı kar o nisbette çok 
olur ve işler de yolunda gi
der. Aksi halde başarısızhk 
muhakkaktır. 

Şimdi incircilere düşen vazi
fe, hem kooperatife gidip 
ortak olmak ve kooperatifin 
siıden istediği kanuni mua
meleleri şimdiden bitirip•ortak 
yazılmaktır. 

Kızılayın 
Eşya piyangosu 

Kızılay Başkanlığından 
Cemiyetimiz menfaatine ter

tip olunup 14. VII. 938 günü 
çekilmesi mukarrer bulunan 
eşya piyangomuza ait biletle
rin bir kısmının henüz satıla
mamış olmasından keşidenin 
son defa olarak 30. 8. 938 
gunune bırakılması bugün 
toplanan yönetim kurulumuz
ca kararlaştırılmıştır. 

Doktor Nafiz Yazgan 
Kızılay merlcezi başkanı 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

63 lira 50 kuruş eski be
delli Aydın merkezi ile istas
yon arası posta sürücülügü 
matbu şartnamesi mucibince 
ve nakliyat araba ile yapıl
mak üzere 13171938 tarihin
den itibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

21111938 çarşanba gunu 
saat 14 te Aydın P. T. T. 
Müdürlüğü binasında ihalesi
nin yapılacağı ilin olunur. 

14 18 22 26 655 

Aydın tapu sicil 
mu haf ızbğından 

Pehlivan oğuUarından mus
tafa oğlu Hasanın 40 sene 
evvelindenberi babasından in
tikalen uhdesinde iken 325 
yılanda haricen ve adiyen 
Abdülgani kızı ve mehmed 
karısı Fatmaya sattığı bildi
rilen ve bu suretle tescili is
tenilen Umurlu köyünün dip
çik mevkiinde doğusu sağır 

hacı Mehmed vereseleri bah
çesi batısı yol kuzeyi muha
cir İbrahim bahçesi güneyi 
Nuri vereseleri bahçesile sı
nırlı taşıtsızın tapu sicillinde 
kaydı bulunamadığından se
netsiz tasarrufata kıyasen 
iktisab ve tasarruf sebebleri 
hakkında inceleme yapılmak 
üzere ilan tarihinden 11 gün 
sonra yerine memur gönde
rilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde mül
kiyet veya her hanği bir ayni 
bak iddiasında bulunanların 
ellerindeki muteber belgele-
rile birlikte yerinde bulunacak 
memura yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 
654 fiş sayısile müracaat ey-
meleri ilan olunur. 652 

Kooperatifcilik, Türk köylü
sünün; yani bizim, iktisadi 
bakımdan kurtuluşumuzdur. 
Ona her köylünün dört elle 
sarılması ve her türlü kötü 
propagandalardan, yani onu 
kötülemek için söylenen söz
lere kulaklarını tıkayarak onu 
tek kurtuluş yolu olduğuna 
inanmak, her birimizin millet 
millet ve memleliit ~rçumuz
dur. 

YOZ 3 
- --~-

Aydın vakıflar 

müdürlüğünden 
Aydın merkez kazasile na

hiye ve köylerinde bulunan 
vakfa ait bağ ve incir bahçe
lerinin 938 senesi ağaç üze
rindeki mahsulleri satılmak 
üzere açık arttırmaya çıka
rıldı. 19171938 salı günü saat 
10 da ihalesi Aydın vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. Fazla 
malumat almak istiyenlerle 
taliplerin o/o 20 pey akçesile 
vakıflar idaresine müracaat-
ları. 7 10 14 634 

Aydın ·tapu sicil 
Muhal ızllğından 
Arapbaş oğullarından Meb

med oğlu İbrahimin ceddio-

den intikal ede gelmek sure
tile tasarruf altında iken 25 
yıl evvel ölmesile kızı Ayşe 
ve oğlu Mehmed va Mehme-

din 332 yıl1nda ölmesile ka
rısı Fatma '~ hemşiresi Ay

şeye bıraktığı Bakla köy 
ihtiyar heyesinden tasdikan 

verilen ilmühaberle bildirilen 
vu bu suretle tescili istenilen 
Bakla maa Kızılca köyünün 
Kızılca yer mevkiinde doğusu 
su yolcu veresesi iken Ahmed 
Tevfik ve Hilmj Aksekili 

batısı Yusuf iken Ahmed 
Tevfik ve Hilmi kuzeyi yine 

Ahmed Tevfik ve Hilmi gü
neyi Ali veresesi ztytinlikle
rile sınırlı zeytinliğin tapu 
sicillinde kaydı bulunmadığıa
dan iktisap ve tasarruf se
bepleri hakkında inceleme 
yapılmak üzere ilan tarihin
den 11 gün sonra yerine 
memur gönderilecektir. 

Bu zeytinlik üzerinde mül
kiyet veya her hangi bir hak 
iddiasında bulunanlar.o mu
ayyen günde yerinde buluna
cak keşif memuruna yahutta 
bu müddet içinde tapu sicil 
muhafızlığına 656 fiş sayısile 

müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 653 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

Koçarlı ile Aydın arası 
posta sürücülüğü matbu şart
namesi hükümlerine göre 
haftada üç defa nakliyatın 
oto, araba ve havanla yapıla
cağından 29 lira muhammen 
bedelle 13171938 tarihinden 
on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 27171938 
çarşanba günü sa.,t 14 te 
Aydın P. T. T. Müdürlüğü 
binasında ihalesinin yapılaca
cı ilan olunur. 

14 18 22 26 654 

imtiyaz sahibi ve Umumi Nctrlyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Baııımevl 

• 
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~ DOKTOR 4 

S MÜNİF İ. ERMAN • 
~ MEMLEKET HASTANESİ 
S_ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs = 

ve Operatörü tJ 
~ Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi· 41 ! Jin evinde kabul eder. 592 il 
f§f' Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
~ Öğleden sonra 3 den itibaren A 
~ılıutJıjııtıUlllıııl1llııııiıitml!ıılıı~Jlllııılııı~ııllllıııaıı1ı:1ı1tıııılııııUl!ılııılllıııılıA6ıllthılım 
Aydın Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın vilayetinin Söke-Ortaklar 
yolunda 14+ 000· 18+ 000 kilometreleri arasında esaslı tamirat

tır. Keşif bedeli 15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kağir inşaata dair fenni 

1 şartname 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli 
G - Grafık, proje 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak naf ia 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28171938 tarihinde perşembe günü saat llde 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 ku

ruşluk muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alın

mış mütaabhitlik vesikası ve yaptığı en büyük işin bedeli 
12000 liradan aşağı olmaması mütaahhidin bizzat diplom'llı 

mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile müştere

ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sa

atten bir saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü metddede 

yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikme-

ler kabul edilmez. 637 8 12 16 21 

C. H. P. 
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OPERATÖR ılı 
c!1 Dr. Nuri Erkan !. 
m • 
{~· Meleket hastane~i eski operatörü [+] 

~!1 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f!) 
[+] lstanbuldan dönmüş~ür. Hastalarını her gün sabahtan [+] 
[•'] akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı evinde [+] 
[+] kabul ed... 130 J+i 
r1t.. ... _,~"'~~Jl'~~ıı.:e..ııuı•ııııı.::ıı•~qp~~"'.;.zıı~~·~ı:ıı~1~~~~~• ~lldl~lıi.-..ıll.ıi;;.ı!llb,ı.11lıi.ıtll ... iıllııUiJlbı~ıMilflı.iiiiıl~ ••• .ılıit.ııllıı;;lıı.ı;ı,~·~ııwıı~ 
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~ DOKTOR-OPERATÖR J 
~ -S Medeni Boyer 2 
~ ~ ~ Memleket H:ıslanesi Operatörü -
it Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında t i kabul eder. ~ 
~ Muayene saatlan: <i 
~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 
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~--· • .-_~-""-~.: Doktor Şevket Kırhaş ! 
~: Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı :.; 
,.~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki [•ı 
~·~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ,. 
t!] üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi t! 
f~~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+] 
t+.a edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan JJ 
~•] Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) + 
r~'''''!ijl""!lllP!!'lll~ırn•~ııı~ıP~lf'"!llll'"!lll•'"!lll"'qqrıP•ııııll"~~·~'~IJl'!.'lll"'~·!li ..IJJ 
~ .... ıı:t1ıı~1ıı~~ıı:dı1ı~ıı:'ırb~lıı~dlıı~~!ı:.~n:ııı:..~ .... ~ .... ~ 

~ .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaalı : • • 
: Muayyenebanesi.6.ydın1a Gui Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : 
• • ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : .......................................... ~ .......... . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... • ......... 

En şık, En güzel, En sağlam 
. . 

Cilt işleri 


