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Ha taydaki heyetimiz Ankara ya döndü!Samsunda seylipf elik eti 
Heyet lskenderonda ve yollarda çok parlak tezahüratla l Solar çekildikçe facıanın büyüklükü 

karşıland1 ve uğurlandı anlaşılıyor 
Antakya 26 - Hususi mu· 

lıabirimızden: 
Büyük Millet Mecli5i ve parti 

ınOmessilleriyle vilayet murah
lıaıları, Büyük Millet Meclisi 
teiı vekili Şemsettin Giinaltayın 
r~asetinde saat 15,30 Hariciye
den Reyhaniye kazasına hare· 
ket etmişlerdir. Vali Şükrü 
Sökmesüer, jandarma alay ku
lbandanı Kemal, Emniyet müdil
rij lbrahim Akıncı, kutlama ko· 
bJİtesi ba,kanı inayet Mürsel 
oğlu heyete refakat etmişlerdir. 

'Reyhaniyeye beş kilometre 
liala yol üzerinde yüzlerce ıü
~ari ellerinde bayraklar ve ci· 
r;d sopaları olduğu halde heye
ti ıelimlamıthr. 

Atlı spor teşkilitı bilhassa 
göze çarpıyordu. 

Reybaniye baştan başa bay
raklar ve takı zaferlerle süı
lenmiıti . . 

Halk heyeti selimhyor ve 
hoş geldiniz diyorlardı. Kalaba
hk içinden peçeli ve çarıaflı 
bir kadın kafilesi heyetin önü· 
Çılu~ış ve kafilenin içinden lı
tılet Neşet isminde bir kız 
Şemsettin Gllnaltayın önünde. 
durarak; Haftalardan beri sizi 
bekliyorduk siz bizi yalnız esa· 
retten kurtarmadınız ayni za
lbauda medeni hayata da ka
\'uşturdunuz demiş, peçe ve 
Çarıafını yere atmııtır. Bunun 
Gıerin\' kafiledeki kadınlar da 
'Yni liareketi yapmışlar ve şid
detle alkışlanmışlardır. 

8. Şemseddin günaltay Reyha
niye kadınlarını bu hareketle· 
riııdeu . dolayı hürmetle selim· 
lanııı ve Türk kadınlığına böy-
1~ bir hareket yakışacağlDı sö· 
Ylenıiştir. 

Heyet binlerce votandaşın 
•llreldi alkışları ve hoş geldiniz 
'"•zeleri arasında hükumet ko· 
llağına gelmiştir. 

Heyet buradan Kırık hana git
lbit ve orada da halkın coıkun 
tezahürat ve alkışlariyle kar· 
••lanmıştır. ihtiyar bir kadın 
heyet reisinin ayaklarına ka 
P•narak sizi bekliyorduk boş 
itldiniz varolun demittir. 
b Heyet 18,30 da İskenderona 
•reket etmiştir. 

lıkendcronda Hamidiye ge
lllisi subayları şerefine belediye 
~lrafından verilen çayda bulun· 

uktan sonra parti tarafından 
".erilen gardenpartiye gidilmiş
tır. 

d Gardenparti geç vakte kadar 
e~anı etmiı ve çok neşeli ol

tnuştur. 

. ff eyet bugllo Toroı ekisprc
~?le Anl<araya dönmek üzere 
•reket etmiştir. a.a. 

h lıkenderun 26 - Hataydaki 
Uausi muhabirimizden! 

Büyük Millet Meclisi, Cumbu· 
riyet halk partisi mümessilleri 
ile vilayet murahhasları b'u gün 
saat 8,30 da Antakyadan ha· 
re ketle f skenderuna geldiler. 

Heyete vali Şükrü Sökmen 
Siler, jandarma alay komutanı 
Kemal. emniyet mlldürü İbra · 
him Akıncı ve kutlulama komi
tesi başkanı inayet Mürseloğlu 
refakat etmel<te idi. 

Heyet istasyonda kolordu ko 
mutanı korgeneral Muzaffer 
Ergüder, tümen komutanı · parti 

ftu:.*;•+A•A+•++ ... '+A.._.A-+,, 

f 
müfettisi, kaymakam, belediye 
ve parti reislerile kazalardan 
gelen heyetler ve kalabalık bir 
halk kitle!i tarafından hararet· 
le karşılandı. 

Bir bayan öğretmen de ıöy

lediği bir hitabenin sonunda 
milli şefimiz ismet lnanünün el· 
!erinden tarafımızdan öpünüz 
va kendisini sabırsızlıkla bek· 
lediğimizi söyleyiniz demittir. 

Heyet halkın sürekli alkışları 
ve samimi tezalıilratı arasında 

İskendcrundan ayrıldı. 

Hatay ve Lozan Bayramları Münasebetiyle 
Çekilen Tebrik Tellerine Gelen Cevaplar 

B. Etem Mendres vildget idare heyeti reisi 
. Aydın 

Mitil Şefin eısiz eserlerinden biri olan Lozan sulbunun 
yıldönümü müruubetiyle izhar edilen içden duygulara can
dan te~ekkürle saygılar sunanm. 

C.H.P. Genel Sekreter V. Zonguldak 
, Mebuıu H. TOrkmen 

C. H. P. Başkanlığına 
, Agdın 

20 Yılhk eıaretten sonra Hatay zaferinin mesut neticesi 
olarak ana vatanın kopmaz bir parçası haline geldiği ve 
coşkun heyecanla bayram· -yaptığımız bu gthıde tebrikinize 
candan teşekkürlerimi ve derin saygılar ıunanm. 

C. H. P. 
Hatay İlyönkorul Başkanı 

Tekcırlı 

Hatay ve Lozan BayramJan Münasebetiyle 
Halkevinden Çekilen Tebrik Tellerine 

Gelen Karşılıklar 
Bag Neşat Akkor Halkeoi Başkanı 

Aydın 

Lozan zaferi yıldönümü dollyısiyle ben de sizi kutlularım. 
Bilyilk Millet Meclisi Reisi 

A. H. Renda 

Bay Neşet Akkor Halkeoi Başkanı 
Aydın 

Milli Şefin eşsiz eserlerinden biri olan Lozan sulhunun yıl 
dönümü milnasebetiyle izhar edilen içten duygulara candan 
teşekkürle saygılar aunarım. 

C. H. P. genel sekreteri vekili · 
Zonguldak mebusu 

H. Türkmen 

Halkevi Başkanlığına 
Aydın 

20 Yıllık esaretten sonra Hatay zaferinin mesut netice· 
si olarak anavatanın kopmaz bir parçası balioe geldiği ve 
coşkun heyecanla bayram yaptığımız bu günde tebrikinize 
candan teşekkürlerimi ve derin faygılnr sunarım. 

C. H. P. 
Hatay lıvönkurul Batkanı 

Tekcirlı 

Halkevi Başkanlığına 
Aydın 

Güzel Hatayımızın ana vatan ~nnırları içine katılmasından 
mütevellit gilzel duygularınızı bildiren tele teşekkür eder,~bu 
güniin büyük milletimize kutlu olmasını dilerim. 

Kırıkhan Halkevi (Batkanı 
C. Cfoelek 

Halkevi . başkanliğına 

. Agdın 
Tebrikinize kalbimizin biltlln heyecaniyle teıekkDr eder, 

ıaygılarımızı sunarız. 

. . . ...... ~ ..,. •• v-..ı..,.,..... y y •• ,....,. 

Reybaniye Halkevi Baıkanı 
Şemsettin 
·.ır~•'Y"••.-Vv~-..•••• 

Samsun 26- ikinci ıeylipdan 
Sam•un civarında Bilrdek ırma
ğında şoför muavini f smail ile 
bir kadın ve bir erkeğin boğul· 
duğu suların çekilmesile anla· 
lılmıştır. 

Bafra yolu f üzerinde 14 OncO 
kilometredeki siğara kCSprllsO 
yıkılmıştır. 

Aıidavallı mevkiinde bir çift-

likte 11 h 11yvan yıldırım çarp• 
mak suretile telef olmuştur, 

Kavağın anbarcık köyilode 
13 köy değirmeni yıkılmıştır. 

Sular çekildiğinden Samsun 
Ankara ve Çarı anha trenleri 
işlemeğe başlamı,tır. 

Mezruat ve~ mahsulit zarar· 
larının tesbitiae devam olun· 
maktadır. 

-;-~~~~~===::=~•======~~~~~-

1 n hisarlar Vekili 
Raif Karadeniz 

lzmir 26 - İki günden beri 
şehrimizde bulunmakta olan 
gümrük ve inhisarlar vekili Ra· 
if Karadeniz bu gün saat 12 
de Ege vapurile f stanbula ha
reket etmiştir. 

B. Raif Karad~niz rıhtımda 
vali Etem Aykut, mustabkem 
mevki komutanı Rasim beledi· 
ye reisi Behçet Uı em1'1iyet di· 
rektörü parti ilvöokurul reisi ve 
gümrük iahhar lar idareleri er-

fstanbula gitti 
kinı tarafından teni adilmiştir. 

Bando ile bir aıkeri kıtu ve 
bir polis müfrezesi ihtiram reı· 
mini ifa etmiştir. 

Vekil Y enia4'1r gazatasi mu• 
habirioe verdiği beyanatında 
Üzüm,tUtün, mübayaasından şa· 
rap ve Üzüm ıuyu ihracatından 
bahsetmiş ve bu sene de hur
da iocir mubayaasına devam 
edileceğini söylemiştir. 

Motörlü nakil vasıtaları 
Seyrüsefer işleri tanzim ediliyor 

teşkil edilen bir komisyon vilayetin umumuna 
şamil bir talimatname hazırlıyacak 

Viliyet dahilinde işliyen oto- aalaşılması Ozerine valimiz, vi· 
mobil, otöbüs ve kamyon gibi liyetin umumuna şamil bir ıey· 
umumi nakil vasıtalarının ni- rüsefer talimatnamesi yapılmak 
zamsız hareketleri yüzünden üzere belediye reisi B. Etem 
bir çok müet1if kazalar mey- Mendreıin reisliği altında 
dana geldiği ve hazanda bu viliyet jandarma komutanı, em· 
kazaların bir facia halinde te· niyet, sıhhat ve nafia müdürle· 
celli ettiğini müşahede eden rinden mürekkep bir flcomisyon 
kıymetli valimiz B. Sabri Çıtak teşkilini emir etmişlerdir. 
balkın sibat ve hayatı ve mem Şu bir kaç gün içinde topla· 
leketin iktisadi hareketlerilo nacak olan komisyonun otomo . 

bil, otobü3 ve kamyon gibi na· 
alakadar bulunan bu işin bir kil vasıtalarının idari, inzibati 
nizam altına alınmasını lüzumlu sıhhi ve fenni durumları üzerin· 
görmüşlerdir. de alınması gerekli görülen tcd 

Mahalli belediyelerce mevzii birleri ihtiva etmek üzere ha· 
olarak alınan tedbirlerin seyri zırlayacaldarı talimatname vill-
sefer işlerinde arzu edilen inti- yet makamının tasdilcine iktiran 
zamı temine kafi gelmediği ve Qttikten sonra viliyetin her 
k zaların alelekser belediye hu· tarafında tatbik sabasına ko· 
dutları haricinde vukua geldiği nuiacakhr. 

Valimiz dün Muğla1Halkevininsinema-
valisiyle beraber sı geldi 
hastaneyi ziyaret etti Halkımızın kültür seviyesini 
Valimiz B. Sabri Çıtak Muğ- yükseltmek için şehrimiz halk-

la valisi B. Etem akıncı ile be- evi tarafından halkevi salonun-
raber dan öğleden evcl memle-
ket hastanesi, ceza ·evini ve da sinema tesisatının yapılması-
diğer bazı müesseseleri gezdik
ten sonra Ilıca batına kadar 
giderek burada yaptırılacak 
asri tesisat etrafında tetkikatta 
bulunmuşlardır. 
Muğla valisi 8. Etem Akıncı 

öğleden sonra Muğlaya avdet . 
etmittir. 

na karar verildiğini evvelce 
yazmıtbk. 

Bu makineler yerlerine monte 
edildikten sonra halkımıza u-
mumi malumatlarının inkişafına 
hizmet edecek faydalı filmler 
göster ilmeğe baılanıcakhr. 



... 

.... 
Hatay bayramı 
münasebetile 

B. Etem Mendresin Halkevinde verdi
ği konferansın metnini neşrediyoruz 

-3-
Etiler: Anadolada, Kızılırmak 

mıntakaıında Botazkly deYleti· 
ni kurdular, da laa evvelde11 
mevcut kıralhklan ve Site h11· 
k6metlerini kendi merkesleri 
etrafında topladılar. Kabadok· 
yadaki Ehar kralbiını parça· 
!adılar. 

Bir taraftan da, etrafa yayıl· 
mata baıhyarak Toroı dı;tan· 
m aıtıl•r. Orta yayladaki Ki· 
likya Ye timali SOryeye indiler, 
Halebi zapt ettiler, Sabile ka· 
dar iıtila ettiler. (1800 Mursil 1) 
Antakya Ye lıkeaderuna yerle· 
ıemediler çUnkU, ( Hurri ) lerle 
karıılaımıtlardı. 

Bu iki Tlrk devleti, Hatay 
haYalial için yarım alU' çarpıt• 
blar. Nihayet, Etiler ıalip ıel· 
di. Ve Hatay bavaliıi, bu sefer, 
orta Anacloluya, Eti Tlrk lm
paratorlupna bağlanmıt olclu. 
(Millddan evet 1380) Hititler Ha· 
taya huıuıl bir mevki verdiler. 
Hitit krallan, ojullarıaı, kareler 
lerini veya yegenlerini buraya 
kral olarak yerleıtiriyorlardı. 
Etilerin buralardaki hakimiyet· 
leri, yalnız ı;yaıi deiil ayni ıa• 
manda klllt11rel ve ırki idi. Bu· 
naa için, Hatayı, Etilerin ikinci 
bir yarda olarak kabul ediyo· 
ruz. • 

Millddan evvel XllI inci aıır 
aoalan11da, ıarpte•, boıazlar 
yollyle relen yeni bir akın "mu• 
baceretl akvam" karıııında bo· 
ıaz k3y Hitit imparatorlaiu su• 
kut etti. SiyHI mevcudiyeti kal
madı. 

Fakat, Hitit knlt6rü, asırlarca 
Anadolu ve Halayda haklmiye• 
tiai muhafaza etti. Hatay dı, 
her bakımdan Anadolunun bir 
parçaıı olarak kaldı. 

Bu yeni akın istillıından ıoa- '"' 
ra, Zlmanımızdan Uç bin yıl ev
vel Anadoluyu ıa halde ıaril· 
rBz. 

Firikler - Garbi ve orta A
nadoluya bikim. -

Haldiler - Şarki Anadoluda 
Van ralü bavzaıında. 

Yeni Hititler - Fırat - Ma
latya· Halep· Hamaya kadar. 

Tekrar, yeni Hititleri ele alı· 
yoraz. 

Yeni Hitit devleti, bir talnm 
k&çllk deYletlerin teıkil ettiği 
bir konfederaıyon idi. Merkezi 
( Kargamıı • Cerabluı ) idi. Bu· 
raıı, yeni bir TOrk kiUt&rile te
may6z eder. 

Yeni Hitit konfederaıyonuna 
teıkil eden devletler; 

Kilikya kralhfı Kapadokyanıa 
cenup kıımında. 

Kammub • Gargun mtemleket
leri Fırat • Ceyhan nehirleri 
araıında. 

Milid • Aarslantepe krallığı 
Malatya bavaliılnde. 

Sarn'al - Zincirli krallıfı ce· 
nuba doira .. Zincirli ,, de. 
Karıamq kralhjı baıllnk& 

.. Cerablaı " da. 
Hattiau krallıjı Antakya laa

valiıillcle. 

1 

Hamad krallıtı cenupta Ha· 
mıda idi. 

Bu krmllılrlana içinde, Aatak· 
ya havaliıindeki Hattina krallı-
iının, orta Aıyadan, Hatay ilin· 
den gelen !ve asırlarca adlannı 
muhafaza eden Hata'lar tara· 
fından kurulmut oldujaaa ıBp· 
he yoktur) 

1932 de, Amerikalı (C. Proıt) 
riya1etinde1ci ilim heyeti, Antak· 
ya ile Halep araıında ( Reyba· 
niye ) civarında, (Çatıl HUy&k) 
harabelerinde hafriyat yaparak, 
bu Ttlrk krallığının merkezi olan 
.. Kunulaa ,, ıebrini meydana 
çıkarmıftwr. f,te, bu krallığın 
habraıı, 3000 yıl rfbi uzun bir 
tarih de•ri geçmeılae rağmen 
buw&n yeniden canlanıyor. 

Millddan evvel 717 de Kar
ıımıf Aıarller tarafındaa zapt 
edildi. 'Ve lroafedor11ayonun ıi· 
yaıl kudreti lnlnraz halda. 

.,Fran•ız Dr. G. Conteneau,,, 
ıimalt Sllryede ( Hatay ) da, ba 
yeni Hitit devri kllltlrlnUa iki 
kaynağı vardır. diyor. 

l - Anadola Hitit kllltBrU. 
2 - Yerli uyılaa Hurrl kll· 

ttlrl. 
Demelrlrt, yeni klltlrl yara• 

tan uaıurlar, yine baralarıa eı• 
ki ıahlplert idi • 
Konfedoraıyoa merkezi olan 

( Karıamıı = Cerablaı ), Fırat 
aehrinin ıol Hhili llzerindedir. 
Burada mlteaddit hafriyat ve 
tetkikler yapılmı,, bir çok a1ar 
meydana çılnnıı. Bunlar da, g3z· 
den ıeçirmekte olduiumuı uzan 
tarihin belir ıabitlerindendir. 

Sarada, orta Asyaya menıap 
bu kavimlerin tetlril ettikleri 
1rkl varlık Ye attıkları kllt&r 
temelleri o kadar kuvvetli idi 
ki, bandın 10nraki aıırların bir 
çok karıtık haditeleri, bu eıaı· 
lar Oıerinde mllhim tabaYvlller 
husule ıetirmeaıiıtir. 

Eti konfederasyonunun inkı
razından ıonra bu havalide, mi
llddan 700 yıl evelden yine, 
millddan 1100 yıl t.onraya ka· 
dar 1500 yıl mUddetle yabancı 
hakimiyetler devam ediyor. Bu 
tarihden ıonra da, Selçuk ve 
Oımanlı tlrklerinin hakimiyeti 
devam eder. 

Y abanci hakimiyetler : 
M. E. V, iV aıırda - Aıur, 

lran. 
M. E. 1 V asırda - lıkeader 

iıtiliıı, Selfiköı kralbiı. 
M. 1 aıırda - Roma hakimi

yeti deni.Banlar ıiyasl mabyette 
idi. 

Bizaaı devri ıiyaıl mahiyette 
idi. Yedi aıır devam etti. Gre
ko - Romen knlt&rn ıokulda. 
Irki bOayede mutlak bir tagay· 
y8r baıule gelmedi. 

Millttan ıonra 
Vll A11rda Arap iıtiliıı. Si

yaıt olduğu kadar da kavmi 
mahiyette idi. Mıntaka, kati 
olarak iılim tarih ve klllturO 
daireıine girdi. ı 

Buadan ıoara, 
1071 Mallzgirt mulaarebeıine 

kadu buralan, Araplar, Biıaaı, 

·-
PapVaylim 

Hemferilerimida laer ıene yaı 
11cakları l:taıhn•ca biraı ıerin
lemek, biraz rahat nefu ala· 
bilmek için muhtelif yerlere da· 
iıldıklannı glr&yoruı. 

Geçen Mile AJdıalılana pek 
çofu tatil haftalarım Kaıada· 
unda reçirdiler. 

Ôdemlfln Boıdat yıyll11da 
bir çok ailelerin p•aahı ol
mu,ta. 

Fakat ne Ôdemif boıdağı, 
ne Kuıadaıı plljı Aydınlılar 
için elveriıli bir yazlık, bir ia· 
tirahat yeri olamazlardı. ÇOn
lrl oralara gitmek, aıakhldın 
dolay11iyle bllyBk lrBlfetler ve 
maddi fedaklrhklar ihtiyarını 
icap ettiriyordu. Banan içindir 
ki rağbet bulmadılar ye Ay
dınlılar kendilerine her ke1e 
Ye her keseye uygun gelecek 
bir ıayflye yeri aramakta de· 
Yam ettiler. 

Bu sene Pata yayliıı umumi 
bir rağl>et g8r8yor. Bir lraç 
haftad11nberi bir çok aileler 
çadırlarla, yf yeceklerfle akın 
akın oraya w3ç ettiler. Bir çok 
aile de g3çe hazırlanıyor. Tlrk
lerde yayla ihtiyacı ve her yazı 
bir yayllda geçirmek pek eıkl 
bir itiyathr. Dedelerimiz daha 
r~ebelik hayatlarında bile bir 
yere konm•k için o yerin bir 
yaylatı olmasına dikkat eder· 
lerdl. Yurdumuzun. iklimi de 
bunu icap ettirmektedir. Oaun 
içindir ki her eıki turk ıebri· 
nia yanı baıında ıauhaklcak bir 
yayll Yardır. 

Çok eıki hir tOrk ıehri olan 
Aydının tabii yayllııda, paıa 
yayllııdır. Senelerdenberi kea· 
dllerine yazlık bir yer ırayaa 
Aydınlıar bu aene bunu bul
mafturlar. 
Paıa yayllıı, Aydına yakın· 

lıiı, lrtif aı, ha va11nıa ye ıuyu· 
nan ıllzelliği bakımlanndan 
Aydınlılar icin en elYeriıli bir 
ıayfiye yeridir. 

Memleketin imar itleri ve ib
tiyaçlan &zerinde çok 11rarla 
durduğunu gördOtDmllz valimiz 
B. ·Sabri Çıtağın bu yayll iıi 
ile yakından allkası var. 

Öyle umuyoruz ki bu yBkaek 
alAka, paıa yayliıını gelecek 
yaz, en fakir bir ailenin bile 
bir kaç gBnUnl orada iıtirabat
la geçirmesine imkln verecek 
bir bale getirecektir. 

Hele motorin nakil vaııtala· 
rınıa kolaylıkla gidip ıelebile· 
ceti bir yol ile bu yayli ıeb-

muhtelif kabileler, beyler ve 
ılilileler idareaiade kaldı. 

Malizgirt muharebesinden ev· 
vel, Oğuzlar bu bavaliye indiler. 
Burasını , Anadolu akınları için 
nunlbareke yaptılar. Bundan 
ıoaar, Selçuk bikimlyeti bu 
mıntakanın hayatında d&nlm 
nokta11 oldu. 

Sıra ile Ebliaalip, 
Akıungur oğulları, 
Sellbaddini Eyyubi, 
Ve Mııır idareainde iken de 

Ya ı uz Sultan Selim Oımanlı 
devletine ilive etti. 

1919 umumi harp tonuna 
kadar b&yle kaldı. 

Son 900 yıl zarfında, bOytik 
Uiuz muhacereti, Selçok illill11, 
ve Oımanh imparatorlutu ıa· 
manlarında buraya fe)ea Ye 
1erlepo tirkler. , 111..&tketia 

ırr ı mr , r '& s , P " ,all ı at s' 

incir :sahş Kooperatifi· 
miz ve mustahsil ••• 

Bozdata (Hmaıl) - Geçen 
Jll, açılııında bllylk faydalar 
bekleditf miz, keoperatlflmizla 
bir yıUık çalqmaıınıa vardıtı 
•• dayaadtfa ••tice, ltiıi laif ele 
memnun edecek darumda de· 
fllcllr. Her tetelrlrBlln ilk yıl• 
larında, birdenbire ve yOzde 
Jlı ma••ff ıkiyet elde edilditf 
Tiki dejildir. 0(1a bile e11der• 
dir. 

Geçe• yılı• 'iıtibaal kıpaıi· 
teıine Ye tat&ik edilen ltaremlD 
kaylOce karttlaaıtı " piyau 
fiabyle baremin derecelendirdi· 
il incir tip Ye nevilerinin pi· 
yasaya tetebuk edenlerin fiyat· 
lan arauadaki vehleten Ye ilk 
bakımda bir açıldık glrlllmllt 
Ye kaylll, hea•bının neticeıinl 
almadan y•nbt &ir lraaaata ıap· 
lanaralc ltu yıl, l'~ea 11lı11 fi• 
at farlcını kazanmalı için, ka
nan " nizamname ahlrlmına 
aykın hareketlerde bulunmak 
tqet.&lalerlne flrltdiflnl g&r• 
mek•ea clerla bir acı duymak· 
deyız. 

Boıdafenda, incir tanm ıa
tıı kooperatifi kurulmadan bir 
, .. anceki •CJ levha hlll raz .. 
lerlmizla lnOnde dip diri dur
maktad.ır: 

incir muıtahsıh klylB, elle. 
metini 4-S kuruwa ıabldıia 
laalde mata•a111t tlccar ye ko· 
mlıyoncalara ıabn ahamamıt 

Ye her knia aabanada çilril· 
mltdB. Harda diye bile 1atıl• 
madaa lıalmlfh. 

Bir yıl 1enra, kooperatifler 
birliii 15-20,000 lira barcıya. 
rak ve teılıat yapıb incir kur• 
dunu temizleyerek k&ylU lehine 
tanzim ettifi baremi tatbik e· 
dip incirlerin her namaraıına 
mBıtakar ltir fiyat keılace ken· 
tlileriae rakip telekki ettikleri 

rimlıe bağlanı11a vezifeleri, it· 
leri dolayııiyle ıebirde kalmak 
mecburiyetinde olanlar da hiç 
olmaz1a haftanın tatil rUnle:ri· 
ni orada ıeçirmeğe koıacak· 
lar ve altı ıtınln, meıakkat, 
ve azapla dola yorıanlujuna 
yayllnın çamları albnda, el ğer• 
lcrini temiz hava ile ıiıirerelc 
dinlendirmek imklnını bulacak· 
lardır. 

Çataloilu 

a11rlardanberi kavmi hususiye· 
tini muhafaza etmiı olan eıki 
ıaklnlerile, Hurri ve Eti'lerin 
çocuklarile birleştiler, Hatayıa 
bu ,Onkll kavmi çehre1ini vllcu• 
de getirdiler. 

Demek ki: 
A - Hatay bavalilinde ea 

eıki kavim, tOrk ırkından ve 
Orta Aıya balkındandın. Bun· 
dan beı bin yıl evveline doğra .. 
En eık knltnrde bunlarındır. 

B - Bundan kırk asır, d&rt 
bin yıl evele doğruda, burada 
ıiyaai, ırkı ve kültllre hlkimi· 
yet, Anadoludaki tBrk kavim· 
lerinden ( Eti - Hitit ) ve ( Hur· 
ri ) lerin idi. Bu ıuretle, bura· 
lan, tarih bakımmdanda Ana• 
dolunun bir parçaıı idi. 

C - Uğuz iıtilüına kadar, 
1500 .... madd•U. • çok 

Yaıan: Hallcnl Klgeller 
lcomlteıl hılcaıtı A. U. 

1 

kooperatifi, birden dotmadaa 
6ld8rmek için ba .,haı tarafın• 
daa, kooperatifin baremlaln t• 
tiplendirip namaralandardıla la• 
cirlere barem dereceleri11in te• 
kabili ettlil fiyattın yllkıek 
fiyatlarla kaylll ara1111cla hot· 
nudıuzlak ve ~abllki temayBI• 
lerinde tezebzOb ve karar111bk 
doiurdular. Ve dediler ki: (lıt• 
kooperatif ıizin incirlerlniıl 1•· 
di kuruıamı alıyor biz ılı• o• 
bir karat veriyoruz!) 

Filhakika, ıeçen yıl, dıt pi• 
yaıaların fazla taleplerini kar• 
ıılamak içia incir 11rBa8 Bzeria• 
de hararetli ıatııların yapılma• 
ıı neticeıi fiyatlar yllkaeldi. 

Diğer taraftan kooperatifin 
koydajıı barem derece1laln fi· 
yatları ıabıda nazımlık yapta 
Ye bir 6lçO te,kil etti. Kayll 
daima, dOtllnmeden neticenl• 
nereye varacatını laeıaplama· 
dan menfaabna koıar. Baluh, 
bir tarafda ellemeaine 8-12 
kuruı verilirken ate tarafdaa 
tlccar 9-15 kurut veriyor. la· 
ciri elden çıkıyor. Ha oraya "te

rilmiı ha abBrUılne. 
Bizim klylDmUzBn aldı 16z• 

lerindedir. G6rdlli'8 ne lıe cll· 
fllnceıi de odur'. 

Geçen yıl, ortatı oldutu ko
operatife ıattıj1 lncirlerdea, 
tOccarın fiyatı kar1111nda ki· 
nadan mahrum oldu, ba Jll 
bunu kazanmalı için, taalalaldl• 
al azaltmata, bahçeılni keadta• 
den baıkaıının lıerine intikal 
ribl, kanana " ahlaka aykırı 
bueketlere teveu&l ediyor. 
Bana kartı bahçelerin tahmla· 
lerini yapmata çıkan memurla• 
ra: (Tahmin de et.eniz bu yd 
ıiıe bol bol taabblld de bulua· 
mayacağız!) diyrorlar • 

Diyorlar amma, bunlana •• 
dereceye kadu kabili tatbik 
olduğu düıünlllmeden . 

incir iıtihul eden arkadat· 
laramf 

DDıOncelerinizde yanlqbkla• 
nnı teker teker ortaya koyaca· 
tım • Hatah dOıtıalyonanaı. 
ÇonkB: 

1. - Kooperatif ıizin keacll 
malınız kendi lraramunaı, mi· 
eueıeniıdi. O, kendi kal&DCI 
için kurul mut dejildir. OaaD 
kazancı kendinizincli • 

Kooperatif ıizden her ne ka· 

yabancı milletlrin blkimiyetlerl 
albnda kaldığı halde, Hataylll 
eaki ırki bDnyesi Ozerinde uatlı 
bir tahavv61 ve tejayyllr huıule 
gelememiıtir tBrk olarak~ kal• 
mışbr. 

D - 8Dyllk Uiuz akını ile, 
bundan 900 yıl evvel, bu baya• 
liye yerleşen tilrkler, yine kea• 
di ırkından olan Hurrilerin ye 
Hititlerin meıru variıi olarek, 
buralara, yabıhıcı ellerden kur" 
tarmıılar, bu gilne kadarda ber 
bakımdan tDrk olarak kalmıt• 
lardır, 

lıte bu tarihi eıaılardan IOD· 
ra da ıu netice çıkar ki : 

Hatag tiirlctiir ve tilrlı fili• 
tanının agrılmaz hlr par~· 
sıtlır. 

BurGn, bunun talaakkak etti· 
tini ı&raıelde me1Udua. 
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Alman imparatorluğunun Kuruluşu Ona çddaraııya ıeYlyoram. 
l.ua aiçla Hver? DllDyada bir 
tek Yarlıktaa baıkaııaı tanımak 
akhnda bir dllfllace, kalbinde 
bir lıtek, dadalrlanadan bir 
lıimden baıka bir teY bulma· 
mak ne r•rip bir iıim, rahaa 
derinliklerinden yllkıelen, dal· 
ma y8k1elea, dudaklara kadar 
yllkaelen ve ıonra bir dua ri · 
bi her yerde, her zaman karar· 
la11aa bir iıim. SerrBzeıtlml 
uzun uzadıya anlatmıyacaiım. 
Zaten •tkıa bir tek maıala var· 
dır. Her yerde o ı&ylenir. Ona 
bir fla yoldal raıtlamıı ve .. y. 
miftim. Hepıi bu kadar. Tam 
bir ıene ıevriıi, g&nlB, okıa· 
yıılara, bakııı, sizleri, ona ait 
olan her ıey içinde ıarılı, ka · 
pah olarak ya9amııtım. Geceyi 
flndBıden farkedemiyerek, ıai 
Yeya 3lll bulunduğumun farkın• 
da olmıyırak, eıki dDnyamıa 
llıtnndemi yokıa ba9ka bir 
alemdemi buluadapma anlama
yarak yatam19tım. 

...., 
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a., Bimaarcka, blyBlr bir tet· 
tile olabilirdi. Fakat banda, bir 
cllplomat olarak, kendiıinin bB· 
~~ bir baaaılyetini te9kil edea 
~etini rlıterdi. Bayle bir 
~te ylklln Pruıya &zerine 
1dcalac•i•ndaa Ye ıalh yapılırken 
llalaakeratın kontrola nan çana 
tli .. reçmeıindea korktu. A YUI• 

~'Ja ile barbetmek iıtiyorda 
•icat laarp yapbfı zaman ıalb 
lartlanaı keadiıi tanzim etmek 
~~~randaydı. TaHiyeal &zerine 
""'al ba teklifi reddetti. 

Poloaya bakkında yap.lan ba 
llatbaalraıalardan doğan hi11iya· 
b1a tiddeti bundan blyle nazar· 
: için raecliı içtimalarına it· 

•ki imklnıız kılmak korkaıa· 
~ teYlit etmiıti. Biımarck bu 

1 ... J11 kendi beubına fazla
lfbrda da : 

• Sizinle aJDfmadıtamıı u· 
.... •için iafiıab etmediğimizi 
~~onaauı. Makıadımız, mem 
._.tin ılzi tam mlnaliyle ta• 

~·• bakla vemektir •. de-

l 8-. cel1elerden birinde, Mot· 
'1'• ıanlan yaıdıtı ıamaa yor• 
.... Ye hiddetli baluaayordu : 
) 

11 

F e•kallde çocokça •e he· 
tı'caab olan ılyaıilerin atada· 
l '41.a çok tat111 nutuklar din-
i~ mecburiyetindeyim. Ba 
~ a Yaziyetim hakkında ha· 
~41. Yermekten daha iyi hiç 
l.o, fey için kullanmıyacağım 
h vaktim var. Daha olgun 
rıe:-rımda parlamenter nazır 
._ kıymetaiı bir ticaretle 

~1111 olacağımı asla dlltlnme
CI ID Bir memur da olıam~ el
~ .&_dutum zaman kendimi bir 
~ tilıaen olarak hi11ediyordum. 
.:a-IDeater bir nazır ise bir 
'demektir. DDnyaya geldim 
~--~•ıal geldijimi bir tllrl8 

11 
ıyoram. 

"• Niıanın on 1ekizi. Dlln ba· 
,,~ kadar yazabildim, bu ıı-
'-. celse hitama erdi. Saat 

:: bareme n•zan ellemeyi ge
~ Jıl 8-14 kuruıa alırken 
4- •r 9-16 kuruta aldıyıa 
'-tİ,~o?peratif ıizden aldığı bu 
,,

111 
erın kurtlarını temizledi 

his P• piyaıalarına ıliıleyerek, 
--~~ak, temizleyerek, gflzel 
~S(/lara ve kutulara dizerek 
ta )l kuruta tatla, bunun ki
' 

11
• kendiniziadir. Çtlnkil, 

~Peratifi kuran ve kazancını 
lt0a ttde alacak olan ıizsini:ı. 
ta ) Peratif teıkil eden ayrı ay
Q1t:t'Yan inciri olan ıizlerainiz. 
'ite la~rdır. ilk 6nce ıizin eli· 
"-~ ır mdcdar para avanı ola-

•er0· u,11 •Jor. Sonra hesabınız 
)'- . ip, baremin derecesine u
~-~clrinizin tutarımn biitlnl 
J;' ,~,:~' • Kazanç ıiıe reçiyor. 
...... a..... laanaala bitmif delil· 
clt "la •dan baılra bir kazanca ltl,-.,1P olacak11aıı.'.: Toplanıp 
~), lacirler avrupaya baba· 

.. baca elde eclilea kif 

içe kadar bet ıaatlik bir ıara 
toplant111; Majuteye bir aaatlik 
bir rapor; Wblglerle iç uatllk 
iaaaılmu derecede a6nük bir 
ljle yemeli [1]; 10ara iki ıaat· 
ilk bir çalı1111a; nihayet oltaım· 
dan kurtulduğum takdirde çok 
mlltee11ir olacak olan bir arka
daıla akpm yemefi. Bu ubah 
kartımda otaru Karolyinin 
lahde kahve altımı fllçlllkle 
yapabildim. Sefirleri kabul 

1 edecelim ve blr de mecliıe fit• 
mekliğim llzım geldiğini batar 
latmaıı için, kencliıi bilİ faııla 
Danimarka, lariltere, Portekiz, 
Ruıya •e Franıa tarafından 
takip olunyordu. Tekrar meclil
teyim. Burada herkes ıaçmalı

yor ve mektubumu bitiriyorlar. 
Birbirlerini aldOrmek isterce· 

ıine, yirmi hatibin, azami ıid 
detle biribirlerine hilcum etmit 
olmalanaa raimen, ittifakla, 
Belçika ile yaptı;ımız muahede
yi taıvibte a)'llfmllflar. 

Kendilerini mllttebit kılan M• 

bep &zerinde anlaımıt deiiller· 
dir. Heyhat ki 1ebep imparato• 
ran ıakah Ozerladeld daimi Dl· 

ıadır : Alman kavraıı. Siz aaglo 
ıakıon Yankileri (2) b8yle bir 
ıeye malik değilsiniz. Sizin kav· 
galanmz kanla dır. Bizimkiler 
ildedir. Hakikaten ba seyeze-
ler Pruıyayı idare edemezler. 
Oaları ııkıttırmak için biraz 
mabalefet hazırlamalıyım. Bilgi· 
leri çok azdır ve kendilerini çok 
beteamiılerdlr. Aptal ve kllı· 
tahdırlar. Aptal kelimeıi hepai 
için uygun gelmiyecektir. Ferd 
olarak nazarı itibara alanclıklan 
takdirde bunlar bazen çok zeki 
ve umumiyetle iyi tahıil rar· 
mBtlerdir. Alman Bniverlite kil· 
tUrlln&n yetiıtirmeıidirler. 

- Sona ""' -

(1) Vhlr : lnrlltere n11arlari1l• 
taraftarlannın muıtakll bir fırkası· 

dır ki balkın hukukunu çok iltizam 
eder. 

lıte timdi o &ld&, nasıl? Bil· 
miyorum, bilmiyorum. IY atmar· 
la bir alqam eve ıırsıklam din 
mllf, ertesi g&nll 6kı8rmeje 
baılamıfh. Bir hafta kadar 6k· 
ıllrd& ve yatağa dtııttı. Ne ol· 
da bilmiyorum. Doktorlar gelir 
bir ıeyler 1azar •e riderlerdl 
Elleri ııcak, alnı atetli ve ter 
içinde, bakııı parlak Ye hazin· 
di. 

Sorgularıma cevap verebili· 
yorclu. Fakat neler ı6yliyorda? 
bilmiyorum, hepsini unuttum. 
Hepıini, bepıini. Ôlda, aon ne
fuiade ıık ıık ıoludutanu pek 
iyi hatırlayorum. Hasta bakıcı 
kadın ansızın ...... " diye batır· 
mı~ı. Anlad m. ah anladım. 
Artık hiç bir t•Y 6ğre11mek 
lıtemiyordam, hiç bir fey. ilk 
felen papaı ODU bana anlatır
ken .. Metr~iaiz,. diye tahkir 
ettiği içia onu koYmaıtum. Bat· 
ka bir papaı aıla iyi bir pa· 
paı buldurdum. Ondan bab1e
clerken bllarllr h&nrtır ağladım. 

Tabutun kapağını mıhlark•, 
çekiç rllrlltlllerini iyi habrla· 
yoram. A •. b tanrım. GiSmdller 
oau. Ona g&mdller. 

(2) Yankee : lnıiltereden ,ıtmit 
olan Amerikan vatandaıları için 
kullanılan bir kelimedir. Kadın doıtlarından ~ bir çoja 

WF' cenaze meraıimine gelmiılerdi, 
Ba kArı da kooperatif idarui onlardan kaçtım, uıum zaman 
her kenin verdiği incire 13re, ıokaklar araıında Hneri gibi 
her kesin payına ne kadar pa· dol•ıtım. Sonıa eve diSndllm. 
ra dBıerae bunu da aynca ıi Ertesi fllnll azan bir aeyabate 
zin kazancınıza ekliyor. çaktım. 

Bu ikiıini bir araya getirecek • 
olursanız, kesap sonunda elini- Pariıe daha cllla d6ndlm. 
ze geçen para, eger inciri tile· Odamı, odamızı, yatatımızı, eı· 
cara ıatmıı olıaydınız alacağı· yamızı, iSllm&aden arta kalan 
nıı paradan ziyade olduğuna her ıeyi g6rdlğlm zaman 0 

ılrlnlallz. Fakat ıiz, elinize kadar Bzllldlm ki, az kaldı te• 
ilk defa az para geçmesine ve e118rllmden pençereyi açıp kea· 
aonra darıdalan paranın azar dimi parkelerin llıtllne fırlata· 
azar darıdalmaıına bakarak caktım. Her zeneıinde, en u• 
ve heıap yapmadan yanhı bil· fak meumatında, ondan onun 
kim vererek: (·kooperatif bize nefesinden binlerçe parça uk-
ve mabmıza tlccarın fiyatından layu ba 9fya, bu duyarlar ara 
az para veriyor! ) diyor1uaaz. ııacla r•ıamaia kendimde ka· 
Gelin lberaberce heıaplaıalam. vet balamadım. Uzaldaımak 
Hak11z oldupaaza o zaman aa· için ıapkamı alclam. Kapıya 
lanmız'. yaklaıtım. Her fla daıanya 

2. - Bundan baıka, her k· çıkarkea lalnde uatlarca ta· 
redi kooperatif, ıatq koopera· vılet yapbjı endam ayauaaın 
tifiae batlıclar. yanından reçiyordam. Ona kaç 

- S.U •ar - defa kucakla.., olaa bu cam 

ÇevireD ı 1 .... 11 Giln 
leYha oaaa laabra11111, oaaa ha· 
J•li•I •klayan ba aynam lala 
de durdum. Şimdi onan yerine 
bana Hviyorum. Dokaadam IO• 

iaktu, bir alı ribl ıoğak. 
A .. la unutamamak. Ey, bana 

ifkeace veren ayna, çekici ay• 
aa, yakıcı ayna, canh ayna, 
meıam ayna. 

Bir aynanın parlak yBzllne 
çarpan ıonra kayan ve ıilinen 
hayaller fibi, ılnlllleriai çerçe· 
Yeli yen ıamimiyet ve ıevgi evi· 
ne fire• l:aer 9eyi anutaveren 
erkekler ne kadar bahtiyardır. 

Of, bu ne i9ke11ce. Çıktım 
y6rildlm. Kendimde olmıyarak 

iıtemiyerek, bilmiyerek mezar· 
lığa doğra ı&rilkleniyorum, O
nun raıteriısiz mezanaı buldum 
mermer lahdinin baı tarafında 
bir haç yardı. Haçın altında 
fU clmle yazıh idi. 

.. Sevdi, ıeYlldl •• 6ldll.,. 
O, iıte burada yatıyor. Bel• 

ki de çllrllm1l9tllr, ne acı tan· 
rım, Alnımı toprağa dayadım, 
inleyordam. Bu vaziyette ne 
kadar kaldım bilmiyorum. Ak
t•m olmqtu. Garip hir iıtek, 
delice, meyaı bir •ık iıhii be· 
Di •• rmı9b. Geceyi, IOD receyl 
onan •yanında, iıte ıuracıkta 
atlıyarak geçirmek iıteyordum. 
A •. la ne çare heni mezarcılar 
g6recek ve kovacaklardı. Bir 
bayii dllttlndllm. Kalktım, yok· 
luğl kanımıı varlıklann diya • 
rında bir rarip ıiir içinde do
••1111•t• baıladım. Gittim. Git
tim. Ba ıiir yaıayan dlter tlir· 
lerin yanında ne kadar kllçllk 
kalıyordu. Bununla beraber, ba· 
nadırdıtı llDler, 6lenler ne ka· 
dar çoktu. 

- Sonıı t1ar -

Ortaklar incir tarım sa
bf kooperatifinden 

Kooperatifimizin 938-939 genel 
kural toplanh11 12/8/939 tarihine 
mludif cumarteıi r&ntı ıaat 
14 de Ortaklarda 5 numarala 
incir tarım ıahf kooperatifi bi
aa11nda aktedileceğinden yevmi 
mezkGrda ortaklarımızın toplan· 
taya teırifleri ilin olunur. 

RUZNAME 
1 - 1938· 1939 iı yılı bllln

çoıanua taıdiki ve yanetim ku
rulunun ibraıı. 

2 - Yanetlm kurulunda mlld· 
detl biten iki llye yerine iki 
Bye ve iki ytdek llye iatihabı. 

3 - Y eaiden iki kontrol6r 
Hçilmeıi ve Ocretlerinin tayini. 

4 - Hakem kuruluna Bç Bye 
Hçilmeıi. 

S - 1939 ve 1940 it piyueıl· 
ain tesbiti. 

6 - Kooperatifin 1939-1940 
yıla masraf badçuinin teıbiti. 

7 - llıraç edilecek ortaklar 
hakkında karar ittih,.11. 
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1 ... -. Abone teraiti ..... ._ 1 
Yılhtı her 1er l~la 6 llra. 1 
Alb a1htı 3 lindır. 
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JUi itleri llfldlrlltln•, llb- f 
lar lpa idare mldlrlltl•• 1 

l ıslraoaat edllm.Udlr. 1 ............................................ ". 
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RADYO 1 
PERŞENBE 27 /7 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UWNLU~U 

1'48 m. 182 Kca. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

ICca. 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Prorram. 
12.35 TOrk mllziği. 
1 - Suzinak petrevl. 
2 - Muıtafa Nafiz • ıarkı • 
3 - Neyzen Riza cf. - Suzi· 

nak ıarkı • Çaldırıp çalgıyı. 

4 - Lemi ef. Suzinak ıarki· 
Yeter hicranla ıiizler. 

5 - Muıtafa Nafiz • Suzi· 
nak ıarkı • Ümitsiz bir seviıle. 

6 - Halk tarkllsll • Esmerim 
kıyma bana. 

13.00 Memleket 6aat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Kariıık pro· 

gram • Pi.) 
19.00 Program. 
19.0S Müzik (Weber .. Valıa 

davet). 
19. IS Türk müziği ( Fasıl 

hayeti ). 
20.00 Memleket ıaat ayan, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuıma (Ziraat saati). 

20.30 Tilrk mUziği. 
1 - U"ak peşrevi. 
2 - Şevki bey • Uffak ıar

kı ... Glllzard aaıar kıldım. 

3 - Tanburi Faize • Unak 
ıarkı • Niçin n1tlendeıin. 

4 - Tanbur takıimt. 

5 - Şemıettin Ziya - U11ak 
ıarkı - Şu salkım ıöğildüu altı 
daima. 

6 - Halk Türktısli - Eli 
gazlerioe kurban olduğum. 

7 - Dellal zede • Şehnaz 
ıarkı · Etmedin bir lahza ibya. 

8 - Şemsettin Ziya • Şehnaz 
ıarkı • Hem aldand•m hem al· 
dattım. 

9 - Rahmi bey-Şehnaz ıar-
kı - Ey dilberi iıvebaz. 

10 - Şehnaz ıaz semıiıi. 

21.10 Koauıma. 
21.25 Ne9eli pliklar R. 
21.30 Müzik ( Wagner in e

Hrlerinden • P!. ) 
22.00 Milzik (KOçük orkeıtra 

Şef: Necip Atkın ). 
1 - Lumbye· Şampanya (ga

lop ). 
2 - Si ede • N ahira ( in ter· 

mezzo ). 
3 - J. Strau11 Artiıt bayatı. 
4 - Paul Lincke - Olimpi

yatlarda (marı). 
5 - Reinhold Becker - ilk 

bahar (melodi). 
6 - Robert Stolz • Viyana· 

da ilk bahar. 

7 - Franz Leha.1 - Çigan 
aıkı. 

8 - Erenıt Arao Naundorf
Arzu (Vals). 

23.00 Son ajanı heberleri, 
ziraat, eıham, tahrillt, kambi
yo • nukut boraaıı (fiyat). 

23 20 Mlıik (Cazband • Pi.) 
23.SS 24 Yarınki proıram. 

latt1u aahlbl Ye Umum1 Ne,rtyat 
MBdlrU ı Etem Meaılr• 



, 

--- i _, 2 3 r : 

Aea.• .. •AAAAAA ... AAA 

• 6Ay • 
: Vade ile elbise .. 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
• terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzihanemde Snmerbank yerli mallarının hemen en em- : 
• salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilQmum memurlan- a 

mıza elbise yapılmaktadır. a 
En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müı· a 

41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 
41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklannı 
41 umarım. .. 
• K tdın ve erkek terzihaneıi 
ti Muzaffer Eraydın a 

Demirvolu caddesi: Avdnı • 

············~ . 
Aydın Tapu Sicil 
muhafızlı~ndan: 

Ovatmiri köyünün Ahmed ku· 
yu~u mevkiirıde hr1tflar1 ~oğu· 
ıu yol bab!'t Hacı Reşit kuzeyi 
yol güneyi Gnmns oğlu M .. hm .. t 
ile çevrili 1 h .. lttA,. 3785 M2 
miktanndal<i tınla H~cı Ali oğ
lu Mehm.-din 50 - 60 seneden· 
beri niza411z ve facılıt•uz t•"ar· 
ruf ve t .. mp ltiikünd'! ik.-n ken
disinin 335 seneoinde ölmet1ile 
ver•~eti karısı Hnlize ile ,.v. 
)Atları Rec,.p ve Fatma ve 7.e
ki ve Ahmede kald·~ ve 335 
sene••nde.,beri ver,.•M;nin ta· 
sar~uFund111 olduğu kayn.,"en e-e
tirdiği ilmrıhal,er mfindericabn· 
dan anlaşılmıshr. 

İlin tarif.ıh'd"'n itih1tren 11 
gUn •onra m• h~ n:n.,. ciheti ta
sarrufunun tahkiki için memur 
yo'lanA~alchr. 

811 Vf"r d_.· hir hakkı mülki
yet idd•,.•ınd11 o111n•a" vArsa o 
gün ye"'inde t,u)un.-c-s~ olııın me
mu"'a ve ya"ut 1355 f;ş !llı:tvı· 
ıivJ,. tllDu idare!İne murac•Rh 
bildirilir.. 133 

Audrn VilaflPf Daimi 
EnclimPninden: 
Avdın Vilivf'ti hududu içinrle

ki könrnterin inşa ve tamirleri 
için Karacıt9U vevA bozdo§'an 
ormııın1~"'"~q" imal f'dilmek 
f&l'Hvle 4QQR li•a 2<J kuruş ke41if 
be~elli 133.75 metre mikip 
a"Eman ·~ 101.16 metre milcip 
dösf'melik lcePeste alımı açık 
ekcilfme uc11Hle eksil'meve kon 
mudur. Ek!liltme 3 8 9~9 per· 
ş.-nbe R"ÜnÜ saat 16 da vilivet 
daimi encOmeninde yapılacaktır. 

Bu is,. ait kesif ve şartname 
Avd'" Nifia müdürlilğünde g3· 
rlllehilir. 

Mt1vakkat teminat mikdarı 
375 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat 
lan ve ticaret odası vesikala
riyle yukarda yazılı gün ve 
saatte Aydın vilayeti daimi 
encümeninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

(101) ıs 22 21 2 

Aydın 37. Alay. Sa. Al. 
komisyonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 
96000 kilo yulaf veya arpa açık 
eksiltme ile münakasaya kon· 
muştur. Hangisi ucuz olı1rsa 
onun ihalesi yapılacaktır. lba· 
le 7 ağusto• 939 pazartesi günü 

1 
saat 15 te Aydın a!lkeri satın 
alma komisyonunda yapılacak
tır. Yulafın mubemmen bedeli 
5280 lira arpanın muhammen 
bedeli 4320 liradır. Yulafın ilk 
teminatı 396 lira arpanın ilk 
teminatı 324 liradır. Şartnamesi 
her gün Aydında askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 
Taliplerin mezkür günde kanu
ni vesikalariyle birlikte komis· 
yyna müracaat etmeleri ilin 
olunur. 22 27 1 S (116) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Yenipazar - Sultanhisar yo· 
lundaki ahsan hüvük mendres 
kaprilsOnUn (629) lira 35 kuru~ 
ketif bedelli esuh tamiratı 
açık eksiltme usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltme 10/8/939 perşembe 
günO saat 16 da villyet daimi 
encümeni salonunda yapılacak· 
tır. 

Bu işe ait keşif, metraj, fart 
name ve uir evrak avdın na· 
fia mOdiirlüğünde gör61ebilir. 

Muvakkat teminat 47 lira 20 
kurustur. 

isteklilerin teminat mektup· 
ları, aydın vilAvetinden bu 
iş için alacakları ehliyet vesi· 
kaları ve ticaret odası vesika· 
lariyle yukanda yazılı glln ve 
saatte vilAvet encfimeninde ha· 
zır bulunmaları ilan oturıur. 

121 22 27 1 6 

Audın icra memur
luğundan 

939/1108 
Ala~akh Avdrn cuma mahal

lesinden abdollalı oR"lu mustnfa 
Borçlu ayni mehıl11~den da~· 

lı mu-ıhfa kızı ve ahdullah oğ
lu mustafa kar191 Hliha 

Satılan mal Avdın tapusunun 
kinunu evvel 927 tarih ve 85 
numarat1ın"a kayıtlı yayalık 
mevkiinde 30 ağaçlı zeytinliğin 
tamamı dır. 

Hududu şarkan bacı ali oR'lu 
mehmet R"arhen zından deresi 
şimalen bezaz bacı süleyman 
cenuben hacı mehmet ile çevrili 
zeytinliğin cenup cihetinden 
müfrez şarkan hacı ali oğlu 
mehmet garben zından deresi 
şimalen vereseden esa hissesi 
cenuben bacı ali oğlu ile çev
rilidir. 

Kıymeti tamamı 150 liradır, 
Satışın yapılacağı yer gün 

ve saat Aydın icra dairesinde 
5191939 tarihinde salı günü 
saat 15 d~ ve temdit arttarma· 
sı 20/9/939 tarihinde çarşamba 
gilnü ayni saatta yapılacaktır. 

l - işbu gayri menkulün 
arttırma ' a r t n a m e s i 
ilan tarihinden itibaren939/1108 
No. dosya ile Aydın icra da
iresinin muayyen numarasında 

berkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı 'llanlardan faz· 
la malümat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/l 108 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın• teminat mektubu tev 
di edilece.ktir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikadarlarıu ve ir· . 

1 
1 

&Y•ll 
r r • w11 

• ı s? & ez e ız .. ~-
c••eaaoaa•6M~••••• .. •••.-a•o•ee·o~··· 

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

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi · 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Bun:a mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .• 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

• 

1 

• · 200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
ti C. H. P. Basımevi 

....................................... -
tifak hakkı sahiplerinin iayri 
menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müabitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e-
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almıı ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale ediJir. 
Ancak artırma b~deli muham· 

men kıymetin yUzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarınıu mcc 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taabhüdll baki 
kalmak üzere artırma on beş 
glln daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satı~ istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir f;;edel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal '1e1; 
verilen mühlet içinde par•-, 
vermezse ihale kararı fesho!lı' 
narak kendisinden evvel en yu tı 
sak teklifte bulunan kimse •j', 
etmiş olduğu bedelle alma 1 
razı olursa ona, razı olmaz 'fe~,. 
bulunmazsa hemen on beş 11 P. 
müddetle arttırmaya çık•'1t~i 
en çok artırana ihale edilir· ~ 
ihale arasındaki fark ve gec111, 
günler için °o 5 den hesap 01,ı 
nacak faiz ve diğer zar•' ıı" 
ayrıca bükme hacet kalınak5},1;t 
memuriyetimizce alıcıdan ta 
oluuur. •'' 

Bir kıta gayri menkul ~u~ de 
da gösterilen 5/9/939 tarıb10 dl 
Aydın icra memurluğu oda9tl1111, işbu ilan ve gösterilen artır ıf' 
şartnamesi dairesinde ıatı~4 
ilin .olunur. · 1 


