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Hatay millet meclisi çalışma
larına başladı. Devlet reisi Tay

/ıır Sökmen mühim bir nutuk 
irat etti. 

Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESİ 

•• 
AT TURK 

Dün akşam Başvekili 
kabul buyurdular 

İstanbul, 5 ( A.A. ) - Başvekil Celal Bayar dün 
akşam Ankaradan şehrim:ze gelmiştir. 

B. Celal Bayar Haydarpaşadan doğru Dolma
bahçeye giderek Reisicumhur Atatürk tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Başvekilimiz Atatürke muhtehf işler hakkında 
maruzatta bulunmuştur. 

Ziraat vekiletinin fay- i 

dalı bir kararı 
.......................... 

Vekalet; her Perşenbe günü radyo ile 
köylü ve çiftçiye hitap edecek 

Ankara 4 (A.A.) - Ziraat Vkiletioce her perşenbe günii saat 
19 da Ankara radyosmda köylü ve çiftçi ile günün mevzulan 
üzerinde bir konşma yapılacaktır. 

Bu konuşmalar üç kiş arasında karşılıklı münakaş:ı şeklinde 
olacak ve netice; dördüncü bir şahıs tarafından mün.,.ka~anın 

Hatay Hü Um eti 
Memlekete girme vizesini kaldırdı 
Hataydan çıkmak isteyenler mümessiliwizden 

veya Fransız mümessilinden pasaport alacaklar 
Antakya 5 ( A. A. ) - Ha- larını bulundukları mahal za-

tay millet meclisi bugün mesai- bitesine göstereceklerdir. 
sine başlamıştır. Hataydan harice seyahat isti-

Devlt:t reisi Tayfur Sökmen yenler de arzularına göre Tür-
açıhş nutkunda iki ay içinde kiye Cumhuriyeti makamatı ai-

desinin kendilerine verecekleri neler yapıldığını ve ileride ne-
ler yapı lacağını izah etmiştir. pasaportla seyahat edecekler-

H h k dir. 
atay ü fımeti neşrettiği Bu hususta Hataydaki Türki-

bir karJrname ile Hataya duhul ye ve Fransız mümessillerine 
vizesini lağ\'elmiştir. birer nota tevdi edilerek garan-

Hataya gelece'.c yabancılar ti sıfatiyle bu cihetin temin 
ellerindeki milli hüviyet cüzdan- edi':nesi istenecektir. 

ilk okullar himaye 
heyetleri birleşiyor 
Dün gece Parti salontnda mühim 

bir toplantı yapıldı 
----------------------İlk okullerımızda fakir tale- şekle konmaları çareleri aran· 

bel. rin ders le.vazimi ı le diğer makta idi. 

mübrem ihtiyaçlarını temin et- Bu gayeye varmak için dün 
mek gaye sile her il< okulumu- gece İlbay ve Parti başkanı 
muzrla kurulmata olan himaye Özdemir Gündayın başkanlığın-

da Kültür direktörü, ilk okulheyetlerioin daha ver;mli bir verdiği müşterek kanaat olarak söylenecektir. 

----------mmm--.smm-.:----1------------------- lar baş öğretmenlerile Halkevi, 

Çemberlayn 
ve Halifaks 
Bu ay Parise gidecekler 

Londra 5 ( AA ) - Fransa 
hükumeti, İngiltere başvekili ile 

Hariciye nazırını Parise davet 
etmiştir. 

Başvekil B.Çemberlayn ile ha
riciye nazırı Halifaks 23 İkinci 
Teşrinde Pariste bulunacaklar
dır. 

Pariste görüşülecek mesele'er 
arasında dört devletin arasında 

bir anlaşma, Almanyanın müs
temleke meselesi ve İspanya 
meselesi vardır. 

Deyli Herald gazetesi; Fran
sa ile Almanya arasında bir 

ademi tecavüz paktının görü
şüleceğini yazmaktadır. 

1 Mısır da silcihlanıyor 
Yeni proğrama göre hava ve 

kvvetleri artırılacak 
ordu 

- .-------Kahire 4 ( A. A ) - Öğre planda askeri tayyareler mik-
nildiğine göre harbiye nazın darının arttırılması, tayyare 
Hasan Sabti paşa yüksek mü- meydanları V\! hangarlar inşası 
dafaa mecliı;ine bir müdafaa ve eslaha ve m .ıhimrnat satın 
proğramı tevdi etm'ştir.Bu proğ · alınmac;ı da derpiş olu makta-
ramda beş sene içinde altı mil dır. 
yon İngiliz lirası sarfedil nesi Mısırda in'?a edilecek silah ve 
derpiş edilmektedir. mühimmat fabriK alarının planla-

Meclisin ta3dikı ıı a iktiran el- rını hazırlamak üzere h i k fım t 
miş olduğu söylenen bu plan tarf ndan İngiliz mi.iteha ~ sıc:lar 
tedafii bir deniz kuvveti ibda- angaje edilmiştir .. 
sını, sahillerin müdafaa vesaiti- Diğer taraftan Iskenderiye li-
nin takviyesini, muntazam or- manının büyütülmesine mtiteal-
dunun kuvetlendirilmesini ve bir lik bir plan ihzar edilmektedir. 
ihtiyat ordusunun teşkilini der- İskenderiye bu suretle mühim 
piş etmektedir. Bundan başka bir üssübahri haline gelecektir. 

- --

Amerikanın Çindeki menfaatları 
Amerika siyasi mahafili, Japonyanın vaziyetine karşı 
Amerikanın kati bir hattıhareket tayin etmesini istiyor 

Vaşington 4 (A.A.) - Prens 
Konoyenio nutku münasebesiy
hariciye nezareti mahafili Ame
rikanın daha müsbet bir hattı 
hareket ittihaz etmesi lazım 

olduğu mütolaasında bulunmak
tadırlar. Amerika bir çok hal 
suretlerinden birini intihap et
melidir. 

1 - Alakadar başlıca Avru· 
devletlerile müşerek bir cephe 
vücuda getirmeğe çalışmak. , 

2 - Tamamiyle Amerikayı 
alakadar eden menfatleri müda
faa içln münfetit icraata bulun· 
mak. 

3 - Japonların iddialarını 
kabul ederek Çindeki ananevi 
Amerikan siyasetinden vazgeç
mek. 

Daha sarih bir siyasi hattı 
hareket tayinine kalkışmadan 

evvel Limadaki Amerikan itti 
hadı konf eran'"ı neticelerinin 

beklenilecdği zannolunmak tadır. 
Tokyo, 4 - Amerikanın, 9 

lar misakı için Japonyaya ver
diği nota, Hariciye nezaretinde 
müzakere edilmektedir. Cevabı

nın, bugünlerde verilmesi muh
temeldir. 

Alakadarlar; Japonyanın, 9 
lar misakını mefsuh addettiği 
ve Amerika ya ven ceği cevabın 
bu noktai nazara istinad ede-
ceği kanaatindedirler. A.A. 

Kızılay, Çocuk esirgeme kurum
ları ve Halkevi sosyal yardım 

şubesi başkanlarından mürek
kep bir heyet toplanmıştır. 

Bu heyet, bu cidden mühim 
işin üzerinde uzun konuşmalar 
yaparak aşağıdaki kararları al
mıştır: . 

Yukarıda ismi geçen teşek

küllerin başkanlariyle kültür di
rektörü ve baş öğretmenlerden 

mürekkep bir federe heyeti ku
rulacaktır. 

Bu heyet; partinin himayesin
de bulunacak ve halkın yardı
mını sosyal şabesi kanalı ile 
temin edecektir. 

Mekteplerde kurulan himaye 
heyetleri bundan sonra çocuk 
velilerinden ayrıca yardım istc.

miyecektir. Bu heyetler kendi 
mekteplerinin senelik ihtiyaçla-

rını bir bütçe ile tesbit ederek 
bu yüksek heyete vereceklerdir. 

Yüksek heyet prati, sosyal 
yardım, kızılay ve çocuk esir
geme kurumlarından temin ede
ceği parayı bu büdcelere göre 
bir nisbet dahilinde ilk okullara 
tevzi edecektir. 

Bu gece ay 
tutulacak 

İstanbul 5 (A.A.) - İstanbul 
rasathanesinden tebliğ edeldi
ğine göre Pazar günü akşamı 
külli husuf olacak ve bu sema
vi hadise memleketimizin her 
tarafından görülecektir. 

Sayısı : 100 Para 

1 Bölgenin 
1 -·-·-
938 - 939 yılı fut-
bol likleri başlıyor 

Haber aldığımıza göre bölge 
futbol ajanlığınca 938-939 bölge 

futbol lilderine birinci Kanun 

ayı içinde başlanmasına karar 
verilmiştir. 

Ajanhk kulüplere gönderdi
ği bir tamimle kulüplerden Bek 
heyeti için birer murahhas gön
dermelerini istemiştir. 

lik heyeti ilk toplantısını 20 
ikinci teşrin pazar günü yapa
cak ve tiklerin kati baş
lama tarihi iie fikisitürünil tes· 
bit enecektir. Aynı günde kura
lar çekilecektir. 

Bu senede liklere Aydınspor, 

Çine Madranspor, Karpınar genç 
ler birliği, Mendersspor, Sümer-

spor ve Sökespor klüpleri ol· 
mak üzere altı takım iştirak 
edecektir. 

Bu sene liklerin nisana ka
dar bitirilmesine çalışılacaktır. 

Çünkü Ege Çevresi liklerinin 

gelecek sene iki devrelik yapıl

ması ve bu yüzden uzun zama

na ihtiyaç hasıl olması ihtimali 
vardır. 

Bölgemizin takımlarında bu 
sene çalışmalar geçen yıllara 

nisbetle fazladır ve bu itibarla 
önümilzdeki liklerde biribirine 
denk takımların karşılaşmala
rına şahit olacağı~. 
~ .. -

Zeytinlerimizin 
ilk kanundan evvel sil

kilmemesi için tedbir 
alındı 

Haber aldığımıza göre zeytin 
mahsulümüziin daha veı imli ola
rak elde edilmesi için İlimiz zi
raat dairesi lazım gelen tedbiri 

almış ve köylülerimize tebligat
ta bulunmuştur. 

Bu tebligata göre zeytin mah

sulumuzun ilk kanundan euvel 

toplanmıam1 lazım gelmektedir. 

Cu tebliğata riayet etmiye
rek ilk kanundan evvel zeytin-

lerini toplıyan mtis~ahsiller nak· 

di ve bedeni cezalara çarktırı
lacaklardır. 

-· 
Çine kaymakamı 

gidiyor 
Dahiliye vekaletinin ba:ı k~y

makamlar arasında dtğ'şiklik-
ler vaptığı ve bu meyanda Çine 
kayı akamı bay Cevdetin Sefe
rihisar kaymakamlığına ve ye
rine de Akçeabad kaymakamı 
bay Fuadın tayin edildikleri 
Anadolu refikimizde okunmuı
tur. 



YOz: 2 

Büyük işlerimiz ... 
K ....... _ 

leke;'.~Uf halinde olan bir mem
kea..ı! '.Çın her halk hizmetinin 

ııııaıne: mah b' h . ıer sus ır e emmı· 
ı vardır ve h' b' . d'-rinin e . . ıç ır ış, ıge-

y rını dolduramaz. 
Fakat 'k· .. 
ki ' 1 ıyuz elli milyona 

ya 8fan büt · · "k · çemızın en yu seK 
pıra avırd .. 1 k le . / ıgı yer eri, gerçe 
fmuı devletçe en lüzumlu ve 

zaruri aö "l . b o ru en ışler olarak ka-
u~ edersek, şu işlerin sıralan 

:•~ıoı görürüz: Milli Müdafaa, 
~glık, Kültür, Ziraat, Ekono 

Emı, . Bayındırlık, Jandarma ve 
IDnıyet. .. 

9'24; yani cumhuriyetin ilk 
?1~1i yıh bütçesiyle, 938, yani 
ızın~e bulunduğumuz on beıioci 
malı yılı bütçelerinde, bu işlere 
ayrılmıı olan miktarların muka· 
yese~i, bize milli işlerimizin izin 
d.e. ~ulunduğu şartları gösterme-
11 ıtıbariyle çok enteresandır. 

924 de Milli Müdafaa i1ileri 
ıniz iç'n harcadığımız para 
l4,S milyon lira idi. 937 da bu 
miktar 90 milyon lirayı boldu. 
938 bütçesiyle ayrılan para ise, 
109 milyon liradır. 

Sağlık i'lerimize cumhuriye · 
tin ilk yılında ayırabildiğimiz 
para iki buçuk milyon lira idi. 
Bu 111iktar 936 da 6.S. 938 de 
ne 10 milyon lira oldtJ. 

Kültür iflerimize 924 te 7 
milyo11, 936 da on bir milyon 
lira haı CJdık. 938 bütçe-ıindeki 
bhsi;at miktarı 18 milyondur. 

Ziraat işlerimize Cümhuriye
t;n ilk yılında dört 936 da on 
bi:-, 933 de 13 5 rniİyon li·a ve
' imiştir. 

En büyuk inkişafı ekonomi 
işlerimizde görüyoruz. 924 te 
.Yerilen para bir milyon iki yüz 
küsur bin liradır. Bu miktar 
936 da 12 milyon iki yüz küsur 
bin lirayı bulmuıtur. Fakat 
938 de 38.5 milyon liradır. Bu 
Dunun otuz küsur milyon lirası 
devlet .ıarantisiyle milli mües· 
ıeıelerıınizce temirı edilecek 
olan kredilerdir. 

Bayuıdırlık if lerimize verilen 
~ arlıt da, ekonomi işle
rımıze yaklaşmaktadır. 924 de 
?" d&rt küsur milyon lira, 928de 
•e bidceye konan miktar kırk 
i1ç kilsür milyon lira... Bayın
dırlık iılerimize ayrılan bu pa
~nın altı küsur milyon lirasıda 

Oftomi itlerimizde olduğu gi
bi, de,let garantisile milli m::-
kı~elerimizce temin edilecek 

redilerden elde e<lilecektir. 
. Son olarak Jandarma ve Em

nıyet teıkilitına harcanmış olan 
~ktarları verelim: 924 de on 
b1r küıflr milyon, 936 da ondört 
lctı.&r milyon lira.. 938 öe ise 
18 milyon lira .. 
Kalkmmamızıa ve kuruluşu 

muzun hız1111 bu rakamlardan 
güze' ne anlatabilir? 

..... .J.00<••· 

Macar askerleri 
Bugün Çekoslovak hu

dutlarını geçtiler 
Peıte, 5 (A.A.) - Macar kı

taatı bugUn saat ondan itibaren 
E•ki Çek Macar hudutlarını ge
çerek Macariıtana iade idilen 
topr~kları ifgal etmei'e baıla
mıtlardır. 

laUyu •ahlbl Ye Umumi Ne9rlyaı 
llldGrU ı Etem Mendre• 

Ba•ıldıJı Yer ı 

<;. H. P. BHımnl 

AYDIN 

Devlet 

YENİ PROJEYE GÖRE 

Şôrasına idari davalar 
nasıl açılabilecek? 

Hükümetia Kamutaya vermiş olduğu ve Adliye eı::cümeninin 
üzerinde Lidiller yaparak yeoi bir metin hazırlamış olduğu Devlet 
Şurası kanununa göre idari davalar, dördüncü ve beşinci dai!'e.ler
de görülecektir. Bu daireler, müstakil mahkeme sıfat ve salahıye 
tini haizdirler. 

Dava dairelerinin içtima ve 
müzakere nisbabı beşt i r. Ka
nunlarda ayrı, idari kaza mer
cii gösterilmemiş olan aıağıda 
yazılı huıuslar, doğrudan doğ
ruya ve kati surttte Devlet 
Şurası diva dairelerinde rüyet 
ve hallolunacaktır. 

A • Rüyeti, adli mahkemelerin 
vazifesi dışında bulunan meıe
leler hakkındaki idari fiil ve 
kararl r<lan dolayı hakları kay 
bolanlar tarafından açılacak di
Yalar. 

B - Umumi hizmetlerden biri
ni ifa maksadiyle aktedileo mu
kavelelerden dolayı akitler ara
sında çıkan anlaşmamazlıklar; 

C . idari fiil ve kararlar hak
kında esa!I, maksat şekil cihet
lerinden biriyle kanunlara veya 
nizamnamelere aykırı oldukla
rından dolayı iptal için menfa
atları zarara uğranlar tarafın
dan açılacak davalar; 

D - idari kaza mercileri ara
sındaki vazife ve salahiyet ih
tilafları .. 
Aşağıdaki işler de Devlet Şu

rası dava dairelerinde temyiz 
suretile kati olarak görülecek 
ve bir karara bağlanacaktır: 

Bir idare heyetinden veriHp 
üstün idare heyetinden ikinci 
derecede kazai surette tetkik 
olunarak verilen kararlar: 

Vilayet idare heyetlerinden 
veriılen kazai kararlar: 

İdari meseleler hakkında hu
ıusi kanuclarla muayyen temyiz 
mercilerinden nihai surette çı

kan kazai kararlar. 
Politik icaplar dolayısiyle ya

pılan hükümet tasarrufları, idari 
davaya mevzu olmıyacaktır. 
Devlet tiırasında açılan bir di
vanın yukarıki fıkraya göre ba
kılamıyacağı dava edilen maka
mın talebi üzerine veya resen 
-tahriri tebligat muamelelerinin 
tekemmül etmesine kadar- Baı
vekalet tarafından yazı ile iddia 
olunduğu takdirde diva daire
leri umJmi heyetince en evvel 
bu husuı hakkında bir karar 
veril' cek tir. 

Umumi heyet, Devlet Şura· 
sının davayı görmiye ıelibiyet 
li olduğuna karar verirse baş· 
vekaletçe bu kararın tebliğin
den itibaren bir ay içinde merci 
tayini hakkındaki usullere göre 
selihiyetli heyete müracaatle 
mesele hakkında bir karar ve
rilmesi istenilecek ve keyfiyet 
ıuraya da bildirilecektir. Bu 
halde davanın rüyeti heyetin 
kararına bırakılacaktır. Bir ay 
içinde heyete müracaat olunma
dığı takdirde davacının talebi 
üzerine işin esası tetkik ve 
rUyet olunaktır. 

Mahiyet itibariyle bütün ver
gi, resim ve teklifle alakalı 
mali kanunların tatbikinden 
doğan davalar devlet şurasının 
d6rdüncli dairesinde, bunun 
dııında kalan davalar beşioci 
dairrde r6yet ve hallolunacak
tar. Apeak iki daireye relen 

işler arasında gecikmeyi mucip 
bir muvazenesizlik görülürse, dev
let şurası reisi, bir daireye 
mevdu işlerin bir kısmını, diğer 
daireye verebilecektir. 

Dava daireleri umumi heyeti 
Devlet şurası reisinin reisliği 
altında, iki da va dairesinin bir
leşmesiyle teşekkül edecektir. 
Reis bulunmadığı takdirde dava 
dairesi reisleriudeo kıdemlisi re
islik edecektir. 

Dava daireleri umumi heyeti 
Devlet şurası reisinin veya dai
relerinin ha vale ve tevdi ettik· 
leri, yahut müddeiumuminin ta
lep ettiği işleri göreceklerdir. 

Devlet şurası reisi tarafından 
dava dairelerinden birine hava
le edilmiş olan iş geri alınıp 
umumi heyete verilmiyecektir. 
Dava daireleri umumi heyetinin 
içtima ve müzakere nisabı on 
bir zatttr, kararlar mutlak ek
seriyetle verilecektir. 

İdari davalar ar zuhalle açıla · 
caktır. Arzuhaller devlı:t tfırası 
reisliğine verilecek, tarafların 
adı ve sanı, fertlerden olan ta
rafların ikametgiıhları, davanın 
esasiyle dayandığı delillerin hu· 
lisası, davaya mevzu olan ka
rar veya muamelenin tefhim, 
tebliğ veya ittıla tarihleri yazılı 
olmak ve müsbit evrakın asıl
ları veya tasdiklı suretleri ilişik 
bulunmak lazımdır. 

Arzuhallere dava ile alakalı, 
her türlü evrakın mukabil ta
raf sayıtır.ca birer sureti bir
likte verilmesi şart olacaktır. 
Bu evrak Devlet şurasına gön 
derilmek üzere alakalılarm bu· 
lundukları yerin en büyük mili· 
kiye amirine ve yabancı mem
leketlerin Türkiye Cumhuriyeti 
elçiliklerine veya konsolosluk
larına verilmesi caiz olacaktır. 

İdari kaza yolu ile Devlet 
şurasına dava açmak müddeti 
her nevi muamele ve kararların 
alakalılara usulü dairesinde tef
him ve tebliği tarihinden, yahut 
idari vazifelerin ifası vesilesiy
le vuku bulan fi Her hakkında 
icraya ittili tarihinden itibaren 
hususi kanunlarla müddet tayin 
edilmiyen hallerde 60 gündür. 

İdare heyetleriyle kaza seli
hiyetini haiz mercilerden idari 
kaza yolu ile çıkan kararlara 
karşı devlet şurasına temyizen 
müracaat müddeti, hususi La
nanlarla ayrı müddet tayin 
edilmemiş olan hallerde karar
ların tefhim veya tebliğinden 

itibaren 60 gündür. 
İdari davaya mevz• olabile· 

cek bir kara ı verilmesi için 
alaklıların idari mercilerine vu-
kubulacak müracaatları üzerine 
bu mercileri en çok dört ay 
içinde bir karar ittihaz etmele
ri lazım gelmektedir. Bu müd
det içinde bir karar verilmezse 
müracaat reddedilmiş sayılacak 
ve bu halde alakalı,daire~davanın 
bitmesinden soıua devlet ıura
ııoa idari dava açabilecektir. 

Alakalılar tarafandan idari 

SAYI : 385 

ispanyada harp 
F rankistler, Valansiyayı tekrar bom
bardıman etmişler. Fransa, İspan

yolları kabul etmiyor 
Paris 4 (A.A) - Frankistler- sabah Porboyu bombardıman 

le Cumhuriyetçiler arasında vu- etmiştir. 

kubulan bir bava harbinde Paris 4 (A.A) - Hükumet 
Cumhuriyetçilerin yedi tayyare İspanyadan kimsenin Fransız ' 
kaybP.ttikleri bildirilmiştir. topraklarına girmemesine karar 

Frankistler Valansiyayı tek- vermiş ve bugün, Barselondan 
rar bombardıman etmişlerdir. Pirene hudutlarına vasılolan ve 
Yirmi kişinin öldügü ve altmış yaralılarla dolu bulunan trenin 
kişinin yaralandığı söyleniyor. Fransız topraklarına girmesini 

Dört İtalyan tayyaresi, bu menetmiştir. 

İstanbul Üsküdar eski mahal
le arkasında olup Aydın güm
rük önünde oturan Nazmi oğlu 
Hzım ile S.nu teke köylü olup 
yine gümrük önünde nalıncılık 
yapan Sait oğlu Mrat Sezgin 
arasında çıkan kavgada Hzımın 
Muradı dövdüğü ve başından 
yaraladığı ,abit olmuş meşhut 
curum mahkemesine verilen 
Hazım 20 gün hapse mahkum 

1 Ankarada 
Lik maçları 

Ankara 5 - Ankaragücü sa
hasmda yapılan lik maçlarında 
Demirspor Güneşi 3 O mağlup 
etmiştir. 

(B) takımları arasındaki maç
larda Harbiye - Muhafızgücü be
rabere kalmış, Ankaragücü Gü
neşsporu-yenmiştir. 

Çinlilerin bir 
Mukabil taarruzu 

olmuştur. 
' Şagbay 5 - Çinliler Yangçe 

-~-- nehrinin sağında mukabil taar-
/ ngi //z Avam ruza geçerek Japonlardan Don

gan ~ehrini geri almışlardır. 
kamarasında (a.a.) 

Londra 4 - Avam kamara- f•ı• • 
Si amele fırkasının harp teh(i ı ıstın için yeni 
k~sinin yakın olduğu bir sırada b• ı· ·ı· J"' 
sivil halkın müdafaası için ha- ır ngı iZ p anı 
zırlanılmamıı olduğu hakkında- Londra 5 - Deyli ekispres 
ki takririni 130 reye karşı 355 gazetesi Kudüs Arap mahafi-
reyle reddetmiştir. Avam ka- linde yeni bir İngiliz planı hak-
marasınmın muhalifleri tevbih kında dolaşan şayıaları yazmak-
takriri üzerine hükumet tara- tadır. 
fından veı ilrn tadil takririni Bu plana göre bundan sonra 
rey işarı ile kabul etmiştir. Fili ltine fa.ıla miktarda Yahu-

Lordıar kamarası di kabul edilmiyecek, ancak 
senede bin Yahudi kabul edi-

lta lyan İngiliı anlaşma- lecektir. 

d• Filistinde bir mebusan mec-
sını tasdik e ıyor lisi kurulacak ve müslüman 

Londra ( Radyo ) - Lordlar arap, hıristiyan arap ve yabudi 
kamarası 6 reye karşı 55 re· cemaatları nüfuslarına bu göre 
ylle İtalyan İngili~. anl.aşma~ı: mecliste temsil edilecektir. 
nın meriyet mev\.ııne gırmesını Bu meclise İngiliz bükômetide 
tasdik etmiştir. bet murahhas seçecektir. 

--:=--=====-~----'!!!!!!!!!!!!"""'m.~~--__;.'""""!!!!!!!-...... ~.._.-====--
dava açılmadan önce, idari bir 
muamele veya kararın kaldml
mas•, yahut değiştirilmesi, ma
fevk idari mercilerden, da va 
açmak için muayyen müddet 
içinde isten~bilecektir. 

Temyiz için muayyen müdde
tio geçmeaile temziz hakkı dü
şecektir. Şukadar ki, tarafla~
dan biri müddeti içinde temyız 
eylediği takdirde, işin neticelen
mesine kadar diier taraf müd
det geçmiş olmasa bile temyi
zen dava edebilecektir. 

Dava arzuhalinin ve ilişikle
rinin birer nüshası, dava edilen 
tarafa ve dava edilen tarafın 
vereceği cevap da davacıya 
tebliğ edilecektir. İkinci layihalar 
içinde aynı muamele yapı_ı~~~~tır: 
Dava edilen tarafın verdıgı ıkıncı 
cevap layihasında yeniden or· 
taya konulmuş ve divacının ce
vap vermesini icap ettirece~ 
karar üzerine cevap vermesı 

için davacıya bir mühlet verile
cektir. Taraflar, yapılacak teb
dillere karşı, tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün içinde ce· 
vap vermeye mecburdurlar. Bu 
müddet taraflardan birinin ta
lebi ve heyetin tasvibiyle veya 
resen heyetin göreceği lüzum 
üzerine uzatılabilecektir. Cevap 
milddetlcri içinde taraflardan 

birinin cevap vermiş olması, işin 
geciktirilmesine sebep teşkil et· 
miyecektir. 

Tarafların layihaları alındık
tan veya layiha vermek için mu· 
ayyeo olem müddei geçtikten 
sonra, dava evrakı, mütaleasını 
bildirmek üzere müddeiumumili
ğe tevdi olunacaktır. Müddeiu
mumilik dava hakkında yazılı mil 
taleasını hildridikten ve başmua · 
vin, muavin veya mülazimlerden 
biri tarafından da va evrakı hulasa 
edildikten sonra dosyada. tet
kikler yapılarak netice hakkın
da bir rapor hazırlanmak üzere 
azadan birine havale edilecek
tir. 

Raportör aza, evrak üzerinde 
yaptığı tetkiklerin neticesini, 
tarafların iddia ve menfaatle
rinde ileri sürdükleri maddi va
kıaların ve hususi sebeplerin hu
lasasını ihtiva eden raporunu 
alakalı dava dairesine veya da
va daireleri umumi heyetine bil
direceklerdir. 

Dava dairelerinden veya da
va daireleri umumi heyetinde 
davaların görülmesi sırasında 
yeniden ibraz olunan evrak ve 
vesikalar evvelce bunların gös
terilmesine imkin olmadığına 
kanaat hasıl olursa kabul ve di
ter tarafa tebliğ edilecektir. 



SAYI : 38S 

Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 21 

Doktor çıktı muztarip anne
ye yaklaştı. 

Tehlikenin tamamile geçtiği
ni müjdeledi. Biraz sonra da 
sediye içinde bir ölü gibi hare
ketsiz vücut çıktı. Serpil bir 
kaç saat sonra kendine gelir
gibi oldu. Başının sızısı ona çok 
acı çektiriyordu. Annesi başın
da kızını ona bağışlaması için 
Allahına du~ ediyordu. Serpil 
acı lara artık alışmıştı. Bu scı
da onu çok sarsıyordu. Doktor 
artık ona günden güne iyileş· 
tiğini söylüyor. Hemşireler etra
fında pervane gibi dönüyorlar. 
Serpilin her isteğini yerine 
getirmiye çalışıyorlardı. Anne 
side kızının sıkılmaması için 
aynı odaya bir karyola daha 
kurdurulmuş. 

Beraber yatıyorlardı . Günler 
geçtikçe Serpilin iztıra p verici 
sancılarıda geçiyordu. Doktoc 
hergün onu biraz daha iyi bu
luyordu. 

Hastaneye geleli bir ayı geç· 
mişti. Doktor onun ameliyat ye
rinin tamamen l<apanm •dıktan 
sonra hastaneden çıkamıyaca
ğım söyledi. Du hesaba göre 
Serpil on beş gün daha burada 
kalacaktı. H.-lbu ki onun en 
çok sıkan şey yataktı. Bu on 
beş gün nasıl geçeceğini düşü
nüyordu. 

Onu yoklamak için hergün 
köyden a~ın, akın insanlar ge
liyo· du. Serpil bjraz onlarla 
oyalanıyor, günün diğer saat
lerinide okumakla geçiriyordu . 

• • • 
Bu gün serpili yoklamak için 

Aydın belediye reisli
ğinden: 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Ramazanpaşa ma
hallesinde 49 ada 1 parsel nu
maralı ve 38.50 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
re murabbaı 350 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşin öde
necektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün yazı işle
ri müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 1011 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile bir
likte 24-11-938 Perşembe günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümenine müracaatları ilan olu-
nur. 915 5-10-15· 20 

Mediha Tin 

muhtar geldi Epiyce bir ko 
nuşmadan sonra köye yeni bir 
muallimin geldiğini söyledi. Ser
pil ondan yeni gelen arkadaşı 
hakkında malumat istedi. Onun 
elli yaşlarında çok kibar bir 
zat olduğunu yan!nda bir de 
karısının bulunduğunu öğrendi 

Bu sene yalnız kalmıyaca · 
ğına sevindi. Artık mekteplerin 
açılmasına az bir vakit kalmış· 
tı. Aradan 15 gün geçmiş Ser
pil de bu gün hastaneye veda 
ederek köye döndü. 2 ay has
tanede kalması -Serpili epiyce 
sarsmıştı. Vücudunun katları 
biraz daha incelmiş ona bu ha& 
biraz daha yakışmıştı. 

Geldiğinin ertesi günü muh
tarla beraber 50 yaşlarnıda 
kibar bir zat yanında bir de 

1 asaleti üzerinden belli olan bir 
lstanbul hanım efendisi Strpili 
ziyarete gelmişlerdi. 

Muhtar onları tanıştırdı. Ser
pil yeni arkadaşını beğendi. 

Daha ilk günde kır saçlı ar
kadaıı ona bıba tavrını takın
mıştı. Karısı Fahire han mlada 
Serpilin annesi çok iyi uynş
muşlardı. Artık her gece ber.ı· 
ber hoş vakıtlar geçiriyorlardı. 
Bu gün mektep açıldı. Bu gün 

! I Seyfi beyi.! beraber ça
aklar senenin ilk günü idi. 
klarını aldılar ve artık on· 

ların yegane emelleri çocukla
rını yetiştirmekti. iki arkadaş 
biri birlerine muvaff.t ki yet ler di · 
leyerek sı:ııflarma çekildiler. 

Devamı yarın 

S . . 1 Orman 
/Jtlühendisllğinden 
Aydının Dağc:miri köy civarında 

karlık devlet ormanındaki çam 
enkazmdan 116 ve gölcük köy ci
vrında üç göz ormanında 216 ken
tal çam odun beber kentali 8 ku- · 
ruştan ve yine gölcük köy ci
varında çobanbr ç ıyı devi t 
ormanında 586 kental meşe o-
dun kentali 10 kurJştan ibaret 
olmak üzere 31110/938 t .ıı ihin
den itibaren ayrı a)rı olmak 
üzere erttırmaya kunulmuştur. 
Ve ihalesi de 14/111938 tarih 
pazartesi gün öğLdeu sonra 
saat 14 te yapılacağindan ta. 
!iplerin ~iı 7,5 teminat akçele-
riyle birlikte orman idaresine 
müracaat etmeleri ilaz olur. 

4 8 10 13 911 

Aydın Bölge Sanat ·Okulu Satınalına Ko
misyonu Başkanlığından : 
Aşağıda yazılı 7 kalem giyecek eşya 211111938 pazartesi günü 

saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmeye iştirake 
istekli olanlar Tecim Odasına kayıtlı bulundu~larına dair belge 
ile muvakkat teminatlarını Mal sandığına yatırmış olduklarına da
ir makbuz ibraz etmeleri lazı mdır. Eksiltmeye çıkarılan giyim eş
yasına ait şartnameler her gün Okulda görül~bilir. 

Cinsi 

Harici elbise 
Dahili elbise 
iş elbisesi 
Yarım kollu fan ile 
Harici ayakkabı 
Dahili ayakkabı 
Don 

Miktarı 

100 
95 

300 
370 
169 
185 
370 

kat 
,, 
" 
" 

Çift 

" 
" 

Muhammen 
Fiyatı 
Lira Kr. 

18 
4 
3 50 

50 
4 
3 50 

so 
6 

Tutarı 
Lira Kr. 

1800 
380 

1050 
185 
676 
647 50 
185 

10 15 20 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

135 
28 50 
78 75 
13 87 
50 70 
48 56 
13 87 
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AYDIN 

Köy kalkınmasında zira
at vekaleti teşkilah ve 

ziraat politikamız 
Ziraat vekilinin radyodaki konferansı 

--------Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu Ankara radyosunda faydalı 
bir konferans ver miştir. Bu konferanstan sonra Yüksek Ziraat 
En~titüsü talebe -i koro halinde ziraat ve köylü marşının ilk mıa· 
ralarını söylemişler ve alaka ile karşılanmışlardır. Köy kalkınma
sında Ziraat Vekaleti teşkilatı ve cümburiyetin ziraat· politikası 
adını taşıyan bu konferans şudur : 

Sayın dinleyiciler: 
Aşağıdaki sözler bütün haki

katlerin, yo~umuzu aydınlatacak 
ebedi nurların ulu kaynağı Ata- ' 
türkündür. 

"Tirkiyenia sahibi bakiksi ve 
efendisi, hakiki müstahsil olan 
köylüdür. Köylunün netayiç ve 
semtrah mesaisini, kendi men
faatı lehine haddi azamiye ib
lAğ etmek, !'İyaseti iktiaadiye 
mizin ruhu eıasiıidir. 

Yedi asırdanberi; cihanın dört 
köşesine sevkedilerek, kanlarını, 
akıttığımız, kemiklerini yabancı 
topraklarda bıraktığımız: ve yedi 
asırdanberi emeklerini ellerin
den alıp israf ettiğimiz ve buna 
mukabil daima tahkir, terzille 
mukabde ettiğimiz. ve bunca 
fedakarlıklarına ve ih9anlarına 
karşı, nankörlük, küıtahlık ve 
cebbarlıkla uşak menzilesine in
dirm :!k i&te:liğimiz bu a<ıil sahi
bin huzurunda, bugün ihtiramla 
hakiki vaziyetimizi al.ılım . 

Eğer millet · mizin ekseriyeti 
azimefi çiltç.i olmasaydı, biz bu
gün dünya yüzüııde olmıyacak· 
tık ... , 

Bahtiyar Türk kCSylüsu , 
Senin, artık tamamen geride 

bıraktığın, kötü günlerine ait 
elemin kadar ululuğunu da ulu
luğunla yaraşmıı deyimle haykı-
r an tıu sözler, bağrından çırl ar

dığ n Büyük oğlunun, sendeki 
asırlara dir çöktüı mü, cevhere 
dayanarak, memleketi uçurumun 
keııarından alımış Kurtarıcını, 
senin adına, ti 1923 de cumhu-
riyetin ilk ilin yılınd:1 artık mü
ebbeden kapaı,mış kötü devi ler 
kap~sına diktiği nurdan bir abi
dedir. 

Atatüı kün sesi, cumhur iye. tin 
ve Partimi ı in sesidir. 

Atatürkün sesi Türkün sesidir. 
Hep kafalarımızda ayrıi d · ıün~e 
kulaklarımmda ayni seı var. 

Bu, rejimin, bu, yeni Türk 
devriminin sesidir. 

Cumhuriyet hükumeti, 15 yıl
dır, hep bu görüıle, hep bu du
yuşla, hep bu büyük kumanda 
istikametinde çalıtmıştır. 

Köylü, 
Sen bu memleketin temelisin 

Cumhuriyet 15 yıldır, her şeyi 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
münde, bu en (büyük gününde 
senin asil huzuruna çıkan öz 
vekaletin ziraat, sana haydi 
yoldaş diyor, sana hiımet için 
benim de bütün hazırlıklarım 
tamamdır. 

Y anyana ve elele yapacağı
mız iş, büyük, hergün daha re
fahlı, hergün daha kuvvetli, 
bergün daha çok emniyet, daha 
çok hürmet içinde Türkiye ide
a .inin büyük temel işidir. 

Doğruluğuna, isabetine bin
lerce misaliyle iman ettiğimiz, 
aynı anda kendi kalbimizde, 
kendi beynimizde doğmuş gibi 
yürekten benimıemekte olduğu
muz Ulu ses, bizi yeni bir cep
heye çağırıyor : 

Köy ve ziraat kalkınma cep
h !sine 

Sayısız büyük işlerin gibi, bu 
işte de, her büyük işteki müs· 
tesna t&ıtum ve kabiliyetinle mu
vaffak olacaksın. Yürümek de
ğil, sıçramak ve aşmak lizımdır. 

r oprak' ilk defa sinesini ıe
nin dedelerine açmıştır. Ziraati, 
meyvacılığı, hayvancılıiı · ve 
bunların mahsulleriyle ilgili sa
natları ilk yaratan ve yayan 
bir ulusun oğlusun. Öz Türk
sün, Türklüğün şerefini ve ka
biliyetini hiç yere diişürmemiş 

olan ulu yiğtsin, Türk köylüsü-
san. 

Ayagın, koca dünyaya anbar
lık yapmıı topraklara basıyor. 

Üstün kabiliye'inle ve her çe· 
şit sanayi ile yeniden dünyaya 
öncü olmak, bu güzel yurdun 
en kıraç köşelerini bile dirliğin, 
bolluğun, sağlığın çağlıyam ha
line sokrl'ak, yiğit Türk köylü· 
sü, işte milli davamız, seninle 
yanyana, elele mutlaka ve mut· 
laka başaracağımız büyük işimiz 
budur. 

Birkaç gün sonra, Cumhuriyet 
hükumeti Ankarada ilk köy ve 
Ziraat kongresini toplıyor. 

Memleketin her tarafından 
gelecek yoldaı~ara, Ziraat Ve
kiletini, naııl bu divanın em· 
rine seferber ettiğim orada izah 
ed(ceğiz. 

Şimdiden söyliyebileceğim ıey 
şudu~ . 

Ziraat vekileti, bir taraftan 
cumhuriyetin yapıcı karaktui-

ıenin için, seninile ve senin di · 
leğinle yapmıştır. 

Yol, demiryol, emniyet, asa
yiş, kötü vergileri koparıp at
ma, bataklık ve kuraklıklarla 
savaş, sağlam politika, fabrika. 
kanunlar .. Hep hep senin saa
detin için, seni liyık olduğun 
ve istediğin mesut yaşayııa 

erif tiı mek, önündeki fena şart
ları, vasıtasızlıkları, imkansız
lıkları süpürüp atmak için dü
ılln61lip hesaplanmış, sıraya ko
nup başarılmış şeylerdir. 

1 
nin gereklediği işlerde yapıcı 

rolü almakla beraber, diğer tarafta 
yol gösterici, yardımcı ve yap· 

Buglln, önilnde geniı, f erab, 
b.W..ce iaaklAia dQba.b.iqel Yll'· 

tırıcı olarak memurlarını, mek
teplerini, tecrübelerini, teşekkül
lerini, vantalarını, bu diva 
için köye ve köylü emrine gö· 
tllrecek, kısaca çalışma teş
kilat sıklet merkezini köyler 
lehine değiştirecektir. 

Köylüler:mizin bütün dil~k
lerini ve isteklerini tesbit etmiı 
bulunuyoruz. Bunları temin için 
öz türk rejimi olan cumhuriyet 
her ıeyi ypacaktır. 

Cumhuriyet halk pırtiıi olan 

Aydın nafıa ekallt
Komisgonundan 

1 - 21110/938 günD iha
lesi yapılmak üzere ekıiltme
çıkarılan 49,328 lira 51 kurut 
keşif bedelli Nazillide hükd
met konağı ioşaatına talip 
çıkmadığından yeniden eksilt
meye konmuıtur. 

2 - Bu iş ait şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri ge

nel şartnamesi yapı itleri ıe
raiti umumiyesi 

E - Keşif metraj cedvellen 
F - Resimler 
lıtiyenler bu evrakı Aydıd 

nefıa müdürlüğünde görebi
lırler. 

3 - Eksiltme 14/11/938 ta
rinhinde pazartesi gilnü saat 
on beşte Aydın nafıa mldOr
lüğünde toplanacak komisyon 
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacakbr. 

5 - Eksilmeye girebilmek 
için isteklilerin 3, 700 liralık 
muvakkat teminat vermesi 
ve ihaleden en az 8 gOn 
·evvel vekalete miiracaat ede
rek nafıa vekaletinden alın· 
mıı yapı müteahhitliği vesi
kası göstermesi ve miitabhi
din bizzat diplomalı mtlhen-
dis veya mimar olması ••Y• 
bunlardan birisiyle mqtere• 
ken teklif yapması ve maka· 
veleyı birlikte imza etmesi 
lizundır. 

6 - Teklıf mektuplan ya· 
karda üçllnü madde de yazılı 
saatten bir ıaat evveline ka· 
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reialijine 
makbuz mukabHinde verile
cektir. Posta ile g&ıderilecek 
mektupların nihayet llçllncii 
maddede yazılı ıaate kadar 
gelmiş olması ve dlf u~ 
mühllr mumu ile iyice kapa-
tılmış olmaıı lizımdır. Posta
da olacak geçikmeler kabul 
edilmez:. 

28 2 7 11 891 

par timiz, köyD, bitin dlnya 
bartilerinden tistlln b;r tutumla, 
türk cumhuriyetinin vahidi ola
rak ele elJDlfbr. Ttlrk kiyi 
mutlalra d&pyanın en U.t&n, ve 
en refahlı köyD olacaktır. Şim
diye kadar yaptıklanmız ba 
neticeye de varacatımızın de
lilidir. 

Aziz vatandaılanm, 
Bilhaısa aiz köylll kardaıla

rım, 

Bunu böylece göylerkea, bu 
divanın ne kadar köklil bir İf 
olduğunu düşünm&yor deii· 
liz. Fakat uç feyden tiipbemiz 
yoktur: 

- Bu divanın behemmelıal 
başarılması lizım geldijindea, 

- Türk milletinin in İf Ay
dığı, milli iş dediği her iti mut• 
laka baıardığından, 

- Ve nihayet en 10D ye fa· 
kat en mühim olarak .tiz kiyi& 
kardeşler;m, sizin bitin dOuya-
ya üstün ve biç yere relmemiı 
kabiliyet ve kudretini&den. 

.\tatürk, ilk ve en b&yük de· 
bi eserini sizdeki bu hudutlıuz, 
üstün kabiliyeti keıfetmelde 
göstermiştir. Bu keşif, halde ve 
istikbalde bOyllk TUrk miUetinia 
erişeceği e,ıiz baıanların ea 
kati teminatı, ve Tir k atkl, 
Türk glveni ve Tilrk dem*ain-· 
deki daima ilerilitia tlkenmez 
haza~· 

Vrol Atatür~l 
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TECİM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .'i 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rnğbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar ves~ire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 1939 model/erile SPARTON ı·adyolal'ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm . 

Dil 12 ay veresiye satış ..... 

Dalama köyü 
ihtiyar heyetinden 
~ydına bağlı Karahayıt 

nahıye merkezi olan Dalama 

Vakıf /ar idaresinden: 

• 
SAYI: 385 
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~.r DOKTOR ft"' ~~ ~~ 

r•1 N . A d t•l 
r:ı ecıp y ın i!1 
f.~ Rontgen mütehassısı [I~ m ~ i!l Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen t!j 
[+] doktor Ziya evinde hasta kabul eder. E.•.J 

i•l . Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar (+) 

r!i İcabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. f !i 
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!j l)emir iş atölyesi &~ 
~ m 
~i Yeni açılan ve sanatokulu me- ~~ 
~ ~A 

•1 zunları tarafından idare edilen I•l 

1 :i D E M 1 R 1 Ş A T Ö L Y E S İ nde ~:ı 
~ ft1 +'I Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- [•] 

·.~ şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~.-.~~ 
~1 fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç ~'..I 
•l sahiplerinin atölyemize müracaatları. [•l !l Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur f!) 
+ ve Osman Alpsoy [+] 
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Biçki ve dikiş 
'1"1'" G . ''iJllll' '·'I 
yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğündea tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet i şleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
zet fazladır fazlil izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 41 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın @ 

ıilıııiıı ıtlıı · ıml!ı ti ~· ıjı ı 1 1~6.~ WOıll~f.ıl~llD.t 

ile beş kilometre mesafede 
bulunan Karahayıt köylerinin 
fehir p l a n l a r ı n ı n tanzimi 
19/10/938 taribinden itibaren 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Vakfa ait Zeytınliklerin dib
lerinde toplattırılıp vakıflar ida
resi avlusunda depo edılen 3700 
kilo tane zeytinler ihale tarihi
ne kadar toplattırılacaklarda 
dahil olduğu halde açık arttır- ı 
maya konuldu. İhalesi 10;11/938 
perşenbe günü saat 10 da Ay
dın vakıflar idaresinde yapıla

Basımevimizde 
1 - Her iki ~ öyün şehir 

~l~nı yapılacak sahanın mesa
aı sathiyesi fenni şartname-

9~e bağlı krokisi mucibince 
,S hektardır. 

k· Dalamanın 11 hektar mes-
un ve 41 .S hektar gayrı 

meskun, Karahayitin 15 hek
tar meskun 59 hektar gayri 
meskun ki ceman 26 hektar 
meskun 70.5 hektar gayri 
meskundur , 

2 - Meskun olan kısmın 
muhammen fiati beher hek
tarı 20 ve gayri mesku kıs-
n9s b~ber hektarı 11 liradan 

lıra 50 kuruştur. • 
l 3 - Eksiltmeye iştirak ıart 
~~ı [Nafiaa vekaletinin şehir
cılık talimatnamesi ahkamına 
ve fenni esaslarına tamamen 

b
uygun ihtisas vesikası ile 
edeli olan 1295 lira 50 ku

ruşun yüzde 7 .5 dan 97 .17 
kuruı teminat akçasının köy 
sandığına emaneten teslim 
ettiğine dair makbuzun ibrazı. 

• 

caktır. 

İhale bedeli peşindir talip
lerle fazla maliimat almak is
teyenlerin 0 0 20 teminat akçe· 
sile birlikte müracaatları. 

4 7 10 

4 - İhale tarihinden iti
baren bir hafta içinde temi
nat akçesinin ~o 15 şe iblağı. 

5 - Şehircilik talimatna
mesi mucibince bilumum me
sarif müteahhide aid olacak
tir. 

6 - ihale tarihinden iti
baren on gUn içinde muka
velenin tanzimi. 

7 - İhale 13/11/933 tari
hine müsadif pazar günü saat 
14 de Dalama köy odasında 
icra edileceğinden yukarıda 
üçüncü maddede yazılı evsafı 
haiz olanların Dalama muh
tarlığına müracaatları ilin 
olunur. ( 892) 

23 29 7 11 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


