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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını {Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin
de) kabul eder. 260 

V. Kültür 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

' Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hocaoğlu Pınarı 
mevkiindeki 3433.50 Metre 
murabbaı tarlanın mülk;yeti 
açık artırma suretile satılığa 

çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 80 

liradır. 

3 - İsteklilerin Şartnameyi ' 
görmek üzere yazı işleri mü· 
dürlüğüne, Artırmaya iştirak 

için 605 kuruşluk muvakkat 
teminatlarile 10121938 perşebe 
günü saat 15 de belediye da
imi encümenine müracaatları 

ilan olunur. (302) 25,30,4,9 

Aydın Vakıflar 
İdaresinden 

Evkafı mazbutadan İmam 
kızı Raziye vakfından Aydının 
zındandere mevkiindeki 15 
dönüm bağ bozuğu içindeki 
gürumile birlikte 1211/938 ta
rihinde artırmaya çıkarıldı. 
Yevmi ihale 1121938 salı günü 
saat 10 a kadardır. Taliplerin 
% 7.5 pey akçasile yevmi mez
kôrde vakıflar idaresine mü-
racaatları. [286) 

13 18 25 30 

1 - Zafer mahallesinde 143 
ada 3 parsel numarab ve 153 
metre murabbaı Belediye malı 

arsanın mülkiyeti açık artırma 

suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 

metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü

dürlüğüne, artırmaya iştirak 

etmek üzere 460 K. muvakkat 
teminatlarile birlikte 31111938 
pazartesi günü saat 15 de Be

lediye daimi encümenine mü

racaatları ilan olunur. 

(287) 14 19 25 30 

• ........ Abone şeraiti ........ : 
: 
• Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 

Altı aylığı 3 liradır. ; 
İdare yeri: Aydında C. H. i 

i P. Basımevi. l 
~ gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin- : 
i lar için idare müdürlüğüne ~ 
~ müracaat edilmelidir. ~ 
4 ................................................ . 

lmtiyu sahibi ve Umumi Netrlyat 

Müdlirü : Etem Mendre• 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Basımevi 

C. H. P. 
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ğ Fuat Bayrakdar ~ 
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~ Muayenehanesi: 41 S Çocuk parkı karşısında köşe başında ı 
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~·ı Taze ve ucuz ilaçları ,.l 
ft1 l+] 
ft~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ftj 

r-+j Yalmz 1 ~ + 
I•l Emniyet Eczanesinde • 
~ L 
~•] Bulursunuz ftl 
f+l latasyon cadde•İ : Madran palas karım [+] 
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Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Sporu devletleştirmek 
için hazırlanan proje 

de 
0:_~:! t;:~~~;~:as~~:::: 1 rsp~;··t;Şkiiit;"·ı 

miyetli bir mevkı v~ren p~d~- iBa bakanlığa bağlı bir! 
gokların uzun tetkıklere ıstı- j Ş • i 
nad ederek ileri sürdükleri i Beden terbiyesı ve i 
müt~l~al~r ~öyle _telhis edile- ! spor başkanlığı i 
bilir: lçtımaı ~u.hıt ya~~ş ya- ! RAFINDAN İDARE l 
vaş tabii muhıtın yarını alır- i TA EDİLECEK i 
ken, bizjm için, tabiatça meç- f i 
hul bir takım yeni ihtiyaçlar ; Bu Başkanlık J 
yaratmıştır; manevi ene~jil~r~ İ Hükmi şahsiyeti haiz ve i 
geliştirmiş, kolunda vazıfesını i hesab hususunda da az l 

k. b ı • 
alete, ve sonr~ ~a. ın:y~'. a- : çok müstakil bir leşe~- j 
caklarm vazı~~sı~ı turlu cer { küldür. Her vilage~ ~ır i 
vasıtalarmı gordurmekle b~- i spor bölgesi ve vale bol- l 
den kuvvetini lüzumsuz hır j ge başkanıdır. · Hususi ! 
hale getirmiştir. i idareler ve belediyeler 1 

"Halbuki insan vücudundaki İ bütçelerinin gelirlerinden İ 
bütün kemikler, adaleler ve 1 i yüzde ikisi bölgelere ay- ! 
aklın zor zaptettiği bütün ! rılır... İ 
behimi- kuvvetlerle; içtimai i ...................................................... . 
hayatta edinmiş olduğu bütün karşısında beşerin istikbalini 
itiyatlarla, ve nihayet menevi korkunç bulan terbiyeci, pisi-
kudretlerle faaliyette bulunur. kolog, doktor, hülasa müte-
Bu faaliyet hayvan insiyakı fekkir, hayatın bütün icaplarını 
ile insan aklının hissesini ayırt göz önüne _getirerek çıkar, 
etmenin imkanı yoktur. yolu bulmuştur: fizik terbiye. 

" bundan dolayıdır ki ter- Eizik terbiyeyi sistemleşti-
biyeci, çocuğun her türlü kuv- renler ise ona şöyle bir sıra 
vetlerini - aralarında hiç bir vermişlerdir: oyun,. beden ter-
üstünlük gözetmeksizin, ve biyesi, ve spor. 
maddi ve manevi menşelerine Zamanımızın büyük toplu-
zerrece ehemmiyet vermeksi- luklarında yaşayan, tabiatten ' 
.. !"l a~Ji:-*"'r.mr.il.t"\.O.mr-c-byroor,K A 

1 _ l_ ··--1-1----1--
için - tahdidi hiçbir mahiyet 

karşısında meşhur sualini sor-
atfetmemek üzere diyebiliriz ki 

muştur: " Melek mi ? Hay-
·7 çocuklukta oyun, mektebde van mı ,, 

İnsan. ne melek ve ne de beden terbiyesi · ve mektep 
hayvandar, sadece insandır. oyun ve sporları, askerlik 
Ve insan olarak hayatta mu- hizmetini bitirip hayata abl-
vaffak olabilmek için zekası dıktan sonra da, spor, daima 
kadar ahlakını, ahlakı kadar sıhatli ve verimli olabilmenin 
bedenini kuvvetlendirmeğe, başlıca çareleridir. 
mücadeleye daima hazır bu- 1 Sonteşrin 1937 tarihinden 
lundurmağa muhtaçtır.. beri Türkiyede sporun nasıl 

Zamanımızın sosyal şartları - Devaml 3ncü sayfada-

1 ANADOLU 
HALK EDEBİY A Ti 

Tefrika No. 8 Toplayan : 1. Gün 

Türk Hallı Edebiyatı 
Şehirli der: Köse senden hoş

landım 

Sözlerine nasıl ise aldandım 
Kaç dönüm nadasın var ise 

kandım 

Kaçı buğday kaçı gelir arpayı. .. 
Köylü der: Nadas yüz dönüm

den ziyade 

Cümle arpalık hap ala yerde 

Bütün kübreledim kalkbm 
seherde 

Dolduralım arpa ile buğdayı. .. 
Şehirli der: Yarın köye gitmeli 
Biraz çuval hem araba getmeli 

Arpa buğday ne istersen 
göt meli 

Bu iş senin katlanmab cefayı. 

• 
Köylü der : yarınlıkta burada 

kalsak 

Biraz basma kesme yemeni 
alsak 

Kirkora borcum var kolayını 
bulsak 

' 
Yenilesek . sırtımdaki abayı. .. 
>l>enıru uer; ~vl9C uuuuu ._.Q, "'~ı 
İstediğin kadar kuvvet parası 
Evvelden va bende dirgen 

yar esi 

Yeniden başıma soktun . belayı. 

• 
Köylü der: İşim bitti ben do-

laşayım 

Gece gündüz köydek ulaşayım 
Efendim durma yup çalışa yun 

Sen rahtında ol eyle sefayı. 
ıt 

Şehirli der; Ne verdimse ya• 
zalım 

Biraz daha gönül yürek üzelim 
Bahar gelsi':' tarlaları gezelim 
Sonra senle etmeyelim nizaı. 

* Köylü der : Ağa .asla IMn hi .. 
le bilmem 

Bu !tapudan gayrı ölünce git
me~ 

Hanımlar beraber salt seni 
götmeıo 

Yaz gelince gezdireyim sahrayi. 

* Şehirli dert Atı göttir beslensin · 
Kazlar bile gitsin- hem yav

l 

rulasın 

Hele sular aksin çaylar çağ
lasın 

Bülhüllerden dinleyelim sadayı. ,.. 
Köylü kaptığını doğru köye 

indireli 

Evin için bedeste d.öndürdu 
Onda bir ekmedi borca gön

derdi' 

Dedi kerı sus du~ kıilajİ· .. 
Şehirli der: Şu köy1ü hilesİZ 

'oJJNi 
Hak verse tarlid~ · inevaiıiıio' 

bulea 
Küçük büyük anbar cümlesi. 

- - doisa 

Veresi satardım bütüı( zahraY~· . .. 
Köylü bu kazın hayli tüylinil 

yoldu 
Aba tilki kuyru~ şehiri b~du. 
Çünkü arpalığı şehirde bUldu 
Efendi yatarken çaldı konaiJ· 

- ~evamı •ar -~ 

================================:-=======--================:==;====;===:==;;==============:===;::==:==~'::::::=;=====;:;::===~=::==~ 
muştu bende öyle... Bugün anlıyorumki bunlar• Aydının tefrika11ı: 149 

• 
Baht işi 

Roman 

Köyün kadınlarile ve erkek- ' 
lerile çok çabuk ahpap oldu. 
Onlarla hasbihal ediyor. On
lara ufak tefek fakat faydalı 
şeyler öğretiyordu. 

Gerek o, gerek ben köylü
müzün çok kafanlıkta kalımş 
olduğu, bugünkü hayata göre 
çok geride bulunduğu üzerin
de ittifak etmiştik. 

Bilhassa Zeynep Avrupada 
gezerken gördüğü köylülerin 
tarzı hayatlarile köylülerimi
zin yaşama tarzlarınıda mu-. \ 

kayese edebiliyordu. 
G"rineşin en parlak ve en 

sıcak olduğu bu yerletde 
köylünün evi onun hayat ve
rici feyzinden mahrumdu. 

Yazan: V. H. 

Zavallı daima bilgisizliğinin 
tesiri altında ecdattan kalma 
göreneklerin esiridir. Köyde 
kaldığımız günler içinde ar
kadaşım Ali ile mektep sıra
larında iken verdiğimiz ka
rarları düşündüm. Biz onunla 
birer köy hocası olacak idik. 
Gittiğimiz köyleri türkiyenin 
değil, dünyanın en ideal köyü 
haline getirecektik. 

Ah çocukluk ah .. _. 
Ne vasi hulyalar kurduru

yor, ne engin rüyalar gördü
rüyor insana ... 

Alinin bugün nerede oldu
ğunu bilmiyorum. Bu güzel 
karalarımıza rağmen o büs
bütün başka bir meslek tut-

Dokuz uzun senenin bütnn düşündüğüm zaman beoiı 
günlerini dolduran harp; kimi- tam mana.sile feragat ve ltr: 
mizi hiçte aklımı:ıdan geçme- dakarlık etmeğe cesaret ede· 
yen mesleklere sevketti. Bir cek kadar olgun degilmişİ111• 
çoklarımızıda mesleksiz bıraktı. Lakin ne olursa olsun bende 

Bu düşünceler kalbimde köy sevgisini, köylüyü yetif· 
küllenmiş köy sevgisini yavaş tirme ışının her aklı · erdi 
yavaş alevlendirmeğe başladı, türkün borcu olduğ• jmanıd 
düşünüyordum. Zeynebe her yaratan işte bu köy hayati 
hangi bir köyde yerleımeği ve o hayatı yakından · ıörelJ 
teklif etsem beni kırmamak Zeyneple münakaşalarımız eJ .. 
için kabul edeceğini umuyor- muştur. 

dum. Lakin bugüne kadar Bugün bayatta kalmauı•• 
bana birçok şeyler feda etmiş yaşamama ve yaşamağa çalış .. 
olan bu ince kadını birdenbi- mamada bu sevgi ve bu ina• .. 
re köy hayatının mahrumiyet- nın sebep olduğu gibi ..• 
lerle dolu çerçevesi içine sok- iıkbaban Karadenizin eıı 
mağa ne hakkım vardı. güzel bir kıyısında derin Jjit 

Belki bende henüz bu ka.. huzur ile geçirdik. 
dar feragat göstermeğe cesa- Bazan mütehevvir dalgalaril• 
ret edemediğim için böyle sahillerin dik yamaçlarını dö-
düşünü yor, vicdanıma kartı ğen, hazanda uslu, muniı bit 
tebriyei nefs için Zeynebi kuzu sıibi sakinleşmit denizi• 
vesile ediyordum. (l>eva-nı y•1'••> 
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Sporu·:~~ i.~:: ... ·:. 

devletleştirmek·. 
iç\n huzırlanan · 
~roje . 
1date olıınacağı taayyün et
~iıtir. Atatürkün bu yıl Ka- . 
llıutayı açarken söyledikleri 
Ptoğram nutkun her şatın 
iibi spora teallôk' eden kısım- .. 
ları da hatırımızdadır. "Her 
Çeşid spor faaliyetlerini, türk 
fttıçliğlırin : milli terbiyesinin, 
~a. .unsurlarından saymak la-,.. 
Zt~dır. Bu işte hükumetin 
fiın.diye kadar olôuğundan 
dah:a çok- ciddi ve dikkatlı 
da~anması, türk gençliğini, ,...._ 
8POt banımmdan da, milli he-
Ye~in içinde itina ile yetiştir-

". 
lb~ii, önemli tutulmalıdır." 
~aşbakanımız da, bir hafta 

8odfa Kamutayda okudukları 
DeYilına~elerinde: 0 Sporu.; bir 
ltıerkeze bağlayıp teşkilatlan
dırnıak ve muhtelif spor te
şekkül ve liareketlerini ·o va
sıta. ile idare etmek için yük
~k huzurunuza bir kao.un la
Yibası ile geleceiii.,. demiş
lerdi. 
Ôğreniyoru~ ki bu . .- kanun' 

llfihasının ilk l>ir projesi ha
~tlanmış ve· tetkike başlan-
t&lııtır. ~ ~ · 

Bu pro jey~ gote spor teşki
l&tının Başbakanlığa bağlı bir 
•ırı. 
oeden terbiyesi ve spor baş-

kanlığ,,. J:8!:afmdan idaresi .~ü-
llaıip körülmektedir. · 
. Bu görüşe iştirak etmemek 
1tnk~nsızdır: Mektepler, ordu 
\'e halk fizik terbiye ile uğ
raştığına ve fizik terbiy teş
kil.!l\landınlmak istenirken 
fab~ikalar ve demir yölları 
hastanelerin bankalar gibi 
büyik kalabalıkları bir araya 
i'ttiren her türlü müesseseler
de ;por nüveleri t~şkiletmek 
tn aıneli hal tarzı addedildi· " ~ . 
~İtle göre bu müesseseler 
~nde bir makamın top
'Ytp sevkedici niifuzundan is-
~dilnıesi kadar tabii ne ola
Qİlir'? 

1 

~ flahsettiğimiz ilk proje, bir 
• "Beden terbiyesi yüksek 

~"1itesi,, tasavvur etmiıtir. 
koınite büyük Oir istişare 

:ıanıdır. ki başkanlığın ge
lt teknik ve gerek pratik 

rllalarda en faal yardımcısı-
•r. Bu komiteye vekaletler 

~Utaabhasları ve mütehassıs
~?' iştirak eder. Talimatna
l>tleri, faaliyet programlarını, 

itıları bu komite hazırlar. 
bt ._Beden terbiyesi ve spor ; 

lkanlıgy ı hükmi şahsi-
~t· " 
8 

1 haiz ve hesap husu· 
llllt~e az çok müstakil bir 
~tiy~ttir; kendisine verilmiş 
lltı tl ışleri bir başkan, bir ge-

'aettreter --ve :ahalar, sağ-- -

~Yİ>IN YÜZ 3 - ......,........--

3/2/938 Petşenbe günü yapılacak 
kahraman 37 inci alayımıza sancak 

verme tören proğramı --------1 - Kahraman 37 inci ala- ı 
yımıza sancak verme töreni 
3121938 Perşeşnbe günü saat 9 
da Aydın cumhuriyet alanında 
yapılacaktır. . ~ 

2 - Öğleden evvel dait~-· 
ler, mektepler, müesseseler, 
kurumlar, mazalar, dükkan ve 
kahvel~r kapalı bulunac~k şeı-
. hir donatılacaktır. . . 

3 - Törene Ordu, Maluf 
gaziler., Şehit ana, baba v~ 
çocukları, Mektepler sporcu
lar, Daire reis ve me~urları, _ 
Umumi ve şehir meclisi azala.;_ 
rı, Belediye, C. H. partisi,
Halkevi, Türk spor kurumu, 
Baro, Kızılay kurumu, Türk 
Hava kurumu, Çocuk Esirge-_ 
me ' kurumu, Ziraat ve Ti
caret odaları, Mali ve Sınai 
müesseseler erkan ve mensup
ları ve bütün Aydınlılar işti
rak edeceklerdir. 

.4 - Üçüncü maddede ya
zıli olanların İlçe, İl, Kamun · 
ve köy teşkilatları da tö
rene davetlidirler. iştirakleri . 

- temenni olunur. 
5. - Jörene askeri bando · 

kıta ile, .Halkevi bandosu okul 

lık, hesap, teftiş daireleri v~ ' ı 
federasyon başkanlıkları vası
tasile görür. Milli müdafaa, 

. iç. . . ekonomi, bayındı.rbk ve 
kültür bakanlıklarmda birer 
beden .terbiyesi direktörlüğü 
ihdas olunur~ _ 

Başkanlığın bir başha faali
yet organıda 11 yüksek beden 
terbiye enstitüsüdür. Bu ensti· 
tü beden terbiyesi muallim 
ve mütehassısların yetiştire

cek ve sistemlerini araştıracak
tır. 

Her vilayet bir spor bölge
si ve vali bölge başkanıdır. 
Merkezden tayin edilen --bir 
asbaşkan valinin nezareti al
tında vilayet SP,or işlerini ted
vir eder. Asbaşkanın yardım
cıları ajanlardır. Her bölgede 
bir de, vilayetin başlıca idare 
amirlerinin iştirak ettikleri 
bir spor komitesi vardır. Ka
zalarda spor merkezleri teşkil 
ulu nur. 

Nüfusu 3000 den yukarı ve 
belediye teşkilatı olan yerlerde; 

Nüfusu ne olursa olsun bü
tün kazalarda; 

Orduda her alay birliğinde 
veya buna tekabül eden bir
likte; 

liselerde, meslek mekteple· 
rinde, yüksek tahsil müesse
seleri ile üniversitelerde; 

Memur ve işçi sayısı 300 
den fazla olan her devlet mü
essesesinde, hususi müessese
-d~ ve fabrikada en az birer 

ve sporcularla iştirak edecek-
lerdir. 

6 - Sancak Halide hatun 
okulundan alınarak tören ye
rine bando ile getirilecektir. 
Bundan sonra verilecek bir 
işaret üzerine askeri bando 
istiklal marşını çalacak, asker, 
okullar ve halk iştirak ede
r.ektir. 

7 - Sancak verme töreni 
askeri söylev ve antlardan 
sonra orta okul direktörü bay 
Refik Yıldırım Tellioğlu tara
fmdan sancak hakkında bir 
söylev verilecektir. 

8 - Bu söylevden sonra 
asker, mektepliler, sporcular 
geçit resmi yapacaklar törene 
son verilecektir. 

9 - Tören yerinde asker, 
mektepliler, sporcular, ve halk 
alay komutanlığınca yapbrıla
cakve inzibat zabit ve memur 
ları tarafından işaretlerle belli 
edilecek yerlerini alacaklardır. 

10 ~ Bu program bütün 
Aydınlılar için davetiye yeri
nedir. 

Tören program komitesi 
NOT: El ilanlarındaki 6 ıncı mad
denin de bu suretle değiştirilmesi 
rica olunur. 

spor kulübü kurulur. 
" Beden ve spor başkalı

ğı ,, bütcesi Başbakanlık büt· 
cesine bağlıdır. 

Hususi idareler ve beledi
yeler bütcelerinin gelirlerinden 
yüzde ikisi bölgelere ayrılır. 

İlk projenin başlıca hatları 
bunlardır. Birde, bazı kayıt
larla, beden terbiyesi ve spor 
mecburiyeti konmaktadır ki 
bunun faydasi üzerinde ne 
kadar ısrar edilse azdır. 

Bazı memleketlerdeı kadın 
ve erkek, bütün vatandaşları 

kırk beş~elli yaşlarına kadar
ve tabii yaşlarına - tabii yaş 

larına göre - asgari hadlerden 
beden terbiyesi brövelerine 
tabi tuttukları düşünülecek 
olursa fizik terbiye davrsının 
umumi terbiye davasına bile 
üstün tutulduğu anlaşılır. Bü· 
tün mesele vatandaşı ömrü
nün sonuna kadar sıhhatli ve 
faal halde bulundurmak de
ğil midir ? 

Proje, yukarda kaydettiği
miz üzere - henüz ilk proje
dir; üzerinde çalışılacak, 
uğraşılacak, her türlü ica blar
la uzlaştırılacak ve kati şekli 
verildikten sonra Kamutaya 
arzolunacaktır. 

Ancak spor taşkilatmın 
devleleştirileceği muhakkaktır. 
Ve bu ilk projeyi de kuvvet
li esasları havi bir proje ola
rak memnuniyetle karşılamak 
lazımdır. 

Ulustan 

ilin 
Çine tapu 
Memurluğndan 

Çinenin serbandere köyünün 
oyuk deresi mevkiinde doğusu 
Celil oğlu Osman zeytinliği 
ve dere, batısı dere şimali 

dere ve mer'a ve cenubu İs
mail Güldal tarlası ile çevrili 
171366 dekar zeminle seksen 
ağaçh zevtinlik esasen kısmen 
cebelden ihya ve kısmı külli
si Hasan çoban ince Rukiye 
oğlu Ömere ve Ömerden de 
otuz yıl evvel İsmal Güldala 
satılmak suretile şimdiye ka
dar İsmail Güldalın kullanışın
da bulundu tahkikat ile anla
şılmış ve tapu komisyonunun 
2011/938 günlü 6 sayıh kara· 
rile de Güldal adına tescili 
kabul edilmiş olduğundan ge
rek eski satanlarla veresesi
nin ve gerekse bu yerlerle 
ayni bir hak iddiasında bulu-
nanlar varsa ilan tarihinden 
itibaren otuz gün içinde Çine 
tapu memurluğuna muarcaat 
edilmesi veya mahkemeye mü-

racaatla işin durdurulması hak
kında tebligatta bulunulması 

lazımdır. Aksi takdirde zilyed 
Güldal adına tescilinin yapı· 
lacağı ilan olunur. [315] 

ilin 
Çine Tapu 
Memurluğundan 

Çinenin Serhan dere köyü
nün oyuk deresi mevkiinde 
doğusu Celil oğlu Osman zey

tinliği, cenubu koca Süleyman 
karısı Fatma zeytinliğile çev
rili 211266 dekar tarla esasen 
Aydınlı Posacı oğlu [Haci] Ne
cip [beye] ait yerlerdeen iken 
elli sone evvel çoban Hasana 
ve Andan ince Rukiye oğlu 

Ömer ve Ömerden de otuz 

yıl evvel Hüseyin oğlu İsmail 
Güldala haricen satılmak su
retile şimdiye kadar nizasız 

kullanılmakta olduğu tahkikat-
tan anlaşılmış ve bu kullanış ta

pu komisyonunun 20111938 
günlü 4 sayılı kararile kabul 
edilmiş ve eski satanların ot
rak yerleri bilinmediğinden 

bu ilan tarihinden itibaren 
otuz gün içinde gerek eski 
satanlarla mevcüd veresesi 
ve gerekse her hangi"bir şah
sin itiraz veya ayni hak iddi
aları varsa Çine tapu memur-
luğuna ınilracaat etmeleri aksi 
takdirde zilyed adına tescili
nin yapılacağı bildirilir. 

(314) 


