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Cumhurreisimiz 
• 

Korgeneral 1. Çalışlar 
Sıra ile Fransız lngiliz heyetlerini Hatayda samimi tezahüratla karşılandı 

kabul buyurdular 
Kabul merasiminde Hariciye Vekilimiz de bulundular · 

Ankara, 21 - Reisicumhur 
lımet lnönü bugün saat 16 da 
Fransız ıark orduları kumanda· 
nı general Veygandı kabul et
miştir. Kabul esnasında Fransız 
bilyük elçisi ile Hariciye ı...Vekili 

Şükrn Saraçoğlu da hazır bu· 
lunmuıtur. 

Frao11z heyetinin çekilmesini 

müteakip İngiliz heyeti reiıi or 
general Vaveli kabul etmiştir. 
Kabul esnasında İngiltere büyük 
elçisiyle Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulunmuştur 

Gerek Fransız ve gerek İngi 
liz heyet reislerinin Reisicum
hurla mülakatları birer saat sür 
mfiştür. 

Sivas -Erzurum hattının 
işletmeye açılmasını 

Bütün Erzurum halkı bir bayram 
sevinci içinde kutlu/adılar 

Erzurum, 21 -
Erzurum dün en büyük gilnil

nü yaıadı. Ray ferıiyabnan bat
ladığı güadenberi Erzurumun 
iştiyakla beklediği bugün, hava
nın her zaman müsait davran
madığı bu mevsimde bir bahar 
bavaıı içinde geçti. Cıvar vila
yetlerden gelen kalabalık bir 
halk kitlesi ve Erzurum halkı 
daha sabahın erken saatlarında 
istasyona giden yollara dökül
müıtü. 

Merasimin yapılıcağı genış 
saba, halk yıgıolarından geçil
mez bir halde idi. Saba tak ve 
bayraklarla s lıle11mişti. Her ta
rafı balkın canlı ve hareketli 
neıesi sarmış gibiydi. Davul ve 
zurna sesleri bandoların ahen
gine karıııyordu. 

Sabaha karşı ıelmiş olan tren
den ıonra Nafia vekili ceneral 
Ali Fuat Cebesoy, Münakalat 
vekili Ali Çetin Kaya, Adliye 
vekili Fethi Okyır, 1Maarif ve
kili Hasan Ali Yncel, Riyaseti 
cumhur umumi kitibi Kemal 
Geveleç, Parti ıenel sekreteri 
doktor Fikri Tözer ve Dr. Maz
har Germenin riyasetindeki Bü-

, yük Millet (Meclisi heyeti, tem
yiz, Divanımuhasebat ve Şurayı 
devlet reislerini hamil bulunan 
üçüncü tren saat 9,30 da Euu
rum istasyonuna geldi. 

Vekillerimiz istasyonda, vali 
Haıım f şcan, kolordu ve müs· 
tahkem mevki kumandanlar ile 
viliyel mebuıları, parti ve be
lediye reisi, ilk trenle gelmiş 

olan vekalet müsteşarları, Ban
kalar direktörleri tarafından 

karıılanmıştır. Bir askeri kıta 
selim resmini ifa etmiştir. 

Nafia vekili general Ali Fuat 
Cebeaoy trenden inerek karşı· 
lamaja gelen zevatla se
IAmlatauıtır. 

saygı tezahüralile karıılamıı ve 
heyet, mektepler muhtelif te
şekknller ve " halkın önünden 
geçerek merasim mahalline gel· 
miştir. 

Muzikanın çaldığı istikl 11 mar 
ıiyle merasime başlanmış ve ilk 
olarak belediye rei!ıi mesut, ra
hatsızlığı dolayısiyle Erzurumun 
bu mesut gününde aralarında 

bulunamadığından dolayı çok 
müteessir olduğunu bildiren ü 
çüncü müfettiş Tahsin Üzerin 
telgrafını okuduktan sonra· söy-

, lediği nutkunda, Erzurumlalaruı 
bu güzel güne kavuşmak için 

ı çektikleri hasret acılarını anlat
mıştır. 

Bundan sonra demiryolları ia 
şaat dairesi reisi mühendis Razi 
tarafından bir nutuk söylenmiş 
ve bunu vali Jiaşım İşcanıo en 
heycanlı ifadelerle söylediği 

nutku takip etmiştir. 
Nutuklardan sonra kürsüye 

gelen Nafia Vekili Ali Fuat Ce 
besoy bir nutuk söylemit ve 
Milli Şefimiz İuönünün selimla· 
riyle iyilik temennileri arzede
rim demiştir. 

Nafia Vekilimiz bundan sonra 
demiryolu siyasetimizin bir ta
ribçesioi yapmış ve Erzurumdan 
Sarı kamışa kadar olan dar hat 
tın, normal batta çevrilmesi ka· 
rarlaştığını ve etütlere başlan 
dığını söylemiştir. 

General Ali Fuat Cebesoy 
sözlerini şöyle bitirmiştir. 

Eşsiz zenginliklerle dolu ol11n 
güzel vatanımızın umrandao ge 
ri kalmış olan bu kısmımn ima· 
rını cumhuriyetin 16 ıncı yılında 
başarmış bulunuyoruz. 

Var olsun büyük milletimiz ve 
Mılli Şefimiz. 

Bundan sonra bir mektepli 
kızm söylediği nutku müteakip 

fzzeddin Çalışlar Hataya ilk giren alayımıza 
merasimle sancak verdi 

Hatay ~1 - O rdu müf"ttişi 
orgeneral izzettin Çahşlar bera
berinde korkeneral Muzaffer 
Ergüer Hataya gelmiş ve vali 
Şükrü Sökmensüer, p'arti mü· 
fettişi Hasan Raşit Tankud as
keri ve mülki erkin, parti ve 
balkevi reisi ve mensupları, 
mektepliler ve kalabalık · bir 
halk tarafından karşılanmıştır. 
Orgeneral İzzettin Çalı,lar, Ha
taya ilk giren takviyeli dağ 
alayına merasimle sancak ver
miştir. 

Merasimi müteakip orgeneral 

İıettin çalışlar yanlarında vali 
Şülcr ü Sökmensöer ve albay 
Şükrü Kanadlı olduğu halda 
Kırıkhan ve Reyhaniyeye gt>l
mişlerdir. Y ollaı da yer yer top
lanan lföylüler muhterem misa
firleri selaınlamışlardır. 

Vali Sökmeosüer Turizm ote· 
linde muhterem misafir şerefi· 
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafetten sonra orgcnenl 
İzzettin Ç~lışlar yanlarında kor
general Muzaffer Ergüven ol
duğu halde Y .. yla dağına git-
mışlerdir. a.a. 

Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu Ankaraya geldi 
Aokara, 21 - Moskovadao gel 

mekte olan Hariciye Vekili Ş. 
Saraçoğlu bu sabah saat 9,20 
de eksprese bağlanan hususi 
vagonla Ankaraya gelmit ve 
istasyonda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda, Başve
kil Doktor Refik Saydam, şeh

rimizde bulunan vekiller, Parti 
Müstakil Grup Reisi Ali Rana 
Tarhan, Hariciye Vekaleti umu 
mi katibi Numan Menemenci 
oğlu, Riyaseticumhur baş ya. 

veri Celal, İngiliz, Fransız ü
yük elçileri, Balkan devletleri 
elçileri, kor diplomatık İngıl i z 
Fransız heyetleri, Genelkurmay 
Milli Müdafaa ve Hariye veka-

leti ileri gelenleri, Ankara vali 
ve Belediye Reisi, Garnizon ve 
merkez kumandanı, Emniyet 
müdiiril, matbuat erkiniyle ka
labalık bir halk tarafından kar 
şılanmıştır. fstasyoada toplanan 
halk vekilimizi hararetle alkış
lamışlardır. 
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Türk - lngiliz - Fransız 
İttifakının hariçte uyandırdığı akisler 

İstokholm, 21 Almanyadan ı ile karşılacmıştır. 
gelen haberle re göre Alman Sofya 21 - Havas ajansından: 
gazeteleri muahedeniu imzasın- Ankara ınuahedesinio Bulgar 
dan henüz bahsetmedikleri gibi efkarı umumiyesinde bıraktığı 

bu hususta büyük bir ketumiyet ilk iotiba, muahedenin imzasın-
muhaf aza etmektedirler. dan gösterilen ıüratin tevlit 

Belgrat, 21 - Siyasi mahfil· ettiği süprizdir. 
ler, Turk, İngiliz ve Fransız mu- Siyasi mabfellerde muahede-
ahedesini yalnız endişesiz kar· nin İngiltere ve Fransa için 
ıılamakla kalmamış ayni zaman- diplomatik bir muvaffakiyet 
da sempati ile karşılamıştır. teşkil ettiği söylenlenmektedir. 

Bu mahfiller bugünkü vaziyet- Gazeteler henüz tefsiratta bu 
te muabedenin Balkan ve Ak· lunmamakla beraber AlmaJ'.' hoş 
deniz barışının kolaylaıtıraca- nutsuzıuğunu gösteren Berlio 
ğına ka~idir. haberlerini dercetmektedir. 

Madrid 21 - Türkiye, lngil· Almao gazetelerinin muahede 
tere ve Fransa arasında imza· hakkındaki ilk tefsirleri mua-
lanan muahede, Madrid mabfel- hed ~yi memnuniyetle karşıla.na 
lerinde çok büyük bir alaka mış olduğunu göstermektedir. 

Dikili f elaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

60~ 81 Evvelki yekun 
1 O 00 Manifaturacı Salih İğ· 

neci ve mahdumları 

Vilno şehrinin 
-.:..~ -

Litvanyay a teslimi tehir 
edildi 

Kavnak, 21 - Royter ajan
sından, 

lata~yonda toplanan halk mi
.s-firl-ri •D candan J'vgi ve 

kordela hayırlı temennilerle ke
silmek suretiyle N.sfia Vekili 
Ali Fuat Cebesoy tarafından 
Erıurum hatb i,letmeye açıl
mııhr. 

- - --

Vilno şehrinin Litvaoyaya tes 
lim edılmesinio tehiri siyasi 
mahfillerde alaka ile tefjir e
dilmektedir. 612 81 Yeki'ıu 

' 
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Parti 
Ocak kongreleri --
Merkez Aydın kaz&1ın.- bağ· 

lı Zeytin köy, Anbarcık, Horoı 

köy - Arap köy semt, Balık kCSy 

Araplı sc:mt, Dağemiri ve Danit· 
mend ocak kongreleri yapılmıı· 
tır. 

Zeytin köy ocak idare heye· 
tine Mehmet Yapar, Bayram 
Tunçay M1:hmet oğlu. 

Anbarcık idare heyetine Meh
met ı\vcı, Ömer Cirid, Hasan 
Ay gördü, 

Horos kCSy - Arap köy ıemt 
ocağı idare heyetine F t yzi 
Ôrne~ , Halı l fbrabim Bayram, 

Hası-o Er >aş Balık köy • Arapla 
semt ocağı idare heyetine Muı
tafa Saray, Nasutı Yılmaz, 
Hasan Ali Sarıtaı, 

Dağemiri ocak idare heyeti· 
ne Ali Riza Ôztürk, Mehmet 
Peder, Ali Karaca, 
Danişmend ocak idare heye• 

tine Mehmet Efe, Bayram Ko· 
ca ve Bayram Çakır seçilmit· 
lerdir. 

Bunlardan Mehmet Yapar 
Zeytin k&y, Mehmet Avcı, An• 
barcık, Feyzi Örnek, Horoı 
köy • Arap köy semt Mustafa 
Saray Balık köy - Araplı semt 
Ali Riza Öztürk, Dağemiri ve 
Mehmet Efe Danişmend ocak 
reisi olmuşlardır. 

~ 

Vilayet hıfz1ssıha 
komisyonu 

Vilayet hıfzıssıba komisyonu 
evelki gün valimiz sayın Sabri 
Çıtak'ın reisliğinde toplanm••tır. 

Ha 'ıer aldığım ı za göre komis
yon, dükkanların temizliği, es· 
nafrn temiz iş gtimlekleri, mem
leket suyu, mezbaha işleri ve 
saire üzerinde konuşmalar yap
mış ve kararlar almııtır. 

~· 

Münhal 
Mebusluklar 

Ankara, 21 - Kastamoni meb 
usu Hüsoü Açıksözün ölümü do 
layısile boşalan Kastamooi meb 
usluğuna eıki fstanbul mebuıu 
ve eski başvekil Rauf Urbay ve 
Urfa mebusu Ali Saip Uraavaşın 
ölümile boşalan Urfa mebuslu· 
ğuna nafia vekaleti demiryol
ları inşaat dairesi reisi mühen
dis Razi Soyerin namzetlikleri 
parti genel başkanlığınca ka· 
r arlaıtırılmıştır. 

·~~ 

Spor 
Bugün Aydın spor alanında 

saat 14 de Söke spor takımı ile 
Cine ve saat 16 da da Aydın 
sporla Nazillinin Sümer ıpor 
takımları kartılataca1'lard1r. 



YOZ ı ı 

Bozdoğan haberleri 
Bozdoğan, ( Hususi ) - Ka

zamızda havalar birdenbire so
ğumağa başlamış ve bahçelere 
glSçen halk kazadaki evlerine 
göçmeğe başlamışlardır. 

inhisarlar idaresinin satın al
makta olduğu hurda incir alı
mına ıon verilmiş olmasına rağ

men balkın elinde külliyetli 
hurda mevcuttur. 

incir ıabt kooperatifine ortak 
olmıyan incir mustabsillerinin son 
günlerde müşahede edilen satış 
talebleri kendilerini sevindir
miştir. İnhisar idaresinin indr 
hurdası alııının devam ettiril
mesi fayanı arzudur. Zira mus
tabıil, son durum hasebiyle esa
sen bir az sıkıntıh bir haldedir. 
Bayramın yaklaşması hasebiyle 
hurdanın ılımı onlara büyük bir 
yardım teşkil edecektir. Diğer 
taraftan devletin incir ve pa
muk ıatışlars ilzerinde teşebbü
sata geçmesi beklenmektedir. 

Son yağmurlardan kazamız 
mustahsilleri de hayli zarar gör
m6tlerdir. Henfiz kurutulmıyafl 
incirlerden hayli miktarı ıslan 
mıı ve zarar husule gelmiş, pa 
muk ve susam mahsulü de cüzi 
olmakla beraber zarara uğra· 

mıştır. 

Halkevinde: Teessürle haber 
alındığına göre, halkevi köycü
ler, temsil ve kiltüpbane komi· 
leleri reisleri bazı sebeplerden 
istifa etmişler ve yerlerine baş
kalar1 seçilmiştir. 
Kazamız C. H. P. acak kon

grelerinin mutad toplantılarına 

baılanmışdır. 

Adliyede: 
Bozdoğan hakimi Kazım Yıl

maz Adliye Vekaleti ay1rma ko
misyonunca terfia liyık görül
mDıtor. Kendisini şimdiden teb
rik ederiz. 

Daha 6oce bildirildiği üzere 
g6rillen lüzum üzerine işten el 
çektirilen mahkeme başkatibi 
Alim Taka ile mubaşir Ali 
Sonun Aydın adıiye encümenin
ce azillerine dair verilen karar 
Adliye Vekaleti inzibat kom\s
yonunca tasdik olunarak mer
ciine iade kılındığı istihbar edil
miştir. 

Maarifde: Kaza ve köylerde 
ki ilkokullar tedrisata başlamış· 
dırlar. 

Cemiyetlerde: 
Çocuk esirgeme kurumunlbı 

kaza ve köylerimizde mevcut 
fakir çocuklardan 35 kadarını 
giyindirerek sevindireceği mem-

nuniyetle haber alınmıştır. ida
re beyet;ni bu bakımdan hara
retle tebrik ederiz. 

Kızılay cemiyeti reisliğine 
seçilen öğretmen Mustafa Ere
nayın başlayan şayanı takdir 
çalıımayı takdirle öğeriz. An
cak, her yerde başlıyan Dikili 
feliketzedelerine yardım faali
yetinin kazamızda hız verilerek 
çalıtılması beklenmektedir. Ka 
zada bu yolda çalışmanın tek
sifi ve şumulleodirilmesioi biz 
de rica ederiz. 

Tayyare cemiyeti reisi bulu
nan sabık askerlik ıubesi. reisi 
Fuat SOelin Milisa gitmesile 
boıalan reisliğe henüz kimse 
scçilmemiıtir. Alakadarların bu 
babtaki gayretlerini beklemek
teyiz. 

Köylered: 
Kış ba. ırhğma başlanmıştır. 

Mahsulün kaldırılması köy yol
ları ve diğer imar işlerine baı· 
laşmıştır. Bir esse köy okulunun 
inşaatı çok fedakar ve gayretli 
köy muhtarı Mehmed Öktenin 
bıkmaz ve yorulmaz çalışması 
sonunda ikmal olunmuştur. Hat
ta sıraları bile köyce ihzar edil 
miştir. 

Maarife karşı sonsuz muhab· 
bet besliyen gayretli köy muh· 
tarını ve ihtiyer heyetini sıcr-k 
bir sevgiyle takdir eder bunun 
diğer köylerimize de örcek ol· 
masını dil riz . Bu okula vilayet 
çe öğretmen verilmesini bilhassa 
rica eder, köyün çalışkan hal-
kının bu şekilde mükafatlandı
rılmasını diler iz. 

Araplı köyünde inşasına de
vem olunan köy konağının in· 
şaah baylı ilerlemiştir. Pek ya· 
kında ioşaa tın ikmal olonaca· 
ğıı:ıı memnuniyetle haber aldık. 

Köylerimiz, yavaş yavaş te· 
lefonlandırılmaktadır. Kazadan 
uzak köylere doğru başlayan te 
lefon faaliyetinin nlakadarlarca 
da gösterilecek ilgi .le kısa bir 
zam· oda telefon şebekesinin ta 
mamlaomasını bilhassa rica e· 
deriz. 

Kaza kaymakamı B. Akif 
Altunay'ın mezuniyetinin basta· 
lığı sebebiyle t emdit olunduğu 
haber alınmıştır. 

Kaza tapu memurluğuna ta
yin et:lilea zatın aldığı mezuni
yetle kazadan ayrıldığı uzun bir 
müddet olduğu halde vazifesine 
dönmemesi balkı tek memur 
katibiyle çalışma gibi acı bir 
duruma sokmuştur. Alakadarla
rın ta yio edilen tapu memuru
nun kazaya bir an önce dönme-
sini ve halk inlerinin kolaylatıl· 
masını temin eylemeleri halkça 
rica 'edilmektedir. 

Belediyede : 
Park yanında mevcut bir kı

sım anzioin belediyece istimlak 
olunduğu ve buraya bir çocuk 
bahçesinin belediyece yapılma· 
sına başlanacağı · memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

Kazada Belediyece inşasına 
devam olunan aui bala ikmal 
olunmuş iç işlerinin bitirilmesin
den sonra balkın istifadesine 
arzedileceği öğrenilmiştir. 

Nazilli Bele diye Reis
liğinden: 

Nazilli belediyesince şehrin 
1/2000 mikyaslı imar haritası 
mevcut aşağı Nazilli kısmının 
111000 mikyasla tesviye münha
nili haritasile mesk ün ve gayri 
meskün 120 hektarlık sahasının 
11500 mikya~lı hali hazır ka
dastro haritalarının alım işi 
2490 No.lu kanun hükümlerine 
göre bu kerre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işin bedeli keş
fi 3000 liradır muvakkat temi
nat 225 liradır. Eksiltme 17/10/ 
939 dan 6/11/939 pazartesi gü 
nü saat 14 de Nc1zilli belediye 
binasında belediye encümeni 
tarafıodan yapılacaktır. istekli
ler tayin edilen gün ve saattan 
bir saat evet Nazilli belediye 
reisliğine. müracaat eylemeleri 
lazımdır. istekliler bu işe benzer 
iş yaptıklarma dair almış olduk· 
ları vesikalara istinaden ihale 
tarihinden 8 gün cvel alınmış 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odas1 vesikalarını ibraz etmek 
mecburiyetindedirler. 

19 "'23 28 2 (55) 

AYDIN 

[ RADYO] 1 

PAZAR 22110/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 IÇcs. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayan 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12 50 Türk müziği 
Yurd panoraması 
Okuyaıılar - küme ses heyeti 
Çalanlar - Fahire ve Refik 

Fersan, S. Ahman, Ruşen Kam 
idare edc.n • Meut Cemil 
13.30 14.30 Müzik (Küçük or-

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo cu or-

kestrası ) 
19.00 Çocuk saati 
19.30 Türk müziği 
20.30 Konuşma 
20.45 Türk müziği. ( fasıl he~ 

yeti) 
21 .30 Müzik ( Dans müziği 

Pi.) 
22 00 Memleket saat ayan, 

ve ajans haberleri 
22.15 Ajans spor servisi 
22 25 Müzik ( Cazbant Pi. ) 
23 25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

PAZARTESİ 23/10/939 
12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12 35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karışık 

program Pl.) 
18.00 Pro~ram 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti) 
20 15 Konuşma 
20.30 Türk Müziğ! 
21.15 Müzik (Küçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Kuçük orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 
22 35 Muzik (Cazband - Pi) 
23.25-23.30 Yarınki program 

ve kapanış 

lıan 
Kiralık depo 

Aydıa bükümet caddesinde 
Aydoğdu mağazasının yanındaki 

büyük depo kiralıktır. 110 met
re murabbaı olan bu depo, ma
ğaza, kahve, lokanta olmağa 
müsaittir. Arzu edenler Aydoğ-
du mağazasına miiracaat etsin
ler. 

......... Abone ıeraiti ........ : 
~. Yılhğı her yer için 6 lira. ft 

Alb ayhfrı 3 liradır. 
l 3 aylığı 150 kuruştur. J 
f ldnre yeri: Aydında C. H. i 

P. Baaımevi. ! 
gaıetcyc ait yazılar için ! 

yazı i'leri müdürlüj?üne, ilin. i 
lar için idare müdürlütüu i 
'l'I Üruıu:.t f'diJmelidir. ! . ... ......... .... ......................... ········ 

imtiyaz. aalı ıhl ~e Umumi Netrlyal 

Müıiürii : Etem Mendr .. 
Baaıldıf ı yer 
C H P IJuıırı .... ı 
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1939 YILI 

Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Proğramıdır 

Dünkü sayıdan devam 
Sekizinci Kısım • 

Radyo neşriyatı : 
29 - Bayram devam ettiği müddetçe halkevi hoparlorle· 

rile gazine ve kahvelerdeki radyolar mütemadiyen Ankara 
radyo istasyonuoun neşriyatını nakledeceklerdir. 

Dokuzuncu Kısım 
Merasim komiserleri : 

30 - Cumhuriyet meydanı ve biitiin tören komiserleri: 
A : Merasim baş komiseri emniyet müdürO bay Ekrem 

Sokulludur. 
8 : Komiserler komutanlıkça tayin edilecek bir subayla 

ilk okul müfettişleri Necip Gözen, Usamettin Özener ve 
Fikret Başaran, öğretmen Rifat Emnalar, öğretmen Celil 
Gürsoy, belediye yazı işleri müdürü Aıııaf Gökbtl, parti sek· 
re teri Osman Becerik, belediye fen işleri müdürü lrf •n 
SayJamdır. 

Onuncu Kısım 
Köylerde : 

31 - Her köyde bayram tören ve tezahüratı yapılacaktır. 
32 - Köy kutlu\ama komiteleri muhtar, parti ocak reisi, 

(bulunan yerlerde muallim) ve parti ocak idare heyetinden 
bir aza tarafından kurulur. 

33 - Köy kutlulama komiteleri aşağıdaki esaslar dahi
linde ve köylerin hususi vaziyetlerine göre kutlulama pro · 
gramları tanzim ve tatbik ederek bayram sonunu bir ra
porla bağlı oldukları parti kademelerine bildireceklerdir. 

34 - Köylerde kutlulama : 
A : Her köyde cumhuriyet alanı şimdiden tanzim edile-

rek bayrak ve yeşilliklerle donatılacak evler bayrak ve ye
şilliklerle süslenecektir. 

B : Geceleri alandıı meşaleler yakılacak, her evde en 
az birer fener uılacaktır. 

C : 29/10/939 puar günü saat sekizde kadın erkek bil
tün köy halkı cumhuriyet alanında toplanacaklardır. Muhtar 
beraberinde kutlulama komitesi azaları olduğu balde alana 
gP.lerek halkın bayramını kutlulayaca'< VP. cumhuriyetin fe-
yizleri hakkında söz ııövliyecektir. 

D : Yakın köylerin Aydın merasımıne yetişmeleri için 
köylerde merasim tam 9aat 9 da bitirilmiş olacal<tır. 

E : Aydına ba~lı ve bir saat uzak mesafedeki köylü 
yurtdaş1ar atlı ve yaya olarak (varsa milli elbiselerile) Ay· 
dına C{elerek cumhuriyet alanındaki tören ve geçit resmine 
iştirak edeceklerdir. 

F : Atı. ve va milli elbiselerle gf lecek köylülHimiz için 
alanda yer huırlanmak ve geçit resminde sıraya konulmak 
üzere bulundukları köv ocak reisleri tarafından 27 /10/939 
tarihine kadar Aydında parti bürosuna malumat vermelidir. 

G : Halkevi köycülük şubesi tarafından bir komite se
çilecek ve bu komite bayram giinlerinde köyleri dolaterak 
köylülerin bayramlarını kl'tlulamaları ve kııa söylevler ver· 
meleri uygun olur. Seçilecek köylere daha evvel malumat 
verilerek ziyaret gün ve saahnda balkın toplu olarak bu
lundurulması temin olunacaktır. 

Onbirinci Kısım 
Neşriyat ve propağanda : 

35 - Bayram.günü Aydın gazetesi fevkalade bir nüsha 
çıkaracak bu gazete cumburiyen alanlada halka ve köylüle· 
re dağıtılacaktır. 

36 - Bayram günlerinde halkevinde vilayetin cumhuriyet 
yıllarındaki başarılarına ait fotoğraf albümleri umuma teş
hir olunacaktır. 

S O N 
37 - Bu prograaı davetiye yerioedir, Programla kendi

lerine vazife verilen bütün müessese ve teşekküller vaktin-
de hazırlanmalıdırlar. 

38 - Programın tamamen ve eksiksiz tatbiki için biitiln 
yurtdaşlar vazifelidir. 

16 ncı Cumhuriyet Bayramı Aydın 
Vilayet Kutlulama Komiteei 

Reisi Vali 
J. Sabri Çıtak 

Aydın Defterdarlığından: 
T. uk\ 111i M. kıymeti 

Lira K. Lira K. 

90 00 1200 00 
30 00 400 00 
22 50 300 00 
2 35 20 00 
o 70 9 00 
2 35 28 40 

Cinsi 

Değirmt:n 
Değirmen 
Dükkan 
10 ağaç zeytin 
3 ağaç zeytin 

Ana 146 metre 

Mevkii 

Köşk nahiyesi geriz baıı 
Köşk nahiyesi kaçak köyü 
Aydın veysi paşa mahallesi 
Aydın dibekli harım 
Aydın kemer mehallebi 
Aydın mesudiye mahallesi 

Yukaıı<.la cios ve vevkilerilc muhammen kıymetleri yazılı gayri 
menkullerin mülkiyetleri 15 / 10 / 939 tarihinden itibaren 16 gllo 
müddetle 31110/939 salı günü saat 11 de ihale edilmek. üzere a
çık artırmaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçaıile 
defterdarlığa milracaatla rı ilin olunur. 15 19 22 27 (52) 


