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Yeni bir zelzele f eliketi 
Erzincanın Tercan kazası mıntakasında 

Almany:a 'ile Romanya 1 

arasındaki ııiü~akereler 
vukubulan zelzele hasaratı mucip oldu Evvela R me İkti. t · .. t o n sa nazır.ının mu e-
Erı~ valisi .z~Jz~re. mınta~alannı gezerek akiben de bütun kabine j İst•. 
felaketzeclel•r ıçın acıl tedbırler almaktadır n n 1 

A.lura, ~3 - Salı glaü n· 
n...ı.n ulaeleden Tercan ka
M••-• 135 baneli Karakulak 
wiye merkeıiDtleki -evlerin lıııir 
...... Jdmilea yıkd•ı ve mlte
ba.ldli11ila de içinde oturulamaz 
,. ..... celmiıtir. 14 bafif ya-

ftla ••t.elır. 

1 

Muhtelif fasılalarla 9 zelzele 
kaydedilmiıtir. 
Diğer k6vlerde de haıarat ve 

niifaı zayiata vardır. 
Erzincan valisi iki rlindenberi 

yanında sıhhiye memurları ol
duğu halde fellket m1Dtaka
aında gezmektedir. 

Türkiyeden Yunanistana 
K01ı11n ve keçi ihracına müsaade edildi 

t<f\pqfa, 23 ..- Y11aaaiataa ile edası i•kelelerile Trakya hay· 
''-'•t mibaclelelİllin inkipfına van ihraç istaıyonundan Yuna· 
hizmet etmek lure lmıir ve nistana koyun ve keçi ihracına 

Ticaret Vekiletince mliaaade 
Tı1akJaMa caah hayAn ilara· ~dilmit v~ alikadarlara bu hu-
cıaı temia İÇİP lamir, Dikili, Kuı ıuata tebliğat Y"pılmııtar. 

~., 

lngiliz ticaret kont
rol komitesi 

Son hafta içinde 130 geminin 
vaziyetini tetkik etti 

Loadra, !3 - lngiliz iatibba
At ... areüain tebliği : 

Son hafta zarfında kaçak 
kontrol komiteli, 74 dl geçen 
baltadan Ulu 150 geminin 
vaziyetini tetkik ·etmiftir. 
8Mlaı ... iı«laki milliyetlere 

ıqeııçtarl"'. 
SO Hol•Qcla, 39 lagiliz, 26 

1 
Norveç, 23 ltalyan, 16 laveç, 
l! Yunan, 12 Danimarka, 8 
Amerika, S Yugoslavya. 

Bunlardan bir geminin hamu· 
lesi tamamen ve 20 gemiain ha· 
muleıi kıımen muıadere edilmiş 

ve 14 remi serbest bırakılmışhr. 

Loadra, 23 (Radyo) - İngiliz 
kontrol heyeti geçen hafta Al

manyaya gittiği sabit olan 14 
bin tonluk kaçak mal mlbadcre 
etmiştir. Bunların ara11nda liç 
bin tondan fazla petrol ile ayni 
miktarda pamuk bulunuyordu. 

-·yz--

İQgiliz !_,orpitosu 1 lngiliz t~yareleri 
Maı .. çarparak karaya 

oturdu 
L•n••, 23 - Çepsi adında

ki ~rlido mubrilııi, lngilterenin 
ıuk ı•hilinde bi• 19ayM çaarp· 
m.ıır. Muhrip kaNya otarmu.
t°" fttthettebatından 26 kiti 
ylfthck.r. Yoklamada 40 kiti•in 
k~l~ anlatılmııtır. 

...;ıtE-

Kadiis mahkemesi 
T_.kif ediien bir ltalyan 
v-41>..,unun muhakeme

sine başladı 
1'.udfil, 23 - KacUı. mabke

m• .. manyaya ait eıya dolu 
olWu halde Flistin ıularında 
te•f edilen bir lt•lyan vapu
ru..- ••ltk~siae batlalDJfbr. 

Bu mahkeme Fliıtinde yapı
lın ~ •ÜullMldir. 

Alman şehirleri üzerinde 
muv aff akiyetli uçuflar 

yaptılar 
Londra, 23 - lngtliz bava 

orduaaaa menıup tayyareler sa· 
lı günü Ştülgard, Frankfort, 
Hamburg ve Bremeb üzerinde 
mavaffakiyetli uçuılar yapmır 
lardu. 

Bir Fransız 
torpitosu 

Üç günde iki Alman de
nizalb gemisini babrdı 

Paris, 23 - Bir Fran11z tor
pitosu üç gün f uıla ile iki Al· 
m•n denizaltısını batırmıthr. 
Denizalbludao birinin yeri de-
niz tayyareleri tarafınnan ket· 
fedilmittir. a.a. 

fasını mucip blclu 
Loadra, 23 - Alman ..ıftamen 

ticaret mlz•kereleri, ~lmanya• 
ya ,Romanya petrolu ithali te 
Alm•n markile kıymetinin te· 
nezıt\le ta\ıi tutulmHı gibi bir 
takım ıneaelelerden dolayı akim 
kalmıthr. 

Roytcr ajaaaının BDkreften 
bildirdiğine göre : 

Romen milli lktiat nııh iı
tifa etmiıtir. i\lmaaya teklif et
tiği maddelerin kabUltln& Ro
manya bllrtlmetfnden iıtemiıtir. 
Ba tehlif kabul edilmediğinden 
Klodyoı mDıteına olmak &zere 
heyetin dlter azalara Blkreıtea 

tayyare ile ~maayaya 'hareket 
etmiıf6rdir. 

Heyetin Romanya'dalii temaı· 
ları pek iz lemere vermittir. 

Parlı, 23 - Havaa ajanıının 
Bllllteften bilctirdiğine gôre : 

Baı•ekll bag&n tslleClen sonra 
kabinenin iidfaiını kr.fa fak
dım et9*1ek llzere ıaraya ıtt
mittir. Saltanat aiecliıi uat 16 
da fçtimaa çaiırılmfıbr. ~aki 
kabine aıuile kraliyet mtlıavir
leri içtimaa ittlr~k etl~cektir. 

Eski bq.elcilia yı&ni tia'blneyi 
teıkile memur edlllif•i iHallte-
meldir. a~a. 

lngiJ.iz harbiye nazırı 
Polonya ordusundan sitayi~ bahsetti 

1 ' 

Loadra, 23 - ·Avam kama· 
uaında askeri 'vaziyete dair be 
yanatta bulunan harbiye nanrı 
Horbenit•. 3 baftabk mukave
meti sayeafn\te Fraa111 taha1tll
dlne muvaffakıyet bahıeden ve 
lagiliz ordusunun yerleımet1ini 
milmk&n kalan Polonya ordasa
nu ıitayiıle almıttır. 

Harbiye nazırı rizllie f6yle 
de• am etmiftir. 

Bir milyon asker toprakları· 

mız llzerinde talimlerin dev•m 

Hatay mebusları 

Ebedi Şefin kabrini 
ziyaret ettiler 

Ankara, 23 .- H•tay melta1-
lara bugiia Atatltldm mu•aliliiıt 
kabrini ziyaret ellerek lilanevl 
hazu•uada eiilmifler •• bir çe
lenk koyarak hatıraaını taziz 
etmiflerdlr. 

~ 

fnfiltere 
Romanyaya 36 bombardı
man tayyaresi gönderdi 

LOllth-e, 23 -. Hava neRf'eti 
tebiif ediyor: 

Son bir kaç hafta içh!ide Ro
manyaya Blayn Haym ıi«emi 
36 bombardıman tayyardlinin 
teslim edilmiı olftğunlİD artık 
ifta ec:llebileıe'ejiBi bilcllrmlftir. 
Bu t~yy•reler kRmilen Rolhn· 
yaya gifmiff.jı'. IJu tayf-relerle 
üç hava filoıu vBcude retlrile· 
celllir. 

Geçen ay Oç parti oa.rak 
talim edilur ba tayyanlerr Ro
men pilotları tarafındaa UfUrul-
autttor. ..a. 

eiliydrlar. Bu taftih ifkb•laarda 
nihayet batacakfır. 

Majino battnnln bahseden 
8. Hor~eniı•, Fran11zlar bu hattı 
int• fÇin Çok lift~ fedüirlık
liira lratlanmııl'rdlr, demiıtir. 

B. Her'lienifi lazlra& ııyle bi
tirdllıtir. 

ôr4umaz &Byiiyor ve her Hr· 
lll ihtimallere karıı llazırlanıyor. 
Dlinyanm ha taralınClan ordu· 

1 muz için ıillh ve m&bimmat re
tirtlyoruz. 

Orta mektepte 
•• 

Çifte tedri iat başladı 
Şebrimiz .Ortamektebinde din 

den ltib•teD çifte tedriaal aiu· 
lln&n tatbikine baılantöiftir. 

Talebenin yanıı ıaliabta11 it 
leye kad.,, diğer yafiiı da &f· 
leden ıoara ded r&rmelite ol
duğundan ııaıflarda iıdibam kal 

mam1tbr. 

Yeni elektrik mo
torunun temel 
planlan geldi ---

ltalyadla' Frınh To'il lah-
rikaıı tarafında• yapı1maİ:fa o
lan elektrik motoruaan temel 
planlan mezk6r fabrika tarafıa· 
d•• hazarlaaatak beledi1emin 
pderilmiftir. Beledt;• pelt y•· 
tunda liU planı.n gare ylfal 
makine dalrelfaln in'"f•11na baı
layacaktır. 

Sayııı : 100 Para. 

C. H. P. 
Vilayet idare heyeti 

C. H. P. Yitiyet idare heyeti 
dila reiı Bay Etem Mendreıin 
baıkanhğında mutat toplantısını 
yapmıf, partimiz bölge mftfet
tifi Mardin aıebasu Doktor Ali 
Rıza Le•endin huzurlarilc ya
pılan bu toplantda viliyetin parti 
lfleri ve balkın dileklerini ali
'kalandıran konuşmalar yapılmıı 
br. 

~ 

B~l~ig!de : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Dafml enclimeni dOn 
ağleden 1a11ra belediye reisi 8. 
Etem Mendreıin reisliği altında 
toplanmııtır. 

1 ••• 1 

Parti teşkilatının 
l:eftişleri 

Viliyetimizia Parti ve Halk· 
eyleri fetkilitını teftiş etmekte 
olan niıntaka mlfettiti Mardin 
mebusu Ddkt.Jr Ali Riza Levend 
beralierlerinde Parti villyet i
lue heyeti reisi B. Etem Men• 
meı oldaia halde evvelki gtin 
Atca ve Sultanhisar nahiyeleri
ne riderek parti ve Halkevi 
teflrititlarını teftiı ~tmif ve din 
aabab trnile Aydına avdet et
miftir. 
Barın Çine Parti ve Halke

riat tefti• etmek llzere Çineye 
pleceklerdir. 

1 ••• ' 

Parti kaza kon
greleri 

Parti villyet idare heyeti bu 
yıl kaza kongrelerinin aıajıda
ki gDnlerde icrasını karartaıtır
mqtır. 

16/12/939 camarteıi Karacaau 
18/12/939 pazarteri Nazilli 
20/12/939 çarıamba Bozdoğan 
23/12/939 cumartesi S6ke 
25112/939 pazarteıi Çine 
27/12/939 çarıamba M. Aydın 

1 ••• ' 

C. H. P. 
Sultanhisar nahiye 

kongresi 
C. H. P. Soltanbisar nahiye 

kongreai evelki gtln Nazilli Parti 
b•tkanı Hakkı Piyaacının reis• 
liiinde toplanmıı ve nizamname 
mucibince icap eden kararları 

almlfbr. 
1 ••• 1 

Pamuk Piyasası 
Piyaıa •akata tavakkuf et· 

mittir. Tekrar bi~ canlılak, bir 
mcakbk g&termeie batfamlfhr. 
Baı&D relen telgraflara naza
ran Aydında temiz paınuk 17 
kuruta kadar alınıp satılabilir. 

..... . 
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Bir 
Ağaç 'bir servettir. Medeni 

milletler bunun kıymetini takdir 
edenlerdir. Avrupada bir ağaca 
yapılan ihtimamı insan hayretle 
karşılar. Çünkü ağaç bir süs, 
bir ziynet, bir kıymettir. 
Ağaç saoayiin esasıdı r. Sa

nayii müterakki olm yan millet
ler fakir ve kültürsüz olan!adır. 
Bütün bıziyle dai~a Heri giden 
insanlar her noktadan müceh
hez olmak mecburiyetindedir. 
Sar.ayii geri demek, müstehlik 
ve başkalarının siyi ile geçinen 
demektir. Tıpkı mira! yediler 
gibi .. 

Devletin ormancılığa verdiği ' 
ehemmiyet bihakkın yerindedir. 
Ormanlar bir memleketin ikli· 
mini değiıtirir. Yağmurları tan
zim eder. Seylap felaketlerine 
mani olur. Muntazam yağması 

toprağın tam emişmesine hizmet 
eder. Mahsul bereketli, çiftçi 
zen~'İD olur. Buna benzer birçok 
faydalarını herkes bilir ve tak
dir eder. 

Amma!.. 
Bizde kötü bir itiyat var. 

Kesmek, yakmak ve hiç ot az
sa kırmak ve koparmak. 

Bazen hükumet caddesinden 
geçenlere dikkat ederim. Bele
diyenin geçen sene diktiği çam· 
ların dallarından bir parçacık 
olsun koparırlar. Çamların çöp· 
lerile dişlerini karıştırır, geriye 
kalan büyük bir kısmını da fır
latıp atarlar. A babam! .. 
Yıkmak, yakmak berkesin 

harcıdır. Medeni bir kabiliyetin 
varsa imara çalış. Dikili ağacım 
yok diye hayatını telebhüf ve 
bedhini ile geçireceğine hiç ol
mazsa bu çorbada senin de bir 
tuzun bulunsun. Evine, bahçene 
bir fidan dik; sula ve yetiştir!.. 

Sana maddi bir faydası olmasa 
bile yetiştirmekten mütevYellit 
bir zevkin, bir hazın olur bari. 
Bunu da yapamıyorsan yapan· 
lara mani olma. Bahusus cemi· 
yetin malı olan ağaçlara itina 
et ve dokunma .. 

Bu fedakarlık değili Medeni 
bir vazife ve insanlık borcudur! 
Hakk~m yok mu babacan!.. 

Agdede 

Dikili felaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yapılan teberrular 

Lira K. 

1016 18 Evvelki yekün 
10 60 Aydın Ziraat Bankası 

müdü ve· memurları 

Mesken buhranı ile . 

mücadele tedbirleri 
Dahiliye Vekaleti Mühim Bir 

Kanun Projesi Hazırlıyor 
Dahiliye Vekaleti geliri az olan vatandaşlarımızı ev sahibi 

yapmak üzere çok mühim bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Şimdilik bir taslak halinde 

hazırlanmış bulunan kanun pro 
jesi yurdumuzun çok mühim bir 
derdine çare bulmak noktasın· 
dan yerinde ve memnuniyeti 
mucip bir mahiyet arzetmekdir. 

Vekalet şehir ve kasabaları· 
mtzda gelirı az olan Yatandaş • 
lar için münasip bir yer araya· 
rak, o yerlerde mütevazı da 
olıa sıhhi, medeni ve bedii ih
tiyaç ile mütenasip meskenler 
vücuda getirilmesi ve bu mes
kenlerde oturacak vatandaşların 
en ucuz ve en kolay bir ıuret· 
te mesken sahibi olmalarını te
min etmek gayesiyle bu proje-

. yi hazırlamıştır. Prpje, kanunun 
ihtiva ettiği hükümlerin yerine 
getirilmes;nde belediyelerimizi 
selihiyetli kılmakta, ayni zaman 
da belediyeleri de mali bakım · 
dan fazla külfete sokmıyacak 
esasları muhtevi bulunmaktadır. 

Beledigege verilecak 
seldlıigetler 

Şehir ve kasabalarda ucuz 
evler mahallesi te4'isi hakkında 
ki bu kanun projesine göre şe
hir ve kasabaların imar plin • 
larında ucuz evler mahallesi o · 
larak gösterilen kısımlarda bi· 
nah ve binasız yerleri belediye
ler istimlak kanununda yazıla 
usuller dairesiude istimlak et
meğe sel!hiyetli olacaktır. Ye
niden tanzim olunacak imar 
planlarında sıhhi, bedii, içtimai 
ve fenni cihetler gözetilerek bu 
mahallenin ıehir ve kasabanın 

neresinde tesis edileceği göste· 
rilecektir. Bu mahalleyi ihtiva 
etmediği halde vücude getiril· 
miı olan imlr planlarında bu 
mahalleyi tesis için yapılacak 
değitiklik selihiyetli dairelerce 
tesbit ve icra vekilleri heyeti 
karariyle ikmal edilecektir. 

Ucuz evler mahallesinde ar
ıa almağa · ve mesken inıasına 
talip olacakların müracaat tari· 
bindeki safi geliri kırk lirayı 
tecavüz etmiyecektir. inşa olu
nacak meskenler tercihan kir
gir olacak, zaruret görülen yer 
lerde kerpiç jnşaata ve dahili 
ahşap aksama milıaade edi'ebi
lecektlr. 

Belediyeler, bu arsaları talip· 
ferine peşin para ile veya on 
seneyi geçmemek üzere taksitle 
verebileceklerdir, Taksite rapto
lunan arsalar veya yapılacak 
binalar, bedelinin istifasına ka
dar belediyeye ipetekli kalacak 
tır. Arsa bedellerinin kaç tak
sitle ödeneceği b1: lediye •mecli· 
since tesbit ve en büyük idare 
imf rinin tasdikiyle kati şeklini 
alacaktır. 

Fazla talip çıkarsa 
Arsaların taliplere satılması, 

takdiri kıymet usuliyle ve talep 
tarihi sırasiyle yapılacaktır. Ar
sa adedinden fazla talip zuhur 
etmediği takdirde m6racaat sı 
rası muhafaza etmekle beraber 
artırma, eksiltme kanunu muci· 
binde muamele yapılacaktır. 

Arsayı alanlar iki sene içinde 
mesken yapmaya mecbur olacak 
lardır. Mecburi ıebebe ve büs· 
nüniyete mildenit olmaksızın 
meskenleri yapmayanların arsa · 
ları ayni fiyatla ve belediye 
meclisi karariyle kendilerinden 
geri alınacaktır. f nşaata başlan 
~ığı halde iki sene nihayetinde 
ıkmal edilemediği takdirde bOs 
nüniyet ve mecburi sebepler 
yoksa ve bina belediyoce iştira 
olunarak başkalarına satılacak
tır. 

Ucuz evler mahallesinde inşa 
edilecek meskenler 10 sene müd
detle bina vergisinden muaf ola~ 
caktır. Bu mahalde metken inıa 
edenler, evlerini, ucuz evler yap-
tırma vasfını haiz olabilenlere 
satabileceklerdir. Belediyeler 
ucuz evler mahallesi tesisi için 
istimlik edecekleri yerlerden 10· 
1umu kadar araziyi iki sene 
içinde ve bu kanuna uygun bi-
na yapmak şartiyle kısmen ve· 
ya tamamen yapı kooperatifle
rine devredileceklerdir. Mali v .. -
ziyeti müsait olan belediyeler, 
meskenleri kendileri inıa ettire
rek maliyetine satabileceklerdir. 

ŞARKICI 
Yazan: Charles Delon 

Bir zamanlar fÖhreti çok u · 
zaklara yayılan bir şarkıcı var· 
dı. Bir gün parlak ve muhteşem 
bayramlar yapılan büyük ve 
güzel bir şehre geldi. 

Şarkıcı; işlemeli kadifeler ve 
ipekler, parlak altınlar, kuvvet· 
li ziyalarlar dolu büyük bir sa
londa; krahn, kralicenin, şehza
denin; saray kadınlarıoın ve 
saray halkının önünde şarkı 
söyledi. 

O, krahn ve saray halkının 
önünde şarkı söyledi; fakat kral 
hiç dinlemedi, fakat saray bal · 
kı hiç dinlemedi.. 

Her biri başka; ıeyler düşü

nüyordu. 
Kral, altın bcını, kraliçe inci 

gerdanlığını düşünüyordu, şeh 

zade "ben bir gün kral olaca
ğım.,, diyordu, baronlar, baron· 
luklarınr, şövalyeler, demir zırh 
larını, muharebelerini güzel; ka 
dınlar kıymetli ziynetlerini dü · 
şünüyordu, nazır memleketin 
iılerini; valiler şehirlerin;, dal· 
kaYuklar yeni iltifatlarını düşü
nüyorlardı. 

Şarkı bitince, hepli dinlemiş 

gibi alkışladılu. Sonu, ona ka 
dife keselerle altın verdiler. 

Şarkıcı, teşekkür etmek için 
eğildi, Kitarasını omzuna astı 
ve çıktı. Evvela sarayın sonra 
rehrin kapısını geçti .. 

Kendi kendine dalgın ve mü· 
teesir yaya yollara düştü. · 

Gece olunca, güzel bir gölün 
kıyısındaki bir kulenin etekle
rinde durdu. 

Gölde parlayan 
ve siyah ağaçların 

Çeviren: Orhan Karaca 

durgun suya baktığı .zaman bir 
çocuk sesi kuleden oııu çağ.rı· 
yordu. 

Şarkıcı, benim güzel şarkıcım 
sana yalvarırım bana küçük bir 
şarkı söyle "burada bütün sev
diklerimden uzak ve yö:ilotzı:n, 
kalbim endişelerle dulu,., 

"Ben de. Ben de müteessirim 
Mademki sen bu kadar arzu 
ile bu kadar iltifatla benden 
istedin ben senin için en güzel 
şarkılarımı söyliyeceğim.,, 

Gölün kc.r,ısındaki kayalığa 

oturdu; kitarını çalmağa başla· 
dı, ve şarkı söyledi. • 

Hiç bir zaman sesinin bu ka
dar kuvvetli ve saf bulmamııtı. 

Ve çalgı.nnı bu kadar tatlı ve 
bu kadar tesirli çalmamıştı. Şar 
kısını bitiril'!ce, bir dane daha 
uzun, üçüncüde bir dane diğer
lerinden daha uzun söyledi. 

Çocuk balkonun penceresine 
dirseğini dayamış, sessiz hare
ketsiz her defasına metebessim 
ağlıyarak dinledi. 

"Oh benim güzel şarkıcım; 

diye bağırdı, Bana yaptığın bu 
iyilik için sana çok teşekkür 
ederim. Eğer bende semanın 
bir yıldızı olsaydı sana onu ve
recektim. Hiç olmazsa bir batı
ra olarak penceremdeki fidanla 
rımden şu gülümü al.,, 

Şarkıc ı ; çocuğa elleriyle bir 
buse göndererek gülu aldı. 

Sonra kesesini açtı, içindeki 
altınları çıkardı; ayağa kalka· 
r~k onları gölün uzakhkl arına 
attı. 

Onların yerine gülü koydu 
ve gitti 
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aya, büyük 
aksi indiği 

CUMA 24/111939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30 14.00 Müzik ( Karaşık 

program Pi.) 
18 00 Program. 

18,05 Memleket saat 

o 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği (Fasıl he-
yeti) 

19.10 Konuşma (Spor servisi) 

19.25 Türk Müziği 
20.10 Temsil 

21.10 Müzik ( Radyo caz or
kestrası - Şef Dr. Praetorius ) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajans, ziraat, esham, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Muzik Pl. 
22.45 Müzik ( Cazband • Pi ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

7 61 Aydın vakıflar idaresi 1 
müdür memur ve müs- ı1 
tahdimini 

----
1034 34 Yekun 

Belediye, ucuz evler mahalle
si teşkil etmek üzere te 
mellük ettiği yol, meydan yeşil 
saha, park, karakol mektep, 
çarıı ve spor yerleri için lazım 
olan kısımları tefrikten ve par
selasyon muamelesini ifadan 
sonra arsalaran mevki ve şeref· 
lerine göre yalnız me!lkeo ya
pılmak üzere taliplerine satmı
ya mezun olacaktır. Satışın u · 
mum bedeli, bu mahalle saha
sının iıtimlik belediye pl:in ve 
parselasyon masraflars yekunu· 
nu tecavüz edemiyecektir. Be
lediyeler, bu mahallede yapıla· 
cak aydınlık, kaldırım ve su te 
sisatı gibi umumt vazifesi dahi· 
linde bulunan işlerin mucip ol
duğu masrafları arsa satış be
delime ithal etmiyecektir. 

C. H. P. Basım evi 
Her Nevi Baskı, 

......... Abone ıeraiti ........ . 
i Ydhğı her yer ıçıa 6 lira. i 
ı Altı aylıf ı 3 liradır. • 

3 aylatı 150 kuruştur. ! 
idare yeri: Aydınd• C . H. i 

P. Buımevi. i 
ı 

rueteye ait yazılar için : 
yuı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
lar için idare müdürlütün,. ; 
onüraca..t ~dilmelidir. ! 

···· ··• 4°•••• .................. .... •••••••• ... . ... 

imtiyaz ıahlM ve Umuml Neplyat , 
MlldGrü : Etem Menrlru 

Baaıldıılı yer 
C H P 8a11mevl 

Taliplerden istenilen 
taahhütler 

Selihiyetli daireler tarafından 
en ucuz ıeraitiue göre tanzim 
olunup belediyelerce kendilerine 
verilecek ev tiplerine uygun 
olarak taliplerin alacakları+' ar· 
salar üzerinde meskenlerini yap 
mağı taahhüt etmeleri şart oJa
cakbr. 

Cilt işleri 
Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba
amıza baş vurmalıdır/ar .. 


