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Milletimizin birlik kudreti, çok kuvvetlidir .... --~~.....:..----~--~~--~------~~---
Vatandaş; Mebus secim inde 

' 
vereceğin reyle bu hakikatı 

bir kere daha bütün cihana isbat edeceksin ! 
Atatürk bütün dünyanın düı· 

· manlıiJna karşı koymak cesa
retini; milletin çok kuvvetli Ye 
çok ümit •erici olan birlik kud· 
retinden aldı ve ona dayanarak 
saltanat rejimini yıkb, yıllardan 
beri artan feyizlerini g8rdfti0-
müz cumhuriyet rejimini kurdu. 

Cumhuriyetin ne demek ol
duğunu uzun uzun tarif ve izah 
zamanını biz çoktan arkada 
bırakdık. Onu artık biltün bil· 
viyetile, b6tün gilzelliğile ve 
bUtU maddi cazibcsilc g6rüyo• 
ruz, tanıyoruz. 

Bugünden itibaren yurdun 
her tarafında başlıyacak olan 
mebus seçimi; bir milletin, gerek 
fert ve gerek cemiyet olarak 
~azh~r o!abileceği en değerli 
bır nımetın parlak bir tezabü· 
rndnr. 

Eıkl bir filoıof - zan eder· 
sem Gtistavlebon - " her millet 
layık olduğu idareye nail olur,.. 
Demiştir. 

Tarih vakalalarının tudik 
ettiği bu sözlerin isabetini; Tnrk 
melleti de cumhuriyet devrinde 
yeni rejimi candan benimseme
si ile bir kere daha iıbat etmiş 
oldu. 

Atatürkün dehasından hızalan 
Tiirk milleti; kendine Milli Şef 
olarak seçtiği lnönünün arkuın· 
da yeni bamle-lerle ileri atılmak· 
ta bir an bile tereddllt etmedi. 

Bu iki dehanın kumandası al· 
tında ıavaı meyeanlar1nda şanlı 
zaferler kazanan Türk milleti; 
on be~ senesini bitiren inkılip 
~evrinde de yine ayni önderlerin 
ıdaraleri ile en çetin ıiyaıet imti· 
hanlarından muzafferiyetle geç· 
ti. 

Atasını kaybettiği giin onun 
şaşıracağııu zannedenler; onun 
ıaınıaz bir isabetle Milli şefini 
•eçerek hiç duraklamadan yük· 
•elit yolunda devam ettiiini 
görerek f aıtılar. 
ra~~ •ıil ve tarihin eşsiz ya· 
. ıgı millet; bugün yeni bir 
•ıyaset . t'b 

ım ı anına giriyor. 
d Çok eminim ki bu imtihanda 
d~ baştan sonuna kadar· ken· 
••ini k ' 

Mı'll' urtaranın kurduğu ve 
1 ıef' · huıdu" ~nı~ idaresi baıında bu· 

lttlcr~ •nkılapçı partisinin nam
makı 1 etrafında reyini kullan-

a mu" ff V •land a ak olacaktır. 
cunıhuriye~ş; reyini kullanmakla 
bahşettiği b"atandaşlığınm sana 
ve bu hak•-•klunı istimal etmiş 
.. . ııtın ı h . 
iı vazifen· ana ta mil ettı-

ı· Bu işdc 
1

g~•Pnıış olacaksın ! 
1 

ve uyanık :\~keceğin hararet· 
hnı IJıat•ın . a; mukaddera-.. · '" ırad ı !'" Dıilli Şdi:l erine terk etti· 
g~kada,Iarına c . onun çabşma 

"en kayn .. Ycnı bir inanç ve 
agı olacaktır. 

Çalaloğlu 

TÜRK PARASI 
Hatay hükiimetinin resmi parası oldu 

Buna ait kanun layihası Hatay meclisinde 
alkışlarla kabul edildi 

Antakya 14 - Hatay millet 
meclisi Abdülgani Türkmenin 
batkanlığında taplanarak hükü
metin tekllf ettiği Hatayın res· 
mi parası olarak TOrk parasının 
kabulü hakkındaki kanunu itti· 
fakla ve alkışlerla lkabul etmiş· 
tir. Kanunun metni şudur: 

1 - Tilrk parası Hataym 
resmi parasıdır. 
2 - ltbu kanunun naşri ta

rihine kadar tarh ve tahakkuk 
ettirilmiş vergi, resim ve ceza
lar bu kanunun neşri tarihinden 
Türkiye merkez bankasınca ka
bul edilmiş kor üzerinde. 

3 - Umumi bütçenin tahak
kuk, varidat ve masraf cetve~ 
lindeki resimler üzerinde ikinci 
maddede yazılı ~artlar daire
sinde muamele yapıhr. 

4 - Suriye parası üzerinden 
verilen maaş, ücret, tayi~at ve 
ayniyat ve bilumum masraflar 
ayneo Türk parası üzerinden 
tediye edilir. 

5 - Umumi ve hususi vez· 
nelerde mevcut Suriye parası 
resmi kor üzerinden Tilrkiye 
merkez bankasına yatırılır. 

Kanunun diğer üç maddesi 
bu kanuna muhalif ahklm ic• 
rasına, ncırine ve tatbikına da· 
irdir. 

· Mebuslardan Doktor l~ .,. li;~ 
Ünal ve Doktor Vedi birer nu· 
tuk söylemişler, Maliye Vekili 
Cemal Baki ve Başvekil beya· 
natta bulunmuşlardır. 

Kanunun kabulü Hatayın her 
tarafında sevinçle karıılanmışhr. 

-== 
Cumhurreisimiz 

Ordu subayları için bir kabul 
• 

resmı yaptı 

Ç 
Ankara 14 - Reisicumhur ismet İnönü bu gün saat 17 de 

ankayada Riy;tseticumhur köşkünde Ankarada bulunan Ordu 
subayları için bir ~bul resmi tertip etmişlerdir. a.a. 

K aradenizde 
fırtına 

Vapurlar aktarma 
yapıyorlar 

Ankara, 14 - Karadeoizde 
devam eden Karayel fırtınası 
şimdi sükünet bulmuştur. Yolda 
bulunan Ankara vapuru ile İne· 
boluya yanaşamıyan Aksu va
puru yolculannı Sinop limanına 
aktarma etmektedirler. 

Denizlide 
IJk bahar at koşularına 

başlanıyor 
Haber aldığımıza göre De· 

nizli Halkevi ve güreş kulüp
leri menfaatioe olmak üzere 
Srayköyde bir, ilk bahar at 
boşuıu tertip edilmiştir. 

Koıulara 9 nisan pazar gü
nü batlanacaktır. 

1 ikinci müntehip 
• • 

seçımı - ·-
Bugün yurdun her tara

fında başlamışdır 

-·-
Ankara 14 - İkinci müote

seç:imine memleketin her tara
fında 15 mart 939 farşanba 

günü başlamış ve 21 mart 939 
salı günü bitmiş olacaktı-r. 

Yurdun her tarafmda intihap 
hazırlıklarına büyOk bir faaliyet, 
alaka ve neşe ile devam edil· 
mektedir. a.a. 

B. Hikmet gitti 
Dün akıam Muğladan şehri

mize gelmiş olan Maarif Veka
leti umumi müfettişlerinden 8. 
Hikmet bu sabah İzmire hare
ket etmiştir. 

SLOVAKLAR 
istiklallerini ilan ettiler. Yeni Slovak 

kabinesi teşekkül etti 
Bradiılava 14 - Hitlerle 

Hidson arasındaki konuşma 
saat 19 da tekrar baılamıf, 
saat 22 ye kadar devam et• 
ıniştir. Hidson tayyare ile Vi· 
yanaya ve oradan Bradislavaya 
ıelmiştir. 

Çeko-SloYak cumhurrciıi va· 
ziycti kurtarmak için !'OD bir 
tedbir olmak üzere ıiyaıl mıh· 
pusları serbeıt bırakmağll ka
rar vermiıtir. 

Hapjsten çıkan Slovak lider• 
lerinden birisi bir nutuk söyli
yerek Slovakyanın istiklllini 
yaran ilan edecetini söylemiıtir, 
Bu ıabab saat onda toplanan meb-

usan meclisi iç:timaında Baıvekil 
Karol Si del istif asını vermiı ve 
esbabını izah etmiştir. Titü Ber
lin görlişmeleri ilzerinde izahat 
vermit ve celse kısa bir mlld
det için tatil edilerek bDtQa 
mebuslara şu sual sorulmuştur, 

- "Mustakil bir Slovak dev• 
leti ister misiniz,. 

Bütün mebuslar İıtiklil lehine 
rey vermişlerdir, 

Cumhurreisi on bet gün sonra 
seçilecektir. 72 mebus hazır ol· 
duğu halde ittifakla Slovakya• 
nın istiklilini ilin etmiılerdir. 

Yeni Slovak kabinesi tqek
kUl etmiştir. 

• 
Tarih 

Kurumu Bellete
ninin 9 zuncu 
sayısı çıktı .. 

Ankara 14 - Türk Tarih 
Kurumu tarafından üç ayda bir 
neşredilen Belletenin dokuzun
cu mayıs sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda 1938 yılında Anadoluda 
yapılan kazılar hakkında izahat 
ile kurumun tarihi etüdleri var· 
dır. 

Belleteninin fiatı Türk öğreti· 
cilerinin ve bilhassa öj'retmen· 
lerin ucuzca tedarik edebilme· 
leri için 25 kuruıa indirilmiıtir. 
Ankarada Akba ve lstanbulda 
Üniversite kitap evlerinde sa-
tılmaktadır. a.a. 

Bugünkü hava 
durumu 

Yurdumuz Yunanistan ve İra~ 
üzerinden gelen alçak tazyikle-
rin tesiri altında olduğundan 
bugün havanın Trakya, Kocaeli, 
Ege Orta Anadolu ve Karade
nizin garp kısımlarında kapalı 

ve yağışlı, Orta Anadolunun 
şark kısımlariyle Doğu Anado
lunuo şimal kısımlarından çok 
bulutlu, diğer bölgelerde bulut
geçeceği ve ruzgirlarıo Kara· 
deniz kıyılarında şimalden, di-
ğer bölgelerde cenuptan kuv~ 
vetlice, Ege ve Marmara de
nizlerinde lödostan fırt1I1a şek
linde eseceği tahmin edilmek
tedir, 

Şap 
Hastalığı hakkın
daki broşür çıktı 
Şehrimiz veteriner mildürfi 

B. Liitfi Bilgen tarafından ha-
zırlanıp halkevimiz neşriyatı a• 
rasına alınan ( Şap hatalığı ve 
bayvanlanmızı koruma çareleri) 
adındak, broşör parti matbaa· 
sanca tabedilmiş bulunmaktadır. 

Broşürde hastalığın başlangıcı 
ve ilk anlarda alınacak tedbir· 
ler halk lisaniyle kaleme alın· 
mıştar. 

Brotör, Halkevimitce köyle
re hayvan sahiplerine ve halk· 
evlerine tevzi edi1meğe baılan
mıştar. 

Halkevinde 
kukla 

Halkevi salonunda Kemal Şak· 
rak ve arkadaıları tarafından 
gösterilecek kukla oyunlan pro• 
gramıd1r. 

1 - 15131939 çarşa~b.. saat 
16 da mektep tal~Lelerine (Es· 
ki mektepliler.) 

2 - 15i3/939 çarıanba fÜ• 

nü saat 20 de umuma ( Mira• 
yedi.) 

3 - 16/3/939 perşenbe gUnü 
saat 20 de umuma ( Kirıkadim 
orta oyunu ). 

Davetiye yoktur. Herkes da· 
vctlimiıdir. 
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Köyl 
-1-

Saltanat devrinde köy 
Y azen : Çataleğlu 

onu soyardı. Cumhuriyetin, Atatürk inkıla
bının ve Atatürk rejiminin bü
yüklüğünü, genişliğini ve engin
liğini iyice anhyabilmek için her 
şeyde olduğu gibi köy işinde de 
saltanat, meşrutiyet devirlerin
deki köyü göz önünde canlan .. 
dırmak gerektir. 

1 Mültezimin gönlünü edip sa· 

t 
var, geriye döner tahsildara 
veya zabtiyeye rastlardı. Daha 

1 onları l<öyün sınırından sela· 
1 metlemeden eşkiyaya çatardı. 

Bu gün bile köylerimizde he
nüz saltanat devrinin feci za
manını yaşamış olanlar pek 
çoktur. Onların bu sa tarları 
okurken canlanan hatıraları ile 
o karanlık sefalet devrini acı 

acı anacaklarına şüphem yok· 
tur. 

Sultanlar ile onların paşaları, 
vezirleri ve beylerine göre köy; 
memaliki şahanenin! yani padi
ŞJlbın çiftliği sayılan koca vata
nın ıurasına burasına serpişti

rilmiş birer gelir kayneğı idi. 
Köyler, padişaha ve onun 

adamlarına sefabatlerinde har
camak için para, tahtın uğruna 
ölmek için asker ocağına adam 
yetiştiren birer fabrikaydı. 

Köylü; çalıştığının bütün ha· 
sılanı padışah hazinesine verme· 
ğe, evlidlarının en yiğitlerini 

orduyu hümayuna! kurbanlık di· 
ye göndermiye mecbur kimseydi. 

O yurdun üzerinde can lve 
mal vermekten başka vazifesi 
ve hiç ıea çıkarmak hakkın ma· 
lik olmıyan bir esir, padişahın 
bir kulu idi. Padişah onun ma
lına, canınıa her şeyine sorgu
suz sahiplik ederdi. 

Her şeyi düşünmeğe mecbur 
olan ve hiç kimse tarafından dü
ıünülmesi lazımgelmeyen; köylü 
idi. 

Tahsildar onu soyar, zabtiye 
onu soyar, eşkiya onu soyar, 
köyağası ve kadı onu soyar 
velhasıl köylüden gayri herkes 

R 
ÇARŞAMBA 15/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket s'at ayarı, 

13.15 14 Riyaseti cumhur ban· 
dosu - Şef: İhsan Küçar. 1 -
Mozart - Türk marşı 2 - Le· 
reux - Göl kenarında bir ak
şam. (Obuna için fantezi. ) 3 -
A. Thomas - Raymond opera
sının uvurfürü 4 - Kalman -
Cambazhane prensesi operetin
den potpuri. 

18.30 Program 
18.35 Müzik - Pl. (Bir konser

to) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey

eti - Celal T okses ve arkadaş
ları) 

20.00 Ajans, meteoroloji ha-

Köydeki ağa, şehirdeki bazir
gan onun saflığından, cahilli· 
ğinden kendi paylarına bir sürü 
kir çıkarırlardı. 

Köyündeki imam, mahkeme
deki kadı onun sırtından geçi
nir, Ounu zayıfliği bahasına 
şişerlerdi. Katmerli enseleri, 
yağlı göbeklerile onun ölüsün· 
den, dirisinden, hastasından sa
ğından keselerine okkalı paylar 
indirirlerdi. 

Onun bütün vergilerine kar
şılık, ona bir ey veren olmaz· 
dı. Zaten böyle bir şey kimse· 
nin aklına gelmezdi, Hatta köy
lü bile kendisininde verdiğine 
karşılık bir de alma hakkı ol
duğunu bilmezdi. 

Onu okutan yoktu, ona doğ-
ru yolu gösteren yoktu. Adam 
öldürmekten on beş yıl ceza 
yiye.o bir köylü, hapishanede 
okuma yazma öğrenmiş. Birgün 
hapishaneyi ziyaret eden ceza 
reisine : 

- Ah reis bey demiş? Adam 
öldürmenin büyük bir ~günah 
olduğunu bilmiyordum. Burada 
okuyarak öğrendim. Ah ben ne 
etmişim? 

Zavallı cahil kövlü on beş 
yıl cezasına değil de bilgisizli
ğine yanmış! Sıtma, firengi ve 
daha bir sürü hastalık iliklerini, 
kemiklerini kemirir. Onları sa
pır, sapır öldürür, kimse dönüp 
de bakmazdı bile. Biçare köyiü 
her hastalığını nüsha ile, üfürük 
ile önlemeğe çalışır :velhasıl 
kendi kendine doğar, yaşar ve 
ölürdü. 

o 
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği Çal.ıınlar: 

Cevdet çağla, Fahire Fersao, 
Refik F ersan. 

Okuyanlar: Mustafa Ç~ğlar, 
Safiye Tokay. 

1 - Refik Fersan - Şattıara• 
ban peşrevi. 2 - Faize - Badei 
vuslat içilsin. 3 - Kazım Uz -
Gam seni terk eylemezse. 4 -
Şemseddin Ziya - Ey gonca açıl 
5 - Bimcn Şen - Gül olsam. 
7 - Cevdet Çağla - Taksim. 

7 - Refik F ersan - Yaktı ci-
. haJı ateşin. 8 - Ali Galip -
Her lahza seni. 9 - Şemseddin 
Ziya - Olalı ben sana bend. 
10 - Refik F ersan - Oyun ba-
vası. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Güzel sanat

lar. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo-nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar. 
21.30 Temsil ( Yurdum, her 

şey için!. ) Ya zan: T ey men Ce
mil Akıncı. 

22.00 Müzik ( Küçük orkes-

AYDIN 

Mizah : 

"F.k d . ı ret,, e aır .. 
Her halde duymıyan kalmadı. 

Bizim kalecinin, gol yememek
telı i şansı, kendisini piyangoda 
da gösterdi. Gol yememesi ger· 
çi şansından değil maharetin· 
dendi amma, 5000 lira işi her 
halde meharet değil, burnunun 
doğrusuna bir şans .. 

Çünkü helalihoş olsun tayya
re piyangosuna ahdi acizleri de 
aldığı maaştan mühim bir kısım 
ayırdı~ı halde, odense (her hal
de şansın mübarekliğinden ola
cak) bir defa olsun kuvvetli bir 
!canat darbesi yemedi. 

Hüsnü bey amcam1z da bilir· 
ya, ömürünün hayli zamanını 

ayın 12 terinde, onun küçücük 
kara tahtasının önünôe h:ırcı· 
yanlardan biri de bendim .. Ol
mayınca olmuyor işte .. 

Rüyaları bir tarafa bırakın, 
piyango numaralarını yazan ga-
zeteleri ( acaba gözümden kaç
tı mı ) diye tekra" ve mühim 
bir zaman ·sarf edenlerin ara
sında da bulunurdum. Gazeteyi 
okumak, tekrar etmek yetmi· 
yormuş gibi, yine sağlam bir 
ümitle listeyi beklerdim. 

Fikrete tayyareden böyle a
ğır bir bomba düştiiğü haberi-
ni verdikleri zaman, soluğu hu
susi muhasebede aldıoı. Maksa· 
dım ~ol yemekte hiç mahare
ti olmıyan kalecimizin bomba 
yemek hususundaki ~üzel zaval
lılığnı tebrik etmekdi. 

Hususi muhasebede kalem ar
kadaşları onu konuşurken, Fik-
retten eser yoktu. Anladım ki 
tikler için gittiği İzmirden he-

iz nclmemiş .. 
Nihayet onu dün ~örmel< na

sip oldu .. Baktım.. Konuştum .. 
Gene eski Fikret.. Hiç oralı bi
le değil .. Bomba onu sersemlet
memiş, . 

Sordum: 
- E .. Aziz kaleci. .. Gol ye

memek mi senin için daha tat
lı; bomba yemekmi ? 
Düşünmeden cevap verdi ; 
- Zan ederim, yine gol ye· 

memek bundan tatlı ! 
Ne ıyapalım ... Kalecimize böy

, le demek düşer.. Maddenin şe-
refe tercihini kabul e\miyor. 

Onunla daha fazla görüşe· 
medim. Yanında bulunan bir 
arkadaşının " zenginin malı zü
ğürdün çenesini yoruyor ,, de
mesinden korkarak ayrıldım .. 
Ve kendi kendime ona 
şu temennilerde bulunarak yo· 
luma devam ettim: 

1 - Ey fikret.. Aklın varsa 
iki avucnu sık.. Sızanı yala .. 

2 - Yanına fazalca sokulmak 
istiyenlerden kaçma, fakat olur 
olmaza da kulak asma .. 

3 - Tanıdığım o siyah meşin 
cüzdanına, ne olur ne olmaz, 
pek basma .. 

4 - Haydan geldiğini bil! 
faknt havaya gitmesini isteme .. 

Sonra döndüm kendime : 
1 - Ey Çiğdem sende al

lahtan ümidini kesme .. 
Çiğdem 

tra • Şef: Necip Askın ) 1 -
Löhr - Tempo • Galop. 2 -
Johann Strauss - Sabah hava-
disleri ( Vals ). 3 - Toman -
Viyana hülvaları ( Vals ). 4 -
Kalman - Kontes Mariça ope
retinden - Hotpuri. S - Zan-
der - Bolka. 6 - Löhr - Dü
ğün marşı. 

23.00 Müzik (Cazband • Pl.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

SA \'l ı 479 

iZ A 
Yardım 

ve 
Teşekkülleri, dünün 

bu günün maarifi 

Cumhuriyet hükumeti, maarif 
hayatımızda bir düzen yarata .. 
lıdan beri yeni neslin yetişme 
yolundaki başkalığı gözlerden 
kaçmamaktadır. 

İlk ve basit devirlerimizden 
bugüne geçiş ve garp zevayesi 
içine giriş, yalnız lisanda te
mizlik ilimde Realite giyinişte 

başkalıkla değil, ayni zamanda 
talebenin ahlak ve cemiyet kai
delerine tatbikı ile imkan hasıl 
eden bir mesele oldu. 

Bu imkan hasıl etme keyfiye
ti ise, sade manasile ne bir 
bütçenin tevsii ne de sıkı bir 
kontro!un ihdası ile meyda,na 
gelmedi, ur:nn y ıllar kökleşip 
kalan kötü itiyatlann yenj maarif 
büzmesi karşısında zamn\a ve 
hem de ağır ağır yok edilme
sile ortaya konuldu. 

Bu münasebetle cumhuriyetin 
yeni maarifi, mekteplerimizi bir 
ilim yatağı olmaktan çok, cemi
yetin ve cemiyet hayatının !ik· 
tizalarını cami bir miiessese ha
line ifrağı gözönüne alarak işe 
girişti. 

Talebeyi mahmul bir bilgi 
nümunesi yapmaktansa onu ce
miyetin mefküreci ve ahlakçı 
bir unsuru haline aetirmek, onu , 
beşer hayatının muvaffak olma 
sırrı yolundeki kabına sığdırmak 
bugün dünya maarifçilerinin de 
ittifakla kabul ettiği bir fikir 
olmaktadır. 

Bu gün 'ilk mekteplerimizin 
ilk sınıflarından tutunuz da, lise 
lerimizin son sınıfl arına kadar, 
hakiki hayattan alınan pek çok 
içt;mai teşekküller küçü mikyas· 
ta olmak üzere yer bulmakta
dır. 

( Talebe yardım kolu) (okul 
kooperatifi) (Kızılay gençlik der
neği) ( Tasarruf kumbarası ) 
( Konferans ve müsamere kolu) 
( mekteplerler muhabere) gibi 
bir çok teşekküller, bugün · 
kü nesli, hayata çok çabuk in· 
tibak ettiren sebepler sayılmak
tadır. 

Dünün ilk mektep mezuniyle 
bu günün ilk mektep mezunu 
arasında, hayatı göriiş ve alış 
noktasından bu teşekkülerio 

tesiri açıktır. 
Dünün ilk mektep mezunu, 

sudan karaya çıkarılan bir ba
lık gibi bir çok malumatla do· 
lup taşan ve fakat kendisine, 
onları hayata tatbik imkanı 
vermiyen• bir kafa sahibi iken 
bu günün ilk mektep mezunu 
mektepten edindiğini, hayatın 

hangi köşesine tatbik edeceğini 
bilen ve o temyiz kudretine ma'" 
lik edilerek cemiyete bırakılan 
bir unsurdur. 

Mekteplerimizdeki ( Kızılay 
gençlik derneği ) son zaman· 
larda uekalet tarafından orga
niıe edilmekle diğer teşekkülle
re mızaran daha başka bir hu
susiyet arzetmektedir. 

Bu teşekkül, yardılaşma esa
sına dayanan cemiyet hayatına 
talebenin daha çok küçük yaş .. 
ta intibakma ve içtimai hayatın 
büyük mikyastaki yardım mü-

Enver Demiray 

esseselerine, bir bağlılık taşıma· 
sına ahlaki bir müeyyide olmak· 
tadır. 

İlk okullarımızda başlıyan ve 
itibari bir kıymete sahip olan 
bu dernek, orta okullarımızda 
daha başka bir keyfiyet arzet· 
mekle; faaliyetten kalması tale
be için adeta mektebin bir nok· 
sanı telakki edilmektedir. 
Başka bir tabir ile deyebili

riz ki. bugünün cumhariyet tale· 
besi, bu nevi içtimai teşekkül· 
leri olupta faaliyet sahasında 
müsmir olamıyao okulları adeta 
yadırgamaktadır. 

Bu da bize gösteriyor ki artık 
bu işler bugünkü orta okulları
mızın gençleri için şuurla ted· 
vinine ihtiyaç hissettiren mese
leler arasında mevki 'almaktadır. 

Ve gene şurasını ~uvvetle 
biliyor ve bildirmek istiyorum ki 
orta okullarımızda ve liseleri· 
mizde, bu nevi teşekküllerde, 
faal aza olarak çalışmak aşkile 
talebe arasında ihtilaf bile çık
maktadır. 

Cumhuriyet maarifi, klasik 
tedris usulünün boğucu havası· 
na, bünyesi, ahlaki ve içtimai 
olan bir ışık büzmesi aksettir· 
mekl~, garp maarif ~erbiyesinin 
katagorisine girebilmiş ve yıl· 
lardır üzerinde mütereddit kalınan 
problemleri çözmüş ve anlat
mış oldu. 

Hatta bugünkü maarif haya· 
bmız bu nevi teşekküllerle ta
lebeyi adeta naturalizmin ve 
realizmin mütaliacısı haline ko· 
ya bildi. 

Dünün ve bagünün maarifi 
kısaca tahlil edilirse, biri veh· 
min ve hayalin diğeri aslın ve 
hakikatin gayri kabil telif iki 
cephesidir .. 

İnsanlar yaratılışları itibarile 
iki nevi yaşamanın tesirinde· 
dirler. Bu yaşamalarden biri 
( idefiks ) olan bir yaşamadır ki 
şuurları, dolap kuyusuna koşul· 
muş bir atın muayyen bir sa· 
hada dönüp durmasını andırır· 
Diğeride işlek ve her şeye 

yakın bir fikir alemidir ki her 
şeyi ihata kabiliyetini haizdir. 

İşte bizim ilk zaman maarifi• 
mizle bu günkü maarifimiz .. 

Binaenaleyh bugünkü taleb~ 
bugünkü irfan şartlarının eser• 
olarak, cemiyette yer aldığı za .. 
man, borçlu kalacağı ilk şeY 
yeni maarifin okullarımıza ha .. 
kiki hayattan bir çok küçil~ 
parçalar sokmuş olması olacak"' 
tır . 

Gözae ve ifadede ehemmiyet 
göstermiyen okul teşekkülleri, 
son yılların faaliyeti olması i~~l 
bariyle yalnız talebenin degı 

mektep ve maarif idaresioi0 

içinden ve yakınından alakasııııı 
muhtaç bir mevzudur. 

Bize kitapların siyah satırlar• .. 
nın ilminden çok, hayatın objt:1'' 
tif nümune ve tecrübeleri lazırıı" 
dır. Rusonuo telakkisiyle " Ço" 
cuklarımızı bir şey yapmıyalı~: 
Fakat onları bir çok şey olabı 
meğe hazırlayalım!., 

.. 



.. 
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Cadde tamirlerinde 
Sokaklara yalnız tel 

germek tehlikeli oluyor 
Bezı köylerimizde tamir edil

mekte olan sokak ve umumi 

yollara, geçilmemesine işaret ol
mak üzere ince ve fakat sağlam 
teller gerildiği ve bu yüzden 
bisiklet ve motosikletle gelip 
geçenlerin çarparak yüz göz, 
ve boyunlarını kestikleri görül· 
mekte ve haber vrilmektedir. 

Bu nevi teblikelre meydan 
vermemek için tamirata nezaret 
eneler)e onu idare edenlerin 
tedbir alması, gerilen tellere 
kağıt veya bez bağlayıp salla· 
maları geceleri de fener asma· 
Jarı halkımızın dilekleriodendir. 

Üç aya mahkum 
Çineoin hacı Lebbeleni köyün

den olan Halil kızı Huriyeyi 
evinde alıkoyarak kirletmekten 
suçlu gene Çinenin Ömerler kö
yünden Mehmed Kocataş Ağır 

cezadaki son duruşmasında üç 
a~ hapse mahkum olmuştur, 

lıan 
Aydın Vilayet Daimi 

Encümeninden : 
Açık eksiltmeye konulan 939 

lira 54 kuruş keşif bedelli Ka
rapınar Koçarlı yolunun 6+ 862-
7 +} 85 kilometreleri aras1nda 
yapılacak kaldırım inşaatına ve-

rilen pey haddi layık görülmedi
ğinden eksiltme müddeti on gün 
uzatılmıştır. ı 

Eksiltme 23/3/939 perşenbe 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif metraj ve 
ıartname naha müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkt teminat 74 lira 16 
kuruştur. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacaklan ehliyet ve-
sikası muvakkat teminatları ve 
ticaret odası vesikalarile birlik-

te yukarda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümenine gel-
meleri ilan olunur. 1201 

---· ------~~------------

lıan 
Aydın Vilayeti Daimi 

Encümeninden : 
979 lira 20 kuruş keşif bedel

li Çine - Muğla yolunun 64+ 000 
-64+ 600 inci kilometreleri a
rasında yapılacak kaldırım in
şaatına talip çıkmadığından ek-

siltme müddeti on gün uzatılmış
tır. 

.. Eksiltme 23/3/939 perşenbe 
gunn 1 . A d . • saat 5 de vılayet aımı encu 

8 
meninde yapılacaktır. 

Şart u işe ait keşif metraj ve 
de n.~llleler Nafıa müdürlüğüo

ioruıeb ·ı· M ı ır. 

kur UvaL:kat teminat 73 lira 44 
uştur. 

fstelcn . . . 
bu iş .. 1 erın Aydın vılayetınden 
s·k •çın alacakları ehliyet ve-

ı alariyl b. l.k 
zıh .. e ır ı e yukarda ya-
encijgun ~e saatte vilayet daimi 
nu nıenıne gelmeleri ilan olu-r. 

1200 

Aydın icra 
memurluğundan 

939/39 
Alacaklı: Aydın evkaf dairesi. 
Borçlu : Koçarlı nahiyesinin 

Satılar köyünden kuş oğlu ka-
ra hafız. 

Satılan gaprimenkul: Tapunun 
nisan 929 tarih ve 5 numarasın· 
da kayıtlı cin, cin köyü kadı 
oğlu kovanlığında 9190 metre 
murabbaİnda ve tapuca 86 sak 
ve hilen içinde 73 adet mahsul 
veren ve 12 adet delice zeytin 
ağacı mevcut zeytinliğin tamamı 
satılıktır. 

Hududu: Şarkan ve şimalen 
cihanzade hacı Mehmet, cenuben 
Vesile garben vakıf zeytinlikle
ri iJe çevrili. 

Kıymeti: Bu zeytinliğin tama· 
mı. 170 lira kıymetlidir. 

Satışın yaplııcağı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 25/4/939 
tarihinde salı günü saat 15 te 
temda arttırmasının 10/5/939 
tarihinde çarşamba günü ayni 
saatte yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artır 
ma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 939/39 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan faz-
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939 / 39 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak icio 
yukarda yazılı kıymetın 0 0 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbi!eleriyle birlikte memu
riyctimize bildit meleri icap e-
der. Aksi balde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arhr
ma ya iştirak edenler artırma 
•artnamesiei okumuş ve lüzum
lu malümat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa hağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
.\ncak artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
b~şini buJ,!llaz veya satış istiye
nın alacagıoa ruchanı olan di
ğer alacakhlar "[bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
!atış talebi 2280 sayılı kanuna 
tabi olunur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
ııara k ke~disinden evvel en yük-

AYDIN 

Aydın vakıflar ida
resinden 

(Şeker oğlu hacı ismaiJ) vak· 
fına ait Aydının cuma mahalle .. 

sinde pınar başı caddesinde 351 
lira kıymetli ada 220 pafta 45 
6 parsel numaralı 234 metre 
murabbaı arsa. Hanyalı oğlu 
vakfrndan orta .mahallesinde 101 
lira 25 kuruş kıy~etli 53 ada• 

• • • • • • • • • • 
[• 

8 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ v 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehanemi Nazilli kaprüıO karşııınClaki tapucu 

Süleymanın haneıine naklettim. 

h:ıstalarını her gün ıaat yed.iden sekize kadar Ye 
öğleden sonr saat ilçten altıya kadar kal>w eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedaviıi olan Pinomo• 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

33 pafta ve 6 parsel numaralı 
135 metre murabbaı arsa. ;ı,;. Ça
kırlar kuyusu vakfından~Aydı· 
nın arık başı mevkiintle 100 
lira kıyme~i kütük 1606 pafta ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
25 ve 33 parselde bayıtlı 9795 

~e;,.~~becı.~1.:".e•,,;e;.,~.·~,~.~··•A • • • • ., 

~!dlrı Aılıııiııltıı~ıiıı~ı~ılı ılıılı ~ıtı·ıiJı~ 
metre murabbaı bağ bozu~unun 
mülkiyeti satılacaktır, Yedi ey-

lül caddesinde mubterik mülga 

peştema!cı tekkesinin halihazır l .m 

= Süleyman Gezer- Osman Sezginer 
1 'ti.:'! 

vaziyetiyle ve yıllık 24 lira he- Gazete Kitap Evi 
sabiyle depo olarak kullanılmak 
üzere 31/5/939 kadar icarı a
tırmaya konuldu. 

İh aleleri 25/3/939 cumartesi 
günü saat 10 da Aydın vakıf-
lar idaresinde yapılacaktır. Ta
liplerle fazla ~aliimat almak 

isteyenlerin muhammen bedel 
üzerinden % yedi buçuk nisbe· 

tinde muvakkat teminatlariyle 
birlikte vakıflar idaresine müra· 

(~ Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Ayiiin 
~ Palas oteli albna nakledilmiştir. 

_ İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
~ ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir,. bulunm~y.•n 

kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bır hafta ~
- de getirtilerek miışterilerine takdim etmeği üzerine ah~. Qe· 

şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yerı. 
@ ım 

caatları. 

1188 10 12 15 18 
--..;;;;;;;;;;;;;;;--.-----------------;;o;;;;;;;;;---.-- --
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 

ilin 
1 Aydın Belediye 
' 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetinde 

bulunan Pınarbaşındaki pınar

bahçesi namile maruf bahçe ile 
pınarbaşı üstündeki gülbabçe 
namile maruf bahçenin üçer se· 

nelik icarları açık artırmaya 

icar be ·!elinin yüzde yet.fi buçu· 
ğu tutarında muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte ':J.6 Mart 
1939 perıenbe günü ıaat 16.30 
da belediye daimi enclimeniae 
muracaatları ilin olunurf 

müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
konulmuştur. 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil senelik 
oluuur. (133) 2 - Pınarbahçesinin 

Bir garyrı menkul yukarda muhammen icar bedeli 40 lira 
gösterilen 25/4/939 tarihinde ve Gülbahçenin 30 liradır. 
Aydın icra memurluğu odasında 3 - İsteklilerin şartnameleri 
ışbu ilan ve gösterilen artırma görmek üzere yazı işleri müdür-
.şartnamesi dairesinde satılacağı lüğüne, artırmaya iştirak etmek 
ilan olunur. 1199 üzere üç senelik muhammen 

(1154) 5 10 15 

r· .. ·-· Abone ıeraiti -ı 
: Yıllıtı her yer için 6 llfa. ı 
f Altı aylıtı 3 liradır. 
i idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımeri. . 1 
i pzeteye alt yaıılar için f 
l yaı:ı işleri müdürlütüne, ilin- f 
i lar için idare müdürlOfOne i 
i "DÜracaat edilmelidir. i · .. ········-·-· ..... - .... -.................. _ 
lnıtiya:ı •nhlbl ve Umumt Netriyat 

Müdürll : Etem Mendre. 
e .. ıldıiı yer 

C H P Bıuıımevl 

• . ~-•~:rt!Wnıı!lh~.lıcaQıı ılllllıı•ılı1lDl!ııılllll ~ılıılllıı ııillııalilJ•••am••~--•-.. 

· Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

s 
~ s 
1 • • • .. 
s s 
1 s • s 
1 • .. • 

11"~ ı , ··, ~9f!IPl!f.i11Uf:'t;l'i!'i''"ı'r:ı, Gl'1'"'1rııtıı'ı•" .. ı lJlllll"''• · ..... ı .. ~ 
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HUSUST MUHASEBE M0D0RL0G0NDEN: 
936 HDt1iııde Ayduı ıııerkoıindt yapalaa ara.ıi tahririnde tahrir konüayonwıc• tosbit edilen araziye müteallik olup kanuni ikametgihlarilo nun~aak 

teblltat yapdabUecak kh111oleri belli olmıyu mllkelleflue ait ihtarnameler apğıya çıkarılmıtbr. 
2901 ıuımarah kaıauııua 8 inci maddcaUe bu k~11a11u iı4'b ~d~n ikin,\ t•limatıı"meıaiq 7 mci maclclui mucibiuc.c keyfiyet teblii makamına kaim olmak 

lber• Ub 0Ja11ur. 

Sıra No. 

321 . 
322 
32S 
324 
325 
S26 
327 
328 
829 
330 
331 
332 
333 
534 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
542 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
sso 

. 351 
352 
SS3 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
560 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
571 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

• cfOO 

Tahrir 
No. 

120 
122 
124 
125 
134 
135 
136 
142 
148 
149 
151 
152 
153 
1ss 
158 
166 
168 
170 
175 
181 
182 
187 
193 
194 
198 
202 
204 
205 
208 
779 

1425 
1426 
1430 
1452 
1462 
1496 
1SO'l 
1510 
1518 
1520 
425 
425 

1216 
1220 
1232 
1248 
1265 
1268 
1284 
1292 
1293 

7 
10 

1011 
1019 
1021 
1025 
1044 
1049 
1063 
1066 
1073 
1097 
1115 
1119 
1120 
1142 
1159 
1161 
1169 
1182 
1192 
1194 
1209 
1634 
1640 
1644 
1669 
1672 
1685 

Cinai Hekw 

Ana 

" 
tt 

il 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" .. 
.. .. 
.. 
" 
" .. 
" .. 
.. 

" 
" Bai 

Tarla 
Z.,- A. ı 

Tarla 

" 2 
" 4 
.. 6 
• 4 
" 1 
Jt 3 

Tarla 
Bahçe 
~· A. ı 

" 1 
" 2 
tt 8 
" 2 
.. 12 
il 1 
" 2 
., 2 

Bağ 

.. 
Zeytha 1 
Tv<a. MJtt.m ı a 
Zeytin 4 

" 3 
" 2 
" 5 
H 8 
,. 4 

" 3 
" 1 

l arl.i, &ey liD t 

Zeytia 1 . 

" 7 
" 3 
" 2 
" 3 
it 2 
" 10 

Tarla 
Ze•tiD 3 

,, 13 
ft l 
tt 4 
,. 10 
il 3 

Tula 1 
Zeytin l 

Kıymeti Verpl 
Ar. Metre. Lira K. Ura K. --- ---_ __...,_ - _..,..._ 

l 
1 
1 

1 
2 
1 
t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 

1 
2 
4 

50 
6S 
00 
39 
2 

1 
1 
1 

1 
39 
26 

1 

2 

3 

76 
90 

52 
1 
7 

2 
2 
1 
1 

15 

2 
1 

1 

3 
98 
1 
5 

1 
3 
1 
4 

2 
90 

98 
15 
29 
8 

36 
98 
83 

1 
56 
33 
33 
28 
65 
16 
57 
68 
1 

93 
11 
97 
93 
93 
11 
33 
36 

25 

50 
24 
so 

25 

25 
so 
00 
50 

25 
50 
50 

0000 

50 

25 

25 

50 

50 

25 

25 

20 40 
41 80 
10 00 
9 80 

28 75 
45 80 
27 00 
27 20 
19 60 
45 75 
17 00 
17 17 
26 52 
26 60 
26 60 
2S 60 
26 00 
12 00 
19 95 

126 00 
20 00 
38 60 
22 20 
19 40 
52 74 
12 09 
14 43 
23 30 
87 20 
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5 00 
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15 00 
39 00 
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10 00 
40 00 
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10 00 
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67 50 
s 00 

52 00 
16 00 
10 50 
10 00 
24 00 
50 ()() 
25 00 
20 00 
s 00 

15 00 
5 00 

36 00 
15 00 
10 00 
20 00 
10 ()() 
51 00 
12 25 
16 ()() 
80 00 
2 50 

10 00 
24 00 
8 00 

26 00 
2 20 

10 
21 
05 
05 
14 
23 
13 
14 
10 
23 
09 
09 
13 
13 
13 
13 
13 
06 
10 
63 
10 
19 
11 
10 
26 
06 
07 
12 
44 
37 
32 
s 

19 
30 
12 
24 
30 
20 
05 
15 
39 
78 
18 
05 
10 
40 
10 
60 
05 
10 
10 

1 14 
68 
05 
52 
16 
10 
10 
24 
50 
25 
20 
05 
15 
5 

36 
ıs 

10 
20 
10 
51 
12 
16 
80 
02 
10 
24 
08 
26 
02 

Mahallesi 

Köprülii 

" 
" 
it 

it 

" 
" 
" ,, 
it 

il 

il 

il 

" 
il 

" 

it 

it 

tt 

il 

" 
" 
tt 

" 

" Meaudiye 
il 

,, 

" 
il 

Veysipaşa 

Meıudiye 

it 

Orta 
Güzelhiıar 
Mesudiye 

il 

Cumhuriyet 
ti 

Mesudiye 
Köprülü 

ti 

Hasan ef. 
Meaudiyc 

ti 

Kemer 
Mesudiye 

" 
Güzel hisar 
Mesudiye 

" 
" 
" 

Veysipaşa 

Güzelhisar 
Mesudiye 
Kurtuluş 

Mesudiye 
Orta 
Mesudiye 
Güzelhisar 
Mesudiye 
Köprülü 
Güzel hisar 
Mesudiye 

it 

" Köprülü 
Mesudiye 
Kemer 

" Cumhuriyet 
Güzelhisar 
Mesudiye 
Orta 

Mükellefin ismi 

Osman 
Mehmet 
Adile 
Mehmet 
Abdülkadir 
Esma 
Havva 
Hasan karısı Fatma 
Hahz Arif ve Mehmet 
Zehra 
Hüseyin 
Mustafa 
Kübra 

" Ahmet 
Halil, Emine, Hatice 
Ali ve Ahmet 
Şerifali karısı Naciye 
Feride 

" Fatma 
Ali 
Sıddıka, Hatice, Ayıo 
Emine ve dudu 
İmam oğlu Mehmet 
Hasan 
Dudu 
Hasan 
Mustafa 
Saltı k. Hafize 
Denişmen o· Süleyman k. Fatma 
Dayı o. İbrahim karısı Fatma 
Deıtiman o. Süleyman k. Fatma 
Hacı Mehmet k. Zeliha 
Hacı Ali baba k. Naciye 
Mehmet usta k. Faika 
Hamamcı Mustafa o. Mehmet • 
Semerci Tahir k. Fatma 
Tacir o. Durmuş k. Hafize 
Davaslı Hafize ve lbrabim 
Çakır Mehmet k. Fatma 

" it ~ 

Osman K. Aliye, Osman; Zeki; Mehmed 
Detlal Os.K. Ayşe; Osman, Zeki,Mebmed 
Halil lbrahım karısı Sefiye 
Hahz Ali, Ahmed, Mehmed, Muhsin 
Hacı Ali O. Mehmed karısı Fatma 
Hacı Ahmed K. Esma 
Daü O. Halil İbrahim karısı Hanife 
Yağcı Mustafa ça. kızları Haticc;Saliha 
Hasan Hüseyin O. Mehmcd 
Fatma Artın 
Arap Ahmed 
Hacı Ömer oğlu Mustafa 
Tcskereci o. Hasan karısı Fatma 
Kahveci Mevlüt karısı Gülsüm 
Hacı Hüseyin karısı Fatma 
Kırlı Ali O. Mehmed K. Fatma 
Kunduracı lsmatl karısı Fatma 
Hacı Veli efendi karısı Ayşe 
Mehmed Kamil oğlu Memiş 
Seyrek basan o. İbrahim K. Hatice 
Mustafa karısı Fatma o. Nuri ve Sabri 
Tabak Kara mehmed karısı Fatma 
Mustafa oğlu Mehmed 
Ankaralı o. Mehmed karısı Fatma 
Terzi Mustafa K. Feride 
Abdullah o. Raşit ve Hamide 
Döşemeci Ali çavuş karısı Emir Ayşe 
Hacı Mebmed K. Safiye 
Hacı vakıf zade Ahmed; Fatma 
Süleyman oğlu Mebmed 
Hafız Ali; Mehmed; Ahmed 
Mebmed oglu lbrabiBJ 
Kundakçı Mehmed K. Ayşe, Fatma 
Kundakçı Mehmed K. Fatma 
Burdurlu Hoca karısı Naime 
Reşit K. Fatma 
Salih O. Mehmed ve O. Ali 
Osman o. Ahmed karıaı Gülsüm 

DEVAMI YARIN 

Cilt V~k 
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9 

11 
12 
21 
22 
24 
30 
36 
37 
39 
40 
41 
43 
46 
54 
56 
58 
63 
69 
70 
75 
81 
82 
85 
89 
91 
92 
95 
39/83 
47/S 
6 

10 
31 
40 
74 
80 
87 
95 
97 
34/44 
34/44 
4511 
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ıs 

31 
47 
50 
66 
74 
75 
3117 
10 
43/2 
10 
12 
16 
33 
38 
50 
33 
60 
83 
44/3 
7 
8 

30 
47 
49 
56 
68 
78 
80 
94 
49/S 
11 
15 
40 
43 
56 
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