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Çünki Vereceğin Reyle Milletin Siyasi Kudretini Kuracaksın 
Milli Birlik 

VE 
tesanüt ahlakımız 

Asaf Gökbel 

Yeni Türkiye. Birbirine ina• 
nan, birbirine güvenen mes'ut 
insanlar iilkesidir. Balünmez, 
parçalanmaz granit bir kaya 
bOtDnUiğil, ve beybetile temsil 
ettiğimiz milli varlık, blitün bir 
husumet dünyasınan saldınfı 
kartııında, yok olmak tehlikesi· 
ne dilşen milletimizi ancak bu 
ıayede feliketten kurtarmtfhr. 
Harp meydanlarında çelik bir 
kalkan gibi dilpan süngüsilne 
gafıilnil siper eden Türk mille
ti, milli birlik ve tesanüt abla· 
kının en ileri cemiyetlere bas 
tezahürleriyle asrı yıla sığdıran 
batanlar ve muvaffakiyctler 
elde clmit bulunmaktadır. 

Millet ve memleket işlerinde 
birbirimize sarılarak, birbirimize 
dayanarak ve birbirimize inana· 
rak tek bir kalp ve tek bir vü
cut gibi yürilmesini ve zorluk
ları yenmesini bildiğimiz kadar 
ıınıf, zümre ve cemaat ayrılığı 
gibi milli kudreti içinden yıkan 
hastalıklara kartı bünyemizde 
muafiyet, sağdan ve soldan ge· 
lece~ ileri ve geri ceryanlara, 
tebhkcli esintilere karı• sinirle· 
rimizde mukavemet vardır. 

Disiplinli hürriyet nizamının, 
tek başına hareketlerimizde ol· 
duğu gibi toplu ve teıkilitlı 
Yaıama ihtiyacımızın ahengini 
tanzim eden en kuvvetli bir 
unsur olduğuna bütün milletçe 
ve hep beraber inanmıf bulun· 
nıaktayız. 

b Bu itibarladır (ki; dünyanın 
Üyilk bir huzursuzluk ve ka-

rar.:'ızlak içinde çalkalanıp dur· 
~uau fU yalıarda bir çok millet· 
er kendi aralannda çıkan nifak 

".e tcıanütaüzliik sebebiyle de
rın bir iztirap içinde kıvranır, 
Yabancı propağandası ve yaban· 
cı tel'-·ınle . t . il . d" " rın eaır e yıne un· 
~::•k baık.a bir köşesinde kar· 
f•rlc •rdeıı boğazlamağa sava
d en şuurlu bir vahdet halin· 
ısi~i:c Cumhuriyet Halk Parti· 
la11, P;~ııaipleri etrafında top
rabc~lik urk milleti birlik ve be· 
tcnıiı h duygularının yarattığı 
•ağla1tl ~va . içinde istikbalinin 
göro:ıcktc~~ınat ve ıarantisini 

BÜ ır. 

Ylik · hının y .M
1 

ıllct Meclisi intiha-
cru en . k ••nd• . mesı ararı karşı· 

- •1 • \'c ıkincı· ·· t b" · ·~ nın b w mun e ıp seçı· 
Büyük a!ladıgı şu günlerde 
di~· Türk rn·ıı t' · h rı birl"k ' e ının göster-

Ürlcrj b··t·~e beraberlik teza
•c t•kdı ~ .u~ dünyanın dikkat 
tır. tını uzcrimize toplamı~-

Milli ş . . 
çe.. b efınuz İsmet İııo·· - . 

~ aft t nu, ge-
a ıtanbul üniversite-

Müntehibi Sani Seçimi Vil~yet 
Umumi meclisi 

Dün Yurdun ve Vilayetin her tara
fında büyük bir sevine le başladı , 

Müntehibi sani seçimi dün 
vilayetimizin her yerinde başla
mıştır. 

Bütün intihap şubeleri bay
raklarla süslenmiı, saat 9 dan 
itibaren reyler kullanılmağa 
baılanmııbr. 

Aydın merkezinde: 

İntihap teftiş heyetinin mat
baada bastırarak mahalle mü· 
messilleri vasıtasiyle halka da
ğıtbkları rey fişleri kolay· 
lığı mucip olmakta ve müraca· 
at edenler hiç bekletilmeden 
adları defterden bulunarak rey-
lerini kullanmaktadırlar. 

betile Halevi idare heyeti iza· 
sandan B. Hulusi Aksu Doğan 
tarafınean Halkevi temsil ıa· 
lonunda Cihan harbı • Türk ln
kilibı ve seçim mevzuunda bir 
konferans vt:rilmiş ve büyUk 
bir alaka ile dinlenilmiftir. 

Ankara 15- A.A. Dahiliye Ve· 

kaletinden ve Aydın mekezi 
intihap şubele
lerinde intihap 
dün aabah :ıaat 
9 dabaşlamı,tır. 

Evvel! beledi-
yedeki Hasan 
efendi intihap 
şubesi açılmıştır. 

Türk milletinin medeniyetinin en ileri 
saflarında ger tutması milli eme/imizdir. 
Bu emeli tahakkuk ettirmekiçin laik bir 
Devlet k11ran, millete müspet ilim zihni
yetini rehber olarak kabul eden cumhu
riyet Halk Partisidir. 

1 Cumhuriyet halk 
Partisi genel 
sekreterliğinden 
aldığımız malü
mata göre ikinci 
müntehip seçimi 
bu ıabahtan iti
baren yurdun her 

Halkevi bandosu istiklal mar
tını çalmış ilk reyi valimiz ve 
parti baıkanımız Bay Özdemir 
Günday kullanmıştır. 

İkinci olarak Halkevi rnüsa
~ere salonundaki Kurtuluş in
tıbap şubesi açılmıştır. 

Burada merasime istiklal mar
şiyle başlanmış ve ilk reyi Be
lediye reisimiz Bay Etem Mend
res kullanmıştır. 

Bundan sonra Curua ue Me
sudiye intihap şubeleri de istik
lal marşiyle ve merasimle açı· 
larak rey kullaoılmağa başla
mıştır. 

Dün devam eden şiddetli yağ
mura rağmen halkımız intihap 
şubelerine giderek reylerini kul
lanımışlardır. 

Seçimi biten intila•p 
şubeleri: 

Dün Cuma, Kurtuluş, Rama
zanpaşa ve Mesudiye mahalle
leri ile Aydın merkez nahiye
sinde İmamköy, Dalama merkez, 
Koçak ( Köşk ),' Karapınar mer· 
kez, Germencik merkez, Bıyıklı 
( Koçarlı ) intihap şubelerinin 

seçiminne başlnmış bunlardan 
İmamköy, Dalama, Koçak. 
Karapınar ve Bıyıklı intihap 
şubelerinde intihabat temizlen
miş ve parti namzetleri ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Cuma, Kurtuluş, Ramazanpa
şa ve Mesudiye maballelerile 
Germencikte intihabat devam 
etmektedir. 

Halkeuinde verilen konfe
rans: 

tarafında başla-

mıştır. 

Devletin •iyasi ve içtimai 
kuvvetinin ve milli vahdetinin 
en mütebariz bir ifadesi olan bu 
seçime en uzak köylerden ve 
şehirlerde yurtdaşlarımız taba-

lükle alakalarını göstermekte
dirler. Bazı mıntakalarda kışın 
şiddetine rağmen vatandaşlar 

sandık başlarına koşmakta ve 

bu topluluk bir bayram manza· 
rası göstermektedir. 

Bozdoğan (Hususi) - İkinci 
müntf'hip seçimine başlamak 
üzere tefti~ heyetinden ayrılan 

azilar düııden itibaren intihap 
merkezlerine hareket etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Müntehipsani seçimi münase· 
~~~~~~~~~~~~=="~=-=-~~=-:-:-::-::-===-=-========:-=-=-:==-~~-

Halk ittifakla reylerini parti 
namzetlerine vermektedirler. 

Seçim 18 mart cumartesi gü· 
nü kazanın her tarafında biti· 
rilmiş olacaktır. 

Ha tay da Parti kongrele~i hararetle 
devam ediyor 

Antakya 15 - Cumhuriyet 
Halk Partisi ocak ve mahalle 
kongreleri baılamış, Şehköyü 
ve. şehir semt ocakları kongre
lerı yapılmıştır. Şehköyünde 
yapılan kongrede bütün parti
liler Atatürkün ölmez hatırası
nı anarak Milli Şef İsmet İnö-

sinden gençliğe ve bütün türk 
milletine hitap eden kıymetli 

nutklarında bu imtihandan mu
vaffakiyetle çıkacağımızdan emin 

bulunduklarını söylemek suretile 
milletimize olan itimat ve güve
nini açıkça söylemişlerdi. 

Bugün milli bir bayram sevin
ci içinde intihap merkezelerine 

nüne sevgi ve saygılarını ve 
ana vatana karşı olan bağlılık· 
lnrını hep bir ağızdan söylemiş-
lerdir. Ocak idare heyeti ile 
kongre mümessilleri seçilmiştir. 
Her tarafta ocak kongreleri 
yapılmaktadır. Ordu kazasında 
yirmi altı ocak açılmıştır. a.a. 

koşan bizler, reylerimizi cumbu· 
riyet halk' partisinin namzetlerine 
vermek suretile kayıtsız ve şart
sız şefe ve partiye bailıhğımızı 
filen göstermiş oluyoruz. 

Bu hareketlerimiz türkiye de 
milli birlik ve milli tesanüd ahla
kının kuvetle tessüs etmiş oldu
ğuna en kuvvetli bir misnl teş-
kil etmez mi? 

Hatay da 
Çocuk Esirgeme kurumu

nun kongresi yapıldı 
Antakya 15 - Çocuk esir

geme kurumunun kongresi ya
pılmış ve kongreye bir çok ki
bar bayanlar iıti.rak etmittir. 
Bayanlar kuruma külliyetli para 
teberru etmişlerdir. 

Kurum mtınfaatine ordu evin· 
de bir balo verilecektir. 

. .a-ş- . 

Halk evi 
Başkanlığından 

19 Mart 939 pazar günü yP.· 

pılacağı ilin olunan bisiklet ko
şularının havaların fenalığından 
2 Nisan 939 pazar gününe te-
hir edildiği ilan olunur. 

-
Vilayet umumi meclisi evvel· 

ki gün ve dün valimiz Ô. Gün· 
dayın reisliğinde toplanarak 
vilayet varidat biltçeıiyle ikinci 
luıım Nafia ma1raf bütçesini . 
kabul etmiştir. 

Meclis 18 mart cumartesi gil
nü saat 10 da toplanacaktır. 

·•·)~.-.-

Öğretmenler 
balosu hazırlığı 
Bu ayın 18 inci cumartesi gU

nü verileceğini yazdığımız şeh· 
rimiz öğrtmenler birliği yardım 
ve artırma sandıiı Balosu~. için 
hazırhkların ikmal edildiği haber 
alınmaktadır. 

Balo idare heyeti, balonun is
tenilen ve şerefine yak.,ır ıe· 

kilde verilebilmesi için lazım ge· 
len tedbirleri almıştır. 

Balo, Halkevimiz salonunda 
verilecektir. Dışarı memleket· 
Jerdende baloya büyük bir alaka 
gösterilmekte ve beklenilmek
tedir. 

Halk evi 
Başkanlığından 

31/3/939 Cuma günü baılı
yarak her Cuma ve Salı gOnle
ri saat 20 de Hslkcvimizdc ah· 
cıhk dersleri verilecektir. 

Gençlerimizin adlarını Halke
vi sekreterliğine kaydettirmele
ri rica olunur. 

Alman Orduları 
Bohemya ve Moldavayı 

işgal ettiler 
Berlin 15 - Bertin anlaşma .. 

sından sonra Hitler millete ve 
orduya hitaben bir emri yevmi 
neşretmiştir. 

Propağanda nazırı doktor 
Gobles Alman kıtaatının Bo
hemya ve Moldavaya girmeıi 
dolayısiyle herkesin evlerini 
bayraklarla donanmasını em· 
retmiştir. Alman ordusu 
Alman • Çek hududunda geç~
rek Buhemya ve Moldavadaki 
mm takalarına girmi~!c:rdir. Mii
teaddit tayyar~ filosu da Al· 
man • Çek hududunu geçmişler 
dir. Çek milli müdafaa nezare· 
ti brafından verilen~ bir emirle 
general, subay ve askerler ikin· 
ci bir emre kadar kışlalarmda 
kalacaklardır, Hitler IBuhemya· 
deki kıtalann yanına gitmek 
üzere Berlinden hareket etmiş· 

tir. a. a. 



YOZ ı 2 

Modern şehirc ·tik 
Davamız 

Cumhuriyet İradesi Yurdun yalnız 
sağlığını değil güzelliğini de temin 

eden ileri bir müessesedir 
Yurdun yapı cihetinden binalarda mimari ualup ve 
blrlitin tanzim ve temini. inşaatta fen ve sanat ve 
tasarruf kaidelerine riayet ederek giizelltk ve sağ
lamhk ve ucuzluk; temini ve şehircilik noktasından 
şehir va kasabaların imar işleri : 

Türkiye Cumhuriyeti vatanı
nın evvel ve ahır bir esas ve 
mimari ushiba uyğun oJmiyarak 
geliıi güzel yapılagelen binala· 
rın Türklüğün milli uslubuna 
uygun olarak mimari birliginin 
tanzim ve tcsisile memleketin 
muhtelif iklim ve mıntakalarına 
göre intai kaide va esaslar ter
tip edilecek sıklet ve mukave· 
met ve şehircilik noktasından 
yurdun imar işlerinin temin et• 
mek maksadiyle 14/6/935 tarih 
ve 2793 sayılı kanunle Nafıa 

veklletinde bir yapı işleri .şu
beıi vücude geririlmiştir. 

Nafıa Vekaletinin bu ifi der
uhte ettiği 935-936 ve 937 mali 
seneleri zarfında bütçelere ko
nan tahıi1atla vücude getirilen 
binaların liıteıini ayrı bir say
f ada dercediyoruz. 

Bu liıteyi tetkik edecek olur
sak; Nafıa Vekaletinin yurdun 
hemen her köşesinde üç sene 
zarfında inıa ve esaslı tamir 
ıuretile meydana getirdiği bi· 
naların mecmuu 1461 adedine 
baliğ olduğunu görürüz. 

imparatorluk devrinin kötü 
zihniyeti eseri olarsk köhne 
ahşap evlerde kira ile dolaşan 
veya medrese ve cami köşele· 
rinde hükümet daireleri ve mek
tepler yerine, cumhuriyet rejimi 
ıayesinde baglln yepyeni modern 
binalara yerleşmiş ve kapıları 
halkın her derdini dinlcmeğe 
hazır milli idareler ve çocukla
rını okutmağa hadim modern 
mektepler kaim olmakta bulun· 
muştur. 

Yurdun imarı noktasından 
çok mühim olan devlet binala· 
rının, çok salim ve fenni kaide
ler ve usuller altında yapılması 
ve mesul ellerle mürakabe edil· 
mcsi neticesi, türk yurdunun 
çok yakın bir atide güzel, sağ· 
lam binalar, mektepler, hastane 
ve diğer resmi modern binalar
la bezenmiş bir mamure halini 
alacağı şüphesizdir. 

ve onun inkılapçı kAynakların· 

dan hız alan modern Türkiye 
şehirciliğinin yurdun her köşe
sine kadar yapılan ve teknik 
esaslarını yapmak ve şehirlerin 

tekamülünü temin etmek gayesile 
1935 yılında Nafıa Vekaleti ya
pı işleri çerçevesi içine alınan 
yapıcılık ve şehircilik büroları 

her gün daha mütekamil bir 
şekilde ilerliyerek teşekkülün 
manasını temin etmektedir. Ebe
di Şef ( şehircilik işlerinde de 
teknik ve planlı esaslar dahi
linde çalışmak lazımdır.) demiş· 
ti. Bu suretle belediyeleri türeli 
bir surette aydınlatmak ve kı
la vuzlatmak için direktifler 
vermişti. Devlet programında 

yer alan hu emir Nafıa camia
sının bu yoldaki gayretini bir 
kat daha arttırmıştır. 

Bu gaye ıçın çalışan 
yapı i~leri şehircilik bürosu da 
935 ten 1937 mali yılına ka· 
dar belediyeler tarafından tan· 
zim edilmiş 63 şehir ve kasaba
nın 48320 hektarlık halihazır 
planlarını tastik etmiş bulun
maktadır. 

Her sene daha verimli olarak 
çalışan bu büro diğer taraftan 
935 yılından itibaren 937 tari
hine kadar belediyelerin müte· 
hhssıslar yaptırdığı 20 adet 
imar plimnı tetkik ve tastik 
etmiş ve 21 adet imar planını 
da bizzat tanzim etmiştir. Ceman 
mesahai sathiyesi 18684 hektara 
baliğ olmaktadır. 

Ayrı bir sahifeye dercetmiş 
olduğumuz cetvel 1937 senesi
ne kad r vücuda getirilen işle· 
ri göstermektedir. Bunun tetki-
kinden şehircilik bürosu faali
yetinin nasıl müsbet bir şekilde 
tezayüt ettiğini kolaylıkla anh
yabiliriz. 

Hülasa denilebilir ki bütün 
türkiye bir inşaat ve imarat 
faaliyeti içindedir. Bu inşaat 
faaliyetinin neticeleri de her se
ne yurdun muhtelif köşelerinde 
modern~ binalar yükselmek ve 
şehircilik noktasından şehirler 
ve kasabalar tanzim edilmiş ve 
edilmekte bulunmuş olarak so
nunda mamur, müreffeh ve mo
dern bir türkiye doğmakta ol
duğunu tebarüz ettirmektedir. 

AYDIN 

[RADYO ] 
PERSENBE - 16/3/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 

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

20 Kw. 

12.30 Program. 
12.35 Türk .müziği - Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 

13.15 - Müzik Karışıkprogram 
Pi. 

18.50 Program. 

18.35 Müzik - Pi. ( Melodiler, 
Solistler) 

19.00 Konuşma (Ziraat saati) 

19.15 Türk muziği~· (Fasıl he
yeti) 

Tahsin Karakuş, Hakkı Der
man, Refik Fersan, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Ajans, 'meteoroloji ha~ 
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla. Eşref 
Kadri, Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Necmi Rıza, Sema
hat Özdenses. 1 - Peşrev. 
2 - Ali ağa - Uşşak şarkı -
Daim seni ben aradım. 3 - Mah-
mut Celalettin paşa - Narı Fir
ket. 4 - Şevki bey - Tutuldu 

damı zülfiyare. 5 - Subhi Zi
ya - Gücendi biraz sözlerime. 

6 - Kemal Niyazi Seyhun -
Taksim. 7 - Refik Fersan -
Göğsümden kaçıp gittin. 8 -
Refik Fersan · Ey benim gonca 
gülüm, 9 - Dede - Sana la
yıkmı ey gülten. 10 - Şemsed-

din Ziya - Bıkdım elinden. 11 -
Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21 00 Konuşma. 

21.15 Esham. tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

21.25 Neşe) plaklar. 

21.30 Müzik (Küçük orkestra 
~ Şef: Necip aşkın) 

1 Noack • Köy hikayeleri. 2 
- Borcheri - Bir gecenin ro
manı (Vals) 3 -'.Leopold - kar

lsbad hatırası. 4 - Pacbernegg -

Viyana süiti 1 - Küçük geçit 

resmi. 2 - Operada balet müziği 

3 - Grabende gezinti. 4 - Para

terde atlı karınca S - Lehar -

Eva operetinden - Potpori. 

22.30 Müzik (Çigan ve saire 
- Pi. 

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

~arınki program. 

Asırların ihmali, bu güzel 
yurdu bir harabe halinde cum· 
huriyet türkiyesine devretmiş

tir. Bu harabeden yolları, köp· 
rüleri, demiryollarını, limanları, 
köy, kasaba ve şehirlerile me
mur bir yurt yaratmak çok mü
hiın bir emek, masraf ve za
mana ihtiyaç göstereceği şüp
hesizdir. 

YAPILAN İNŞAAT İCMALi 

Köy, kasaba ve şehirlerimizi 
bu suretle birbirine bağlıyan 
ve yakınlaştıran vasıtaları gün
geçtikçe artıran ve çoğaltan 
Cumhuriyet hükumeti şehir ve 
kasabalarımızın imarı . için de 
mühim tedbirler almaktadır. 

Osmanlı saltanatanan aciz ve 
ihmal ile yıkıldığı gü Je kadar 
modern şehircilik mefhumu Türk 
topraklarıııda yer almıştır. 

Cumhuriyetle beraber doğan 

Tahsisatı Lira Kr. i~ aded Senesi 
~--------~------------~----__:;_ 

1776484 45 39 193Smali yılında yaptmlan işler 
4428581 27 338 1936 " " ,, 
9772637 58 1114 1937 " il il 

15977773 60 1491 Yekfml 
Nafıa Vakaleti yapı işleri Umum Müdürlüğü şehircilik bürosu

nun 935 • 937 seneleri zarfında faaliyetlerini gösterir tablo 
İmar Plaoı Halihazır Haritalar 

Senesi Hektar Senesi Hektar 

935 
936 
937 

2340 
6662 
9692 

18694 

935 
936 
937 

10062 
14679 
23579 

48320 

Mesut Vatan ! 
Bir masal, bir efsane ve bir 
hayaldeıt bahsetmiyorum. Ye .. 
ni Türkiye böyle bir vatan
dır. Ve böyle bir vatan ka
lacaktır. 

Enver Demiray 
Bir masal, bir efsane ve bir 

hayalden değil, Yeni Türkiye
den bahsediyorum. 

Ön Asya ve Ön Asyanan on 
yedi milyonu, kocaman tarihin 
öyle ıerefli iki tarafıdır ki bu 
taraflardan biri diğerinin, diğe .. 
ri ötekinin saadetini kıskanır. 

Mesut vatan, Binbir gece ma· 
sallarına mevzu olan bir belde 
değil, kaynaşan ve kucaklaşan 
bir kitlenin göğüs dayadtğı 
baş koyduğu bir sinedir. 

Koca dünyanın vaveylasından 
uzak yaşıyan, ıztırap, elem, göz 
yaşı ve ihtiyaçlardan bu tarafa 
kalan türkiye, eğer bazıları ta
rafından henilz anlaşılmamış ve 
tanınmamışsa, artık onu sadece 
( 1 Türkiye ) olarak değil ( mesut 
vatan ) olarak tanımak ve an
makta tereddüt etmemelidirler. 

Mavi kubbenin altından yu· 
karıya doğru yi\kselen beşer 
seslerini. eğer biribirinden ayırd 
etmek mümkün olursa, bu kar· 
ma karışık olan ve pek çoğu 

ıztırap ve mahrumiyetin ifadesi 
bulunan sesler arasında daima 
gülen bir sese tesadüf etmekte 
mümkün olacaktır. Hiç şüphe 
edilmesin ki bu daima gülen ses 
( mesut vatan) dan yükselen 
on yedi milyonun sesidir. 

Türk köylerinden, Türk şehir· 
!erinin en kalabalık yerlerine 
ve bu en kalabelık şerhirlerden 
mesut vatana ait olan yemye
şil ovalara kadar uzanıp. gök 
kubbede birbirine kanşan sa
ban, tırmık, traktor, fabrika ve 
tırpan sesleri, bu bahtiyar bel
denin öyle mahalli bir musiki· 
sidir ki,I yine on yedi milyonun 
ülkü - ve yurt aşkiyle notalan
mıJ ve bestelenmiştir. 

Ve yine bu (Mesut vatan) an 
saçı sakalı ak ibtiyarları ile en 
zinde ve körpesi, kadın ve er
keği arasında,'öyle çözülmez bir 
bağlılık vardır ki bu bağlılık 
Ebedi ve Milli Şeflerinin gönül 
ve ülkü birliği, ruh ve kafa 
beraberliğinden kuvvetini, onla
rın duyuş ve inanışından da 
sağlığını edinmiştir. 

Bu mesud vatanda güneşler 
daha canlı doğar, Bu beldede 
yıldızlar daha kuvvetli parlar 
ve bu bahtiyar ülkenin üzerine 
akseden her ışık parçası, onun 
saadetine bahtiyarlığına, bir gö
nül hayranlığı bırakır gider. 

Bu belde insanlarına, "Türk,, 
derler .. Her şeyi iyi gören, her 
işte dürüst ve dost düşünen bu 
insanlar, eski, Çok eski bir ta
rihe maliktir. Onlar cengi oldu
ğu kadar (Sulhu),I sulhu olduğu 
kadar (İnsanlığı) seven ve koru
yan bir kaynaşmadır. 

Milli Şefleri, mesud vatanın 
çok eski tarihe malik olan in
sanlarından bahsederken, onları 

"muntazam, metodik ve yorul
mak bilmeden çalışmak,, kabi
li yetiyle tavsıf etmekle; demek 
istediğimden çok daha fazla 
şeyler anlatmışlardır. 

Bu mesud beldenin sakinleri 
olan türkler, daima gülen sevi
nen, güldürmek sevindirmek ga
yesiyle uğr:ışan, ihtiras ve kiıı-

SAYI ı 4&!_ 

Erbeyli .. Karapınar 
arasına bir vagon 

konuldu 
8 inci işletme müdürlüğünıÜ• 

zün halkımızın bir dileğine ce• 
vap olmak üzere Erbeyll - Kara• 
pınar istasyonu arasına; Sınırte• 
ke, Erbeyli, Akçeşme ve sair 
civar köyler halkını yağmur ve 
soğuktan koruma maksadile bu 
mahal yolcuları için kafi bir va· 
gon koyduğunu ve içerisine o
turma yeri yapdırdığını sevinçle 
haber aldık. 

Halkımızın dileğine tercüman 
olan yazımıza bu şekilde veri
len cevaba, dilek sahibi köylü
lerimiz ve küçük talebe yavru· 
larımız namına teşekkllrü borç 
biliriz. 

Alenen teşekkür 
Refikamın umumi zafiyet ve 

kalb rahatsızlığına rağmen uzun 
zamandan beri çekmekte oldu· 
ğu mühim ve çok tehlikeli ra
him hastalığını tam 3,5 saat 
süren ağır bir ameliyat netice" 
sinde hazakat ve en yüksek 
teknik ve ilim vasıflariyle te· 
davi eden ve muhakkak ölli· 
mün önünü alarak biçareyi izti· 
raptan ve ölümden kurtaran ve 
ameliyattan sonra geceleri ta 
hastahneye gitmek suretiyle 
hastalıkla yakından ve şefkatle 
alakadar olan Aydın Memleket 
hastahanesi kadın hastalıkları 
mütehassısı kıymetli Or. Bay 
Münife felaketten kurtulan bil .. 
tün efradı ailemle derin miıı· 
nettarhk ve şükranlarımızı su· 
narız. 

Şefkat yuvası olan bastaha .. 
neye ve sayın doktorlarımıza 

ve hastaya bakan hemlireleriıı 
hastaya gösterdikleri alika ve 
şefkatlarına da ayrıca teşek· 
kürlerimizi muhtrem gazetenizle 
iblağını rica edrim. 

Nazilli belediye sıhhat 
M. Recep Başoğl~ 

Aydın tapu sicil mu· 
hafızlığından . . . 

Sınırteke köyünün çay ıçı 

mevkiinde doğusu erbeylid~~ 
ali vereseleri batısı koca ırı 
oğlu İsmail ve hüıeyin verese" 
leri ve sınırtekeli kara ahnıet 
vereseleri kuzeyi fali vereseleri 
güneyi karapınarlı bekir oğlu 
ahmet ile çevrili 30 dönüm bah 
çeye benzer bulunan kayıtların 
mahallinde tatbiki için ilin ta~ 
rihinden itibaren 11 gün soorıt 
mahalline memur gönderilece: 
ğinden bu tarlanın asıl !lahib1 

koca ahmet kızı rabianın olUP 
vefatiyle vereseleri tarafında0 

intikali ve taksimen tesçili iste" 
nildiğinden ayni bir hak iddia" 
sanda bulunanlar varsa o ~ gUoli 
yerinde bulunacak memura ıztO 
fiş numarasiyle müracaatlar• 
ilin olunur. 1202 ~ 

den uzak yaşayan insanlardır· 
Bu bahtiyar beldede, bu "~ .. 

tanda geceler gündüzden, go" 
nüller ülküden, kalbler sevgide" 
fikirler gayeden ayırd edilrni)'eıı 
bir bütünlük taşır. 

Yeni Türkiye dünya melJJl~" 
ketlerinin dünya beldeleriıı•JJ 
hepsinden çok sevişen kaynaşıtll 
anlaşan bir saadet diyarıdır· 

Şeflerinaiz, bize böyle anlat" 
tılar .. 
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Bozdoğan icra ~emurluğundan: 
Dosya No. 37 

Alacaklı: Bozdoğan evkaf idaresi vekili Avukat Osman Hulüıi 
Çoğlu. 

Borçlu: Çarıı mahallesinde H. Mehmet oğlu M. Esat Ôzkan. 
Mahcuz: 3 dönümlük yeri (3000 M. 2) ile 26 zeytin ağacı. 
Tapu tarihi: Tarihi N. sı Mevkii Miktarı 

Ka.sani 1937 17-18 H. Oamankm 30CO M. 2 ve tane 
ıeydin atacı 

Hudqdu Şarkan yol 
Şimalen Naime hissesi 
Garben Kulaksız oğlu Mustafa 
Cenuben Kateli oğlu zeytinliği ile çe"rili 

Muhammen kıymeti: 100 lirdır. 
Satıf iünü: Birinci 11/4/939 Sah güuü saat 16 da dairede 

ikinci 26/4/939 Çarıanba 11 15 te 11 

Yukarda gösterilen gayrimenkul bilmüzayedc satılacağından 
10131939 dan itibaren 75 N. lu dosya ile herkese açıktır. Talip 
olanların yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 ğı nisbetinde pey akçası 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları lazımdı. 

İpotek, irtifak veya rehin hakkını iddiasında bulunanlar vesi· 
kalaranı 20 gün içinde daireye ibraz etmediği ve tapu sicilinde 
kayıtlı olmadığı takdirde paylalaşmadan hariç tntulur. 

Tahmin edilen kıymetin % 75 şi dolmaz veya müşteri çıkmazsa 
mlizayedc ikinciye talik edilir. İkinci def ada en fazla sürene ihale 
ihale edilir, Satış peşin para iledir. Ninayet bir hafta mühlet 
iç.~nde. müzayede . ~edeli yatmadığı takdirde 133 üncü maddeye 
a:ore ıbale feshedılır, geçen günlerin % 5 faizi ile ikinci ihaledeki 
fıyat farkı müşteriden bükme hacet kalmaksızın tahsil edilir 

Gayrimenkulün vergisi borçluya dcllaliye ve ihaleye müt~allik 
resim müşteriye aittir. 
İşbu gayrimenkul yukarıda gasterilen şerait dairesinde ihale 

edileceği ilin olunur. 1204 

1' .. .m
1

1 ~ 
1 Suleyman Gezer-Osman Sezginer • 

Gazete Kitap Evi 
P 

Gl öriilen. lüzum üzerine. 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
a aı otelı altına naklcdılmiştir. 

fstanbul - Ankara .. f zmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
v~ gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, ~~cmua v.e ga.zetc nüshaları en çok bir hafta için· • 
de gebrtilerek müştenlerinc takdim ctmegı" · .. · l ç · ı· uzerıne a ". e-
ııt ı ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

Aydın tapu sicil muha
fızlığından : 

Karapınar nahiyesinin sınırte
ke köyllnün izgar mevkiinde 

doğusu yol batısı yol ve ömer· 
beyliden hüseyin yörük kuzeyi 
yol güneyi velinin mchmet ve-

rcseleri ile ç vrili 12 dönüm tar 
la sınırteke köyünden ali oğlu 
rnolla ibrahim ceddinden kalma 

nıah iken ölümüle karısı ayşe 
ve oğlu ali ve kızları aliye ve 

şadiyeye intikal eylediği mah • 
kcmcden verilen veraset ilamın-
dan anlaşılmakla teıçili isteni· 
len tarlanın tapu fihristi üzerin· 

de Yapılan araştırmada kaydı 
01nıadığından gazete ile ilan 

tarihinden itibaren 11 gün son
~a ~ahalline keşif memuru gön 

crdcccktir. 
Sözü geçen yerde mülkiyet 

~:;.• her hangi bir ayni bak 

1 .•asında bulunanlar varsa el· 
crıtıdek. 'l b. lilct ı resmi vesikaları e ır· 

ra c Yerinde bulunacak ınemu
ı21 ;c . yahutta o güne kadar 
hlub fış numarasiyle tapu sicil 
ol afızlığına müraatları ilan 

......, unur. 1206 

Çeştepe köy rra 

tn~htarlığından: 
Ydın - Çeşte k" .. -1 

11c kirınit - p9c39 oyu tug a 
ıah i . ocagı senesi ni-

Ptıda,ıud, u 939 s . b' 
cncsı ı· 

1098 

Karacasu Sulh Hukuk 
hakimliği: 

939/120 
Karacasuyun Işıklar köyün

den top Süleyman oğlu Ahmed 

oğlu Sül1:yman Mersinin ikame 

eylediği davada murisi; babası 
Abmedden irsen müntekil Işık
lar köyünün çıtak mevkiinde 
tarafları koca Ali cennet, Ha-

~an Ali, Süleyman oğlu Ahmed 
Ömer Kahya hali ile sınırlı 
kırk dönüm miktarı bağı yirmi 

beş sene evvel babası ve yirmi 

beş senedir kendisiyle kardaşı 
Ahmed tasarruf etmekte bu
lunduklarından tapuca namla-

rına kayt ve tesciline karar ve

rilmesini talep ve dermiyan ey

lemekle cari muhakemede işbu 
emval hakkında alakaları olan-

ların itirazları olup olmadığının 

4/4/39 tarihinden evvel bildir· 

meleri için ilanen tebligat icra

sına karar verilmiş olduğundan 

bermucibi karar keyfiyet 
tebliğ olunur, 

rinci kanun gayesine kadar do. 
kuz aylık icarı artarma suretiy
le satılığa çıkarıldığıodan talip· 
Ierin veya daha ziyade tafsilat 
almak istiyenlerin köy muhtar
lığına müracaatları. 

14 16 18 51 1198 

AYDIN 

ilin 
Aydın Vilayeti daimi 

encümeninden 
7049 lira 77 kuruş keşif be• 

delli Karacasu kazası oıektebi 
ikinci kııım inşaatı açık eksilt• 
meye konulmuıtur. 

Eksiltme 20/3/939 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni salonunda yapılacak· 
tır, 

• • • • .. .. 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ 

entani hast lıklar mütehassısı 

"oz s 

ve 

f. Muayenehanemi Nazilli köprüeü karşısındaki tapucu 
+ Sülcymanın hanesine naklettim. 

! hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 
.~ öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
., kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 

~
er. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-

oraksi ile hastalan tedavi eder. (971) . .~~~~ ... ·~oıı::~~~~··~·. ~lıi:Oıf'"""~~ı~~lhtCllWl ........ ~l.W$tı~iıll-~ 
Bu işe ait keşif, metraj, şart· 

name nafia müdürlüğünde gö· 
rüle~lir. Muvakkatteminatmik· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarı 528 lira 73 kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve· 
sikaları, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
yukarıda yazılı gün ve saatta 
vilayet encümenine gelmeleri 
ilan olunur. 

1173 8 10 13 16 --
ilin 

1 

l 
1 
1 

Söke belediyesinden: 1 
Belediyemizce yaptırılacak 3664 

lira bedeli keşifli belediye bina· 1 

sının ihalesi 20 mart 939 Pa- ' 
zartesi günü saat 16 dadır. 

Proje ve şartnamesini istiyen
ler belediyden alabilirler. istek
lilerin 2490 sayılı kanundaki 

şartları haiz bulunmaları meşruttur. 
Muvakkat teminat 274 lira 1 

83 kuruştur. 
12 14 16 18 1194 

i""···· Abone şeraiti .••••••.• 
i Yıllıtı her yer için 6 lira. I 
! Alb ayhtı 3 liradır. ! 
i İdare yeri: Aydında C. H. ! 
ı P. Basımevi. : . . . . 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ~ 
i lar için idare müdürlüğüne : 
i 'DÜracaat edilmelidir. i . . ..................................... ._ .... _ .. 

imtiyaz ı.'lhlbi ve Umumi Netriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Baaıldıi'• yer 
C H P Batımevl 

Bozdoğan icra memurluğundan 
• 914 

Alacaklı : Bozdoğan evkaf idaresi için vekili avukat O· Hulu· 
si Çoğlu 

Borçlu : Kötedc koca ıalih oğlu Salih Kahya 
Mahcuz : İncir bahçesi 
Tapu kaydı: N. Tarihi Cinsi 

12 ki.aani.935 inçir B. 

Hududu : Şarkan molla Mehmet bahçesi 
Garben Arif hissesi 

Kıymeti 

2000 L. 

Şimalen Trampacı oğlu Ali bahçesi 
Cenuben Arık ile çevrili 

Miktarı 

1. hektar 
120 M. 2 

Satış günleri : Birinci 11 /4/939 sah günü saat 15 de dairede 
ikinci 26/4/939 çarşamba günü saat 15 dd " 

İşbu gayri menkulü 10/3/939 tarihinden · itibaren müzayedeye 
konmuş olup her kesin görebilmesi için şartnamesi 914 numaralı 
dosyada açıktır. Talip olanların kıymetin yüzde yedi buçuğu nis
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın temieat mektubunu 
hamil olmaları lazımdır. 

İpotek, irtifak vhya rehin hakkını iddia edenlerin ilan tarihlu· 
den itibaren 20 gün içinde vesikaları ile birlikte icra dairesine 
müracaat etmeleri ve aksi takdirde hakları tapu sicili ile aabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacaklardır. 

İhale günü gayri menkul dellalla üç defa bağırtılır. Bu . sefer 
kıymetin % 75 şini bulması şarttır. Şayet bu bedel elde edılmez· 
sa ikinci açık artırmaya yani 26/4/939 a talik edilecektir. Bu se 4 

fer kıymete bakılmıyarak en fazla pey sürene ihale edilir. lıbu 
gayri menkulün vergi ve sair masrafları borçluya, müzayede mas· 
rafı dellaliye alana aittir. • 

Gayri menkul peşin para ile satılır. Yelnız yedi gün mühlet 
verilebilir. Bu müddet içinde müzayede bedeli yatmazsa icra ve 
iflas kanununun 133 cü maddesine göre ihale feshedilir. Ve geçen 
'{Ünlerin % S ten faizi ve sonraki ihaleden doğacak farklar bük· 
me hacet kalmaksızm tahsil edilir. 

Yukarıda satış günü muhammen kıymeti ve tapuya göre ev· 
safı yazılı gayri menkulün gösterilen şerait dairesin Bozdoğan 
icra dairesi salonunda bilmüzayede satılacağı ilin olunur, 1205 

C. H. P. 

B ASI M EVİ 

• • 
ıcın , Son for-

bütceleri 
' 

Belediyelerimiz 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın 

rine arzeyler. 

., • l 
muşterıte-



YOZ: 4 AYDIN SAYI ,· tlO 

HUSUSi MUHASEBE MÜDÜRLOGONDEN: 
936 ıeneıindc Aydın merkezinde yapılan arazi tahririnde tahrir kemiıyonqnca teıbit edilen araziye müteallik olup kanuni ikaınetgihlarile nuqeaak 

tebliğat yapılabilecek kimseleri belli olmıyan mllkellefiere ait ihtarnameler aşağıya çıkarılmııtır. 
2901 numaralı kanunun 8 inçi maddesile bq ka11unu jzp.h e~en 'kiiıçi ~alim~tna~eoio 7 ~qc~ maddçsi my~ibiıtçe. 1'~rfiyet t~blii sıı~k~qana~ k•Jm t>l~k 

ilzere ilin oluaur, 

Tahrir Kıymeti Verrlıl Cilt Varak 
Sara No. No. Cinsi Hektar Ar. Metre. Lira K. Lira K. Mahalleal Mükellefin iımi No. - -

401 1691 Zeytin 10 3 27 00 27 Cumhuriyet Şerif oğlu Mehmet Lutfi 62 
402 1697 Tarla 3 27 00 27 Hasan ef. Şevki bey karısı Hafize 68 
403 1704 Zeytin 11 39 39 00 39 Mesudiye Kandiyeli ibrahim oğlu Hasan 75 
404 1711 Zevtin 5 1 10 00 10 Güzelhiıar Helvacı Ahmet k. Emirayıe 82 
405 420 Da4, zeytin lO 2 300 00 3 00 Orta Arnavut veresesindan~ Haıibe 52/20 
406 439 Bağ 20 20 00 20 it İsmail karısı Hasibe 39 
407 6 Arsa 30,50 91 50 46 Veysipaşa Hafız Ali k. Emirayşe 817 
408 11 ,, 1,93 57 90 29 ,, Musa karısı Fatma 12 
409 16 it 2 57 115 65 58 

" Ali 18 
410 23 ,, 2 14 85 60 43 

" Ali o. Ahmet 25 
411 26 it 3 87 154 80 92 

il Fatma 28 
412 30 il 1 21 36 30 18 il Ayşe 32 
413 31 il 2 18 65 40 33 

" Mehmet Hulüıi 33 
414 38 il 95 28 so 14 

" Esma 40 
415 39 " 

1 40 42 00 21 
" Saniye evlatları 41 

416 40 " 
1 6 31 80 16 

" İsmail 8/42 
417 42 il 2 19 76 65 38 il Mehmet ve İzzet 44 
418 43 il 1 21 48 40 24 il Mustafa k, Ayte 45 
419 44 " 1 75 61 12 32 it Mehmet o. Ali ve k. Hediye 46 
420 52 " 34 238 00 1 19 " Mustafa ve Esma vesaire 54 
421 80 " 

19 57 00 29 il Fahri, Nazmi, Fatma Esma 82 
422 81 " 18,25 63 88 32 il Fatma, Esma • 83 
423 91 " 21 73 50 37 il Saide, Mustafa vesaire 93 
424 96 " 25,75 72 53 38 il Fatma, Melibat 98 
425 527 Tarla so 25 00 25 Haıan ef.' Kundakçı HaND o. Ahmet 36/44 
426 562 Zeytin 12 40 80 00 80 Cuma Yenipazarlı İbrahim 76 
427 836 Tarla 26 13 00 13 

" Dondurmacı lbrahim 40/38 
428 864 Zeytin 4 12 00 12 Kemer Osman, Esma Fatma 64 
429 887 Bağ 42 21 00 21 Güzelhisar Arap kır Şahin 86 
430 101 Tarla 80 80 00 80 Metrutiyet Köylii oğlu Ahmet 32/1 
431 124 Bağ 78 117 00 1 17 Mesudiye Ahmet oğlu Mehmet 23 
432 126 S.i B.ıhç• 78 221 00 2 21 

" Küçfik Mehmet k. Cennet 25 
433 157 Bağ 39 58 50 59 

" Babuıcu Mehmet k. Ayte S6 
434 163 " 35 52 50 53 

" Helvacı Nine 62 
435 166 il 35 35 00 35 Orta Muhacır Recep 65 
436 192 Tarla 2 60 195 00 1 95 Mesudiye Karadağlı Hüseyin veresesi 91 
437 1341 Zeytin 5 1 25 00 25 

" Selamsız karısı Fatma 46/21 
438 1346 ,, 1 25 5 00 05 Kurtuluş Çilengir Mehmet karııı Giilslim 26 
439 1354 " 1 25 5 00 05 Köprülü İsmail Kimil hafidi Hüseyin Ziya 34 
440 1393 " 5 1 25 00 25 Mesudiye Sofyah Mehmet o. Durmuf 73 -- 40 00 40 Dayı oğlu İbrahim K. Hanife 77 441 1397 ,, 7 2 

" 442 1398 " 24 9 135 00 1 35 ,, Baba Ahmed hafidesi Vesile ve Rabia 78 
443 1401 " 1 25 5 00 05 Kurtuluş Hacı Veli oğlu Hacı Mustafa K.Fatma 81 
444 1403 tt 3 1 15 00 15 Mesudiye Tabak Mehmed K. Hatice 83 
445 1409 tt 1 25 05 00 05 Cumhuriyet Hüseyin karısı Fatma 89 
446 1737 " 23 6 60 00 60 Mesudiye Bakkal molla Haıan K. MOnire 5019 
447 1744 ,, 13 4 40 00 40 

" 
Hacı bacak o. K. Zeliha 16 

448 1748 " 7 2 20 00 20 Cumhuriyet Erbeğlili oğlu Mebmed 50120 
449 669 Ba~ ıeJlln 8 1 4 208 oo 2 08 Orta Tok K. Keziban 38187 
450 1557 Zeytin 1 25 3 00 03 Mesudiye Arnavut Mustafa Çavuş K. Dudu. 48/30 
451 1558 " 1 25 3 00 03 

" Hacı Ali k. Yenile; Ayıe 31 
452 1564 

" 4 1 12 00 12 Veysipaşa Raıit k. Fatma, Münire, Mehmed 37 
453 1584 ,, 2 50 6 00 06 Mesudiye Selamsız Hacı Mehmed k. Fatma 57 
454 1586 

" 
1 25 3 00 03 Kemer Hasan Hüseyin o. Mehmed 59 

455 1592 Tarla, zeylin (• 13 26 00 26 Mesudiye Mustafa karısı Fatma, Nuri, Sabri 65 
456 1597 Zeytin 7 2 20 00 20 

il Su yolcu Hüseyin karısı vesaire . 70 
457 1604 3 1 8 00 08 ,, Mehmeh oğlu Mehmed 77 " 458 11110 

5 1 50 12 00 12 Veysipap Can oğlu Mustafa hafidi Vesile 82 1111 
" 459 1613 
" 

3 50 5 00 05 Mesudiye Halil kansı Esma 84 
460 1621 1 25 2 00 02 Canbaz oğlu Ahmed K. Kiibra 92 it " 361 982 5 1 45 36 25 36 

" 
Yağcı Ali oğlu Hasan 41175 il 

462 992 7 5 20 00 20 Kurtuluş Tabak Y akup veresesi 85 
" 463 1006 rarla, ·~ylın ı 00 55 13 75 14 Köprülü Mustafa Ali karısı Dudu 97 

464 221 Bahçe 26 52 00 52 Kurtuluş Recep zevcesi Hafize ve kızı 33/20 
465 222 Bıe ıuıa 1 49 121 88 1 23 

" Recep k. Züli 21 
466 223 39 39 00 39 Orta Papuşçu Abdullah zevcesi Fatma 22 it 

467 275 Tarla 30 30 00 30 Mesudiye Karoğlan o. Mustafa Ali Feride, o. Riza 74 
468 582 1 4 52 00 52 Orta Tevfik karısı Keziban 53/66 " 469 601 1 arla ıeytin 2 24 12 00 12 ,, Elmacı o. Hacı Mebmed K. Fatma 81 
470 313 Bat tarla 39 58 50 58 

" Sepetçi o. karısı ve Kiz•m validesi 51/13 
471 204 B•lı\e, tarla 1 4 130 00 1 30 

" Sağır imam o. Ahmt:d o. Melımed 4214 
47~ 205 ,, 58 116 00 1 16 

" 
Mustan o. Ahmed ve zevcesi Esma 5 

473 349 Bağ 65 162 00 1 62 Veysipaşa Kahveci küçilk Muıtafa karısı ikbal 33/147 
474 236 Tarla 65 32 50 33 Cumhuriyet Acem Ali K. Adviye ve o. Ali Riza 18/57 
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