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Rey Sandığı 
Önüııde ! 

Eıaio oldu• ki, lnaaalarda; 
en 111etln beyecao, milli itlerin 
anandc Jleııdini ,.aıteriyor. 

Enver Demiray 

iki gündür, memleketin siya
si mukadderatını; bununla bera· 
ber, içtimai bayatını alikadar 
edeıa bir kaynatma içindeyiz •. 

Bu kaynqma; her vatandaıı 
rey sandığı başında ve önünde 
en ınetin ve fUurlu bir beyo
canla sarıyor, 
Kadın erkek, eıaı tqkilit 

kanunumuzua amir bulunduğu 
Y•f sahibi her türk; bu metin 
ve ıuurlu heyecan içinde milli 
vazifesini başanrken, iıtiklil 
harbinde tetik çeken parma .. 
ğında hisaettiği kudreti, bu se
fer; rey kağıdını tutan parmak .. 
larında görilyor. 

içinde (Yurt ve Millet) me
selesinin ferdi hayatına tercih 
edilebilen bir mevzu olduiunu 
arbk kabul etmek ıeviyesine 
ulaınuı olan seçici vatandaı, 
irade ve idareıinia kendi namU 
heıabına tercDmanlıjuıı ver
mek istediğine karıı, karkörll· 
ne, gelişi ıüzel, it olıun diye 
deiil; 6lç6p biçerek gazden ge
çirerek kafa11nı iıleterek hare· 
ket ediyor ve sandığa bırakbiı 
1. ~ i· .ı.' :l -. ı 6 auh.ı l l'iha IPI r 

emniyet ve itimat vesikaıı te
lakki ederek, mlltebeasim ve 
mağrur oradan uzaklaııyor. 
· irade ve idaresini ve bunların 

en ecuıı olarak istiklilini bir 
~ t 

zamanlar, saltanat devrinin ac· 
zine baiıılamak mecburiyetinde 
~alan bu millet, bugün bunların 

· kendi öz hakkı olarak kullan .. 
dırılmasıP• iıııil olan cumhuriyet 
bükiimetini ve onun Liderlerini, 
tazimleanıııt)a da bir veıile bul
muş oluyor. 

Vahdet ve ittifakın, aevıri 
ve saygının t>-şta bir misali 
olan, ve bu ttıeziyeti, cihan 
milletlerince. de nıuhtelif müna
ıebetlerle iz\ar v~ itiraf edilen 
Türk milleti, 'nt iki filtılük milli 
iş peıindeki hılerini de bu me
ziyetlerinin arsın• altnış bir 
millet olduğunu.her göze gös· 
teriyor ve her ~aya anlatabi
liyor. 

Türk vatandaıın intihap 
yolundaki bu müt~riz ıevk ve 
teıanüdü, Türk metinin ah· 
likçı, inkilipçı milbtçi te en 
baıta mefkureci bir ll111e oldu· 
iuuu da açığa vuıağa kafi 
geliyor. 

Milli şe\lk, milli •evaio b.ey· 
canla karışan bir diğ şekli· 
dir ki, o milleti Yırte ülkü 
Y~luna perçinlemeğe andir. 

Türk milleti de bu !iinkü 
lllilli fevkin yurt ve '1lktyolu .. 
lla perçinlenmiş bir !rliğir. 

. Türk ınilleti, Atatik illali· 
nın ve bu ihtililin aa ırda 
~il~iyetçi ve devletçiıir iaka 
ı:lınde yülcselttiği '1ubuıet 
•-ıalk Pa t ' · · .. l r l3ının oy tabive 
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Bulgar Başvekili yurdumuzda! Müntehip sani 
• • 

seçımı 

Ekselans Köse İvanof resmi bir 
ziyaret için Türkiyeye geldi 

Yurdun her tarafında 
hararetle devam ediyor 

• ... tr 

Ankara, 16 - ikinci mllnte· 
bip aani ıeçiaıi bugiln yurdda 
hararetle ye bir milli bayram 

lıtanbul 16 - Bulgar Ba, .. 
vekili ve hariciye nazın B. Ka
se l vanof resmi bir ziyarette 
bulunmak üzere dün Sofyadan 
an araya hareket etmlttir.i 

Baıvekili fstaıyonda Kralın 
müme11ili, hükümet erkanı, Yu .. 
nan, Yugoslav elçileri teşyi et
miılerdir. 

Bulgar Baıvekiline refikaaı 
ile kızından baıka siyasi daire 
müdürü, demiryollar umum mü· 
dürü, diğer bazı zevat ve Tllr
kiyenin Sofya elçiıi refakat et· 
mektedirler. 

Bulgar gazetecilerinden mü
rekkep bir gurup da Baıvekille 
birlikte hareket etmitlerdir. 

EkıelAns Köseivanof ve refa
katindeki zevat ve gazeteciler· 
le birlikte ıaat 22,20 de Kara
ağaç iıtaayonuna gelmiıler ve 
garda Edirne valiıi, hudut ko· 
mutanı, Emniyet mi1dürü, Bul· 
gıristanın Ankara elçisi, Edir-

mış ve bir poliı ihtiram mlifrc· 
zeıi tarafından ıelimlanmııtır • 

Husuıi tiren hazırlanıncaya 
kadar misafirimiz vali ile görUş· 
müı ve ıaat 22,45 de balkın 
arasında Edirueden ayrılmıştır. 

Misafir batvekil refakatindeki 
zevat ile birlikte bugiln aaat 
onda Sirkeci istasyonuna 
muvasalat etmişlerdir. lstaayon 
Türk ve Bulgar bayraklariyle 
donatılmıştır. 

Sayın misafirimizi istasyonda 
vali muavini, emniyet müdürü, 
lstanbul komutanı ıeneral Halis 
Bıyıktay,1 Bulgar, Romen, Yu
goslav baş konıoloslan karııla
mıtlar ve refikalanna buketler 
takdim edilmittir. 

Bando evveli Bulgar ve IOD• 

ra Tilrk milli martlarını çalm14 
ve bir askeri müfreze ıelim 
reımini yapmııtır. 

Bulgar koloniıi de baıvekilin 
refikasına ve kızına aynca bu-
ketler takdim etmitlerdir. 

karaya geçmek ilzere ıehrimize tezahOrile devam etmektedir. 
gelmit olan Bulgar Baıvekili Vatandaılar Cumhuriyet Halk 
Kase lvanof gazetecilere beya· Partiıinin namzetlerine ittifakla 
natta bulunmuı ve ezcüinle; reylerini vermektedirler. 
"Komıu ve doıt Türkiyede Bursa ve Trabzon villyetle· 

bulunmaktan ve bir az zaman 
ıonra cumhriyet Tilrkiyesinin rinde ıeçim diln akıam tamam-
zimamdarlariyle temasa gelece• lanmıı, lzmirde de bugün bit· 
ğimden ve BUyllk Şef İn6nüne miıtir. 
tekrim hiılerimi ıuna<:ajımdan Diğer vilAyetlerimizd~ de en 
dolayı bahtiyanm. ıon 21 mart tarihinde tamamen 

TDrk topraklarına baıtıtımız bitecektir. a. a. 
dakikadan beri hakkımızda g&ı.. -~ 

terilen hllsnü kabul bizi çok T d ••} k J 
müteha11is etmiıtir. e a vu e çı arı an 
Bu alqam Ankaraya gidiyoruz. 

Atütilrkiln yarattığı bu ıehri gö· 
receğimden dolayı sevinç içinde 
yim,, demittir. 

Bulgar matbuab erkAnından 
Brozilof da fU beyanatta bulun· 
muıtur: 

"Sofyadan itibaren Tnrk hu
duduna kadar •ıtuyonlarda bizi 
kalabalık bir hılk kitleıi karıı .. 
ladı. Şiddetli ıoğuğa rağmen 

l toplanan Halk baıvekili selim· 

banknotlarımız 

Ankara 16 - Cumhuriyet 
Merkez Bankakası tarafından 

birinci teırin 937 tarihinde teda• 
völe çıkanlan yeni harfli bank· 
notlardan 15 mart 939 tari .. 
hine kadar; bet liralıklar-

: ne Bulıar konsoloıu ve harici· 
ye vekiletimiz namına bir lıc
ı...,...tıe TOrk. matbuatı namına 
Neıet Atay tarafından karıdan- 1 

Jadı ve Türklerle doıtluk iıte
: riz,, diye bağırdılar. 

a. a. 

Elutelau~ KO ... cİY•nut dotruca 
Perapalaı oteline inmişlerdir. 

İstanbul 16 · - Bu sabah An
~~---.::==~=======~~===~=======•~=-~~~~~~~~~E:..=-~-~~-

dan 39,632,740, on lirahkl~rdan . 
21.104,000. yüı liralıklardan 

21,215200 ki ceman 106,204,610 
lira teda , üle çıkarılmıı ve eski 
harfli banknotlardan ayni mik
tar yani 106,204,610 lira 

Hitler 
Çek mıntakası 

tarafından 
Berlin 16 - Hitler, Dün ak

ıam saat on dokuzu kırk bef 
geçe Prağa vasıl olmuş ve 
cumhuriyet 'sarayına inmiştir. 

Hitlerin muhafızı alan bir a
lay saat yirmide sarayın üzerine 
Hitler bayrağını çekmiılerdir. 

a.a. 
Paris 16 - Alman hüküme· 

ti Fransa hariciye nezaretine 
Çek mıntaaının Alman kıtaatı 
tarafından işgalinin Prağ hukü· 

fahri birer uzvudur ki O, bu
nunla mağrurdur. 

Atatürk ihtilalini takip eden 
inkiliplaraa, Türk milletinin 
içtimai bilnyesini olgunluğa neş· 
viinüınaya ve onu, kelimenin 
tam manasiyle müstakil bir 
millet ve devlet olmaya sebep 
teşkil etmiıtir. 

Türk milleti, hür kafa, hür 
hareket hür tinet ve hür fazi
leti ile öiünen bir 'millettir. 
Bunu tarihin şu küçük hikaye
siyle anlatmak yerinde olur: 

" Abbasi halifelerinden biri 
bir gün muhtelif milletlere 
mensup şairleri bir araya topla
ıııı~ ve onlara : 

- Hepiniz demiş milletinizin 
Dısvamı 2 İnçi 1ablfcde 

Prağda 
Alman kıtaatı 

işgal edildi 
metinin muvafakatiyle yapıldı
ğını bildirmiştir. 

Alman elçisi bugün öileden 
sonra hariciye nazın Bonne ile 
görilımlltür. a.a. 

Şikago 16 - Sabık Çekoılo· 
vak Baıvekili Beneş Son Çe .. 
koılovakya badiıeleri hakkında 
bir beyanname neıretmittir. 

a.a. 

lngiliz garantisi kendi 
kendine kalktı : 
Bertin 16 - Hariciye nazırı 

Fon Ribentup Çekoılovakyanın 
istiklali hakkında verdiği be-
yanatta lngilterenin Çekoılo
vakyanın istiklalini garanti etti· 
ğini ve fakat Slovakyauın istik
lilini ilin etmesi üzerine İngil
tercnin garanti ettiği devletin 
ortadan kalktığını söylemiştir. 

a.a, 
lngiliz ticar11t nazı1'ı be,.line 

gitmiyor 
Londra 16 - Berlini ziyaret 

edecek olan İngiliz ticaret na· 
zırı Londradan hareketle doğ
ruca Varşovaya gidecek ve o
radan moskova ve Stokbolme 
geçecektir. Ticaret nazırı Ber
lin sayahatini tehir etmiıtir. 

a,a. 

Romanyanın An
kara sefiri 

Ebedi Şef Atatürkün ta
uutunu ziyaret etti 

Ankara, 16 - Romanya bü
yük elçiıi yanında sefaret müs
teşarı ve ateşemilteri olduğu 
halde bugün ıaat 16,30 da et
nografya müzesine giderek Ata· 
türkün tabutu önünde eğilmit 
ve bir çelenk koymuştur. a.a. 

.............. 
Türk vatanını az zamanda 

refaha eriştirmek Cumhuriyet 

Halk Partisinin ileri ülkille· 
rinden biridir. 
~ ........ . ................... 

H agattan sesler: 

tedavülden kaldırılmııtır. 
a.a. 

• • • #:w1" ....... ................ 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Tilrk milletinin kOltilr husu
siyetini muhafaza etmeyi ve 
Tilrk milletini muasır milletler 
seviyesine . çıkarmayı yilkıek 
hedef bilir. 

... . .. . .... . . . . "+2 • •• ..-+ • ••• 

Ha lkninde: 

Konferans 
Gazioaşa okulu Baş öğretmeni 

B. Tutrul Aka tarafından dün 

akıam Halkevi .salonunda (r&c· 
çim etrafında) mevzulu çok mu
vaffakiyetli bir konferans veril· 
miştir. 

Büyük günlerdeyiz ! 

Türk milleti, yine bilyllk bir 
imtihandan, yine en bilyilk 
muvaffakiyetlerle çıkıyor. 

Zaten, iıtlklil harbındanberi, 
hanıri imtihanda muvaffak ol· 
mamıı, hangi imtihandan, alnı 
ak, göğıü iftihar dalgaıiyle ka
barık olarak çı"mamlfbr. 

Atasının arkasında, ona kal· 
binin en ıarsılmaz imanile bağlı, 
senelerce koıtu, en çetin yolla .. 
rı, en ıarp uçurumları, en kay· 
pakıız adımlarla yürüdü, ıeçti, 
vakur ve dik, hep bir kalp ve 
bir ağız gibi duydu ve) ko· 
nuıtu. 

Şimdi de milli şefi, yine öyle 
sakin ve milsterih, yine öyle 
imanlı ve mutmain takip ediyor. 

Bu imtihandan da yinP. öyle 
çıkacak.. Birliğini, beraberliğini, 

blltilnlilğilnil, kı1vvetini ve milli 

ıefine ırönfil bağlılığını göstere· 
cek. 

Haydi yurtdaf, en büyük milli 
vazifen ve ayni zamanda en 
büylik ve gururlu milli hakkın 

olan reyini kullanmak üzere 

sandık batına ! 
Gilncü 



YOZ 1 2 

KÖYLERiMiZ 
Köyü varlık halinde ele alan, 

ona hukuki ıahıiyet veren, ıı
tıraplan'la el atan köy ve köy· 
16 davaıını ortaya koyan ve 
onu temel taıı yapan Cumhu· 
riyet idaresidir. 18 mart 1924 
t e kabul edilen köy kanunu ile 
köylerimiz bayat ve inkiıaf aa
haıına dahil olmuş; her iyi işi
miz gibi kaylerimizin kalkınma
sı da Cumhuriyete nasip olmuş
tur. Saltanat idaresi köy ve 
köylüyü daima ağır mükellefi
yetlere tabi tutmuf, · onu istis
mar menbaı olarak ele almııtır. 

O devrin telekkilerine göre 
kaylll ; Haktan mahrum, külfete 
maruz, her ıeyi istenen; hiçbir 
fey verilmeyen bir mefhumdu. 

Kay yolıuzdu, münakale; ta
biabn temin ettiği patilı alarla 
bin bir müıkillt içinde temin 
ediliyordu. 

Köyde kültür imamlann din· 
derslerinden ve zararlı telkia
lerinden ilham alırdı. 

Aaıayiı; köylünün biç göre· 
mediii, nail olamadığı, hatta 
tahayyill edemediği bir mefhum· 
du. Şekavet, dağa adam kal
dırma, hayvan hırsızlığı .•• lıer 
yerde günDn adi vakalan ara· 
sında yer almıttı. 

Sınıf farkı; Ağalık, mollalık, 
hocalık, kahyalık... Kayde imti
yazb zOmreler yaratmııb.. Köy 
ve ll:öyiin gelirleri bunlann elin
de idi. içtimai makıadlarla 
teıiı edilen vakıflar bunların 

me'lceli olmuttu. 
Ekonomi adına köyde biç bir 

hareket eıerine tesadüf edile
mezdi. Kıtlık yıllarında köylü 
sefalet ic;in<le kıvranırdı. ımudcu 
tutan. yardımına koşan olmazdı. 
Bilakis ağa, mültezim ve müra
babacı için bu bir nimetti.. Yük• 
sek faizlerle köylüyü elinde tu· 
mak için böyle yıllar gözetlenir
di.. Bunun içindir ki, köylünün 
iki yakası bir araya gelmezdi .. 

Verem, sıtma, frengi... köy
leri mezarlığa çevirmifti. Bu 
yilzden bir çok köyler söner; 
harabeye dönerdi. Köy kanun 
ve nizamlarla değil; örf ve adet
lerle idare edilirdi. 

Bilyük milli şef buyuruyorlar 
ki : " ilk baıvekil olduğum va
kit elde bulunan bütçenin 3 te 
birinden fazlaımı köylü veriyor
du. Anadolu ortaıınC:la teessüs 
etmiş bir köylü hükumeti oldu
ğumuz için evelemirde onun 
yükünü hafifletmeğe cesaretle 
teıebbils ettik. 
Aşar vergisinin ilgası mali 

bünyede yapılmış büyük, kor
kunç bir ameliyattı. Mali nok· 
tainazardan tehlikeli bir imti
hana maruz olan her hangi bir 
hükumet ancak idealist bir köy
lü ııığı olmak hasletile bütçe· 
nin asırlardanberi alıplmış 3 te 
biri üzerinde böyle bir tecrii
beye girifebilirdi. " Muhakkak 
ki aıar:, köylü sırtındaki yilkfin 
en ağırı idi; onun içindir ki her 
gün artan eziciliği köyü yalnız 
iktisaden uçuruma sürüklemekle 
kalmıyor; onun lizımı gayri 
müfariki bulunan iltizam usulü-

• de; -i derebeyliğe en büyük 
kuvveti vermek ve o ruhun en 
hakiki timsalini yaratmak iti
bariyle köylü varlığında, köy 
içtimai hayatında en büyük ya
ralar açıyor, ıztıraplar yaşatı· 

yordu. 
G<Srülüyordu ki kay; cumhu· 

riyete binbir ıztirap ve yolduk 
içinde intikal etmiı bulunyordu. 

lstiklil kavgaıı ıonlarında 
Ebedi Şef: 

" Türkiyenin sahibi hakikisi 
ve efendisi ; hakiki müstahsil 
olaa' k&ylüdllr!" 

Hita6eleriyle bu asit ve asil 
unsurun hakiki mevkiine ve bü. 
yilk vasfına i.faret buyurmuı
lardı. 

Kanunlarımıza göre : 
Köy manevi şahsiyeti haiz 

komünal bir idare ve batlı ba· 
ıına bir varlıktır. Muhtar, ıah
ıiyeti temıil ettiği gibi köyde 
devletin de memurudur. 

Köylln; lladın, erkek 18 ya
şından ynkan k6yllller tarafın
dan ıeçilmiş bir meclisi vardı. 
Kanun k&y idaresine killtilrel, 
ıoıyal, tarımsal, ekonomik bazı 
işlerle umumi sıhhatı koruyacak 
köyün ha yındırlığını temin ede
cek mühim vazifeler tahmil et
miştir. 

Bu itlerin tahakkuku için kö
yBn kanunla tayin edilmiş mali 
ıelihiyetleri, muayyen menba .. 
lardan alabileceği gelirleri var· 
dır. Bu imklnlar; köylerin Uiti
yacına, kaylOnün ademe kabili· 
yetin~ ve ekonomik bUnye_sine 
uygn ve ekseriyeti el kol eme• 
§ine dayanan mütevazi birer 
bUtçe ile çerçevelenir. 

Kanun köye kazai selibiyet
ler de vermiştir. Bu suretle bir 
çok hukuki davaları kendi ara
larında halle imkin bulabilirler. 

Bir kaç kay Laraımda müşte
n:ı.. 19\cı l\'l.u ho.1 lıcyçll<-a~ ... :-

aralannda birlik yapmaları ka• 
nunla derpiı edildiği gibi zirai 
asayişin yerinde ve düzeninde 
gitmesi ve köylünün mal, can 
ve ırzının korunması içi_. de köy 
zabıtasına milhim selihiyetler 
verilmiŞtir. 

Bu kanunun çerçevelediği ik· 
tidar ve ıelibiyetler; köyün in· 
kişaf sahasını bilviyet ve icab· 
lariyle (mütenazır bir bale ge· 
tirmek gayesini istihdaf etm~tir. 

38494 muhtarlıkla idare edi
len köylerimizin halen 29077 
sinde köy •kanunu yilrütüm ye
rindedir. Mevcut köyümllzün 
11175 i 150 den aıağı nüfusu 
olanlardır. Nüfusu 150 - 500 
arasında olan 20451 köyümüz 
vardır. Nüfusu 500 den fazla 
olan köylerimizin sayısı 6868 dir. 

Köyde planlı ve progamlı me· 
sai esastır. Bunun hedefi mamur 
ve müreffeh köyü yaratmaktır. 

İktisadi kalkınmamızın milli 
bnnyeye [mal cdilmeıi, iıtihal 
ka ynaklarımwn kuvvetlenmesi, 
endüstri hayatımızın inkişaf et
mesi ve nihayet satın alma ka
pasitesinin artması için köylllye 
istinad etmek ona davamız ol
muıtur. Bunun içindir ki, Devlet 
kendi vnrlığı demek olan köyü 
daima elde tutmuş ve köyün 
kalkınmasını tesri edecek esaslı 
tedbirluri programın daima ba
şında bulundurmuştur: 

Vergi sistemlerimiz, şimendü
fer siyasetimiz, sulama progra-
mımız. zirai ,slahatımız, kültür 
hareketlerimiz.. Devletin hep 
bu hedefe doğru yürüttüğü bü
yük küy işlerimizdir. Bu da gös
teriyorki bu devrin telikkisjnt: 

Devamı 3 ünçi sahifede 

Tü_rkiye -·-
Kır koşuları 

••• 
Birinciliklerine bölgemiz 

de iştirak ediyor 1, martta Ankarada yapıla
cak olan Kır Koıuları !birinci
liklerine bölgemizin ittiraki bil· 
dirilmiştir. 

Bu tebliğ üzerine bölgemizden 
4 atlet koşulara iştirak etmek 
üzere dün gece Ankaraya hare
ket etmişlerdir. 

Sekiz ta yyaremize 
, ad konacak 
Vilayetimizde lS mayısta se

kiz tayyarenin ad konma me
rasimi yapılacaktır. Yeni tay
yareler Karapınar, Köşk, Da
lama, Sultanhisar, Kuyucak, 
Akköy kamunlarile Söke ilçesi 
ve Umurlu köyü adına ıabn 
ahnmı,tıt. 

~(-4:• • '" 

Mahkemelerde : 

İzdivaç· vadile 
Ağırceza mahkememiz dün 

bir izdivaç vadile kız kaçır· 
mıt suçundan zanlı, lbrahimin 
mahkemesini bitirdi. Nazillinin 
Bucak köyünden lbrahim ayni 
köyden 15 yaşını tamamlamıyao 
Huriye adında bir kızı izdivaç 
vadile kaçırıyor, bir ~ece bera
ber kırlarda dolaştırıyorı fakat 
kıza dokunmıyor. Mahkeme lb
rahimi bir buçuk ay hafif hap· 
sa mahküm etti, müddetini bi
tirdiğinden tahliye edildi. 

Üç yıla mahkum 
oldu 

Aydın ağır ceza mahkemesi 
dlin taşla yaralamaktan ölilme 
sebebiyet verme suçundan zanlı, 
oımanın muhakemesini netice
lendirdi. 

Çinenin Bereket köyilnden 
Mehmet ile ayni köyden Osma
nın arasında, Mehmedin anasın· 
dan kalma bir evlek tarla yü
zünden ötedenberi münazaa sü
rüp gitmektedir. 

Bundan bir ay önce Mehmet 
tarlayı sürerken yanına Osma · 
nın anası Zeliha gelerek bu tar
layı sürmekten vaz geçmesini 
ıöyliyor. Mehmet elinde öküzle
ri bayladığı üvendire ile Zeli
hanın başına vurarak oradan 
kaçırı;or. Zeliha buİıdan kıza
rak .doğru oğlu Osmanın yenına 
gidiyor, liadiseyi anlatıyor. Esa
sen araları açık olan Osman 
anasının bu teşvikinden bütün 
bütün sinirlenerek tarlaya ko
şuyor ve Mehmetle dil müna
zaasına başlayor 

Dil kavgası büyüyor Mehmed 
Osmanın üzerine yürüyor, taşla 
yaralanan Mehmed Çineye ge
tirilirken yolda ölüyor. 

Mahkeme Oımanın ıedit. ol
mıyan tahrikle kasıt olmadan 
darben ölüme sabebiyet vermek
ten 3 sene dört ay ağır hapse 
mahkum etti. 

1 Talebeye muaşeret kaideleri belletil
mesi hakkında vekaletin bir tamimi 

-----------------------1 - Okullarımızda talebele-
. rimize muaşeret kaidelerini öğret
meğe ve bu kaideleri itiyat ha· 
line getirmeğe kifi derecede 
ehemmiyet verilmediği görül
mektedir. Bazao okullarımızın 
yüksek sınıflarına devam eden 
talebenin bile, tesadüf edece§i 
bir zata nasıl selam verece~ioi 
ona nasıl hürmet göstereceğini, 

nasıl el sıkacağını, icabında 
nasıl şapka çıkaracağını, nasıl 
konuşacağını, sofrada ne gibi 
kaidelere riayet edeceğini, bir 
ziyaret esnasında nasıl hare
ket edeceğini öğrenmemiş oldu
ğuna sık ıık şahit oluyoruz. Her 
ferdin, hayatının ber safasında 
daima müracaata mecbur kala
cağı muaşeret kaidelerini daha 
okulda iken öğrenerek tatbik 
etmesi muvaffakiyetini temin 
edecek mühim bir amildir. 

talebede bu kaideleri itiyad ba· 
liue getirmeğe çalışmalarını ve 
muaşeret adabına riayet etme· 
yen talebeleri yola getirmek 
için ciddi tedbirler almalarını 

ehemmiyetle rice ederim, 
2 - Yurtbilgisi derslerinde 

muaşeret kaidelerine temas e• 
derek bazı esksların konulması 
mukarrerdir. Fakat ıimdiden 
talebeye tavsiyesi lazım gelen 
muaaıeret kaidelerinin ötret
menler meclisince tesbit edilme• 
si, teknik ve orta öğretim okul· 
larının müteaddit olduğu yer· 
lerde bu esasların okul direk
törler meclisince de gllrOşOlerek 
karar altına alınması llzundır. 
Bu kararlar mıırtın 31 ine kadar 
vekiliğimize gönderilecektir. · 

3 - Esaslı talimat hazırlanıp 
bütün teşkilata tebliğe dilinceye 
kadar okullarda tatbikı karar· 

Onun için okul idaresi ve ta- laşacak muaşeret kaidelerini her 
lim heyetlerinin okullarımızın C:Sğretmenin, her vesileden isti· 
esaslı vazifelerinden biri olan f ade ederek talebeye C>ğretmeıi 
bu meseleyi layık ·olduğu ehem- ve bunlan kuru fbir bilgi halln-
miyetle ele almalarını, talebeye de bırakmıyarak gençlerde ma· 
mua,eret adabı ve kaideleri şeri bir meleke haline getirmesi 
hakkında sık sık konferanslar icabeder. Gereğinin yapılmasını 
ve musahabeler yapmalarını. ehemmiyetle rica ederim. 

• 
Okullardaki' kız talebelerin voleybol 
müsabakalarına iştiraki nasıl olacak? 

Voloybol müsabakalarını tan· 
zi~ ve ıcıarc ~ı.u .... l a ;fİıı mek
teplerin beden terbiyesi ogret-
menleri veya voleybol ile ali· 
kalı spor kaptanları arasından 
üç kiti intihap edilerek bir Vo
leybol lik heyeti teşkil edile
cektir. 

Bu heyet müsabakalann ta
rihlerini, hakemlerini, müsaba ~ 
kanın oynanacağı sahayı ve saati 
tesbit eder tasdik edilmek üze· 
re kültür direktörlüğüne verile· 
cektir. 

Kültür direktörleri müsabaka
ların yerini ve tarihini munta
zam bir fikstür halinde ilin e· 
derek bunların bir suretini Ma
arif Vekilliği Beden Eğitimi ve 
İzcilik Direktörlüğüne göndere· 
cek ve mcübir sebepler bulun
madıkça müsabakaların tarihle-

-------• 

ini değiştirmiyeceklerdir. Her 
l:ııangi bir sel-.ple bu fikatUrle• 
ae yapılacak tadiliattan Maarif 
vekilliği beden eğitmeni ve iz
cilik direktürlüğü en kısa bir 
zamanda haberdar edilmelidir. 

Müsabakalarda beynelmilel 
nizamname tatbik, saha ölçüle· 
rile diğer teknik ve idari hu· 
suslar içinde 27 şubat 1939 ta
rih ve 7 sayılı Maarif Vekillifi 
tebliğler derğisinde intiıar ede a 
talimat ahkamına riayet edile
cektir. 

Tek mektep bulunan yerler· 
de bu müsabakalar mektepten 
seçilecek ku"'~etçc birbirine 
denk takımlar ara•ında tertip 
edilcektir. Bu takdirde takımlar 
A. B. C, harfleri veya 1 .. 2 - 3 
sayıları ile değil renk iıimlarile 
anılacaktır: 

Rey sandığı önün~ ! 
• Baş tarafı birinci sahifede 

övündüğü bir şeysöyleyiniz .. 
Fars şairi, Sarayları ile hisar

larının ihtişam ve saltanatı ile 
övunmüş .. 

Rum şairi. filizoflariyle ede
biyatiyle rurur duyduklarını söy
lemiş .. 

Arap şairi; Peygamberleriyle, 
Halifeleriyle iftihar ettiklerini 
bildirmiş .. 

Sıra Türk ozanına gelmiş; o
rada bulunanlar : "buna ne kal
dı ki söylesin " diye dudak bük
müşler. 

Türk şairi, evvela halifeye 
bakmış ve: 

- Ben öyle bir yerde doğ
dum ki demiş, oralara Türk il
leri derler., . 0.rada esir ve kö-

le, nedir bjbmez.. Çünkü bu 
topraldarda sir ve köle doğmaz. 

Cevabını ermiş. 
Türk oz;l bu cevabile bu

günkü cuD'uriyet mefkuresini
de daha zaman ve belki en 
samioıi b inanla ifade kudre
ti gösteriş olmuyor mu? 

Esir ~ köle doğmıyan esir 
ve köleY~şamak nedir tatma· 
mış oD Türk milleti, Ata· 
türkürn arda kalan bu gün: 
ierin e müstakil, müreffeh . , 
hür nr topluluğu, mesud ve 
mazJt 'ir inan kaynağıdır. 

i,ıha yolunda, ve rey san
dığ Öniıde bu derunı yaratılış 
gö•lelien bir 11 hakikat ,, ol
rnda geri kalmıyr .. 

En11e' Demiray 
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Geıi Notl•rı : 

Bursaya kadar 
-11-

O. Becerik 

Bursada kaldığım otel, Çelik· 
palastan sonra Bunanın en iyi 
oteli idi. Bugüniln ibtiyaçlanna 
konfor, temizlik ve her bakım
dan cevap veren bu otele ade· 
dilim para kalarlfer ücretiyle 
beraber 125 kuruttur. 1zmirde 
bu ayar otellerde bunun iki 
iDİili lcret abaır. 

Buru da lzmiriıı en Ulka lo· 
kantaları ayarı•d• bir lokanta· 
nın listesi de f zmirdekilerden 
~;,25-30 ucuzdur. 

Her yolcunun ilk uf rağı olan 
otel ve lokRnta, o tehir hak
kında i ... •a bir fikir verir. 
Buraaaın trostik bir tehir olmak 
umile çahttığı, reami milkam
lana bu yolda aldıJdan karar 
ye tedbirlerin tatbi1unı temin 
hu1aa11ncla bitin Bunablann el . 
Ye sıanıl birllği yaparak muza· 
hir ve yardımcı olduldanm, 
kaldığım otel, yemek yediğim 
lokantadan daha ilk gece &ğ· 
renmit oldum. 

S.....lılar ela bu terbiyenin 
birletmeainde, hiç tilphesiz ki 
Duraanın tarihi ve iktisadi va· 
ıfyeti ve her yıl yüz binlerce 
yerli ve yabancı çeken kaplıca· 
lannm bliytik tesiri oldujıı in· 
kir edilemez. 

Ebedi Şefin Bur1aya en bil· 
yOk lut&f ve armatam olan Çe· 
likpalu oteli ve kaplıauı, Bur .. 
sanın en milhim ihtiyacını kar
tıladıktaa bqka diğer otel ve 
kaplıcaların da ıılab ve teki· 
m&lliae blyük yardımcı ve lmil 
olmuttur. Çelikpalnta lilkı ve 
lıuıuei baayolarıaa bir aaat için 
bir kiti 50 ve aileler için de 
75 kurut gibi c&zi mr tarife 
koaaı...tur. 

Ben çelikpalMta it.er banJo 
aldığımda aklıma glacle adam 
bapna elli kuruı alınan Wzim 

. Elenglllii ve ortakçı ıhcelan 
retdi: 

Buraada hakikaten çallfan ve 
bilerell anhyarak ç1tbpn bir be. 
lediyenin mevcudiyetini her yer
de görmek mümkiindiir. Buna 
belediyeıi bu muvaffakiyetini 
habr g8n61 ıaymadan tam bir 
clitiplinle çahıan ve kanunu hi· 
kim eden reisine borçludur. 

Bursa kaıap dilkkinlannı 
Beyoğlu kaskplanndan daha 
llaUrekimil ve daha temiz 'gör· 
d&ğümn yazabilirim. 
Duraanın cumhuriyet alam, 

hGldiınet ve adliye ıarayı, parti 

~e hava kurumunun çevrelediği 
•e Ulucami önünden Setbafına 
tiden bulvann üzerinde yapıl· 111,,, 

Araıinin dalgalarına uyula· 
'•le .. •f b' b h ~ucuda getirilen zarı ır 
Al Çeciğin ortasına yerleştirilen 
d::t6rkun heykeli, gerek mey
ret· ve gerekse etrafını çev
tiı ıyeQ binalarla ahenk ve im
dtı a.,: ettirihniı. Bu da Şahsi 

"ilce h'..1 
rilnı · 1•ıere ehemmiyet ve-
1- 'Yerele iht' - .. b "k'm etd1.. L ısa11n sozu a ı 

-..........:_ .. •ra1c b 
~ •tardauıtır. 

I ı.ıu:~ıi h;; ~;,;; :;_" 

I 
linı b~ırlerindcn uzak ve si
bav,111~ ~irlik ve beraberlik 
11ıektcdıçınde kendini 'jöster-
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KÖY L E R 1. M 1 Z 
Bq tarafı lklıacl aahlfed• 

g6re kiSy; devletin temeli; mem. 
leke tin uaauru asliaidir. Kay 
mükellefiyetini azaltmak; Cum· 
huriyet halk partisi hilkümetiain 
ıarıılmaz bir hedefidir. 

Kay yollan üzerindeki manii 
mOrur ayrrızın izalesi tekerlekli 
vesaitin geçmesine müsait hale 
getirilmesi üzerinde baılanan 
plinlı ve ıiıtemli meaai verimi 
hergiin çoğaltmaktadır. 

Köy çocuğu imamın uyutucu 
metodundan; köy delikanhıı da 
öldlirücll telkinlerinden kurtul
mut bu türlü sağlık praitini 
haiz 5350 irfan . ocağında ve 
bunun yarısı kadar da eğitmen 
yuvasında aınn terbiye ve ted
ris sistemleriyle cumhuriyetin 
10,000 ne yakm öğret
men ve eğitmeni onu yarın için 
yetiftirmeği ele alm1Jtır. Millet 
mektepleri dershanelerinde de 
ona bnyük ve ileri millet ola
rak yübelmenin yollan göste
riliyor. içtimai yardım ıibi eD bü· 
yük bir hasletin ihtimaliyle diln· 
ya millletlerine fazilet örneği o
lan kayliimüz; mektepsiz köylerin 
klımesiz ve bakımsız zeki yav
rulanna yaptığı 59 klrgir 40 
ahf ap yablı pansiyonda da bin
lerce yavruyu Cumhuriyetin 
aj'retmen ve ejitmealeriae tevdi 
etmit bulunmaktadır. 

D6n saltaaat naaihinim köye 
bırakbğı ( lmme cizi ) yeriae 
bagln köy; kendi camiumcla 
~vletin dağıttığı :bir çok fay
dalı eserlerle dolan 945 okuma 
odası. 624 kütOphane yaıat· 
makla inkilabın k&ltür ihtiyacını 
tatmin etm~ğe çalıfmaktadır. 

AıaJit; Cumhuriyet kayUiıli· 
n~dn bug&n en btlyOk nimeti •e 
aıırların g6remediği ve g&lte· 
remediii biricik varhğıdır, Din 
tahayyül bile edemediği bu ni· 
metin feyizlerini timdi her ıu· 
retle idrak ederken k6yl&alln 
cumhuriyete ghterditl candan 
batlılik t~aldirleri ve ~serin 
ulviyeti kutııında göı yaıları 
d6kmemek m&mkün değildir. 

Anadolu köylerini gezenler 
de.relerin g6rllnmez bucakların· 
da dai batlarınm ıuız, kuytu 
çukurlrnnda eski köy yeri, Ö· 

ren ... gibi adlarla anılan hara
belen rastlarlar. 86yle yerler· 
de hlll yapmakta olan köy
lerde görülür. Aksakallı bir ih· 
tiyara ıorarsanız : Baba o ka· 
da., güzel yerlerim var ki niçin 
buraya IOkulmutaunuz. 

Sakalını avucuna alarak k .. -
larmı kaldıru ve ıize fU cevabı 
verir ; 

- Oğul eski paditahlar dev
rinde deli baıılar varmış, onlar 
köylere gider canlarınm istedi
ğini] yaparlarmıı can, mal, ırz 
kor· ıısundan dedelerimiz bura
ları sığınmışlar. Horoz bile bea· 
liyemezmişler ki, sesi duyulup
ta gelmesinler .,. Bak şimdi; 
çok tükür cuuhuriyet sayesinde 
tepsi ile altıaı baıına koy, iste• 
diğin yere git ! .. 
İşte hilifeti kübra, meşihatı 

ülya; feriatı garra... gibi kuru 
şatafatlara sıiınan saltanat 
devrinin emniyet ve asayııı 
ve işte liyik Cumhuriyetia kö· 
ye ve köylüye verdikleri .. 

İçtimai oizam ve milli ahlak 
için manevi müeyyide arayanla-

ra onu neııede bulablleceklerini 
g6aeren canlı bir misali •. 

iki devrin fwlilanDl b6yle ba .. 
riz tekilde müıabede eden Tlfk 
kllyltiıü kendi aabuınaln kal· 
kınmaıu ile ciddea gurur daya• 
lacak ifler de baıarmak yolun· 
dadır: 

Kayler; manevi t•Miyet adı
na ıelir kaynajı olaDiiecek274095 
dekar tarla, 11950 dekar baj 

ve bahçelik, 192870 zevtin 2273378 
kavak ağacı, 10 otel, 1614 mağaza 
ve dilkkin,24 fabrika temin,420167 
yabanı ağaç, 28078 meyTe ıia· 
cı aıılatmıı köylüye dağıtılmak 
üzere 661610 ağacı muhtevi 
13347 dekar fidanlık teaia et· 
mif; köy sınırları içinCf e 4 7077 
kilometre sulama lıarkı açmıı 
ve kay adına lbiiyük kiiçilk mub· 
telif cinı 12585 damızlık bat 
edinmiştir. 

Bunlardan batka da köy ida· 
releri bir çok konuk ve konak 

odala~ı yaptıkları gibi 615 s~r 
alanı 549 köy parkı ve mesiresi 

476 köy anıdı 1751 köy ecza 
dolabı, 32 buğu sandığı, 483 
çap arabası ve kutusu, 117 hay· 
van kesim yeri, 79· pazar yeri, 

9 hal, 262 hamam, 161 urt 
mezarlık. 32 af&m dura;ı yap-

tırmak ıuretiyle köyitn bayın· 
dlrbğım arttırımt oldujaı piti 
içtimai bnnye ve saihia da • 
blylk biıı:meti yar-ııtır. 

Bntun banlar ; geçmiı idare· 
lerin ihmal ve istismar1a.a ujTa· 

mlf umumi berpta battan bap 
harap olmuı, milli mllcad~e 
istiklaline ka vuımak için vannı 

yoğunu seve seve vermiı, buh· 
ran yıllarında da birçok aakıa· 
blar . çekmif allİI bir kitlenin 
yoktan var ettiği ve k6y kanu
nuna dayaaarak yarattıiı uer· 
lerdir. 

Bunlar bilhaua keyfiyet iti· 
bari~le blyük ve t0nauz bir 
•arhiı ifadel•ıirmekte ve cum
huriyetin ylli.ek bimay .. iyle 
köyltınün koruyucu, yapıcı ve 
bir rejimin idremnde bir kaç yılda 
neler yaratmaia kadir oldııp 
nu pek canlı olarak tebar&z 
ettirmektedir. 

Türk köylüıü; bunun mümet 
ve ıilkranını içten duymakta. 
cumhuriyet idaresine ve kwta
rıcı pflerine olan bağlılaiını, 

büyik partisine ve onun bly6k 
büktimetıne karşı sonsuz sevgi· 
sini en aziz varhk halinde ben· 

liğinde yaıatmaktadır. 

Onun içindir ki O; b&yük 
milli ıefinin gösterdiği hedefe 
tereddütsüz yürümekte ve onun 
tarihi bir hitabesindeki bu buy· 

ruğunu tekrarlaıuktadu: 
(Ana dava; bilytık ve ileri 

millet olarak var olmak ve var 

kalmak 1) 

• • • • .. • • • • • • .......... ele ...... 

l Büyük Millet Mecliıi mille· : 
l tin menfaat ve ideallerini 

hakikaten temsil eden bir • .. 
millet büliuea vaziyet ve iti- .. 
yadında bulunacakbr. • • .. 
~ •• +• •• ~ 
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Ji na tik Hareketleri 
Jimnastilderle yağluı eritmelc

ve zayıflamak için hareket yo· 
lunu tutmak isteyenlerin bu yol· 
da eaıin adımlarla muvaffakiye· 
te dofiu gidebilmelerinin en 
btıylk tartı, inanmak ve bllytlk 
bir enerji ile kuvvetli arzu ve 
iradeyi bir araya getirmektir. 
Beden hareketlerinden beklenen 
istifadeyi temin edebilmenin bir 
11rrıda inaancbr. 
Şunuda ilA.e etmek faydalı 

olacaktırki; zayıflamak ve lii· 
çimlenmek için abnabilecek ted
birlerin ve tatbik edilecek re· 
jimlerin en zarar11zı ve en nor
mali jimautik hareketleridir. 
Çiinlri jimDUtilder le verilen 
kilolar, vücudda ihtirakatın ar· 
tırılma11, teı ifruatının çopl· 
ması, teaeffla ve dwera• ci· 
haılarmın faaliyete geçirilmesi 
gibi tabii badiıelerin neticesi 
olarak merdana gelir. 
• Jimuatik hareketlerini açık 
bavalı yerleri tercih ederek ya .. 
puuz. Yatak oünızıa laavaaaı 
değiıtirmeden hareketten kaçı· 
nuuz. Yaun açık yerlerde çıplak 
olarak k~ bavuı temizlelllllİf 
odada yDn mayo giyerek 10·15 
dakika bedeninizin terbiyuiyle 
muhtelif hareketlerle meıgul 
olunuz. Hareketlerden ıonra 
teneffiis liareketleri (temrinleri· 
ni umıtmaymız. 811 temrinler 
ihtiyacınız olan müveddUhumu
zayı temin etmeltle kalmıyor 
•yni ıamauda kafsarayı •adri
yenha (G6jiis kafesi) ifleklifini 
temin ediyor. Gağtıs kafesi iş· . 
lek olmıyan kimseler bir koşu· 
ya veya uzun bir ytırüyllıe da· 
yanamazlar. Bilhassa sişman 
kimselerin yat tabakaları rö· 

Y aıan : M. lber 
tcM kafeaiaio faaliyetini gilçler 
tirir. 

G8ğiis ~kafeılnlilD işlekliğini 
temin için açık havalı yerlerde 
bol bol teneff ilı hareketleri ya· 
pnnz. Havayı derin olarak içini• 
ze çekiniz. Tekrar dışarıya •er• 
meclen evvel bir llhze beldeyi 
Diz ve nihayet havayı barice 
yavq yavat ve kuYvetlc veri· 
Dİz. 

Nefea almayı beı aaoiyede 
nefes vermeyi bet aaniyede yap 
mak havayı da ciierlerde bet 
ıaniye tutmak havadan azami 
istifadeyi temin eder. K11larda 
gezinti yaparken tenofflb hare· 
ketleri temrinlerinden istifade 
ederek bol bol temiz hava alı .. 
nız. Alınacak derin teneffüs 
hareketleri aayeainde uzviyeti· 
nizdeki zehirleri öldüren, cüm· 
lei asabiyeyi (sinirleri) kamçılı· 
yan ve hayat kudretini çoğal
tan çok miktarda müveddilhu· 
muza girer. Derin nefes verme 
derin ncfeı almadan çek fayda· 
lıdır. Havanın miiveddilhumuza· 
ıı illçların en iyisidir. 

Jimnastik hareketleriyle t bil· 
tlin cihazlannı kuvvetlendirerek 
ıağlıklarını takviye edenlerin. 
her ıahada muvaffak alacakla· 
rına şüphe yoktur. Bu muvaffa· 
kiyeti idame ettirebilmek ve 
daimi sağlığı koruyabilmek için 
Jimnastik hareketlerini her 11• 

bab yapmakla garanti altına 
alabiliriz. 

Viicut r.uhun aletidir, onun 
için vücut ııhhatta olmaua 
muvaffakiyeti diltllnmek yanlıt
tır. "Ruhun zindeliğini muhafa· 
ıa için vücudun zindeliğini ida· 
me lizımd11.,, (V anvenargµes) 

1 RADYO 
CUM~ - 11131959 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Ku. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

20 Kw. 
12.30 Program. 

12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayar1, 

ajana. meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Miizik (hafif ıanfo· 

ilik plildar ). 
18.30 P..,am. 

18.35 Mtbik (Dam miiıifri-Pl.) 
1 ~.00 KoaUfllla. 

19.15 T&rk mlitiği (fa11f heyeti) 
CelAl Tok.elin iftiralriyle. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha

berleri, ziraat borsa11 (fiyat). 
20. 15 Türk miWii. Çalanlar: 

Vecibe, CeYdet, Çajla, Kemal 

Niya:ıi Seyhun, Refik F eraan. 
Okuymılar: Radife, Hal&k Re

cai. 1 - Peırev. 2 - R~fik 
F ersan • Mulaayyer sarkı .. Her 
giiJıelin batında. 

3- Ali efendi - Nibavet tar· 
kı - Sevdim yine. 4 - S. ~Y"" 
nak - Bin gül dağiar1nda. S -
Muhtelif şarkılar. 

21.00 Memleket saat ayarı 

21.00 Konuıma ( Haftabk 
spor aenisi. 

21. 15 Esham tahvilat, kambi-

yo - nukut bonası (fiyat) 

21.25 Neıeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Riyaseti Cum· 

hur Flarmomk orkeatrası ) 
,Sef: Praetorius 
1 - W.A. Mozart : Klaruet 

için koçarto La majlr, op. 622 
a) Allegro b) Adagio c)Ron

do, allegro. Solist: Hayrullah 
D&ayıunl. 

2 - A. Glazounow : 8 inci 

ıenfoni Mi bemol majör, op. 83 
a) Allegro moderato b) Meıto 
c) Allegro d) .Moderato soıte.• 

nuto - Allegro moderato. 
23.45 Müzik ( selebyonları, 

Uvertürleri ve saire. 
23.80 Müzik (Cazband • pi. 

23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yannki program. 

Zayi mühür 
Çinenin Çöğürlük ocağına ait 

resmi mühür kaybolmuştur. 

Yenisi yaptmlacafından eski
sinin hükmü kalmadığı ilin olu-

nur. 
Çöğürlek ocak reisliği 
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YOZ ı' 

Çek arazis_inin 
İşgali ve Londradaki akisleri 

Londra 16 - Dün Avam ka .. 
maraıında Başvekil Çemerlaynın 

nutkundan ıonra harici politika 
. üzerinde müzakereler yapılmış· 
tır. 

Saz alan eski hariciye nazırı 
Eden İngiltere büküm.etinin bu 
günkü hattı hareketini taıvip 

ettiğini ve bugün için başka 

tnrlü haraket edilemiyeceğini 
söylemiştir. a.a. 

Londra 16 -·Havaı ajansı 
muhabirinin bildirdiğine iÖre: 
Bohemya ve Moravynnın işga .. 
linden dolayı kabinede bir ta· 
dilit yapılması ihtimalinden 

Macar kıtaatı 
ileri hareketlerine devam 

ediyorlar 
Peıte 16 - Macar kıtaatı 

Karpatlaraltı Rotenyaıında ile-
ri hareketlerine devam etmek
tedirler. 

Kıtaat bugün öğleden sonra 
Sabana mevkiioi iıgal etmişler 
ve Polonya hududu yakınındaki 
Okoya geçitiine doğru ilerle· 
mektedfrler. a. a. 

bahscdilmeğe başlanmıştır. Ede· 
nin kabineye gireceği söylen
mektedir. 86yle bir halin lngil
terenin siyasetinde bir değişik
lik olacağına delalet ettiği be .. 
yan edilmektedir. 

Amele fırkaıı mebuslarının 
Çemberlayn kabinesi tarafından 
kabul edilemiyecek bir takım 
şartlar ileri sürmeleri do ihti-
mal dahilindedir a.a. 

Berlin 16 - İngilterenin Ber• 
lin sefiri Hinderson hariciye ne· 
zaretine giderek Bohemya ve 
Moravyanın işgali hakkında İn
giltere hükümetinin noktai na· 
zarını bildirmiştir. 

Hatay hükümeti 
Posta ve telgraf tarife· 

mizj de kabul etti 
Antakya 16 - Hatayda Türk 

parasının kabulü kanunu bu 
günden itibaren tatbıka başla
mıştır. 

Posta ve telgraf muhaberatın· 
da ana vatan tarifesi kabul e• 
dilmiştir. 

Son yağan l li n 
yağmurlar Tepecik köyü mah-

Ankara 16 - Bu ıabah alçü· l ..., d 
len 100 yirmi dart saat zarfında tar ıgın an 
ki yağııların metre murabaına Köy odasına ait tuğla ve 
bıraktıkları su mikdarı lıtan· kiremit ocağı 939 yılı için bir 
bulda 3, Gemlikte 31 Sabanca- aene müddetle açık artırma su-
da 15, Geyvede 14, lznikte 13, . retiyle icara verilecektir. 
Nazillide 43, Alaşehirde 27, Müzayedeye iştirak etmek is-
Kemalpaşada 26, Aydında 21, teyenle:rin 20 lira pey akçesini 
Bodrum ve Kuşada11nda22, F et- köy sandığına yatırmaları ve 
hiyede 46 kilogamdır. ihale günü olan 27 mart 939 

Karla Örtülü mıntakalarda., · pazartesi günü ıaat 17 de köy 
kann toprak üzerindeki kalınlğı d d h b ı l 

k 63 Uı d - d .k. o asın a azır u unına arı. 
ıarı amışta , u ag a ı ı - .. . . 
metre 55 santimeterdir. Bundan baıka koy ıçınde bu· 
Muğlada yağan şiddetli yağ- lunan gllbrelerde açık artırma 

murlardan hasıl olan seller ıuretiyle köy odasınca satılaca .. 
ovayı basmıştır. ğından taliplerin ltuğla ve kire-

Antaky9:da saat o~ bird~ ce· mit ocağı ihalesi güoü olan 27 / 
nubu garbıden esen tıddetlı fır- 3/939 da 'köy odasına gelme· 
tına ~ğaçlara dalla!ın.1 kırmak leri. 
suretıle zarar vermıştır. 

a.a. 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Vilayet hususi muhaıebe mü

dürlüğünün ihtiyacı olan 2000 
adet defter 20/3/939 tarihli pa· 
zartesi günü saat on beşte iba · 
le edilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

4000 lira muhammen bedeli 
olan 2000 defterin eksiltmesine 
iştirak edilmek üzere ~o 7,5 
muvakkat teminat 300 liradır. 

Eksiltmeye talip olanların 
daha fazla malümat almak üze· 
re hususi muhasebe müdürlüğü
ne ve encümen kalemine müra
caatları ilan olunur. 
7 10 14 17 1169 

:--·.. Abone ıeraiti --ı 
! Yılhtı her yer için 6 lira. j 
i Alb ayhtı 3 liradır. ! 
j idare yeri: Aydında C. H. j 
J P. Buımeri. j 
i rueteye ait yazılar için i 
i yaı.ı itleri müdürlütüne, ilin- f 
! lar için idare müdürlüfüne ! 
i 'Dilracaat edilmelidir. i . . .................................................. 
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ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu ... 

hafızlığından : 
Köşk nahiyesinin Pınarbaşı 

mevkiinde doğusu İbrahim Tok
söz batısı Vahap oğlu İbrahim 
ve Ali bahçesi kuzeyi İbrahim 
Toksöz kıblesi otlak ile çevrili 
8 dönüm miktarındaki tarla Gi
ritli Y orgiden metrük olup hazi .. 
nei maliyeye kaldığı anlaşılmış 

ve 2510 sayılı iskin kanunu 
mucuhince bu }'erin muhacir 
Keken oğlu Eso ve Fettah için 
tahsis edilmiş olduğundan bu 
yere ait benzeri bulunan tapu 
l<aydının tatbikı ve tasarrufu. 
nun tahkiki için ilin tarihinden 
itibaren 11 gün sonra mahalli
ne memur gönderilecektir. 

İtirazı olanlar varsa yerinde 
blunacak memura veyahut 1212 
fiş numarasiyle idaremize müra-
caatları ilin olunur. 1209 

lmtlyu Hhlbi ve Umumi Netriyat 
MUdUrli : Etem Mendl'U 

Basıldığı yer 
C H P Batıırıevi 

Aydın icra 
memurluilundan 

2~80 sayılı kanuna göredir. 
Alacaklı ı Aydın haziııei ma· 

liyesi. 
Borçlu: Karapınardan Çakır 

oğlu lbrahim. 
Saldan gayri menkul : Tapu

nun mayıs 931 tarih ve 15 nu ... 
marasında kayıtlı Karapınar 
istasyon caddesinde 568 metre 
50 santimetre murabbaı arsanın 
temamıdır. 

içinde dıvar şeklinde 80 met
re mikap taş ve tujla da var· 
dır. 

SAYI ı 481 

ırr ~· ~ .~iılllWC~ "'\.lJ ~ .. ~~~w .. •1 
! Doktor Şevket Kırbaş f! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ' 
f. entani hastalıklar mütehassısı ! 
: Mııayenohanomi Nazilli köprllıü karıısındaki tapucu : 
f. Süleymanın hanesine naklettim. 
• . hastalannı her ai}n aaat yediden sekize kadar ve 
• ağleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

c!] kao, balgam, maddei g~ita ve her tUr.l~ tahlila.tı icra 
[tl eder. Veremlilerde fennın en son tedavısı olan Pınomo .. 
[t] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

~~~··+@.;ısı~~···.;• • .: ••• ~~····· •••• ~ ~~ .... tfbidrfu..ddti. ~ 

Hududu ; Sağ tarafı Hatip 
oğlu Mehmed çavuş. Solu Şelı· 11n,, ~ A. .t111 .... 111ı. tdlh;.ıtnı.. .,d\....ını .. .ıfllhAAA.A&Aıııı..A.& 
oğlu helvacı Ömer vereseleri. ~ı1ll!hı · ılıılıı1lillllılııı:ıwıtı.:.ıııııılııı.ıııııu11111Jllıııı:ıuUilllı ımıl.liilllıuı:ıılw!U111111U11J:1uıııııllilllm'!llllll'lllllll~ 
Arkaıı tapuca belediye malı fi S } G Q S • • 
olup balen gırabioalı muhacir- i i: Ü eyman ezer - sınan ezgıner it 
leri, önü yol ile çevrilidir. ,.. it 

tu~emamı , 445 ura ıo kuruı- . Gazele Kitap E vİ ı 
Satışın yapılacağı : Aydın 

icra dairesinde 25/4/939 tari• 141J it 
hinde salı günü saat 15 de ve 41 Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın it 
temdit arttırması 10/5/939 tari- Palas oteli altına nakledilmiştir. · · 1 
hinde çarşamba günü ayni sa- . İstanbul_ Ankara. İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
atte yapılacaktır. 1 dl' K' ık k·t ·1· b 1 

t ~ ve gazeteleri temin e l ır. ıra ı ı ap verı ır, u unmıyan 
1 - ıbu gay~imenkul~n. artır ~ kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için-

ma şartnamesi ılin tarıbınden ~ . . k .. ·1 · t kd' t v • - • l Ç 't'b 939/6 N il A d • Ai. de getırtılere muşterı erme a ım e megı uzerıne a tr. e-
ı ı aren o. e y ın ıcra ~ . b k · d ht · 
d . . • d fi titli ve temiz kırtasıye, en ça u tevzı ve eru e yerı. ~ 
aıresının muayyen numarasın a · 1098 

herkesin görebilmesi için açık- I 
tır. İlanda yazılı olanlardan faz· l ''1'1ıı,ııtınıımııııırJ!llf.1111fllllııırııım::ııııııır.ıilll'llllf f1i 
lam~~d almak ideye~e~ · ~~-~~~--===~~~~~~~=~~-~~~~~ 
işbu şartnameye ve 939 I 6 1 
dosya numaraaiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - .blrtırmaya ittirAk için 
yukarda yazılı liıymetın % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev• 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek ıabibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir
Ufak hakkı 1sa6iplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e
der. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından haı:iç 
kalırlar. . 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya iştirak edenler artırma 
şartnamesiei okumuş ve lüzum
lu malfımat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 

itibar olunurlar. 
5-Tayio edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
A.ncak artırma bedeli muham .. 
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı ,olan di-
ğer alacaklılar :bulunup ta be-

. del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazla ya 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 

6ıtlııılıılıA~ıımlııı~ıılı 

satış 2280 sayılı kanu11ıt 

tabi olur. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde. paraY1 

vermezse ihale kararı feıbolU" 
narak kendisinden evvel en yük" 
sek teklifte bulunan kimse art 
etmiş old~ğ~ bedlele almai'• 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet gOO 
müddetle arttırmaya çıkanb~ 
en çok artırana ihale edilir. Ilı• 
jbale arasındaki fark ve geçeP 
günler için QQS den heıap olll" 
nacak faiz ve diğer zararlıf 
ayrıca bükme hacet kalmaksıt1~ 
memuriyetimizcc alıcıdan tah11 

oluuur. (133) • 
Bir garyrı · menkul yukard" 

gösterilen 25/4/939 tarihio~e 
Aydın icra memurluğu odaııo : 
ışbu ilan ve . gösterilen artı~ 
şartnamesi dairesinde satılacli1 

ilan olunur. 1207 

BASIME .Vİ 

Belediyelerimiz icin Son f or-, 
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 


