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Muhterem Misafirimiz 
Dost Bulgaristan Başvekili B. Köse 

İvanof Ankaradan hareket etti 
B. Köse İvanof ve refikasına Ankara garında büyük teşyi 
merasimi yapıldı - iki komşu memleket arasındaki dostluk 

münasebetleri samimi bir hava içinde konuşuldu 
Ankara 19 ( A. A. ) - Bul

gariıtan baıvekili ekselans Kö· 
ıe lvanof ve Bayanı refakat ve 
maiyetlerindki zevat ile birlik-
te emirlerine tahsis edilmiş bu· 
lunan hususi trenle ıaat 20,10 
da ıehrimizden ayrılmışlardır. 

Muhterem miaafirler istasyon
da baıta başvekil Refik Say
dam, hariciye vekili Şükrü Sa
raçoğlu olduğu halde riyaseti 
c•mhur umumi katibi Kemal 
Kedelç ile ser yaYer Celil, ha-
riciye veklleti umumi kitibi 
Numan Menencioğlu, Ankara 
valiıi, Ankara mevki kuman
danı, Devlet demiryolları umum 
mlldUrü, merkez kumandanı ve 
Emniyet mUdtirü tarafından 
uğurlanmı,lardır. Baıta bando 
bulunan bir askeri kıta ekıelanı 
Köse 1 vanufa raıimei selamı 
ifa eylemiş ve Ankara garmı 
dolduran halk sık ıık tekrar 
ettikleri alkıtlarla misafirlerimi
ze ~arıı sevgilerini göstermiş· 
ler'!ir. ~adam Köse lvanof ve 
kerımeaıne miiteaddit buketler 
takdim edilmif ve Ankarada 
bulunan Bulgar kolonisi büyük
lerine iyi yolculuk temennile
rinde bulunmuşlardır.' 

Ti 

Ankara 19 ( A. A. ) - Bul· 
gar baıvekili ve hariciye nazırı 
B. Köec lvanof ile baıvekil 
doktor Refik saydam ve hari· ' 
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu 
araıında yapılan müteaddit mü· 
likatlar neticesinde aıağıdaki 

' tebliğ neıredilmiştir. 
" Bulgar başvekili ve hariciye 

nazırı B. Köse İvanof cumbu 
riyet hükUnıetinin misafiri ola
rak Ankaradaki ikameti esna· 
ıında reisi cumhur lımet lnanü 
tarafından kabul edilmiştir. Di
ğer taraftan B. Köse lvanofla 
baıvekil doktor Refik Saydam 
ve hariciye vekili Şükrü Saraç 
oğlu arasında müteaddit milli· 
katlar vukubulmuttur. Büyük 
bir samimiyet havası içinde 
cereyan eden bu konuımalar 
esnasında Ttirk ve Bulgar dev
let adamları doğrudan doğruya 
kendi memleketlerini alakadar 
eden meselelerle Balkan işlerine 
ye dünya vaziyetine taalluk 
eyleyen meseleleri müştereken 
tetkik etmitlerdir. 

Avrupada taakup eden hadi
ıeler kartısında gerek balkan 
milletleri arasındaki tesanüdün 

Sovyet hükümeti 
Bir milletin istiklilini gasbeden hiç 

bir devlet tanımıyor 
Moskova 20 - Almanyanm f huriyetlerinin hükumet reısı; 

Moskova büyük elçisi Sovyet milletinin müdafaası olmaksızın 
bUkümetine iki nota tevdi et- bir milletin istiklalini alıtn hiç 
IDİftir. bir Avrupa devletinin mevcudi-

Notalarda Çek:devletinin Al· yetini bilmiyor ve haberi yok-
tııanya himayesine alındığı, Bu- tur. Huıuıile bu millet asırlar-
beıııya ve Moravyada hususi ca istiklali için çarpışmış ve 
bir idare tesis edildiği bildiril · ancak 20 seneden beri istiklaline 
tııektedir. kavuımuıtur. 

Sovyet hükumeti bu notalara Almanya hükumeti bu hare-
•ta~daki cevabı vermiştir: j ketiyle Avrupada siyasi vaziyeti 

Bırle,ik Sosyalist Sovyet cum- bozmuş ve emniyeti kaldırmıştır 

lngiliz Naz~rlar Mecli
si fevkal&de toplandı 

---------------------------d londra 20 _ Nazırlar meclisinin dilnkü fevkalade toplantısın 
a hava nazıriylc hariciye nezareti erkanı bulunmuş ve biraz 
~~ra başvekil müıteıarı ile harbiye nazırı da gelerek müzakereye 

ır,k etmişlerdir. 
Ba, vckiletteki toplantıdaa sonra Sovyet Büyük elçisi harici· 

~huıllezaretioc gelnıi~ vo Lord Halifaks tarafından derhal kabul 
lllUftur. a. a 

gerek bunların ayrı ayrı kendi 
aiya,etlerinin kati iştigali yal· 
nız bu milletlerin bulundukları 
coğrafi mıntaka için değil bü
tün Avrupa içinde bir sulub 
garantisi teşkil ettiğini bir ke· 
re daha müşahade eylemişler
dir. 

Sulhun idamesi kaygısının 
esaslı bir amil bulunduğu müş· 
terek menfaat meselesinde eski
den olduğu gibi istiıare kara· 
rında olan Köseivanof, RefikSay· 
dam ve Saraç~ğlu Bulgar baş 
vekili ve hariciye nazırının An
kara ziyaretile temelleri sağ· 
lamlanmıt olan Türk • Bulgar 
münaıebetlerinin bariz dostluk 
mahiyetinden dolayı aeyinç duy· 
muşlardır. 

İstanbul 1 O - Bulgar Baf Ve· 
kil ve hariciye nazırı ekselans 
Köse 1 vanof ile refikasını ve 
maiyetindeki zevatı hamil hu-
susi tren saat 10,45 te Haydar 
pafaya gelmiştir. 

Misafir Başvekil istasyonda 
vali muavini, lsnanbul komuta· 
nı, mekez komutanı, emniyet 
direktarn, Bulgar konsoleıu ve 
kolonisi ve kalabahk bir halk 
kitlesi taranndan karşılromış, 
bir polis müfrezesi selam res
mini ifa etmiştir. 

Ekselans İvanof balkın alkış· 
ları arasında kendilerine tabıiı 
edilen hususi vapurla Tophane 
nhtımına çıkmış Ye doğruca 
Parapalas oteline gitmişlerdir. 

Muhterem misafirimiz bugün 
bazı hususi gezintiler yapacak 
Bulgar konsoloshanesinde şeh
rimizdeki Bulgar kolonisini ka-
bul edecektir. Akşam Ustü 
cumhuriyet abidesine bir çelenk 
koyacaktır. a.a. 

Ankara 19 - Bulgar başve
kili ve hariciye nazırı Ekselanı 
Köseivanof dün şehrimizden ay
rılmadan evvel Türk gazeteci-
lerine şu beyanatta bulunmuş
tur. 
Komşu ve dost Türkiyeyi de

rin bir memnuniyet ve şükran 

hislerile terkediyorum. Başta 
cumhurreisi ismet İnönü ve baş 
vekil doktor Refik Saydam (ol· 
mak üzere hakkımda gösterilen 
büsnii kabul beni fevkalide mü
tehassis etmiştir. 

Halkın huduttanberl gerek 
İstanbul ve gerek Ankarada 
gösterdikleri samimi tezahürle· 
rinden çok mütehassisim. 

Münasebetlerimiz bu güDkü 
tebliğde neşrolunan deldaras-
yonlarda bildirdiii veçbile .ta
mamen dostanedir. 

Vilayet Umumi Meclisi 
Dün son içtimaını yaparak dağıldı 

Vilayetin 939 bütçesi 789687 liradır 

Vilayet umumi meclisi dün 
öğleden sonra lıbay Özdemir 
Gündayın baıkaolığında son 
toplantısını yapmıştır~ 

Meclis bu toplantıda vilaye· 
tin 939 masraf bUtçeıinin idi 
ve fevkalade kısımlannı 789687 
lira olarak kabul etmiıtir. 

Daimi Encüoen azalıklarına 
Neşet Akkor, Ahmed Emin Ar· 

kayio, lsmail hakkı Akdeniz ve 
Eyup Özbaş seçilmişlerdir. 

Meclisin kapanması doliyııiy
le hbay ve parti başkanımız 
tarafından meclis azalarma dOn 
akşam parti salonunda bir ziya
fet verilmiştir. Bu ziy .. fettc par• 
ti ilyönkurul üyeleri ile alay 
komutam hazır bulunmuşlardır. ·-

---+- -

Futbol birincilikleri -
Pazar günü başlıyor 
Bölgemizin 938 • 939 futbol 

birincilik müsabakaları önilmilz
deki pazar günü saat on dörtte 
başlayacakhr. 

Her sene olduğu gibi bu se
ne de liklere bayrak meraaimi ve 
bir geçit resmi ile başlanacaktır. 

Futbol ajanlığından öğrendiği
miz bu mera•im programım ay
nen yazıyoruz. 

1 -- 26/3/939 ' pazar günü 
bölgenin futbol şampiyonası 
maçları başhyacaktır. 

2 - Takımlar saat on üçte 
sabada hazır bulunacaklardır. 

3 ~ Saat on üç buçukta 
bando tarafından çalınacak ia
tiklil marşımızla çekilecek olan 
bayrağımız selimlanacaktır. 

4 - Bundan sonra takımlar 
Alfabe ıırasile bir geçit resmi 
yaparak halkı ve büyükleri ıe
limlıyacaktır. 

S - Bunu müteakıp saat tam 
on dörtte Aydın ve Karapınar 
takımları arasındaki maç başlı
yacaktır. 

Millet mürakabesinin idare 
üzerinde hakiki ve fili oldu
ğuna milletçe kanaat edinil
medikçe halk idaresi vardır 
denilemez, Bu kanaati kuv

l vetlendirecek milletin aeçim
l Ierdeki reyleridir. 

Y't .... •"'WIY•YV~y ~f .. Yf 

Yeni 
-+-

Halk evleri 

Halkımızdan yardım .. .. goruyor 
Umurludan aldığımız bir mek· 

tupta yeni açılan Umurlu Halk 
evine 20 lira bir teberruda bu· 
lunan B. İbrahim Çörüıe Umur
lu halkının şükranlarını borçlu 
olduğu bildirilmektedir, 

Bizde bu milli vazifede g6s• 
terdiği yardım doliyııiyle lbra
him Çörüşü tebrik ederiz. 

a ••JCtett ... -

Y eııi bir İngiliz 
Sovyet anlaşması 

Londra 20 - Havaı Ajan· 
sının salahiyettar bir menbadaıı 
öğrendiğine göre hariciye nazm 
Lord Halifakı, dün Söviyetler 
birliğinin Lond.ra sefaretbanesine 
giderek, Sovyet - İngiliz it bir• 
liği için yeni bir formül teklif 
etmiştir.~ 

Soviyet hükumetinin yakında 
kati bir cevap vermesi beklen· 
mektedir. a.a. 

Lord Ha lif aks 
Fransız elçisi ile görüştü 

Londra 20 - Fransanın Lond 
ra büyük elçisi hariciye nezareti· 
ne gelerek Lord Ha lif akı ile 
kırk beş dakika görütmüıtür. 

a.a 

Fransa hükümetine 
fevkalide salahiyet 
Ayan meclisi bu kanunu kısa bir mü

zakere ile kabul etmiştir 
Paris 19 - Fransa ayan 

meclisi maliye encümeni bu sa· 
hah Başvekil Daladye ile Reno 
nun izahatını dinliyecek ve ayan 
meclisinde reye konacak olan 
vasi salahiyet kararını verecek-
tir. Hükumet büyük bir ek!lcri· 
yet toplayacağı kanaatindedir. 

a.a. 
Par)s 20 - Fransa 5yan 

mecliai bugün hükıiı..oete fevkal
ade salahiyetler veren kanunu 
kabul etmiştir. 

T oplanb . bir saat bile sürme~ 
miştir. a.a. 

Paris 20 - Hariciye nazırı 
Bonet arka arkaya, Polonya, 
Lctovanya elçilerile ayan mec· 
tisinin hariciye encümeni reiıini 
kabul ederek görüşmü~tür. a.a. 



TOZ ı 1 

Memleketimizde 
Koyun kıymeti ve koyunculuğumuz 

-1 
Koyun orta Asyadan ncı' et 

etmiıtir. Ata olduğu gibi koyu· 
DU da ehlileıtirmif olan Türk-

-lerdir. Koyunun yetiımeıine, 
Oremeaine itina gCSıteren ve 
hasılatından istifade yollarıni 
ilk defa Türkler Bulmuı ve 
ilerletmiı olduğundan yurdumuz· 
da koyunculuk tarihimiz kadar 
eski ve ananevidir. 

Koyunun, berkesin ibildiği ıi· 
bi etinden, sütünden, yün, deri 
ve gtibreıinden is-ifade edilir. 
Yoj'urt, beyaz peynir, kaıar, 
dilpeyoir koyun ılltünden yapı· 
hr. 

Dün olduğu gibi bu gün de 
memleketimizin bOyilk ıervet 

kaynaklarından mühim bir ko· 
lunu koyun ve koyunculuk tqkil 
etmektedir. Koyun bir çok indi 
tahminlerin ve yanlış hesap ve 
tehlikelerin hilafına, :yurdun u
mumi servetinde hayli kabarık 
bir yekun teıkil :eder. Bunda, 
Türk çiftçisinin, köylilıliniln ik
tiıadi ve ananevi terbiyesinden 
tutunuz da yurd topraklannın 
coğrafi durumuna kadar varan 
sayısız amiller rol oynamaktadır. 
Yurdun iklim şartlar, dünyanın 
hiç bir yerine nasip olmıyan 
bir müaaade ile koyun yetiıtir
meye ıalihtir. Yurtta ziraat 
elnitli arazi mahduttur. Çayır 
meralarımız kısa ot yetiıtirmeye 
elverişlidir. Memleket toprakla
rıaın bu giln ancak °f,,15 şi ekil· 
mektedir. Bahçe ve Zeytinlik 
olan arazi de bu meyandadır. 
Daha ~o 20 kadarı Ziraate el
veriılidir. Fakat bugün mer'a 
halindedir. Halen çayır ve mer· 
a olarak kullanılmakta olan a
razimiz, mevcut topraklarımızın 
yiizde 58 zini teıkil etmektedir. 
Bu, hakikat yurtta en verimli 
ve kolay iktisadi cephenin hay
van yetiftirmek olduğunu teba
rilz ettirmektedir. 

Ve memleket ekonomisinin 
biç şüphesiz en büyük kaynağı 
hayvanat ve hayvanat mabsul
lerile bunların menabiinden te
variit etmektedir. 

Hayvanatımız içerisinde koyun 
iktisadi hareket ve ~ ceryanları
mızda giin geçtikçe daha ziya· 
de önem kazanmaktadır. Hele 
yiinlO mensucat sanayii memle· 

ket ekonomisinde yep yeni bir 
çığır açmııtır. Ve koyonculuğu
muza yep yeni bir veçhe l ihzar 

etmiıtir. Yün sanayii bütün dün 
yada bariz bir kalkınma göster
mektedir. Avrupada türlll se· 

peplerle azalmlf olan koyun 
miktarlarını yeniden çoğaltmak 
için en ateıli hamleler ve fe· 
dakirlıklar sarfedilmektedir. 

Kolonileri olmıyan bir çok 
Avrupa devletleri yapağıyı kıs
men olsun dahilde temine çalı· 
şıyorlar, Bu modern 1anayii 
karf111Dda kaba yünlü k•maıla
rın, islihı lüzumu beliriyor. 

Hem et ve hem de yün ve
ren koyun ırklarının çağaltılma
sı cereyanı baılıyor: Kaba yün
lerin de iyi yapağı veren ırk
larla tesalübil cihetine gidile
rek 11labı sistematik, ilmi hare
ket halini alıyor. 

Kaba yDnlerimiıdeq ancak 

-
halı, kilim, keçe ve nihayet 
bazı kaba kuma,lar dokunabilir, 
Medeni ihtiyacımız ve sosyal 
icaplarımız ince kumaş mensu
catını bizde de pek çok arthr· 
mııtır. Ve bunun için de mem
lekette merinos yününün ithali 
bir ihiyaç haline girmiştir. La
kin bu ithal mllhim miktarda 
düviz sarfını mucip olmakta ve 
memleket ekonomiıindo bir me
ıele halini almaktadır, 

Blltün dünyada ince yün sa
tan ancak ilç memleket vardır. 

Bunlar da ~ Cenubi Amerika, 

Cenubi Afrika ve Avuıturalya
dır. Cenubi Afrika yünlerine 

Japonya kamilen el atmış oldu
ğu için buradan başka bir mem-

leketin istifadesi mükün değil. 
dir. 
Şu halde garbi Asya ve Av• 

rupa için ancak cenubi Afrika 

ve Avustralya yünleri kalıyor. 

Fakat bu mıntakaların her ikisi 

de lngiliz hakimiyeti altında 
bulunduğu için mevcut bütün 

yünlerin birleden idaresi ve bü

tün dünyaya istediği fiyatta 
ıatmaıı nazari itibara alınmaya 

layıktır. İstek fazla olunca fi. 
yatları yükselteceği de aşikir

dır. Netekim dünya sanayiinde 

yiln mensucatı müterakki bir 
duruma girelideoberi bu fiyat• 

lar da çok yilks~lmittir. İngiliz 
meslek mecmualarında hararet· 

le arzu edilen mühim bir ikti· 
sadi dönüm daha vardır ki bü
tün yün sanayiini şimdiden dü
şündürmektedir. Bu mühim dö· 
nüm, bundan sonra cenubi Af· 
rika ve Avustralyadan yün bam 

olarak değil, oralarda tesis 
edilecek olan fabrikalarda iş-

lendikten sonra cihan piyasası· 
na ıevkolunacağı keyfiyettedir. 

Bu meıele tahakkuk ederse 
fiyatlar da 3 • 4 misli bir artma 

husule gelecek ve dünya yün 
piyasası, hususile yün mensucat 

senayiini k'urmuş memleketler 

bfiyllk bir yün buhranına uğra

yacaktır. Koyunları az memle
ketler bu buhranda en büyük 

zarara duçar olacaklardır. Fakat 
Türkiye, Avrupa devletleri ara-

sında bu bakımdan çok daha 

müsait ve mesut bir vaziyette
dir. 

Memleketimizde bu gün 17 
milyon 572 bin koyun vardır. 

Senelerden beri memleket ve

terinerleri seferber bir halde 

yurt koyunlarının merinosla te
salübüne çalışıy•>rlar . 

Sanayi programı mucibince 

Kamkarn yeni merinos yünü, 
ipliği ve Bursa merinos fabrika-

sı bu müddet zarfında behem
hal himaye edilecek be beı se-

ne sonra yurtta ihtiyacımızı kar
şılıyacak nisbette yerli merinos 

yünü temine çalışılacaktır. İklim 
ve coğrafi vaziyetimizin müsaa-

deai ve devam edilecek olan 
mesaimizin 

yetle elde 
mevcuthır, 

neticesi muvaffaki· 

odilmesi kanaati 

AYDIN SAYI ı 414_ 

Ceza çektirilmesi [ RADY~ ] 
Sisteminde yapılan değişikliklerden 

elde edilen neticeler 
SALI 21/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 
Kes. 20 Kw. 

İnsanı; içtimai bir mahluk o· 
larak tavsif ederler. içrimai 
heyetten ayrı olarak dütünül· 
mesine imkan olmıyan ferdin 
cemiyet karşısında hak ve ve
cibeleri bütün içtimai meselele
rin esasını tefkil eder. Cemiyet 
unsurlarından en mühimmi; de
vamlılığı ve sürekliliğidir. Cemi
yetin huzur ve sük6nunu ihlal 
edenler, cemiyette aldığı vazife
leri yapmayanlar veya kötü ya• 
panlar kanunlarla nizamlarla 
tanınmış haklara riayet etme• 
yenler ve bunların temini için 
konulmuı kaidelere karşı gelenler I 
suç işlemit olurlar, cemiyetin 
aksülamelinin ifadesi demek 1 

i 
olan cezalarla karşılaşırlar. 

Devlet bunları zarar vermiye
cek bale koymak, bunların bir 
daha suç işlememesini temin 
etmek İjİo lüzumlu tedbirleri 
almakla milkelleftir. Böyle olun
ca bu hakkı; gayeye vüsul için 
en muvafık şekilde kullanmak 
icabetmektedir. Suçluyu cezaya 
çarptırmak gaye değil onu islah 
ederek zararsız bale koymak 
için ceza bir vasıtadır. 

Eski devirlerde suç işleyenler 
cemiyetin :çioden alınır bir ta
rafa kapatılır ve bu ·suretle 
maksadın hasıl olduğu kanaatı· 
na varılarak artık onunla meşgul 
olunmazdı. Bu gün, s·uçluyu bir 
hastaya benzetirsek, bu hasta
nın hayatının ifoasi değil bil· 
akis onun tedavisi ve cemiyete 
nafi bir uzuv olarak iadesi dü
şünülmektedir. Medeniyette iler
leme yolunda bulunan cemiyet 
her cüzünden azami derecede 
istifade etmek mecburiyetinde 
der. 

Bunu temin için cezanın ne 
şekilde çektirilmesi lazım gele-
ceği meselesi; üzerinde dikkatle 
durulması icap eden mühim 
bir mevzudur. Muvakkat bir za
man için olsa dahi iıten mah
rum edilen insanın cemiyet için 
bir tüfeyli olması onun ahlaki 
tesirler husule getirir. 

Çalışmanın ve cemiyete faide· 
li olmanın zevkine, hayatını 

bizzat kazanmak ıururunu mab
kuma aşılamak lazımdır. 

Bizde cümhuriyete kadar 
mahkumlarla meşgul olunmaz, 
onlar z,ndanlarda kendi halle· 
rine terkedilirdi. Tesadüfen ve
ya her hangi bir izdirar tahtın-
da suz işlemiş olanlar kendile
rinden daha feoa vazizette bu
lunanlar arasına terkedilerek 
ahlaklarının daha ziyade bozul
malarına sebebiyet verilir. Ve 
bu suretle islah gayesi elde 
edilmek şöyle dursun aksi ne· 
ticeler hasıl olur. 

Cumhuriyet devrinde kabul 
edilen kanunlarla ceza sistemin-
de esaslı değişiklikler yapıldı. 
Şimdi iş esası üzerine kurulmuş 
ceza evlerinde mahkumlar bir 
taraftan çalışarak müstahsil, 
faideli birer insan olmağa çalış
tırılırken bir taraftan da ken-
dilerine bilmedikleri şeyler öğ
retilerek temizliğe, intizama, 
iyiliğe doğru yürütülmektedir. 

Kendi sayilerile; kazaçlariyle 
geçinen bunlara; iyiliklerinin 
mükafatı da tatdırılmaktadır. 
Bunların başında kendilerine 
meputeo tahliyelerini isteyebil-

I 

mek hakkı tanınmıştır. Buudan 
başka yol. maden ve inşaat iş
lerinde çalışan her günün iki 
günlük cezaya bedel sayılması, 
kazançlarından yapacakları ta
sarruflarlarının tabliyelerinde 
kenkilerine verilmesi gibi haller 
onları isteyerek iyiliğe sevkede"l 
amiller meyanıodadı. Üç sene· 
denberi tatbik edilen bu usul 
muvaffak olmuş ve iyi neticele
rini şimdiden vermeğe başlamı•· 
tır. 

Ziraat, İnşaat, dokumacılık, 
hahcıhk, matbaacıcık, mücellit· 
lik, marangozluk, kunduracılık, 
madencilik, balık cılk ve saire 
gibi işlerder çalıştınlao mahf 
alımlar sanat öğrenmekte cemi-
yete ablğkı iyileşmiş, tahsil ve 
terbiye görmüş faideli birer va-
tandaş olarak iade edilmektedir 
ki bu çok mühim_ mevzu; Cum·· 
huriyet idaresinin baıarılarından 
birini teşkil etmektedir. 

Tiirk vatandaşın konulduğu 
hava ve güneş gibi en hayati 
va!lıtalardan bile mahrum olan 
zındanni kapısı, oraya inkilabın 
feyizli güneşini sokmak için ilk 
defa cumhuriyet eli\e açılmış 
bulunuyor. Bu sahadaki faaliyet 
hiç bir tedriç ve tekamül göze
tilmeden inkılabın dev adımla· 
riyle yürüyecek ve ilerliyecek· 
tir. Bugiin ilk adımlarımızda 
dahi cumhuriyetin meydana ge· 
tirdiği bu feyizli varlıklar Av· 
rupanın modern hapisanecileri 
tarafından dahi takdirle anıl· 
maktadır. Cumhuriyetin bar 
vatandaşa karşı gösterdiği şef· 
kat ve ihtimam duygusundan 
bugü mahküm vatandaşlarda bu 
suretle istifade etmektedirler. 

Karacasu sulh hukuk 
mahkemesinden 

Karacasuyun yaylalı mahalle· 
sinde mukim İsmail kızı hatice 
altuntaş ve oğlu ahmet altuntaş 
vekili Riza Uğurun ikame eyle
diği davada karacasuyun ~an· 
dalaz mevkiinde şarkao yol gar 
ben hatice altuntaş dük
kanı şimalen bark ve çay ce
nuben değirmen yolu ile sınırlı 
arsa ceddinden irsen müntekil 
olup tarihten on beş sene eve) 
üzerine bina inşa eylemiş ve 
yıllardir bu suretle tasarrufların · 
da bulunmuş olduğundan işbu 
250 metre arsa ve üzerindeki 
dibağhane binasının namlarına 
kayıt ve tesçiline karar veril
mesiı:ü talep ve dermeyan eyle
mekle cari mahkemede işbu 
emval hakkında alakaları olan
ların itirazları olup olmadığının 
4141939 tarihinden evvel bildir· 
meleri için ilanen tebliğat icra
sına karar verilmiş olduğundan 
bermucibi karar keyfiyet ilanen 
tebliğ olunur. 1219 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
20 Kw. 

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

ajans, meteoroloji haberleri. 
13,15 Müzik (Senfonik pliklar) 
13.45· 14 Konuşma ( Kadın 

ıaati • Ev hayatına ait ) 

18.30 Program 
18.35 Müzik ( Dans plikları ) 

19.00 Konutma ( Türkiye 
Postası ) 

19.15 Türk müziği ( Fasıl 
heyeti ), Safiye Tokay ve Tah• 
sin Karakuş. 

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

20.15 Türk müziği. 

Çalanlar: Vecibe, Refik Fer· 
san, Ruşen Kam, Cevdet Kozan 
Retat Erer, Okuyanlar: N~cmi 
Riza Ahıskan, Melek Tokgöz. 
1 - Osman beyin - Segah per 
revi. 2 - Tanburi Ali efendi• 
Segah şarkı - Dilharabı aşkının 
3 - Hacı Arif hey - Segih 
şarkı - Olmaz ilaç sinei satpa· 
reme. 4 - Ruşen Kam • Ke-
mençe taksimi. ' 5 - Suphi Zi· 
yanın - Mnstear şarkı • Dönaek 
mi bu aşkın ıafuğından. 6 -
Halk türküsü - Bülbül taıta 
ne gezer. 7 - Halk türkilall .. 
Esmer bugün ıtğlamış. 8 -
Ahmed Sasimin - Hicaz şarkıaı -
Gağsünde açılmıı. 10 - Mau· 
tafa Nafizin - Hicaz ıarkı .. 
Kurdu meclis işıkan. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma ( Hukuk ilmi 

yayma kurumu ). 
21.15 Esham, tahvilit, kam• 

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Neşeli pliklar - R 
21.30 Müzik (Radyo Orkeı .. 

trası - Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - Mendelssohn - Bartholdy 

Ruy Blas uvetürü. 2 - W. A. 
Mozart. 41 numaralı senfoni, 

do majör. ( jupiter aenfoniıi ) 
Allegro vivaoe. Andante can· 
tabile. Menuetto. Molto allegro. 

3 - P. Cornelius, Bağeat ber
beri uvertürü 4 - F. Masaenet 
Seenes pittoresqoes 1 - Marc
he 2 - Air de Ballet 3 -
Angelus 4 - F ete Boheme. 

22.30 Müzik ( Eğlenceli plik
lar) 

23.00 Müzik ( Cazband Pi. ) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

~~~~~~~~ ..... ~~ıll~~~1~n:!t~.~~~re.ııı:-.eıı-e.~ ...... ;.-. ;.-. ~ ,..; 

! Doktor Şevket Kırbaş • • 

• Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • • • 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşıımdaki tapucu 
Süleymanın hanesine naklettim . 

1 
hastalarını her gün ıaat yediden ıekize kadar ve 

öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
kan. balgam, maddei gaita ve her türlü tahJilitı icra 

eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
[f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

~~~~~..,~· .. ~ı~~·~·······v.. ....... ._ ....... ~ .. Mı~ııı::iılllidldll:Ulıl'..lllidll~~~ ........ _._. .... 
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Edebiyat Ve Kültür Sahifesi • • • • 

Sen kal 
J slc.ender E ıege 

Ben satımda fazilet, solumda 
ıevfi, anOnıde ata ülkilsü ve 
arkamda ,eref g6vercinleri ile 
yeni yollara atılıyorum. Şafak 
ve gurubu ihtifamla s&n6p pa· 
nldayaa diyarların ufuklarına 
ha11etim •ar, Suları kuvvete 
kalbolmUf, mavi g6klerinde ka
ra bulutlar kalma1Dıf ve mub. 
te"m clatlan maldnalarlar 0 • 

yulmuı hir beldenin hararet dolu 
ufuklarını yaratmak iıtiyen ide
aliatlerin uıaa yolculuğuna çı· 
kayorum. GlllOıarlan, lllezarl•n 
Ye llummah geceleri artık aaaa 
bırakıyorum aevgilim. Sen ba· 
ralarda yad ile ıakin aakin ged 

Hareli gfllleri avuçla, boynunu 
btıkerek renkleri içinde rOyaya 
yatn111 JAieiere ıolmllf duda~ la· 
rıaı kondur. Sonra 1emaya ba· 
karak fiil, istenen kabkah•lar 
at. Fakat dilerimkl her glilOıO.ı· 
de uzviyetin bir parça llSnmeıin, 
dikkat et her kabkabaa &lümUn 
~erdivealeriae l>ir brmanıı 
olmaıın. Sen bu renkıir: baya· 
tan bah,eleriacle mp daha 
geı. Beai ltahçeaizcleki baıia 
eilenceıere çatırma yan. Beni 
titrek uginlerin meçhal toprak· 
lanaa ılnderin! Ben giderken 
ır&ıelim aen Nefiain humbanı 
•inde mine kadehlerle demlen. 
Nailiain bailannda meczuplar 
gibi rez. Bakinin baharını bay· 
retle ıeyret ve Ned· • lil da ımın eza· 
rıa t•krak kahkahalar fırlat. 
S.. artık d M • ıea en ayrılıyorum. 
&nzeyı •abillerden kartal ka • 

•atlarımla çok 
uçacatım. Ben uzak yerlere 
yer kolnı t rflzrlrlarında 

su er kok h t •e ıaadet kok usu, arare 
raldara uçu kuıu dolqan top· 
O ka l P onmak istiyorum. 

' ran ık 1 d lerianı da 1 Yer er e gilvercin-
1( r tarafa uçuracağım 
ftrl~ k ti • 

rururla kana arımı iıte orada 
1 d 

ıracağım. Ben bu yer· 
er e (H• 

takinl ~ppoceata\ire) lar gibi 
k etmıı kat kat reakli Clu· 

ku bava bulutlarını lbirbirine 
.. arıttırarak (Cbimere) ler gibi 
onllmdek· k d . k 1 ara per elerı alev 

uaarak yakacağım. 

1 
Sevgilim, gOlllzarlara llleıar· 

arı •e mllnzevi sahilleri artık 
sana terkediyorum. Bal ayımız 
Y~clir.ada kalıın. Beu savaımata 
21 yorum. 

Allaha ıanıarladılıe .. 
(Muse) ler gibi hazdan ve 

llaeıerretten tarlular haykırarak 
Yeme· • fllD ~ı, •çeneyi düfiinmeden ba· 

dık, çapraıık yollardan ka
ranlık '-ö O .d. " L rGve . " Y me gı ıyorum. ~ 
le rcınlerim oranın ıema11nda 
•nat açacaklar s l . 
dn,::U~ yaprakları yollara 

w 
1 ıyabanlarda dolaıamı· 

Yacagız. Dar d . zl . -
•abillerinde enı enn şakrak a... . ••ndallarla artık 
e-emıye w. 

bab ._ dcea-ız. yalnız 1evgilim., 
çe1er •n rn&ıazey· b·ıı 

ib~rek dostlan ı sa ı ere 
.... nla bana mendil a. 

f 8ea kartal kanatlarını! . u ulcı 
1 

._ a yeDı 
lcaıt .• ara açı ıraen ~ orada 

Ôi1-etnıen 
Sadettin Çağlarca 

.. ....._.__.... ...... ,,,.~.._....._.. 
Dağlar Başında 

G&kalinde bayat, 
Her alqam tatlı 
Dağlar batınd•, 

" O. Gökova ,, ya 

bahar gllJümser, 
rüzrirlar eaer, 
dağlar batında! 

Aıina çıkan hep yıldızları, 
Gece sayarlar Türkmen kızları, 
Ay lfJğında dağlar bqıncla! 

Yas çeker ağlar kıtın gizlice, 
YDrilk kızlan bahar gelince, 
Nq' e saçarlar darlar baıında! 

Aıkın ateıi de gizli yanarm111 

Ferhat Şirin için kayalar yarmlf, 
Eseri bes belli datlar batında! 

Uçurumlar var UÇ8UZ bucaksız 
Dumanlar çıkar nasıl ocakıız · 
Ateı, alev yok dağlar batında! 

Derin uykular riyalı olur, 
Hayatta hakikat b&lyalı olur, 
Ômlir geçerse dailar bafUlda! 

Dolu dizginle al atım geçti 
Çağlayan, copn hayatım geçti 
Mendires gibi dağlar batında 

Nazilli : Scbri Dil 
....... ır .......... y ...... .. ... . . ..... ""' ....... "' .. ..., .. ..,..,. 
ONU BEKLERKEN 

Ardından 
Gözlerim naaıl bir itiyatla 

bilmem, uyanır uyanmaz ıilnle
rini içinde ıeçirdiğin odanın 
peaçerelerine takıldı. . Fakat ıa • 
babın bu en günahsız saatla· 
rında senin gerinerek uyanııını 
görmek için benden daha ace• 
led, daha özleyiıli başka biri· 
sini gardil. Güneş parlak ıfıklı 
hOzmeleriyle genç alnına nur
dan bir eklil &rmeğe gemişti. 
Dakikalarca boş yatağında se
ni aradı. Bu ani kayboluşa hiç 
bir mina vermeden çekildi. Fa-
kat ben bülbülıüı: bir kafe• ka· 
dar boş ve manaıız kalan bu 
açık pençerelerdcs g6rlllen bir 
rüyayı tekrar canlandırmak için 
yandım. 

Aydının mai ıııkh ıemaaı ay
rılt q-ünOnUn acı11nı içine sin· 
dire, ıindire ağlıyor.. ( . . . ) in 
denizi kadar mai ıemaaı da 
ağlıyor .. Fakat göz yaşları da-
ima ayni manayı ifade etmez· 
ler bir tanem!. Oraıı sana, ıe· 
nin nur ve ıtık yaratılııına 
kavuftuğu ~in sevinçten atlı
yor •. Fakat Aydın? .. 

O isminin ifade ettij'i aydın· 
lıktan ayrıldıtı için hüsranına 
aihyorf •.. 

Birbirlerini tanımasalar bile 
Şimdi pençeremin camlarında iki insanın ruhlarında buıul bulaa 

gözyaıı gibi sızan su damlacık- ayni temayülleri~ mevhum hat· 
ları var. Şimdi gümü' dere in· larla yekdiieriae merbut oldu· 
ler gibi akıyor. İşte aöğütler ğunun bu günün fen ve ilim a-

NtJşrigat arasından : ....... ~ ....... ~ 

Yürüyüş! 

Muharririnin adıma r&nder· 
mek lutfunu esirgemediji bu 
tiir kitabı, hemen baıından 
sonuna kadar Ulkü ve genç• 
liği terennüm eden bedii bir 
manzumedir. " Münir Müeyyet 
Bekman 11 a ait olan " Yllrll• 
yilf ,, hakikaten yiirilme ve ba· 
ıarma idealimize mantıki bitap· 
larda bulunmakla beraber ken-
disin& hissedilmekte giiçllik çe
kilmiyen bir 1( lirizm ) e de t•· 
bit olmaktayiz. 

Kitabın ilk sahifesindeki; " ba 
tiirler, halle için yazıldı ve Halk• 
evlerinde okundu ,, ibareıi, za• 
ten gayemizi tahakkuk ettirme
te çalıtan mısralar ihtiva etmit 
olmaaına delil sa yılabilir. 

( Yilrüyliş ) deki şiirler, milli 
ve mahalli bir ruh taıımakla da 
bugtinkü neşriyat arasında genç· 
liğe iyi ve değerli bir armıj'an 
olacaktır zanoındayım. 

Bilhassa (Altı okun türk6ıü) 
( Küıüf ) ve ( Halkevi ) ıiirleri,. 

halkımıza yioe hendi liıanile ve 
kendi rubile bitap etmesi bakı· 
mından ehemmiyetli parçalardır. 

54 sahifeden ibaret olan ( YO
rüyllş ) yeni aeılin ve Atatllrk 
gençliğinin yürüyiifüne kendi 
ıahıiyeti dahilinde hız ve inan 
verebilecektir. 

O. Bt!cerik 

Glinq yalçın kayalara llbuti 
ıaçlarmı serdiği an gelir, ayoi 
renklerden bir oya itlemeye 
baıladıiı zamana kadar bu de
renin ıabillerinde gezerdik. O· 
aun tabiat kadar kati, bayat 
ıibi ani bir felsefesi vardı. 
Muti adımlarla ona refakat et· 
tijimde hep anlatır ben de din
lerdim. Onun öyle bir nefeai 
Yardı ki insanın ciğerlerinin en 
ilcra k&ıelerine kadar sokulur
du. Ellerinde ıörünmiyen ilibe· 
lerin sillirleri sakla olm•lı ki 
defalarca saçlanmda, y6zümde 
gezdiji olurdu da yine g6rmez· 
elim. S6ylerdi, bazan kitaranın 
içten kopan bir hıçkırığı kadar 
keskin, ba~a da bilmediğim 
bin bir çalgının birleıerek mey
d•na getirdikleri muazzam ope
ralarını çağlıyan sesleri gibi va
kur. Fakat gümüş dere ezeli 
qığına buseler yollar, etrafı
mızdaki çamlar bizi selamlarken 
o ek1eriya kitara sesiyle t•kı
yarak hıçkmr gibi yaphdı. 
Derenin mücelll sathına kiiskOa 
bir eda ile eğilmiş söğütler bi
raz hilzfin vermek üzereyken 
o hauaı eliyle onların altın 
yapraklarını oktadığı an dere
nin aynaııda mütebeasim yüz
ler belirdi. 

artık yüklerini taşıyamıyacak damlarınca kati bir lıakikat o
bale gelmifler. Çamlar, nefti larak kabul edileceğini t6ylllyor-
atlaılarla süslü, çamlar mel61 dun.. y 
melul 11zlanıyorlar. Etrafı 6yle Böyle mevhum çizıilcrle ayni an g 1 n 
derin bir ı&küt kapladıki gil- lıahrlayıtlarım kulaklarıada bir 

A * 6 e * • • • ..._., • ,t, Awf:w+ + • A + ._ 

neı bile zerrin tacını alıp kaç· çınlama, gönlünde bir hasret Dün saat 16,10 11ralarında 
tı. Tabiat mükedder.. Velhasıl yaratacak .. Fakat ıen bu çınla- hava kurumu kabveıi sokağın· 
her kaıede hıçkırık, her bu· yıılara, duyacağın kOrak haare- da yorgancı Muhittine ait olan 
cakta gözyaıı. var. Yollar, o te bqka mehazlar bulacaksın hallaçci dttkklnında bir yaagm 
beraber gezdiğimiz yollar, ma· belkide.. çıkmıı dükkanda bulunan hallaç 
tem elbiseleri geymiş. Üzerle- Yalnız bu çınlayııların, bu ku- pamuklarını sarmııbr. 
rinde kanatlanarak uçtuğumuz nk hasretin senden ·çok uzak· Yangın itfaiyenin yetiımeaiyle 
yeşil çimenler solgun. Bak her larda kalan biri•inin eıeri oldu- önlenmiş ve sirayetine mani 
varlık ıenin • intizarın için inli- jılnu düşilnecek misin kim bilir? olunmuıtu ... 
yor, senin için ağlıyor. *** Fazlaca ziyan yoktur. 

Beni sorma yllzOmde keskin ~- !!"lll!!!!!!!!l!!!!!!~!l!!!l!~l!!!!!!!!~~~~!!e!!!!!ll!!!~~=~==~~!!!!!!!!!~~~~ 
çizgiler ~ elirdi bunları görenler 
anlıyorlar acımı. fakat hissedi· 
yorum, bir hissi kablelvuku ıe
nin çok yakında geleceğini 
müjdeliyor bana. Artık bu ve
fakar dostlarını fazla ilzmiye
rek geleceksin değil mi ? Söyle 
bakayım hangi ıabab g6ılerimi 
oğuşturarak açarken pembe u· 
fukta zerrin taçlı mübeHer gü
ne, parlıyacak, hangi sabah 
sen haşmetli dekorunla bu kaı
vetli sahneyi pürneıe yapacak
sın ?.. lsk•nd•r Eıe 

._.. ......... ....._. . ....................... ... 
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• HALKEVI 
• Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene wi}nü 

Pazartesi 

il 

Sah 

Çarıamba 

Saat 

2 - 3 

3 - 4 
4-S 

Doktor arkadatımızın adı 

Doktor Fabrettin Sügilr 
(Çocuk haatalıklan mütaha11ıaı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkfarı mutabau111) 

HEDEF " 

2-3 
3-4 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

{Göz haatahkları mutabanısı) 

M~fe~er bir adım, bir yıl gibi asırlar. 
Geralmış yayımızda şimıeklerin hızı var. 

Hedef ülkü yoludur; ileri hep ileri ı 
Andımıza bağlıyız, dönüş yok asla geri. 

!<albimizde bir aıktır : tek davi, tek yol tek iz, 
lakılip sava,ında Mustafa Kemalleriz.. ' 

Y ürigiş-den: 

Miinir . Miieg1111t Belcman 
~··~,,__ .............. ~ır·~ .... ...,. .......... ..,,._..~ ... w-. .... 

.. 

Perıembe 

" 

4-5 
. 

5 - 6 

2-3 
4 - s 

Doktor Muhsin 
(iç haıtahkları mutaha11111) 

Doktor ŞeYket Kırbaş 
(intani baıtahklar mutaba11111) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Münif Erman 

(Kadın haatalıkları mutaha11.111) 
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Resmi Tebliğ 
Neıri: Reamt iazete: 3/3/1393 No. 4147 

iKTiSAT VEKALETi - iŞ DAiRESi REISLICINDEN: 
lı kanununun 31 inci maddesi mucibince, işinden her hangi bir 

ıuretle çıkan veya çıkarılan İfçİye, İfveren tarafından, yalnız itin 
nev'ini, mahiyet ve müddetini gösteren bir şehadetname verilmesi 
icap etmektedir. Bu ıehadetnameye, ancak iıçi tarafından talep 
edildiği takdirde, keedisinin bal ve bareketile çaılfmasıoan ne yol· 
da olduiu da aynca yazılabilir. 

Kanunun yukarıda emrettiği ıekilde işçiye ıebadetname verme· 
mek veya ıebadetnameye ifçi hakkında doğru olmıyan yazılar 
yazmak, iş kanununun 108 inci maddesinin 13 üncü fıkraaı muci· 
hince cezayı mOstelzim bulunduğundan, bilümum işverenler tara
fından kanuni şartlara uygun olarak verilecek tabadctoameoin 
örneği apğına dercolunmuıtur. 

iŞÇi ŞAHHDETNAMESI 

lıvercnin Ticaret sicilinde ka • 
yıth olan ünvan ve adresi 
lıçinin : 

Adı ve ıoyad1: 
Doium yeri ve tarihi: 
lıçilik numarası: 
Yaptığı itin nevi ve mahiyeti 

Fototraf 

Yukanda büveti yazılı ve fotoğrafı yapışık -- n 
. . . . tarihinden . . . • . . . tarihine kadar müesseıemizde 

çallfbğıDl gösterir ıebadetnamedir • 
. . . . / .... / 19 
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lıveren veya İfveren vekilinin im
zası ve varsa it yerinin firma mü
bilr veya damrası. (2) 

ft•ere • . . . . • . . . . . . . nin 
t_ k·ı· . yukardaki imzası tastik olunur.(3) 
lf Yeren ve ı ı • . . . . . . . nın 

[1) Buraya, ancak iıçi tarafından talep olunduğu takdirde ken .. 
diainin çalqmasının ne yolda olduğu yazılır ve İfçiye dahi imza 
ettirilir. lıçi tarafından b6yle bir talepte bulunulmazsa burası çiz
gi ile kapatılır ve bir fey yazılmaz. 

(21 it Kanununun 31 inci maddesinin 4 ılncü fıkrası mucibince 
aylık Ocret tutarı 30 lirayı geçmiyen İfçilere verilen tahadetname
ler her tiirlii resim ve harçlardan muaf tutulduğuna g6re, aylık 
Ocret tutan otuz lirayı reçen itçilere verilecek tahadetnamelere, 
Damı• Reami Kanununun 11 inci maddesinin 48 numaralı bendi 
mucibince 15 kuruıluk pul yapııtmlması icap etmektedir. 

(3) Bu taıtik, iıyerinin bulunduğu mahal zabıtası tarafından 
yapılacaktır. 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

Gazete Kitap Evi 
Göriilen lüzum iizerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palaı oteli albna nakledilmiştir. 
lstanbul - Ankara - lzmirde m6nteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap Yerilir, buluumıyan 
kitap, mecmua ve gazete nOıhalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müıterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
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lıan 
Çeştepe köy 
muhtarlığından: 
Aydın - Çeştepe köyü tuğla 

ve kirmit ocağı 939 senesi ni-
ıan iptidasından 939 senesi bi
rinci kanun gayesine kadar do-
kuz aylık icarı artırma suretiy
le satıhia çıkarıldığından talip
lerin veya daha ziyade tafsilat 
almak iıtiyenlerin köy mubtar-
biına mnracaatları. 
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8a1ddıtı yer 
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:·····... Abone ıeraiti ········: 
İ Vıllıtı her yer için 6 lira. ! 

Altı •rlıtı 3 liradır. i 
J idare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Baaımevi. i . : 
! ıaseteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlütüne, ilin- ! 
J lar için idare müdürlüğüne f 
f 'DÜracaat edilmelidir. f ..................... -.......................... . 
Karacasu sulh hukuk 

mahkemesinden 
Karacasuyun yaylalı mahalle· 

ıinden mukim İsmail kızı hatice 
altuntaı ve oğlu abmet altuntaş 
vekili umumisi dava vekili Riza 
Uğurun ikame eylediği davada 
karacasuyun dalandaz mevkiio
de kiin ıarkan yol garben yol 
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1 C. H. P. .. 

BASIMEVİ 
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Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı 
haz·ırladığını sayın müşterile

j rine arzeyler. 

bütceleri 
' 
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şimaleo değirmen yolu ve de· 
ğirmen barkı cenuben değirmen 
barkı ile sınırlı 250 metre ruu

raından ibaret içerisinde selvi 
eşcarı buluaan küçUk bir harım 
ceddiaden inlikalen yıllardı r 

tahtı tasarruflarında bulundu
ğundan mezkur yerin tapuya 
tesçiline karar verilmesini talep 
ve dermeyan eylemekle cari 
mahkemede işbu emval hakkın
da alikaları olanların itirazlari 

,;~ 
olup olmadığının 4/4/939 t~ i' 
hinden evvel bildirmeleri ıÇ,t 
ilanen tebliğat icrasına kat itıi 
verilmiş olduğundan berıııuc•.Jo 

. bllJ karar keyfıyet ilanen te 
18 olunur. 12 


