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Baııınevi 

Müntehipsani seçimi Vilayetin! 
her tarafında neticelendi 

Sayısı : 100 Para 

Fransız Cumhurreisi 
Milli müdafaa vasıtalarına ait emir

nameleri imzaladı 

~ 4~,024 mü!1tehipten 113702 ki~i reye 
ıştırak etti. iştirak nisbeti yüzde 81 dir 

Paris 21 - Cumhur reisinin 
başkanlığında toplanan kabine 
içtimamda, Başvekil Daladiye 
milli müdafaa vasıtalanna aid 
emirnamelerle Marsilya şehrinin 

doğrudan doğruya hükumet ta
rafından idaresi Havr ve 
Bordo şehirleri gibi kendi ken
dilerine idare edilen muhtar 
idaresi ilga edilmiştir. 

Meb'us intihabı 
Martın 15 tinden beri devam 

etmekte olan müntehibi ıani ae
çimi dlln vilayetin her tarafında 
bitmiı ve Cumhuriyet Halk Par
tisi namzedleri ittifakla ıeçil
miılerdir. 

Havaların çok gayri müsait 
devam etmesine rağmen halkı
mızın reylerini kullanmak için 
gösterdikleri yllkıek alika her 
tilrln tahmin ve takdirin üatün· 
de olmuttur. Bu intihapta bil
baua kadınlanmızın yağınura,kı· 

fa ve fırtınaya kartı kucaklarında 
ÇOcukları ile kaylerinden kalka
rak intihap merkezlerine koıma
lara •e en mukaddes bir bak 
ve •azife olan rey hakkını kul· 
lanmaıan Turk wıııcu11uı sıyuı 
terbiyesindeki bllyük olgunluk 

26 Mart Pazar 

Cumhuriyet Halk Partisi 
umdelerioin isabet ve muvaf. 
fakiyet ıırrı, Büyük Türk Mil· 
letinin temayüllt:rini ve ihti· 
yaçlarını hakkiyle bulmaktaki 
isabeti kadar Türk Milletinin 

hayatiyet ve kudretindeki ha· 
zineyi de liyikiyle takdir ede
bilmekteki kifayetindedir. 
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ve inkitah tebarüz ettirmesi 
bakımından ıayanı kayıttır. 

Bu intihapta 144024 mütehip
ten 113702 kişinin reyini kul· 
landığı anlqılmıştır. Bunların 
60107 ıi kadın 53595 ti erkek
tır. ıeçuen mutebıp ıanıler ın-

tihap mazbatalarını almıılardır. 

•• •• gunu yapılacak 
Aydın merkez kazasından 

~~çilen müntehibi saniler bugün 
..ogleden evvel partide umumi 
bir toplanb yapacaklar ve top
lantıda ıehriaılzde bulunmakta 
olan Denizli mebusu Bay Necip 
Ali Küçüka da hazır buluna
caktır. 

Diğer kazalardaki müntehibi 
ıaniler de ayni saatte kazs 
merkezlerinde toplanmıı olacak
lardır. 

Öğrendiğimize göre mebus 
intihabı Türkiyenin her tarafın
da 26 mart pazar gfinü saat ı 
9 da yapılacak ve 12 de intihap 

bitmiş olacaktır. İntibahın neticesi 

f NKF:fl~" pa!t~ .~enel ·~~~~~e!.: 
bildirilecektir. 

Macaristanda 
Seferberlik 28 martta tamamlanacak 

Londra 21 - Havas ajansı· 
nın Peştede iyi malumat alan 
mahfillerden öğrendiğine göre, 
Macar hiikümeti tedrici bir se
ferberlik yapmaktadır. Sefer
berlik 28 martta tamamlanacak
tır. 

8. Lobron Londraya 
hareket etti 

tol 

Paris 21 - Fransa reisicum
huru B. Lobron ve Bayan Lob· 

•1 ' A H A ·L· ' • • - ""•••w• ...... • b.... .. .. ·ır.ı.· 
ye llG••r• u . onne n saban 

' Silah altına alınan eskerler 
Romen hududuna ve Karpatla· 
ra sev olunmaktadır. Hudutta· 
ki kuvvet son zamanlard~ iki 
misline çıkarılmıştır. Garnizon-
lar henuz !:eferi vaziyete ıo
kulmamış!ır. 

8. Necip Ali Küçüka 
şehrimizde 

Denizli mebusu B. Necip Ali 
~·· -ı,. .J•• ••"'' • 
mlı-"d~n- ş~hrimize gelmit ve 

8,15te Londraya hareket etmiştir. 
. d oartı· mensupları ..... "•unn a 
tarafı dan karşılanmıştır. ------::::====:=:==:==:===::===~~====-:=;;;:~==::=====:::;~=====~===--~~ 

Sporcuların Tescili istenilen arazi ---Sıhhi Muayene 
raporlarına Pul 
Yapıştırılmıyacak 

• 9z 

._ Halen meri olan Tnrk spor 
•urumu •. ·1 t l' . . f ıcı a ımatnameıının 

k
aal •porcu üyeler ve milıaba· 
alara if tirlk edecek biltiln 

'P<>rcular için istediği sıhhi mu
aye_n~ ve hekim raporu keyfi· 
yetınıa tatbikatta kulnplere dok
tor muayene ücreti ve rapor 
p~lu gibi bazı masraflar tah
aııl etr~. k ıgı malumdur. Genel di-;e tGrlüğUn aldığı yeni tedbir· 
erle, heden terbiyesi kanunu· 
nuu mükellefleri ara11na giren 
'~rcuların, tıbbi muayeneleri
~~n} teıkilitça göıterilecek he
•ımlere 
ve d meccanen yaptırılması 
da 1 •mga kanununa göre cüz-

11 •ra 
icabed raporlara yapışbrılması 
mua .... cin Pul resimlerinden bu 

~c en· 
••ad . •il muaf tutulması mü-

eaı tt111iu ed'l . t' Ô .. müzdcki H . ı mış ır. nu-
kuliipler •zıraudan itibaren 
masrafı ~:rtı~ hekim ve pul 

enaıyeceklerdir. --......_ 
Romanya 1 •. Ha lif aksı iki d fe ~ısı 

e a zıyaret 
etti 

Lotıdra 21 _ R 
büyük elçisi, dün ik~•~yanm 
olarak h . . uıcı defa 
mittir• arıcı ye nezaretine git-

2510 numarah toprak daiıtım 
kanunu mucibince ve bundan 
iki yıl &nce şehrimizin Kepez 
mıntakaıı tarafında halkımıza 
ve memurlanmua imar etmeleri 
ve içeriıinde meyveli agaç ye
tiştirmeleri için bir miktar ara
zi tevzi edilmişti. 

Bu nevi arazinin 2 sene zil
yedi olup ta orasını imar ed~n 
ve içerıinde yetiştirdiği ağacın 
% 60 tını tutturabilenlere yine 
bu kanun mucibince arazinin 
tapuları kendilerine verilecek 
ve maliki addedileceklerdi. 
Şehrimiz ziraat daireıince ya· 

pılan tetkikatta tevzi idilmit 

l Seyhan Sporcuları 
J Aydına geliyor 

Seyhan bölgesi tarafından 
bi>lgemize 23 nisan 1939 tarihin· 
de Aydında iki tomsili futbol ve 
bir atletik, bir de pisiklet mü
sabekası yapmak üzere bir tek. 
lif ya pılmıttır ve ~bölgemizce bu 
teklif kabul edilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre bu 
maçların birisi 22 nisan cumar
teıi günil Nazilli sahasında ikin
cisi de 23 nisan pazar günü 
Aydın sahasında oynanacaktır. 

Pazar günü atletizm müsaba
kaları ile bisiklet yarıılan da 
yapılacaktır. 
Cenup bölgelerinin en kuvvet· 

li elemalarına malik olan ve 
her sene kendi gurubunun bi-
riniliğini kazanan Seyhan fut
bolculariyle bölgemiz futbolcu
ları arasında yapılacak bu tema· 
ım çok heyecanlı ve alakalı 
olacaiı muhakkaktır. 

olan arazininin zilyedltri tara· 
fından bihakkın imar · edildiği 
ve dikilen eğaçların yüzde alt
ıııııının tattuğu gllrülerek vaki 
olan mllracaat iizerine tapula· 
nnın hazırlanması için alakadar 
makama havale edilmeğe baılan· 
mıştır, Vaki olan tapu isteme 
müracaatları, ıünbegün tetkik 
edilmekte ve bu kanun muci
bince kendisine arazi verilen· 
lerden muvaffak olanlara da, 
tapulan çıkartılmaktadır. 

' .• ' 

Vaşovada 
Konuşmalar devam 

ediyor 
Varşova 21-lngiliz ticaret nazı· 

rı Hadson hariciye nazırı Bek ve 
ticaret ve maliye naztrlariyle 
görüşmüştür. 

Salahiyettar meobalardan bil
dirildiğine göre, bu görüşmeler 
esnasında bilhassa yeni merkez 
edüstrisi ve Hindistandan mü
ba yaa edilacek bakır: ile Polon• 
yayu açılacak kredi meselesi 
görüıülmüştür. 

Sayın misafirimiz diln öğle· 
den sonra ilbayı ziyazet etmit 
ve akşam üzeri de şehri gez
miştir. 

~ 

Romen kralı İngi
liz elçisini kabul 

etti 

Bükreş 21 - Kral Karol öi· 
leden sonra İngiltere elçisini 
kabul etmiştir. a.a. 

Çemberlayn Avam Kamarasında 
Halifaks ta Lordlar Kamarasında birer nutuk söylediler 

lngiltere Almanyaya demir satılmasını men, Çek şehirlerinin işgalini protesto etti 
Londra 21 - Bu sabah avam anlaşmanın ıed ve ihlali sure- termek için Almanya tarafından 

kamıırsında Başvekil Çember- tinde telakki ettiğimiz Alman ortaya atılan sebepler, yerinde 
laya. lordlar kamarasında da hükumetine açıkça bildirmesi değildir. 
hariciye nazırı Lord Halifakı emrini verdik. Ve Çek işgaliyle Çek cumhurreisi Hahanın he-
beyanatta bulunmuşlardır. Avrupa muvazenesinde yapılan oüz Berlinden ayrılmadan evel 

Başvekil Çemberlayn avam değişiklikleri protesto ettiğimi- iki Çek şehrinin işgal edilmeei 
kamarasındaki beyanatında ez- zi ,de ilave ettik. nasıl mütalaa edilir.? Çek dev-
cümle demiştirki: Hitlerin Alman arzusunu ka- let adamları; Almao!a.rın şiddet 

" 17 Martta Birmingamda söy- bul etmediği takdirde Prağm ve şehir ve ınemleketlerinin 
lediği nutukta milli müdafaa bombardman edileceği hakkmda bombardmı:ıo edileceği tehdid-. 
mesaimizin bütün vechelerini gazetelerde havadisler doğru· leri k.ırşısında milletlerinin ha· 
tetkik etmelidir demiştim. Bu dur. ,, ydlarını kurtarmak için bu iş-
sözleriru, bittabi çok yerinde Lordlar kamarasında, hariciye gale razi olmuşlardır. 
idi. İlk va.zifemiz Almanyaya nazırı Lord Halifaks da: Bu hususta yaptığımız protes-
demir satmamaktır. " Vahim meseleler karşıs nda tonun tesiri hakkında fazla il-

Berlin büyük elçimize verdi· parti ihtiliflorı ortadan kalk· mitlere düşülmemiş olsa bile 
ğimiz talimatta, son günlerdeki mış gibidir. protestomuz faideden hali de-
vaziyeti, Münib teki imza edilen Çekoslovak işgalini haklı göı- ğildir · 
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Sulama işi 
Muvaffak olmuş 
şimdiden müsbet 

neticeleri görülme
ğe başlamıştır -

O. Becerik 

Devlet pamuklu dokuma fab
rikaları kurmağı kararlaştırınca 
fabrikaların temelleri atılmadan, 
ihtiyaçları olan uzun elyaflı, 
yUksek kaliteli pamuğu yetiştir
me işini ele aldı. 

Nazillide kurulan pamuk islah 
istasyonu kısa bir zamanda 
tecrnbelerini tamamladı, ·muhite 
ve~iklime elverişli bulduğu aka
la cinsi pamuk lizerinde üret• 
me i~ine başladı. 

Oç yıl evvel yalnız Aydın vi
layetinin mahdut bir sahasında 
ekilen bu fohum, bu yıl 7-8 vi
layette ekiliyor. Bu pamuk cin· 
sinin kemmiyet bak1mından is
IAbını temin etmiştir. 

Sıra bu cins pamuğun keyfi· 
yet noktasından da inkişafını 
temine geldi. Bunun için de su
lama işi ele alındı. 
Boş yere akan ve mlltmadi 

taşkın ve mecra değiştirmelerle 
ekim sahasını daraltan Menderesi 
muzır halinden faydalı bir şekle 
sokmak, daha doğrusu sulama 
siyasetini tahakkuk ettirmek 
için iki senedir sarfolunan emek 
te semeresini gösterdi. 

Sulama idaresi mıntakamııda 
1.i milvon_.d..öoüm sahası olan 

.,; - . ----·- .......... 
maıı"lı temin için çalışıyor. 

Çine çayı üzerinde yapılan 
etüdlerden sonra Çivrilin Işıklı 
gölünde başlıyan çalışmalar da
ha müsbet netice verdiğinden, 
idare bugün faaliyetini burada 
t~ksif etmiştir. 

ltıklı gölü, bend haline ko
nularak Büyük Mendrs ovasının 
sulama işi tamamen başarılmış 
olacaktır. Yakında kısım kısım 
ihaleye çıkarılacağını haber al
dığım bu bend ünerinde çok 
hararetli bir çalışma faaliyeti 
vardır. 

· Bu büyük işi~ beraber, ayni 
zamanda Nazilli, Aydın ve Sö
ke ovalarının sulama faaliyeti de 
devam ve inkişaf etmektedir. 

10 sene evel Nazillinin ileri
sinde Feslek çayından başlaya-

rak açılan sulama kanalile her 
sene 40,000 dönüme yakın bir 
saba sulanmaktadır. 

Bu kanalın 40 küsur kilomet
re daha uzatılarak Nazilli ova· 
sına akıtılmasını temin için 
ihaleler yapılmış ve kanal üze-

rinde hummalı bir çalışma gö· 
rillmeğe başlamıştır. 

Bu kanalın baş tarafında ya· 
pılması kararlaştırılan regölatü
riin bu sene ihaleye konulması 
kararlaştırılmış olduğundan bu 
haberi duyan halk sevinç ve 
tükranlarını alakadar makam
lara arzetmişlerdir. 

Nazilli ovasının cenup kısmını 
tamamile sulayacak olan. 600 
bin lira keşifli Pirlebey ka
nalı da münakasaya çıkanlmış
tır. 

Nazilli ovasının sulama işi bu 
iki kanalla bitirHdikten sonra 

- Soqı.ı 3 iincii Sa1fada -· 

Koyun kıymeti ve koyunculuğumuz -
-2-

Koyunun, yün mensucatı sa .. 
nayiindeki bu mevkiine işaret 
ettikden sonra bu günkü hası• 
latı ile memleket servetine ila
ve ettiği kıymetini de incelersek 
yurt koyunculuğunun, memleket 
ekomısindeki ehemmiyetini bir 
kat daha tebarüz ettirmiş olu
yoruz. koyunlarımızın bu güokü 
kıymeti 99.631.240 liradır. 

Canlı olarak koyun serveUmi
zin senelik geliri çok yüksektir. 
Vesati olarak koyunlarımızdan 
senede 400.000.00 litre süt a
lınmaktadır. Bu hasılat vasati 
olarak 15.000.000 lira tutar. 

Yün mikdarı senede 26000000 
kilo kadardır. Bu mikdar 14 
milyon liradan fazla bir varidat 
temin eder. Koyunlarımızın se· 
nelik et hasılatı 15 milyon lira~ 
dan fazla dır. 

Koyun, kendi kıymetine nis
betle, memleketimizde yüzde 45 
nisbetinde varidat temin eden 
bir hayvandır. Memleketimiz 
koyunlarının bu günkll yetişme 
ve s.bhi şartları çok noksandır. 
iyi şartlar altında fenni ihti· 
mamlarla yetiştirilirse verim iti
barile bugünkü rakamların fev
kine çıkılabilir. 
· Hayvanların beslenme tarzları 

mesken 'şartları, damızlıkların 
ayrılması keyfiyeti, mer'a müna-

zaaları ve hastalıklardan vikaye 
cihetleri daha emin f yollara 
crirerse memleket koyunculuğu 
~aha verimli bir bale S?İrecek-

Merinos yapağı ihtiyacı mem· 
leket koyunculuğunun yeni baş
tan tetkik ve umumi iktısadi 
ve sıhhi "tetbirler ittihazına 
sevk etmiştir. 

Koyunculuk mevzuu üzerin· 
de 10 seneden beri başanlma
sına çalışılan işler şu şekilde 
hülisa edilebilir. 

Milli menscat sanayiinin ih
tiyacı olan ince yapağı yetiş· 
tirmek maksadile 1928 sene· 
sinde merinos ithaline başla
nılmıştır. Bu tarihten beri Ma
caristan ve Almanyadan 3591 
koyun ve koç getirilmiş ve 
bunlardan 933 baş kalmıştır. 

Gerek devlet müesseselerinde 
ve gerek halkın ·elinde saf kan 
29,000 Merinos yetiştirilmiştir. 
Teşkilatsız olarak başlıyan Me
rinos yetiştirmesi 934 senesinde 
Karacabey harasında bir Meri
nos yetiştirme çiftliği ve Bursa 
Merinos yetiştirme mıntaka mü
fettişliği ihdas edilerek yalnız 
Merinos yetiştirme işlerile mu
azzam müstakil bir teşkilat vü
cuda getirilmiş ve müteakip se
nelerde Bandırma ve Bahkesir
de de Merinos mmtakaları tesis 
edilmiştir. Mıntakalara tayin 
edilen yetiştirme ve hastalıklar 
mütehassıs ve asistanları Meri-

nos koyunlarının bakım, hasta 
lıktan koruiıma, yetiştirilmeleri 
hakkında yetiştiriciye malumat 
vermekte ve yol göstermekte
dir. 

Merinos mıntakasında şimdiye 
kadar beş sabit banyo inşa et· 
tirilmiş ve ahali koyurllarını u
cuz ve parazitlerden vikaye içilı 
ıenede iki defa antiseptik ban-

yolara tabi tutulmaktadır. 
Teşvik için de : Koyuncuları 

Merinos yetiştirme ve bunlara 
sıhhi ağıl bapanlara, sürülerini 
iyi bakanlara, kuzularını iyi bes
liyenlere nakdi mükafatlar tev· 
zi edilmektedir, 

936 senesinde beher kilo Me
rinos yapağısı yetiştirene ( 30 ) 
kuruş, 

937 senesinde beher kilo Me· . 
rinos yapağ1sı yetiştirene ( 15 ) 
kuruş, prim verilmiştir. 

Koyunla ın bilhassa kuzuların 
tağdiyesinde çok faideli olan 
yonca ziraatinin genişletilmesi 

için Merinos yetiştiricilerine mec· 
canen yonca tohumu dağıtılmak
ta ve ziraati teşvik edilmekte 
ve yonca ziraati usulleri öğre• 
tilmektedir. 

Sun'i tohumlama : Bu metot 
tan istifade ederek Merinos tek
sirine çalışılmakta ve gittikçe 
daha geniş olarak tatbik edil· 
mekte ve istifade edilmektedir. 
Sun'i tohumlamanın tatbik edil· 
mediği mahallerde mevcut koç
lar nazarı itibara alınarak ona 
göre köylüye muvakkaten koç 
tevzi edilerek tabii aşı yapıl
maktadır. 

Memleket koyunculuğunda: 
Trakyada kıvırcık ırkını isti

fa ile islahına çalış1lmaktadır. 
Ziraat vekaletinin dirktifi altın
da çalışan bir sürü mecuttur. 
Bu sürü Edirıieden lnanh inek-

L -sı~lrı~, ~1')a1rJlaia~-ınd~: 
Memleket koyununun % 60 şım 

teşkil eden karaman ırkının 
ıslahı maksadiyle üzerinde çalı· 
şılan bin başlık bir sürü mev
cuttur. 

Tiftik: 
930 senesinden beri 'Ankara, 

Konya. 
932 senesinden beri Eskişe· 

hirde tiftik sergileri ve iştirak 
eden yüksek kalitedeki Ankara 
keçilerinden teşvik mÜkafatı 
dağıtılmaktadır. 

932 senesinde tiftik cemiyeti 
tarafından küçük mikyasta mey
dana getirilen imalathanede 
Ankara Sofu dokunmaktadır. 

Cemiyetin Lala hanında bir 
nümune ağılı vardır. Çifteler 
harasında Dokuzoluk mevkiinde 
bin başlık bir tiftik nümüne 
sürüsü mevcut olup yetiştirdiği 
birinci sınıf damızlık tekeleri 
bedeli mukabilinde sürü sahip
lerine satılmaktadır. 

Karagül: 
Bu ırkı Ankara Orman çiftli

ği memlekete ithal etmiş ve 
yerleştirmiştir. Bu gün Türk 
hayvancılığının bir Karagül ko
yunu yetiştirmesi mevcuttur. 
Halen Ankara, Silifke çiftlikle 
rinde 71 baş saf kan ve 1671 
baş yarım kan Karagül mev
cuttur. 

Merinos mıntakası: 
Merinos mıntakası kabul edi

len Bursa, Balıkesir ve Çanak
kale vilayetleri dahilindeki ova 
ve vadilerde Merinos koyunu 
yetiştirmek v-e beslemek kabil 
olacağından bu mıntakanın tah
vil edilebilecek koyun miktarı 
milli mensucatın istediği mik-
tarda yüu verebilmek için kafi 

SKERLERIN 
Sivil kulüplerle münasebetleri ve 
bunların müsabakalarına iştirak. 

şekilleri tesbit edildi 
Son zamanlarda bazı spor 

kulüpleri tarafından vakı mü
racaatlar üzerine alakalı yüksek 
makamca askerlerin sivil spor 
kulüpleri ve onların tertip ede· 
ceği müsabakalara ne suretle 
iştirak edebilecekleri aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmiş olduğun
dan beden terbiyesi genel di
rektörlüğü bu hususu bütün 
teşkilatına tamim etmiştir. Bu
na göre: 

1) Muvazzaf subaylar, askeri 
okullar talebesi ve askeri şa
hıslar sivil kulüplerinin kadrosu 
içinde ve siviller arasında mü-

sabakalara iştirak edemiyecek
tir. ( Askeri müesseselerde ça· . 
lışan siviller bu kayda tabi de• 
ğildirler.) 

2) Y~ek subaylar, yedek su
bay okulu talebeleri ve muvaz· 
zaflık hizmetini ifa edenler izinli 
bulundukları zamanlarda ve a
mirlerinin müsaadesiyle, asker 
olmazdan evvel mensup olduk~ 
ları kulüplerinin müsabakalarına · 
işt.irak adebilirler. Ancak; as
ker bulundukları müddetçe 
kendi kulüplerini temsilen hiç 
bir akseri takıma karşı oynıya• 
madar. 

3) Ordunun bütün mensuplan 
askeri vazifelerine halel getir· 

o-----·b·----- .__ ·----•-• ... "' 
hudut olan ova ve vadilere de 
tahvil işinin teşmili düşünülmek· 
tedir. 

Merinos çiftlili : 
Karacabeyde tesis edilen çift

liğin kadrosunu artırmak ve 
lialkın koyunlarını Merinosa 
talivil edecek koçları süratle ve ... 
çolc miktarda yetiştirmek için 
bu çiftliğin damızlık kadrosunu 
20,000 ne çıkarmak icabetmek-

tedir. Ancak bu sayede senede 
beş bin koç yetiştirmek kabil 
olacaktır. Bu maksatla Karaca
bey harasında koyunları çiftli
ğe devren ahnmıştır. Bu hede
fe vusul için lazım gelen tedbir 
meyanında geniş mikyasta ça
yır ve mera islahı suni çayır 

ihdası mesken ve gıda şartları
nm islahı nazarı dikkate alın
mıştır. 

memek ve amirlerinin bulunduğu 
mevkiin garnizon komutanının 
müsaadesini almak şartile sh il 
spor teşkilatında fenni ve idari 
herhangi bir vazife alabilirler. 

4 - Kıta bulunmayan yer• 
t 

lerde askerlik şubesi, hastane 
ve saire gibi askeri müessese• 
lere mensup subaylar ve erat 
tophJ olarak ve amirlerinin mü .. 
saadesini almak şartile bulun
dukları yerin sivil kuliibünde 
idman yapabilirse de resmi mü· 
sabakalarına iştirak edemezler. 

5 - Temsili mahiyette yapı· 
lacak müsabakalarda, bölge 
muhtelit takımına alınacak su· 
bay veya askeri şahıslarla tale· 
beler ve erat içint ilgili bölge 

beden . terbiyesi direktörlüğü 
tarafında .1 sporcunun "mensup 
bulunduğd askeri yurda müra· 
caahnda. şu şekilde .hareket 
edilmesi bildirilmiştir : 

a. Müsabaka, yurdun ·oulun
duğu bölgede icra edilecekse, 
mezuniyet askeri idman yurdu 
başkanının muvafakatile garni
zon komutanı tarafından verilir. 

b. Müsabaka başka bir şe
hirde veya yurd dışında ise 
mezuniyet için askeri yurt rei
sinin delaletiyle Genlcor bar 
kanlığına müracaat edmr. 

Çayır ve mer' aların . ultihı 
ve hayvan yemi ziraatı : 

Devlet müesseselerinde yetiş
tirilmekte olan çayır tohumlan 

teksir edilerek tevzi edilmek ve 
köylüyü ~oplu olarak harekete 
getirmek ve lazımgelen aleti 
zirai yede tevzi etmek l~zımdır. 

Hedef: 
Bursa Merinos fabrikasının 

açılışında işaret edilen 2.000,000 

kilo Merinos yapağı istenmek· 
tedir. Yerli koyunların istifa ile 

verimlerinin yükseltilmesi ırkların 

memlekete yetiştirmesi hususları 
gittikçe k·abil olmaktadır. 

Bu cihetin temini için de her 
kolda çalışmalara devam· olun· 
maktadır. 

•• 
Suni tohumlama: 
Bu metoddan azami istifade 

etmekte ehemmiyetli bir iştir. 
Bunun için yetişecek elamanlar 
göz önünde tutularak tatbik 
sahasını genişletme.k icabetmek
tedir. 

ı Oğretmenlerin 

Koç deposu: 
Çok kıymetli olan Merinos 

koçlarınm zayiattan vikayesi 
ve iyi bakım altında şeraiti 
hayatiyelerinin temini ve tena
sül kabiliyetlerinin idamesi. ve 
bunların adedini çoğaltmak mak
sadiyle koç deposu ihdas edil
mek fa ideli olacaktır. 

Teşvik vasıtaları: 
Medeni memleketlerde birçok 

istifadeli denemelerden sonra 
klasik bir hale getirilmiş olan 
teşvik vasıtalarından istifade 
etmek bunun için nakdi feka
kArlığı esirgememek çok yerin-

Mesken bedelleri veriliyor , 
Haber aldığımıza göre, öğ· 

retmenlerimizin Hazi.rao, Temuz, 
Ağustos aylanna ait olan 3 
ayhk mesken ~edelleri yakında 
verilmiye başlanacaktır. 

Bahçe sulayanl.arı
mızdan bir rica 
Bazı bahçe sahibi halkımızın 

evlerinde bulunan veya mahal
leye yalan olan bahçelerini su
lamak için suyu musluktan al
mıyar ak kirli tenekeleri su ha
zinesine soktukları ve bu hali 

·tekrar ettikleri görülmektedir. 
Halkımızın sıhhatini alakadar 

. eden ·bu hale, bahçe sahipleri· 
nıizin son vermelerini ·bekleriz .. 
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Sulama işi 
Muvaffak olmuş 
şimdiden müsbet 

neticeleri görülme
ğe başlamıştır 

-·~ 
O. Becerik 

Bq tarafı ikinci sahifede 

idarenin mnlıendiıleri timdi At .. 
ça. ve Yenipazar ovalarının ıu .. 
lama işile meıgul olmağa baş
ladıkları görülmektedir. Sene 
aonuna kadar ~bu kısımların da 
ıulama İfİ ihale edilmit ola· 
caktır. 

Denizliden {Sarayköy nibaye· 
tine kadar olan büyük ov•yı 
aulama projesi de hazırlanmıı 
200 bin liraya yapılacak olan 
bu kanal da mlln•kaıaya ko
nulmUftur. 

Burhaniyelilerin kooperatif 
kurarak açhklan 19 kilometre· 
lik kanal llzerinde, geçen ıene 
villyetimizi teırif buyuran Na
fıa v~kilimiz sayın Ali Çetin 
Kaya tetkik yapmıı ve bu ka· 
nalın da hOklimet tarafından 
açtınlmaaını emir buyurmuşlar
dı. Bu emir &zerine bu kanal 
lizerinde de ylizlerce amele ça· 
lıştırılarak faaliyete geçilmiştir. 

Açılan, açılmağa başlanan ve 
bir taraftan da açılması için 
hazırlıklar yapalaa ha kanallarla 
BOy&k Mendrea ova11m ıulama 
da•aaı, tamamen halleclilmit ola
cak, yalnız memleketimizde de· 
iil dilnyanın b6tün pamuk mın
takalanndan daha yiiksek pa· 
mak ·randımanı veren bu top• 
raldann verim kabiliyeti arlı• 
rılmıı bulunacaktır. 

Bu suretle milli dokuma ıa· 
nayiimizin muhtaç olduğu yilk· 
ıek kalitede pamuk ihtiyacı ta
mamen temin edildikten başka 
memleketimiz pamuk .b • ı raca-
;ınclada en ileri memleketler sa• 
ın yer alacaktır. 

. Devletin mıntakamızdaki su 
~ıyaıeti yalnız sulamağa mnn
a~ır değildir. Sulama faali-

yetile b· l 'kt l b ır 1 e •• a çahşmalan· 
da vardır. Bugiln Mendreıe •· 
~ut olarak akan çaylana sebe
bıyet verdikleri bata),, taıkm 
ve tahribatın &atine geçilmek 
llzere evveli orman ve ağaçla· 
rııı lüzumu biuedilmektedir. 
. Snlama davasının başarılma· 

•ıle fahakkuk eden ve edecek 
olan refah ve servet bu işte 
kendiliğinden halledilecektir. 

ÇGnkn, Bugiln pamuk tarlala
rını •ulamak için çiftçi at, mo-
~CSr, dolap; her vastadan istifa· 

eye çalıııyor. Ve dönüm ba· 
tına S ten 10 liraya kadar bir 
lll•eraf ödn çift . yor. Buna rağmen 
ıu,!' tarlaıının muhtaç olduğa 
olaan ta11ıamen nemin etmiı 
beda ;or · De•letin temin edeceji 

hem ~n;\ bol ıu biç şilpheıiz 
taracak 9

8 h•ıl masrafından kur-
e e11ı d .b . l suyu sdcıntı e ı tıyacı o an 

ıız elde d k . "h salatını art e ere ıstı • 
ıracaltt 

Bu deme1' oluy ır.lc· . 
iılih istasyonu 1 or ı, devletın 
._ Y a 1'em · t b 
11:ım1ndan yükseltti"'. 1!e a· 
Ilı "' 1 gı Turk pa· 
ug~nu, su ama ıiyaıetile de 

1'eyfıyet bakımından . k· f 
ettı • •f • lD ifa 

l'llllf ve çı tçıyi ıerv t 
refah 1 e ve 

• u •ıtırmış olacaktır. 
Maaaafila ıular idare.i; iallh 

AYDIN 

Ceza çektirilmesi 
Sisteminde yapılan değişikliklerden 

elde edilen neticeler 
lnaanı; içtimai bir mahluk o

larak tavsif ederler. içtimai he· 
yetten ayn olarak dütilnülmeıi· 
ne imkln olmıyan ferdin cemi
yet karşııuıda bak ve vecibeleri 
biltUn içtimai meselelerin eaa· 
sına teıkil eder. Cemiyetin un
surlarından en milbimmi; devam· 
hlığı ve sürekliliğidir. Cemiye· 
tin h•zur ve sükununu ihlil eden· 
ler, cemiyette ' aldığı vazifeleri 
yapmayanlar veya kötü yapanlar 
kanunlarla nizamlarla tanınmış 
haklara riayet etmiyenler ve 
bunların temini için 'konulmuı 
kaidelere karşı gelenler ıuç 
işlemiş olurlar, cemiyetin aksül
amelinin ifadesi demek olan 
cezalarla f karşılaıırlar. 

Devlet bunlan zarar vermi· 
yecek hale koymak, bunların bir 
daha auç işlememesini temin 
etmek için IDzumlu tedbirleri 
almakla mtlkelleftir. B&yle olun
ca bu hakkı; gayeye vüsul için 
en muvafık ,ekilde kullanmak 
icabetmektedir. Suçluyu cezaya 
çarptırmak gaye değil onu islib 
ederek zararsız hale koymak 
için eza bir vasıtadır. 

Eski devirlerde suç işliyenler 
cemiyetin içinden aalınır bir ta• 
rafa kapatılır ve bu ıuretle 
maksadın hesıl olduğu kanaa· 
tine vanlarak arbk onunla 
meıgul olunmazdı. Bugün, suçlu
yu bir hastaya benzetirsek, bu 
hastanın hayatının ifnası değil 

bilakis onun tedavisi ve cemi~ 
yete nafi bir uzuv olarak iade
si dDtilnillmektedir. Medeniyet
te ilerleme yolunda bulunan 

cemiyet her cüzünden azami 
derecede istifade etmek mec
buriyetindedir. Bunu temin için 

cezanın ne tekilde çektirilmesi 
lizımgeleceği meselesi; üzerinde 
dikkatle durulması icabeden 
mühim bir mevzudur, Muvakkat 

itini de ihmal etmit değildir. 
Aydınm burnunun dibindeki 
Tasbatan bataklığının kurutma 
ameliyesi faaliyetle devam edi
yor. 

iki ay evvel işe baılıyan mü· 
teabhit evelce açılan 2 kilomet
relik kanalı eksklavatörle ge· 
nitletmek derinleştirmek sure
tiyle hafriyata devam ediyor. 

11 kilometre uzunluğundea 
olan kanal bu sene nihayetine 
kadar bitecek ve saltanat dev
rinin yadigirı olan asırlık meı
hur Tasbatau bataklığı da mü· 
sebbibleri gibi tarihe karıımıı 
olacaktır. 

İalib sahasında ikinci faaliyet 
te Söke ovasındadır. Söke ova· 
sında Mendresin taşmasından her 
yıl g6rülen zararı önlemek için 
Mendresin taşkın yaptığı yerler
le kapadılmış ve zararın önUne 
geçilmiıtir. 

Aydında kurulacak büyük te
sisatla kadro ve çalışma sabası 
daha çok genişliyecek olan su 
idarerinin feyizli ve faydalı 
çalışmalarının daha ziyada arta· 
cağına ve daha müsbet ve fay· 
dalı neticeler vereceğine emin 
olan pamukçularımız müsterih 
bekliyor. 

bir zaman için olsa dahi işten 
mahrum edilen insanın cemiyet 
için bir tüfeyli olması onun ah· 
likı ilzerinde menfi tesirler bu· 
ıule getirir. 
Çalıımanın ve cemiyete faydalı 

olmanın zevkini, bayatını bizzat 
kazanmak gururunu mahküma 
aşılamak lazımdır. Bizde Cüm· 
huriyete kadar mahkumlarla 
meşgul olunmaz, onlar zandan· 
larda kendi hallerine terkedilir· 
di. Tesadi\fen veya her hanği 
bir izdirar tahtında suç işlemiş 
olanlar kendilerinden daha fe· 
na vaziyette bulunanlar arasana 
terkedilerek ahlaklarının daha 
ziyade bozulmalarına sebebiyet 
verilir ve bu suretle isUh ga· 
yesi elde edilmek t6yle dursun 
aksi neticeler basıl olurdu. 

Cumhuriyet devrinde kabul 
edilen kanunlarla ceza siste· 
minde esaslı değişiklikler yapıl· 

dı. Şimdi iş esası Ozerine kurul· 
mut ceza evlerinde mahkumlar 

bir taraftan çalışarak müstahsil 
faideli ~irer insan olmağa ça

lışırken bir tarafıan da kendi· 
lerine bilmedikleri şeyler öğre · 

tilerek temizliğe, intizama, iyi· 
liğe döğru götürülmektedirler. 

Kendi siyileriyle, kazançla
riyle geçinen bunlara; iyiliklerinin 
milkifatıda tattırılmaktadır. Bun· 
ların başında kendilerine meşruten 

tabliyelerini istiyebilmek hakkı 
tanınmıştır. Bundan başka yol, 
maden ve inşaat işlerinde çah
şılan her gilnün iki günlük ce

zaya bedel sayılması, kazanç· 
larından yapacaklan tasarruf· 

larının tabliyelerinde kendileri
ne verilmesi gibi haller onlara 

istiyerek iyiliğe sevke den~ . Amil
ler meyanındadır. Üç seneden· 

beri tarbik edilen bu usul mu· 
vaffak olmuş ve iyi neticelerini 
şimdiden vermeğe başla ıştır. 

Ziraat, inşaat dokumacılık, 
halıcılık, matbaacılık, mücellit
lik, marangozluk, kunduracılık, 
madencilik, balıkçılık ve saire 
gibi işlerde çalıştırılan mahkum
lar sanat öğrenmekte cemiyete 

ahlakı iyileşmiş, tahsil ve ter
biye görmüş faideli birer vatan
dat olarak iade edilınektedirki 
bu çok mühim muvzu; cumhu
riyet idaresinin başarılarından 
birini teşkil etmektedir. 

Türk vatandaşın konulduğu 
hava ve güneş gibi en bayati 
vasıtalardan bile mahrum olan 
zindanın kapısı, oraya inkılabın 
feyizli günaşini sokmak için ilk 
defa Cümuriyet elite açılmış bu
lunuyor. Bu sabadaki faaliyet 
biç bir tedriç ve tekamül göze

tilmeden iokılibın dev adımlari
le yürüyecek ve ilerleyecektir. 
Bu. gün ilk adımlarımızda dahi 
Ctimburiyetin meydana getirdiği 
bu feyizli varlıklar Avrupanın 
modern bapishanecileri tarafın· 
dan dahi takdirle amimaktadar. 
Cümhuriyetin her Vatandaşa 
karşı güsterdiği şefkat ve ibti
man duygusundan buR"ün mah
kum vataodaşlra da bu suretle 
istifade t tmektedirler. 

[RADYO 1 
ÇARŞANBA 22131939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 
12•30 Program 
12.35 Tük müziği Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji, haberleri. 
13.15-14 Müzik ( Riyaseti 

cumhur bandosu • Şef : Ihsan 
Künçer ). 1 - Ambroise - Vi
dal ·Zafer (Allegro) 2 - L. 
Blemant - Pikkolo (Küçük fliit 
için bolero ) 3 - A. Ponchi· 

elli · La Byokonda operasının 
balesi. 4 - Meyerbeer - Le 

Prophete ( Peygamber ) opera

sından seçilmiş parçalar. 5 -
R. Wagner - Tanhöyzer opera· 
suıın marşı. 

18 30 Program. 

18.35 Müzik ( sololar Pl· ) 

19.00 Konuşma 
19,15 Türk mliıiği ( fasıl be· 

yeti. Celal Tokses, Hakkı Der

man. Eşref Kadri. Hasan Gnr. 

Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha

berleri, ziraat borsası ( fiyat ). 
20.15 Türk milziği 

Çalanlar : Fahire Fersan, Züh· 
tii Bardakoğlu, Refik Fersan, 

Cevdet Çağla. Okuyanlar : Sa

di Hoşses, Semahat Ôzdenses. 

1 - Suıidil peşrevi. 2 Tanburi 

Ali efendi • Suzidil ağ-ır semai 

Kaniyadı lebinle. 3 - Nuri Ha 
lil poyraz - Suzidil şarkı - Sev· 
da elinin 5 - Haıim beyin -
Suzi dil şarkı - Mesken oldu 

bize 5 - Muhlis Sabahattin -
Hicazkar şarkı • Çoban kızı. 6 
- Osman Nihat • Nihavent şar
kı· Fatma 7 - Refik Fersanın 

- Hicaz şarkı - Geçti rüya gibi. 

9 - Sedat Ôztoprağın - Hüsey 
ni aşiran şarkısı O güzel göz· 
ferle bakmasım. bil. 10- Sedat 

Ôztnprağın - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, Kam-

biyo • nukut borsası ( fiyat ) 

21.25 Neşeli plaklar • R. 

21 .30 Temsil ,, 

İbnırrefik Ahmed Nuriyi an· 
mak için. 

22.00 Mıizik (Küçük orkestra 
- Şef : Necip aşkın ). 

1 - Ziebf er - Aşık - Romans. 
2 - Cezernik - danseden kalp
ler - Konser valsi. 
3 - Brahms ·Macar dansı No. 
17 4 - Scbmalstick - Ormanda 

aşk. 5 - Gabriel • Hafta niha
yeti pazar gelir - Marş 6 -
Lindner - Baecbanele ( şarap 
ilahi Baküs .şerefine dans ) 

7 - Munkel · Venedik babrası 
( Sercnad ) 8 - Dietricb - Fit· 
reler ( marş) W en iner tertibi. 

9 - Müller • Lapaloma şarkası 
üzerine fantezi. 

23.00 Müzik ( Cazband - Pi.) 
23,45-24 Son ajans haberle

ri Ye yarınki proğram. 

voz ! 

Vilayetten: 
.10 lira asli maaşlı Nazilli ta• 

pu katipliği münhaJdir, istekli· 
lerin memurin kanununun mad• 
dei mnhsusası mucibince ibrazı 
lazımgel~u vesikalarile birlikte 
ve bir mlekçe ile 25 Mart 939 
gününe kadar Nazilli kayma• 
kamlığına müracaatları illa 
olunur. 1222 

ııan 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Ortaklar köyünden Halil pa• 
şa kızı Hüseyinin naibli fkarye· 
sinde T. Sani 927 gün ve 36 
numaralı senetle {mutasarrıf ol• 
duğu 8271 M2 tarlanın hududu 
kadimesi dahilinde 1 hektar 
4704 M2 fazlası ile 2 hektar 
2975 M2 olduğundan senedinin 
olsuretle tashihi için gazte ile 
ilan tarihinden 11 gün sonra 
mahalline memur gönderi ecektlr. 

Sözii geçen yerde bir hak id· 
dia edenler varsa mahallinde 
bulunacak memura ve yahut o 
güne kadar 1215 fiş numarasi· 
le tapu idaresine muracaatları 
ilan olunur. 1220 

ilin 
Vilayet dain1 i 
encümeninden: 
Açık eksiltmeye konulan 70•9 

lira 77 kuruı keıif bedelli Ka• 
racasu mektebi ikinci kısım ioıa· 
atına talip çıkmadığından ek
siltme on gün r uıatılmıştır. 

Eksiltme 30/3/939 perşembe 
giinü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılaktır. 

Bu işe aid keşif metaaj ve 
şartname nafıa müdürlüğünde 
görülebilr. 

Muvakkat teminat mikdarı 
528 lira 73 kuruştur. 

l•ıteklikler in Aydın villyetin· 
den bu iş için alacaklara ehliyet 
veeikaları muv2 kkat teminatları 
ve t icaret odası vesikalariy1e 
yukarda yazılı gün ve saatt~ 
vilayet encuümenin~ gelmeler• 
ilan olunur. 1224 -

ııan 
Aydın vakıflar ida

resinden 
Davilyanm köy içi mevkiinde 

kain Hasan Hüseyin boca kızı 
Ra bia vakfından Davilya k6y 
içi mevkiinde 4 dönüm incir 
bahçesi müstecirinia vefatile 
ihalesi fesih edildi. 

İcar miiddeti ihale tarihinden 
itibaren 30/9/941 kadardır iba· 
lesi 4/ / 939 salı günil saat 10 
Aydın vakıflar idare sinde yapla• 
cağından taliplerle fazla malumat 
almak isteyelerin 41 lira üze-
rinden yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminatlarile birlikte Ay
dıo Vakıflar müdürlüğibae mil· 
racaat eylmeleri 

_Q 

22 25 28 1223 

ı"···-· Abone şeraiti ··-·"f 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. 1 
· AJb ay)ığı 3 liradır. ! ! idare yeri: Aydmda C. H. i 
i P. Basımevi . i 
i gazeteye ait yazılar için İ 
~ yazı işleri müdürlütüoe, ilin· i 
i )ar için idare müdürliltflne f 
i 'DÜracaat edilmelidir. f 
:.. ............................................. . 
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.. Bakım Evi Muayene Saatları 
Muayene rünü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

" 

Perıembe 

" 
Cuma 

" 

Saat 

2-3 

3-4 
4-5 

2 - 3 
3 - 4 

4-5 

s - 6 

2-3 
4-5 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor F ahrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahasam) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahassısı ) 

Gazete Kitap Evi 
~ 

Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydan ~ 
Palas oteli al tına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir ha~a için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği ilzerine ahr. Çe-

41 ıitli ve temiz kırtaıiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
• 1215 
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F ıı;.,•.•.•.zu::.•.•··~~'='7····~·····..:rıı~ ...... u:ı~~J 
! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • 
• • + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu + 
f Süleymanın hanesine naklettim. f 

f hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve ~ 
: öğleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, :. 
f kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 1 
+. eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- t 
f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) [+] 

r11..~ıı;.·.··························"'P'·•·ıeı7 .• ~r/A.' ~"i1ı1t;eniiONdSW~ı.i ~Al!jjiifılıiiiiınınU 

Nazilli icra Dairesinden 
939/972 

Alacaklı: Nazilli vakıflar ida-
reıi. 

Borçlu: Sultanhisarda devriş 
oilu İbrahim öncan 

Satılan mallar: 1 - Kavaklı 
köyünün cibre kahvesi mevkiin
de şarkı: bodiir oğlu Mehmet 
Ali şimali: kara mehmet garbı: 
yol cenubu: tiryaki Osman ile 
sınırlı içinde ( 60) incir ağacı 

Ye (32) portakal fidani (2) zer
dali ağacı • bulunan (1100) lira 
kiymet muhammeneli bahça. 

2_: fKavaklı köyünün Nazil
li caadesinde s6kezdeke mev
ki'inde şarkan: ıökezdereıi ğar
bi: yol ' f imali: Osman oğlu Meh
met iken halen dede oglu Meh· 
met ile sınırlı (105) incir ağacı 
ve (220) zeytin ve aşııı ve (25) , 
asma (5) armut (6) baClen ağa-
cı :bulunan (1000) lira kıymet 
muhammeneli bahça alacağını 

· teminen hacız edilen yokarıda 

tavıilatı ıöylcnen tapu: kavak-

ladan (molla) Osman oğlu hüse
yinin tabdıtas sarrıfında bulu
nan yokanda yazılı iki kıta 
ğayri menkuller 28/4/939 tari
hine müsadif cuma günü saat 
12 den 15 şe kadar Sultanhi
sar 'muhtarlık dairesinde ihale 
edilmek üzere 11/3/939 tarihin
den itibaren Ye açık artırma 
yolulc satışa çıkarılmıştır. Şart · 
name ve ~air evrakımüteferri

kası 18/4/939 tarihinden itiba
ren herkesin ~örebilmesi için 
açık bulundurulacaktır . 

İhale günü. mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
suretle ihale y~pılacaktır .'· Ak
si tak dır de· son bey sahibinin 
taahiidü baki kalmak 'üzere ar
tırma 15 gün daha temdid edil
miş olacağından on beşinci gü
nüne· müsadif 12/5/939 tarihin
d~ cuma günü aynı saatte en
çok artırma ihale olunacakdı .. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ğayni menkul 
üzerindeki haklarını husisile faiz 
ve maırafa dair olan iddialarım 

AYDIN SAYI ı 485 

EVİ 
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C. H. P. 

BASIMEVİ 
~ 

------ıı~-------
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.1 Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

,rine Cırzeyler. • • • 

m..,.~•~'1ı111ftıqıııc1 ' iftıı;ııcJ~~•ff 111"1Ql8ll••ij.,-.,•••••••~ 
evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde icra dairesine bildirmele
ri aksi suretle hakları tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 

kalacakları ve intifa hakkı sa
hiblerinin de aynı suretle hare
ketleri icap edeceği ve taliple
rinin mubemmen kiymetinin 
0 0 7,5 oisbetinde peyakçası ve 
ya milli bir bankanın teminet 

mektubunu icra dairesine te\f .. 
dileri ilin olunur. 

1221 

lmtlyaıı: srahibl ve Umum1 Ne.,.ıyat 
Mildürll : Etem Mendr• 

• Ba .. ldığı yer 
C H P 8aaımnJ 


