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Cümhuriyetin 
---i--

Demiryolu Siyaseti 

-1-
Osman Becerik 

K abraman Tilrk ordusu bü
yük zaferile milli iıtiklil 
ve hikimiyeti kazandık· 

tan sonra, Ebedi Şef, Lozanda 
Türk varlığını cihana tanıtmak 
ve her türlü kayıt ve farttan 
azade bir sulh imzalamak vazi• 
fesini, orduyu bu ufere hazır· 
lıyan ve zaferi yaratan Garp 
cephesi kumandanına verdi. 

Lozana; kapitalasyon, clüveli 
muazzama menafii, şu bu me. 
seleleri konuşmak halletmek 
diişüncesile gelen Garbın emek· 
tar ve tanınmq diplomatları, 
Garp cephesi kumandanı lımet 
paıanın k~rşııında, portmenle· 
rindeki dosyaların Osmanlı hü
küınetile beraber tarihe karıı· 
tıiım anlamakta gecikmediler. 

Dllşmanla silahla boğuımada· 
ki meharetini bDyUk zaferle ci
h..ana tanatan önlll kumandan 

' milli Türk devletinin varlık ve 
iıtiklAhnı · karfı'1odakileri mllte 
madi mat ederek tasdik attir
m~k kudretinde bir diplomat 
olduiunu da kabul ettirni. 

Atatürk, zaftri yapan, Lo· 
zanı yaratan en yakını ve sağ 
kolu ismet İnöoünü kurtardığı 
vatanı imar, iatiklilini kazan
dırdığı milleti ytikseltme vazife
ıile cumhuriyet hükümetinin ba· 
Şına geçirdi. 

Cumhuriyet hükumetinin 15 
yılda bu sabada elde ettiği ba
şarılar 15 asra C{ilÇ sığan itler 
olduğunu tekrara lüzum gör
müyoruz. 

Bu yazımız da cumhuriyetin 
demiryolu siyasetini ve çok kısa 
bir zamanda kazanılan muvaf
fakiyetten kısaca bahsedeceğiz. 

Bunu iyice anlamak ve anla
ta bilmek için biraz maziye 
dönmek lizımdır. 

Lozan da osmanlı d*!vletinio 
çökütünil yerine yepyeni, dipdiri 
milli türk hükümetinin kuruldu
ğanu kabul edenler, . ilk anlar
da milli azım ve milli enerjiyi 
anlıyamadılar. Milli varhk ve 
iktiıadımız aleyhine kazanılan 
eıki imtiyazlann devam edece· 
ğini sandılar. 

Yeni demiryolu projeleri ha
zırladılar, teklifler yaptılar. 

Cumhuriyet hükumeti bu tek
lif ve teşebbüslere, demiryolları
mızı kendimiz yapacağız, kendi
miz itledeceğiz dedi ve İnönünUn: 
( yurdu demir ağlarla örtceğiz) 
parolasile, cumhuriyetin demir· 
yolu ıiyaseti başladı. 

Saltanat devrinde ecnebi ıer
mayesiyle 62 yılda 4088 kilo· 
~etre demiryolu yapılın ştı. Ya· 
nı ıenede 65 kilometre .. 

Bu hatların yapılmasında ya
bancı sermayesinin güttüğü ga
ye yalnız kazanmak, yabrdığı 
ı~rmareye·, yüzde yüz, beşyilz, 
hın kar temin dmekti . 
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Milli İsmet 
• 
in önü ı U. Meclis Şef 

•• 939 vilayet bütçe-
U ~iversite gençlerine ve bütün vatan- sinin müzakeresine 

da şiara hitaben bir nutuk söylediler Muam:1~~:ken be-
ismet lnönü diyor ki: "Türkiyenin istikbali üzerinde teşhis koy
mak istiyen yabancı, tahsil çağında bulunan gençlerimizin 

ahlak ve karakterindeki sağlamlıktan ders almalıdırlar ,, 
Bu mühim nutkun tam ı 

, metnini neşrediyoruz : 
İstanbul 6 ( A. A. ) - Reiıi 

Cumhur fsmet İnönü tarafından 
bu gün Üniversitede irad buy
rulan notkun metni ıudur . 

İstanbul üniversitesinin kıy
metli mensupları ! 

İstanbula geliıimde beni mu
hebbetle selamladınız . Bugün de 
Üniversitenin müesseselerinde 
yakından gördüğüm, memleket 
ve millet için ümitler1e dolu o · 
lan çabşmaları bende iyi inti· 
bJlar bıra"b. Size teıekkiirlerr· 
mi ve takdirlerimi söylemek is· 
terim. 

Biliyorıunoz ki cumhuriyet 
İstanbul üniversitesinin mükem -
mel olmasını rejim:n ilk günün
den itibaren emel edindi. Mub · 
telif istikametlerde samimi gay
retlerden sonra üniversiteoin 
bu günkü şekli teessüs etmiştir. 
İlim seviyesinde ve tedrisat 
maJzemesind~ lstanbul üniverai· 
temizin kıymetine umumi olarak 
güvenebiliriz. 

Cumhuriyet hükumeti yeni 
Ankara üniversitesin~ tedricen 
meydana getirirken, İstanbul 
üniversitesinin eksiklerini de 
durmadan tamamlamaia çalışa
caktır. 

Fakat asıl mühim olan nok
ta üriveraite menqubu talebe~ 

mizio istikbali için verrliği te
minattır, Kız ve erkek üniver
siteli arkadatlarımız çalışkan· 
hkta, ideal, ahl~k ve •kar 1kter
de Türkiyenin sağlam istikbali· 
ne en inandırıcı d lil olmak 
mevkiindedirler. 

Dikkat ediyor musunuz? Ta
lebe~izin meziyet'~rind n bah· 
sederkeo zeki ve istidatların· 
dan bahsetruedim. Çünkll bu 
meıiyetler:n daima bol bol ta
lebemizde mevcut olduğu ma
ltimdur. Bugünkü medeniyete 
asıl liıım olan ve bir iki asır-

dau beri bilhassa ihmal ettiği
miz temel v~ hassa munta· 
zam, metodik, yorulmak bilme
den çalıımak kabiliyt tir. Onun 
için llniversitelilerimiıio çalış

kanlığı benim için çok kıymetli 
bir bauadır. 

Hocalardan ve talebelerden 
bilha~ıa rica ettiğim nokta da 
budur. Gine talebenin idealist 
olmaıı vatanın istikbali için bil· 
yük temeldir. Bizim idealleı imiz 
vatan ve millet bfametinde top
laD1r. Her meslekte ,yetişen üni
versiteli için Türk milletine ve 
Türk vatan1Da hizmet edecek 
faydalı unsur olmak ideali bü
tün çalışma bayatma hakim ol· 

mak lizımdsr. 
Cumhuriyet Türk Milletine 

milli devleti ve yeni cemiyeti 
temin etti. Bu iki esas ile Şark 
milleti insaniyet ailesinde kıy
metli bir varlık vaziyetini al
mıştır. B•ı vaziyet ancak temiı 
idealle yetişen rgenç nesillerin 
karekter kıymetlerile muhafaza 
olunur, yüks~lebilir. 

Bilir misiniz ; isterim ki, ah· 
lik ve karakter sağlam olma· 

dıkça cemiyette esaslı bir hiz
met görmeğe imkan yoktur, 

Ct miyetin kudret ve eh e-mm iye· 
ti ahlak ve karalrterioin kıyme· 
tine her faktörden ziyade bağ· 
lıdır. 

Genç üniversiteliler : 
Moraliniz ve karakteriniz bü

yük türk milletinin yüreğini Ü· 

mitl ı!rle doJdurıtcak güzel ör· 

neklerle kendini göstermekte• 
dir. Türkiyenin istikbali üzerin-

de teşhis koymak istiyen yaban· 
cılar tahsil çağında bulunan 

gençlerimizin ahlak ve karak
terindeki sağlamlıktan ders al
malıdır. 

Bu toplantıdan istifade ede· 
rek İstanbuldaki sayıo vatan
da~larıma da :teşekkllr etmek 
iıteyorum . Vatand 11larım, 

Dev&m.ı 3 llncl sahifede 
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Milli şefin Yeni Romen başvekili 
Tetkikleri devam Kral bu vazifeye Kalineskoyu tayin etti 

d. 1 -

e ıyor Bükreş 7 - Başvekil patrik cenazesi cuma günü Romanya-
İııtanbul .7 - Reisicumhur MiroDun ölümü üzerine Kral ya getirilecektir. Gazeteler 

İsmet İnönü dün Çatalca ve Si- ha,vekalete dahiliye nazırı ve Translovanyanın anavatana il-
livri mıntıkasında halk ile te- baıvekil muavini Kalineskoyu tihakına çalı•an büyük ölünün 

mas ve tetkiklerde bulunmuı 

ve bu sabahlstanbula avdet bu-
yormuşlardır. a.a. 

·~ ... -
Halep civarında 

bir karışıklık çıktı 
Berut 7 ( A. A. ) - Haleple 

Hatay bölgesi arasındaki kur 

dağmda karışıklıklar çıkmış muh

telif mahallerde ahali jandar

m~ya hücum etmiştir. 

Fransa hükfimeti demir yolunu 

himaye için zırbh otomobillerle 
asker göndermiştir. 

tayin etmiştir. :r 

Bütün resmi makamlar mate- hatırasını hürmetle yadetmek· 
me girmitlerdir. Patrik Mironun mektedir. a.R. 

ON BiR BiN 
Cumhuriy.etçi İspanyol askeri 

T oloz limanına· iltica etti 
Toloz 7 - Cumhuriyetçi İsp.rnyol askerlerinden on biiı' bin 

kişiyi hamil vapurlarla bir kaç torpito limanın önüne gelmi,lerdir. 

Polislerle Fransız memurlar• İspanyol gemilerine giderek slih· 

larım , almışlar ve sıhhi muayeneye t~bi tutmuşlardır. 
lspanyol i'mileri ötleden 5onra limaoa gireceklerdir. a •· 

delleri kabul edildi 
Vilayet umumi ınaclisi dlln 

öğleden ıonra İlbay .~Ô.zdamir 
Gündayin başkanlığında toplan· 
mıştır: Eski zabıt okuomuf ve 

aynen kabul adilmiftir. Miitea· 
kiban ruznamenin mü.ıakereıine 

geçilerak gelen evrak aid oldu· 
ğu encümenlete havale edilmit· 

tir. 
Meclis dünkü toplanb11nda 

vilayetiq 939 bütçessoi de mU· 
zakareye başlamıştır.! 

Dün ilk olarak gelir biltçeıl• .. 
nin tet' i 1<inc başlanmış ve bu 

bütçede bir kısım varidatın 937 
bütçesine nazar n teıayüd etti· 

ği görülmüştür. Bu tezayüdi 
bütçeye koyabilmek için 3472 
sayılı kanun mucibince evvela da· 
biliye vekaletinin muvaffakata 
istihsal edilmek liıım oldutun· 
dan mecelcnin vekilete arzıoa_v• 

bu kısmın müzakereıinia hliki· 
ne karar verdi. 

937 senesi varidat bUsçes'ne 
tevafuk eden maddelerle 939 
masraf bütçesinin birinci kısmı 
114 01~ lira olarak kabul edil .. -

' . 
miştir. 

Maliye ve maarif encümenlerin· 
den gelen mualllmlerin meıkıa 

bede leri hakkındaki teklif he· 
yet unıumiyrce kabul edilmif 

ve muall imlere kazalarda yedi 
ve nahiyelerle köylerde beı li· 

ra mesken bedeli veri'meai ve 
bu meblağın muraf bütçcıine 

vazı için maliye encümenine 
iadesine karar~ verilmiştir. 

--···---
Lehistan ..... ~ 
hariciye nazırı · 

Londra yalt: gidecek 
Londra 7 (A.A.) - Baıvekil 

Çemberlayin avam kamarasında 
Polonya hariciya naZJrınıo ya· 
kında londraya ıeleceğini ve 
iki memleketi alakadar eden 
meselelerin tetkik edilecej'ir..i 

söylemiıtir. 
,.. 

Altı bin tayyare 
yaptıracak 

Vaşington, 7 (A. A.) - Ame· 
rika ayan mecliıi altı bin tay · 
yare imaline dair bir proje ka· 
bul et mittir. 
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insan fle Kültiir: 

i~öi{ii~ün cumhur~reisliği 
Başvekil İnönü, şefi ve arka

daşı AtatUrk'ün yanında, büyük 
kurtuluş destanımızın yaratıcı

.... )anadan birisi oldu. Anadolu'
nuıa. fıarete karşı isyan ve kı
iJIP 'eden ailiht. alaca kalaba-

1 

den birini yapmış bulunması 
icap eder de, asıl bu .sebepten 
mi? İkinci Cumhurreisimiz der
ken hem "cumhuriyet,, mefhu .. 

_ ye~ipazar Üç tayyaremize 
-ad konacak 

Umurlu 
' .fddaJ11n1 milli ihtilal ordusunun 

disiplinli kadroları içine a1m1ya 
m1ı1vaffak olan kendisidir. Böy· 

'le bir hareketin ne kadar mü-
:~~ hi~in bir_ iş olduğunu, bize son 

l.panya hidiseleri göstermiştir. 
Ordusunu y:aratamıyan yahut 
JfÇ yaratan halk hareketlt-ri, 

·· aradrkları ,hakkın ele geçirilme
·~ vldeye bindirmiye mecbur
durlar. 

il' ' 
Cepheden kumandan olarak 

t ayrılıp Lozanda ~iPJomat olarak 
·ı mUcadele eden ·lnöni\yO az son
-" ra inkılip hi\kümetinin başında 
''ır3r6rllz. Memleket bizimdir. Is
~ titel•J. bizimdir. ·Genç. bir ordu 

ı.. •e mOrekkebi henüz kyrumamış 
· ~lr zafer muahedesi, bunların 
hepıi bizimdir. Fakat, bütnn bu 

. taze şartlardtn metin bir devlet 
.~skurmak ve bu devlete verimli 

bir iç ve daş politika tayin et
.1 gıe~ lazımdır~ Zira, bir taraf
.• t4n da, millet mimarı ve tarih 
~; içinde inkıllpçı Atatürk, ka-

. rar. karar üstüne, hamle ham-
~ ·.i .ı. 

le Ostüne, bir yığın küf 
_pas, 'hurafe, tausup ve geriliği 
tasfiye edip, kurtardı~ı milletin 

· ,:) ileriye do~u otan volunu aç
), m~k ve' teıvive · etmekle meş· 

.... j(UIC:IOr •• AtatOrk bunları yapar 
~ · ken, · onun yanı basında hüku 
ınmfl ~ devlet mekanizmasının 
meıuliyetini üzerine almış olan 
adam, ne kadar irade ve kud

,~. ret sa bibi olmalıdır ki, en kü
çük bir aksaklığa bile vücut 

~· ~ve~e1csizin,~ bir yandan yeni 
prenıipleri yeni hayat şekille
rine kalbederken, bir yandan 

- ·genç devletin yeni bünyesini 
ııı • kur

1

ıun,' yeni politikasını içerisi 
. ve dııarısı için tatbik r e-tsin ve 
: yeni gayelerini birer birer elde 

etsin? 
.. ln&nüoün saçları bu uğurda 

. ağarmıştır. Ve büyük şahsiyeti 
a_ddl riyızi bir tekevvün seyri 

i , ta'°p ederek, bu yolun dastani 
merhaleleri sıra, şekilleşmiş ve 
heykelleşmiştir. 

Onu bir gün demiryolu poli · 
· tiyıırİın~ bir gün tasarruf fik
. rinio başında görürfiz. Türkiye 

için, davaların belki de en çe · 

tiııi., yeni ekonomik yolunu ta
yin etmekti. İnönü, bu 1 kararı 

I ve buna bllğlı bulunan devletçi 
~; .. tutama bir meydan muharebesi 

. . kazanır gibi kazanmıştır, Bu 
gün muvazeneli bir bütçeye, 
genç bir endüstriye, dünya. mu· 
vazene hesaplarında rolü olan 

bir orduya malik bulunan Tür
kiye cumhuriyeti, dışuıya doğ
ru olan bütün davalarını dostça 
halle-mit bulunuyor ve kendini -y•lden , il!t~ eden milletlerin 
araıında yer alıyorsa, bu, " A· 
tatürk loönü,, sevk ve idaresi-

, nin ödenmez eseridir. .. 
Fakat bugün, İnönü, bizim 

ikinci Cumhurreisimiıdir. Tür· 
.. kiye ~umhuriyeti, Cumhurreisi· 
Dİ aaydıkça yaşıyacaktır. Cum
hariyet gençtir, ondan mı? Bir 
ve iki rakamları, keıadiliklerin-

· munda bir istikrar hem cumhu-
riyetin atisi içio bir garanti 
görüyoruz. 

Kredi kooparatifi 
toplandı 

-·-İlk gündenberi, Devlet Reisi, 
reisi bulunduğu devleti bir va· 
zife alır, bir mesuliyet yükle- Yenipazar (Hususi) - Tarım 
nir, kendinden öncekinin elin- kredi koopepratifimiz senelik 
<len bir mücevher tesellüm eder kongresini yapmıştır. . 

Toplantıda tarım kredi koo· gibi benimsemiştir. 
perafi murakıbı B. Kamil ve 

Kastamonu seyahati, yeni se· 
Bozdoğan ziraat bankası memu· çim kararı, Riyaseticumhur sa~ 1 
ru B. lyas bulunmuş ve C. H P. 

rayında yapılan kabuller. Ame-
rikaya mesaj ve nihayet İstan- binasında bulunan ekseriyetle 

açık reyle intihaba girişilmiştir. 
bul seyahatı ile Dolmabahçede İntih p neticesinde başkanlı· 
iş üzerinde temaslar diye sıra- ~a Ali Remzi · Gürsoy, zabıt 
lıyabileceğimiz şimdiye kadarki katipliklerine de Arif Yorgan 
belli başllı hareketlerinde, dev- ve Nuri atak seçilmişlerdir. 
letimizin reisini ve partiı~izin Müteakiben murakıp raporu 

Hava kurumu direktör
lüğü hazırlığa başladı -· .. -
Türk hava kurumu direktörlü 

gu, üç tayyareye ad konma 
merasimine hazırlanmakt'adır. 
Hava kurumu merkf'zince tayin 
olanacak ve ilk baharda yapı

lacak olan bu tören; bu sene 
Karpınar, Köşk,' Umuurlu nahi
yeleri adlarına olacaktır. 

Evvelce Aydın, Germencik ve 
Koçarlı adlarına merasim ya
pılmıştı. Bu sene bu üç nahi
yemiz namına yapılacağı ve ge
lt cek sene geri kalan . nahiye
lerle . büyük köyler adlarına tö 
renler olacağı haber alınmıştır. 

Şefini iş başında görüyor okunmuş bütce ıizerinde tetki-

ve onuıı bu iki sıfatını kat yapılarak aynen kabulünde Ög"' retmenler balo-
kullanırken belli ettiği iş ve ittifak hasıl olmuştur: 
kumanda mizacı hakkında bir Bundan sonra ruz!lamenin 6 SU tehir edildi 
fk' d' · l O ıncı maddesi mucibince idare 1 ır e ınmış · 0 uyoruz. nun Ôgv retmenlt r . bı'rlı'gv ı' yardım 
b · k d · heyeti intihabına gizli reyle ya-

u ış ve uman a mızacının · ve artırma sandıgv ı kurumunca 
pılan Sf çim sonunda Ali Rem-

esasen yabarcısı olmadıiımız tertip edilmiş olan ve 11 martta 
· · b b kl zi · Gürsoyla Süleyman çelebi ıçın, unun titiz ir uyanı ığa, Hal '<evimiz salonunda yapılaca· 
d b k k h idare heyetine ve Nuri Atak da 

erin ir tet i hassasına, ta - · gv nı .evve_ı_.ce yazdığımız balonun 
mürakıpligv e ayrılmışlardır.-lildc bütHn ihtimalleri gözden -~.. . !- bazı · sebepler dolayısiyle ve mu• 

geçiren bir tamamlığa ve niha- hitin alakasını genişletmek ar-
yet terkipte sade fakat muva- Bir N~İyenİn ~adı zusiyle 18 mart cumartesiye te· 
zeneli ve metin bir ibdaa da- bir edildiği haber alınm·ştır. 
yand ğıPI biliriz. · <Jeğİştİ~ildi y--~~ ... 

Şefimizin şirndiye kadarki Ş_avu,at kazasına bağlı lmra- ~ngın 
hareketlerini bu vasıflar bakı- hav nahiyesinin merkezi ,imdi- E'!veİ~i . akşam Ahmet oğlu 

' mından tıafızamıza hikaye ettir· ki b~lu~duğu Dutl~ köyİ.inden Mustafa Sarınının köfteci dük-
sek, bu hareketler hakkında, d k k" .. k ld' l kanmda ba~hyan küçük bir yan-

mey a~çı. oyune •! ~ ırı mış • · gının önü ehnmış ve tahkika 
derinliğine bir fikir edinmiş -~e nahiyenin aaı da yeni merke . tma başlanm ışbr. 
olutuz. İnönü, Atatürkün gayet ıio adına izaft:tıe Meydancık Yangının zarar "ermesine 
cüretli hatlarla tasavvur ederek ol~rak deği~tirilmiştir. meydan bırakılmamıştır. 

' ken~ne b~aktı~ bilyilk, inkı - · ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lapçi ve kendisine karşı mu
zaffer Tilrkiyeyi, birçok muka
vemet hesapları, birçok usta 
mü~ahaleleri ve birçok hakiki 
şef kararlariyle, hudutlarımızın 
dışında bekleşen ve ümitlerini 
kah Asyanın çuvalından kah 
garbin oyun kutusundan çıka
ran menfi kuvvetlere karşı mu 
zaffer kalacak olan adamdır . 

Bu Türkiye, bu büyük' Atatür
kün irade ve hayat usaresini 
yiyerek serpilmiş olan - taztcik 
varlık, saatlerde yaşıyan nesil
lerin öylesine hizmetine muh
taçtır ki' bu hizmeti, istikametlf 
ve he sa ph bir . yürüş halinde 
tutmak için, bir İnönünün aşın
maz yurd sevgisine ve ·bütün 
idrakleri anlamağa ve anladığı
nı yapmağa sevkeden yorulmaz 
iradesine riyazi bir lüzum 'ardı: 

tedip durduran ve bu ·saa~etten 
~zak tarihi, türk milletine olan 
büyük vadini tutmağa mecbur 
eden adamdır. Bu . ·itibarla o, 
yapıy~ b'aştan aşağı bir · kere 
daha gezen. y_epmın. mukavemet 
hesaplaruıı tek tek yeuiden kon· 
trol eden; harç nerede zayıf ... 
ise takviyesine giden, iksa han-
gi istinat . sütunti için bi~ yük 
ise onu oradan kaldırtan, yapı
nın muhtelif kısımları a~asında 
mevcut olma!1ı lazım ittiratlı iş 

ilerleyişini Bu bakıll'dan temin 
eden ve yapıyı yapanların yor- • 
gunluklarİoı hissetmesin1er diye 
hepsinin üstünde bir çalışkan 
lık gösteren teknik ve ilim aela· 
mıdır. Biz, güzel yurd yapımızın 

· çatısını, onun zamanında alaca · 
ğız. 

yetir mi idi. Ve bu İnönü o 
Atatürkün yalnız ne yopmak 
istediğini değil, yapmak istedi
ği işin bütün ince mukavemet 
hesaplarını onun kadar bilir mi 
'd' . ? . 
ı 1 • 

Eğer mukadder olu bu olma
sa idi, bu maı tıki teselsül her 
hanği bir nokhda kopacağı için 
tlirklök bir ytniden doğmuş o
lurd. Halbuki, rüya kadar gü· 
zel bir hakikat, gözlerimini ö
nünde kendi müstakil ve orKa· 
nik seyrine devam edip durmak· 
tedır, Bu harikulade hadisenin 

en haı iki ide tarafı, Türk mil
letinin hayat yaratma iradesi 
ve hayat yaratma sanah ve il

mi olsa g erektir. 
Burhan BELGE 

Halkevi seçimini 
bitirdi 

Umu• lu (Hususi) - Yeni a· 
çılan Halkevimiz başkanlığına 
belediye reisimiz B. Mehmet 
Oirik, asbaşkaolığa Ahmet Boz· 
kurt, kitapsaray ve yayan tube• 
$İne Vasfi Dinçer, 'spor koluna 
İbrahim Erkoldaş, kaycülüğe 
Yahya Çayırlı seçilmişler ve 
çalışma programlarını bUyük 
bir alaka ile tatbike başlamış-
lardır. 

Aydın Halkevi temsil kolu
nun Umurlu Halkevinin isteğine 
bir cevap olmak üzere burada 
bir müsamere vereceği •söylen-
mektedir. 

Halkevimize bağlı olan köy· 
cülük şu~esi yakın köylerimize 
toplu ~allerde geziler t~rtip et
meği .ve . bunu sıklattırmağı 
programının · bafına almıştır. 

Bütün şubeler büyük . bir fe
ragatle· ve balkın da azami yar· 
dım v·e müzaharetiyle faaliyeti· 

ni gün · geçtikçe artırmağa baş· 

lamııtır. . 

Yeni Çimento 
fiyatları 

Endüstri mamulitının maliyet 
ve sahs fiyatlarının . kontrol ve 
tesbiti hakkındaki kanunun ver
diği salahiyete milsteniden ikti
sat Vekaleti Çimento' fiyatları· 
nı yeniden tetkik etmiş ve ye
ni fiyatları bir tamimle vila
yetlere bildirmiştir. 

Vekaletin tayin ettiği yeni 
fiyatlara göre 1 şubat 939 ta· 
rihind~n itibaren Portlaııd çi· 
mentosununu tonu fabrikada 
vesait nakliye içinde 15 ve ça
buk sertleşen Portland ( Süper 
siman ) 18 liradır . 

Toptan satış yapan ticaret· 
haneler bu fiyatlara ve ton ba· 
şına mağaza, depo masrafı ve 
liar olarak 50 kuruş ilave ede
ceklerdir. Ayrıca teslim mahalin . 
den satış mahaliae kadar tediye 
edilen ve belediyelerce makul 
görülecek nakil masraflan ili.ve 
edilerek azami satış fiyatları tes· 
bit edilecek ve faza fiyatla sa· 
tanlar hakkında kanuni ta~ibat 
yapıla~aktır. 

Yıkılan imparatorluğun mo
lozları arasından, yaşadığımız 
ve duygularımızın kucağında 
büyüttüğümüz Türkiyeyi yarat
mak için, bunu yapan devlet 

Sonra parça parça, yapım•zın 
·süsİerini koymağa ba~lıyaca ğız. 
Mermerleri kesip döşeyeceğiz . 

Tavanları, git tikçe müt~kamil bir 
hayalin yaratacağı tablolarla 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 

adamında, tarihin dünyası için
de sanatkarın zengin hayali . ile 
düşünmek hassası mevcut ola· 
caktı. Fakat bu hassayı hare· . 

kete geçiren yaratıcı ruh öyle
sine realist olacak ve realizmin 
melekesine öylesine sahip ola

caktı ki düşüncesi mi bir histir 
yoksa hissi mi bir düşünce, bel 
li olmıyacaktı. Atatürk bizl~re 
emanet ettiği Türkiyeyi, tari
hin kaypak ve sadakattan uzak 

• 
ihtimaller zemini üzerine, böy· 
le resmetmişti. 

İnönü, bu kaypak zemini zap· 

süsliyece{?iz. Odalarımızdaki na· 
~ ışlara, nakışlarımızdaki renk
lere, renklerimizdeki zeginliğe, 
ya ')ancılar bir kere daha hay
ran olacak. 

Bunların hepsi olacak, Bu 
işlerin hepsi · bitecek. Sıra olmuş 
inkılpçı nesiller, h 'tta henüz 
doğmamış nesiller, hep bu bü~ 
yük ve asil işe koşular.ak . 

Ve sonra bu binada, Türk' 
milleti oturacak, ve yılcmadan, 
yaktırmadan oturacak . 
Eğer , mukadder olan bu ol 

masa idi, Atatürk:doğar mı idi. 
Ve onunla birlikte bir İnönü 

Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata
türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, · yağlı boya ve sulu boya ol
mak Üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olun~cak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 

1 üçüncülere rn ükafatlar verileceği gibi eserler de 
l satın alınacaktır. 

. 1 Sergiye · iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
l adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
1 olunur. · . 
~ ~ .-.- ...... ~ ·~-~-~~ ,.-.,~ 
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Baıtaraf1 1 lcl ınyfada 

. Saltanat hükumeti istediği 
b.ar yere hat yaptırmak kudre· 
tındke :değildi, bunu takdir et
me sıy .. ·k · ' ası, 1 hsadi menfaatleri 

hbakk:~ından büyUk devletlerin 
a Ki idi. 

!lir misal olarak • 19 Şubat 
914 t ·hı f arı l ve 6111 numarala 
kdam gazetesinde çıkan şu ya

zıyı alıyorum. 

( Mevsuk menbadan istihsal 
olun malümata göre İtalyanla
ra verilen Antalya - Bordur 
şİ'ııend'.fe.r h~th imtiyazı bak· 
kıddakı ıradeı seniyeniu sudu-
ru biraz teehhür edecektir. 
Bu hathn imtiyazı hakkında 
şimdiye kadar yalnız Nafıa ne
zaretı karar katisini ita eyle· 
miştir. ) 

.. Ga~ete bundan ıonra şimcn
duferın güzerkihı hakkında ya· 
pılan müşterek tetkikatı yaza
rak yazısım şöyle bitiriyor. 

( Şimdilik Antalya hattı lzmir
Aydın lngiliı :ıimendilfer bat· 
tından · 40 kilometre mesafeye 
kadar inşa edilecektir. Çünkli 
İngiliz §irketi ile İtalyan serma
yedaranı namına hareket eden 
( Nogara ) arasındaki müzake
rat. milşkUlata tesadüf etmek· 
tedır.) 

• · Dikkat oluuuyormu? O•manlı 
toprağında yapılacak şimendü-
fer hattı ve gUzergahı nzet inde 
~~z şahibi, toprağın sahibi de
a:ı1. menfaattar yabancı şirketle
rmm dt legeleridi. 

1.kd.~m gazetesi 26 şubet 914 
tarıhlı ve 6117 sayılı nüshasıo-
d.a da; fngiliz ve İtalyan şirketle
rı delegelerinin müzakereleri 
hakkında Eko dö pari den nak
len ş~nları yazlyor: 
. ( lzmir - Aydın demiryo1u im
byazı 1856 ıenesiude ita edil-
!Dİf~ir, Tarihi itasına göre bu 
ımtıyaz, Anadoluda verilen im· 
tiyazatm en eskisidir. Hat 1866 
senesindenberi mOşkilitla işle-

tilmekte olup Hlometre başma 
teminatı yoktur. 

Şimdi Antalyadan Burdura 
kadar bir hat inşa edilecek 
olursa Aydın - İzmir tarikh le 
yapılmakta olen münaklinın bir 
~ısını Antalya - Bordur battı 
ıle icra edileceğinden bundan 
İngiliz şirketi mütezarız olrıcak
hr. Aydın hattının Bağdat bat-
t!na rabtedilmesiudede, İngiliz 
şırketioin bir faydası yoktur. 
Binaenaleyh Aydın battı .ıın 
r·~dat demiryollarına ihakı ile 
ngıltere şirketine ta viza t veril .. 
uıiş olmaz. 

Antalya - Burdur battı Ana
doluda bin müşkülatla temin 
olunan İngiliz • Alman • Fran· 
sız muvazenei iktisadiyesini ih . 
lal etmeksizin inşa edilemez. ) 

Temindt olmadığından zarar 
edeceğinden bah!olunan bat, yur 
dun en zengin bölges:nden geçen 
ve sermayedarlarına yılda bire 
Yilz k• 
h 

ar temin eden Aydın 
attıd1r. 

r ~ay~i. meşru ticaret zihniye· 
ıoın tıpık bir misali olan bu 

satırları, Osmanlı hnk" t" . 
62 ı1da . u ume ının 

Y ecncbı sermayesine 
aap~ırabildiği 4088 kilometrelik 
cmıryollarımn hakiki vaz' t' . teb ~ ıye ını 

aruz f':ltirmek için aldık. ,. 
Bu hatları millete mal d 

Ö~e. yurdun hakiki ihtiyacıeg~~ 
nUne al k . . ıoara venı yapılan d 

md ıry~l.larımızdan yarın bah e-
ccegız. se-

O . Bec~rik 

O 
a-. ta.rafı birinci sahifede 

ç dört gündür: muhabbetle 
muhitlerinde beni bahtiyar et· 
mişlerdir. Bir bakışta sade gö
riincn m~vzul~ra temas 'ederek 
istifade edebilmemi temi~ ede
cek ciddi bir dikkat ve sami
miyet gCSstermişlerdir. ~Halkımı· 
ıın her tabakaıiyle memleketin 
her köıesindeJ doğrudan doğru · 
ya aradığım bu temular berıim 
için ç >k istifadeli batta çok 
zevkli bir usuldür çünki büyük 
meselelerin benim ön\imde orta
ya dakülmesinde ve imkan de
recesi Uzer:nde hayalata lkapı\
maksızın millet dertlerinin açık
ça mütalea edilmesinde balk 
idaresinin büyük nimetlerini bu
luyorum. 

Çok defa konuşulan şeyler 
nten bilinen ş~ylerdir. Bununla 
beraber ayni şeyin muhtelif 
muhitte muhtelif vatandaş
lar tarafandan söylenmesinde 
büyük bir istifade vardır. Sonra 
bazan hiç umulmıyan köşelerde 
insan yeni meulelerin vücudun
dan haberdar olur. lnanılmıya
cak kadar ufak tedbirler millet 
için büyük faydalar temin ede· 
cek hizmetlere fıraat verir. Bu 
uzur ca esbabı mucibe ile an
latmak iıtiyorumki vatandaşla· 

!'rımla yakınden memleket mese· 
lelerini g&rüşmek benim için ıu
urlu bir zevktir. 

Sevgili vatandaşlarım. 
Şimdi İstanbul üniversitesin· 

den bütün vataadaşl~rıma hita 
e~irorum. Memleketimizin büyüt 
Mıllet meclisinin yeni ıeçiminin 
baıında haiz olduğu kıymet ve 
k.udret göz kama~tıracak bir va 
zıyette bulunuyor. Tlirk Milleti 
her tiirlü nifak tesirlerinden u
zak ve salim bir birlik ve bcra• 
ber lik hava11 içinde kend•ni 
göstermektedir. 

İnsaniyeticı geçirdiği buhran 
içinde bir çok milletler ufuktak' 
hadiselere bilhoısa kendi için~ 
deki nifak ve zaaftan dolayı 
ıstirapla bakıyorlar. 

Türk mifü:ti beynelmilel si· 
yasetin yarm için beklenmedik 
badiıeler hazırlanması ihtimali 
karşısında her tiirlü nifaktan 
masun ve müteneffi bir halde 
kendine güvenir vaziyettedir. 

Milletler için en büyük kuvvet 
her s:lahtan keskin, her kud
retfen üstün en büyük kuvvet 
kendi evlatları arasındaki birlik 
kuvvetidir. 

Bilhas•a nüfusları çok millet
~er.in henüz insaniyet ideali için 
ıstıkrar bulmamış haris siyaset-

' leri karşısında nüfusları daha 
az milletlerin başlıca dayana
cakları kuvvet kendi içlerinde· 
ki, kendi aralarındaki nifaksız 
beraberlık kuvvetidir. Mtmleke
timizin hllli bu bakımdan çok 
kuvvetli ve çok' ümitlidir. Kırk 
elli senenin türlü nifaklarını 
türlü tecrübuizliklerini ve felA
kt t1erini okumuş ve içinde ya-
şayarak geçirmiş olgun bir ıi
yuct neslimiz var ki yeni yeli· 
~en nesillerimizi !-iyuetin n-

AVDIN' 

birlerinden koruyarak onlara 
~ürk~yeye uygun olan en iyi 
ııyası mua~eretia hem örneğini 
hem terbiyeıini vermek mevki
indedir. 

Gerek matbuatımızda ve ge· 
rek ıiyaıet adamlarımızda gör· 
~~ğüm hal ~e mesleğin istikbal 
ıçm çok ümıt verici oldua"unu 
vatandaşlarımın önünde ıikret· 
mek benim için hakiki bir sevk 
samimi bir sevinçtir. 

Aziz vatandaşlarım. 
Cumhuriyet Halk Partisi şim

diden memleketin bUtiin m mf~· 
atlerioe ve bütnn evlit ' arını 
kucalClıyan bir sıyasi file hali 
ne gel.ııiştir. Vatandaşlar büyük 
partinin teşkilat içinde her tilr
ın hizmet ve in~işaf im inını 
bulmaktadırlar. Partinin bu ma
hiyeti istikbalde da ha ziyade 
kendioi göııterecektir. Evveli 
Ha\kevlerinde memleketin içti 
mai ve kültürel sahalar.nda 
memlekete biımet etmek için 
iıtidatlı vatandaşlardan geniş 

mikyasta hizmet istiyeceğiz. 
Sonra Parti teşkilihada mem

leketin ıiy:asi terbiyesi ve inki· 
r şafı için vatandaşlarımız 

0

geni.ş 
hizmet aabalar:ı bulacaklardır. 
Diyebilirim ki gelecek intihap· 
lardaki meb'us namzetleri Hal· 
kevltrinin v~ Partinin dört ıe
nelik faaliyeti eıoasıoda keodi 
kendilerini kolaylıkla göstermiş 
olacaklardır. 

Vatandaşlarım bilirler ki bir 
siyasi Partinin yüksek idaresi 
tarafından müotebiplcre namzed 
göıtnilmesi tabii bir şeydir. 
Bizim ananemiz de böyledir. 
Bununla beraber namzedlerin 
halkla temas1nı daha ziyade ar· 
tıracağız. Ve riyaset divamnın 
takdiri ile Parti teşkilatının tak
dirini daha yakından birbirle
riyle temasa getirecek uıulleri 
şimdiden tecrübe ve tekamül 
ettireceğiz. 

Aziz vatandaşlarım, 
Halkçı bir idarenin bütiin 

yüksek ve ileri tekamilllt ri siya
si hayat•mnda müt madiyt n 
tahakkuk ettirilecektir. Milletin 
murakabesi idare üzerind~ ha
kiki ve fıli olmadıkça ve böyle 
olduğuna milletçe kanaat edil· 
medikçe halk idaresi vardır 
denilmez. Onun için büyük mil
let meclisinin vazife ifa etmesi 

en ufak bir tereddüde mahal 
vermiyecek selabctte olacaktır. 
B. M. meclisi . milletin dahili 
ve harici bütan emniyetlerinin 
hakikaten kudretli ve uyanak 
teminatı olacaktır. Büyük Mil
let meclisi millctiıı menfaat ve 
ideallerini hakikaten temsil 
eden bir millet bülasa11 vuiyct 
ve itibarında bulunacaktır. O· 
nun için onun teıekkülünde ve 
onun çalışmaatndft hepimizin en 
temiz gayretlerimiz ve emelle
rimiz mündtmiç bulunacaktar. 

Geçmiş meclisler istiklal za
ferinin kazanılmasında ve on beş 
senedir iftihar ettiğimiz bütün 
icraatta başlıca me,ned •e kud-

ret olmuşlardır. Geçmiş Büyük 
Millet Meclisinin yeni intihabı 

vesilesiyle onun vasıf:arından 
ve vazifelerinden yeniden bah
ıetmemizin sebebi ona millet 
hayatında yeni bir te
kimlil temin ettirmek içindir. 
Şüphe yoktur ki bugün istikrar 
bulmuş bir milli varlıktan ve 
feyizli inkılaplarla teşekkül et· 
miş yeni cemiyetin emniyet ve 
huzurundan bahs~tmemiz onbeş 
senelik Atatürk idaresinin müs
bet netice<Ji olarak mitmkün ol
maktadır. Atatürkün ebedi adı
nı hep beraber yürekltrimizden 
taşan ıevgi ve tazim hisleriyle 
yadedelim. Onun batırnsına kar
şı umimi tezabüratımızla yer 
yüzü göklere kadar bir daha 
çınlasın. 

Aıiz vatandaşlarım, 

Biz halk idaresinin milletimi· 
zin bllnyesine ve arzusuna en 
uygun gef diği kanaatındayız. 
Halk idaresinin en nazik tarafı 
bunun anarşiye ve zora meydan 
vermemesini tanzim edebilmek
tir. Cünkü gerek anarşi gerk 
.a:or balk idaresinin muhitinde 
külfet~izce dol&sabilen ve o ida
reyi kökünden tahrip etmeğe 
istidatlı olan hastalıklara karşı 
yetişmiş vatan evlatlarının kafi 
derecede olgun ve yurd düşü
nür olmalariyle mukavemet ede
bit:r. Büyük Millet Meclisinin 
bünyesinde ve şuurunda ki tesa · 
nüd ve vatanın yüksek emniye· 
tini mahafaza kaygısı teminatla· 
rın en başmda olanıdır. 

Görüyorsunuz ki halk idarc
ıinin feyizli hizmetlerini tahak
kuk ve tel<amüt ettirebilmek 
için de kıymetli tartlar vardır. 

Sevgili vatandaşlarım, 
Yeni seçim başmda hU\. fımet 

proiramıoın ve icraatının çer
çevesi haricinde olan bir iki 
noktadan aziz memlekete bitap 
etmek istedim. Bütün dünyanın 
dikkatli gözleri önünde birlik 
ve beraberlik kütlesi gösteren 
kudretli Türk milleti kendine 
ve idarsine itimadını göstermek 
için yeni bir fırsat bulacaktı. 
Hep beraber bu imtihandan şe· 
refle ve muvaffakiyetle çıka
cağımıza eminim. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından · 

Domalan köyünün diuk böl uk 
harman akçadere Domalan de-

resi mevkiindc 4 parça taşı' sız

larm bir kısmı 318 de EyUp oğ
lu Mıstandan ve kısmımı da Ali 

kahya oğlu mebmetten ve di
ğerin de 323 te dede oğlu Sü
leymanıo oğlu İbrabimden ve 

bir kısmı da burunsuz mebmed 
karııı Osmandas 329 da satın 
almak suretiyle Ali oğlu Nuri· 
oin ve diğer yansı sivri Meh· 
met oğlu Aliden intik•l suretile 
ve diğer yarısı da cabar oğlu 
İbrahim km Fatmadan 327 de 

Çarşanba • 8/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUtW 

1 

1639 m. 183 Kc11. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Program 
12.35 Türk mOziki - Pi 
13 00 Memleket ıaat ayarı. 

ajans, ,meteoroloji haberleri. 
13. 15 • 14 Riyaseti cumhur baa• 
dosu • Şef lh,an KUoçer. · 

1 - Roosvelt -Mirı. 2- Of· 
fenbach • btermeızo ve barka
rol. 3 - Suppe - Ev aabilii 0-
vertürii. 4-A. Mestaier • lsolia 
operası nn balesi. 

18.30 program. 
18.35 Müzik )OJa mll.ıifi ·Pl. 
19.00 Konuşmn. 
19.15 Türk milziii (Faul he

yeti) 
Tahsin Karakuş ve Safiye 

Toka yın iştirakiylf". 
20.00 Ajoın._, meteoroloji ba· 

berlari, ziraat bo •sa~ı (fiyat). 
?0.15 Türk mil:ıiii 
Çalanlar : Vecihe, Fahire Fır

san, Refik Fersen. 
Okuyan : Muzaffer lıkar. 
1 - Tanburi CeJlil beyia • 

Hicazkar peşrevi. 2 - Zeklt 
dedenin - Hicazkar •i' r semai· 
si • Gülşende bczar nağmei •dem 
saı ile ma.hsus. 3 - Rakımıa • 
Hicazkar tarkuı • Bekledim fec· 
re kadar. 4 - Sadet~a Kar 
nağın - Neveıer ıarkı • HlcraDl• 
barao. S -- Sadettbı - Hicaı· 
kir saz ıemais1. 6 - Osman 
Nibadın - Nihavent şarkı • Yiae 
aşkı bana dudağ'ınlıl sun. 7 -
Osman Nihadın - Nibaveat )'il· 
rük semai · bilmezdim hih•. 
8 - Osman Nibadio · Nilianat 
saz semaisi. 9 - Refik Fena• 
mn oyun havası. 

1 
21.00 Memltket saat ayart. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvillt, kabi• 

yo - nukut bo· suı (fiyat). 
21.25 Neşe i Pllklar. 
21.30 Temsil (Tilki Mebmat 

yaıan: Ahmet Naim. ) 
22.00 Muıik ( K•içOk orkes

tra - Şef: Necip A,kın ). 1 -
Leuschner - Maıurlca (fa:ntası). 
2 - Dobnanyi - P.uerettiaı pe· 
çeıi Pa ı tomimeoinden vals. 3 -
Valente - Kırm :ı:ı •tıklar ıaçaR 
yakut. 4 - BrusselmaM - Fe
lemenk Süitindeu ( Aık GaSUi ). 
5 - Löhr - M mle'<etten mem· 

lekete - Muhtelif memleketie
ketle·in melodileri ilzerine rap· 
sodi. 6 - L•ncke · Olimpiyad· 
larda (Marş). 7 - Lehar • Pa• 
ganini operetinden potpuri. 

23.00 Müzik (Caoband • Pi.) 
23.45 24 Son ajaı11 hsberlf ri 

ye yarın~i proğram. · 

satın almak suretiyle Nuri ta· 
rafından köy kuruluudan ır•H· 
rilen ilmühabar vecbile yenide• 
tescili istenmektedir. 

Ben:ı:eri dol:ıyııile bUluDaa 
kayıtların mahallinde tatbiki Ye 
tasarnıf vaziyetinin ilin lari· 
hinden itibaren 16 lfllD sonra 
mahalline memur. gönderilece· 
ğinden bu yer le alika&a olanlar 
varsa o gün yuinde buluaacak 
memura 1060 fiş sayısiyle mO· 
rncantları ilin olunur. 

:1115 



~lan 
Ay~n Vilayeti daimi 

encünrehmde'n f ~ 

~. 

704.~_
6

lira., 77 ku~uş keşif be· 
del\i "Karacasu kazası nıektebi . 
ikinci . kısım inşaatı açık ekıilt
meye'"kon~lmuştur. · 

Eksiltme 20/3/939 pazartesi 
gOnil sa~t 15 de vilayet daimt 
encümeni salonunda yapılacak· 
tır; '' . 

4

-

Bu işe ait keıif, metraj, şart-. ( 

name nafia müdürlüğünde gö-' 
rlilebilir. Muvakkat' teminat mik· 
tari' 528 .İira ' 73 kuruştur. 

t~IHileri~ 1Aydın vilayetinden 
..... · bu .iı ~)çin·, alacakları ehliyet ve

•ik~luı, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
yukand.a yazılı gün ve • saatta 
vilKyet encümenine gelmeleri 
ilin olunur. 

- . 

1173 ~'· 8 10 13 16 

-~~l:~, li8n 
Erbeyli lnc~r ıslah istas
Y<!!lll ~müdrlüğünden: 

Açık ... eksiltmiye konulan Er
beylide incir Jslah istasyonun· 
da. 'çıİacak 3800 lira keşif be
beJU ~ arte_.tjyen işi 10 gün müd
detle uzatılmışbr. 
fk~lt~~ . 16/3/939 Perşenbe 

gllnjl •1!•t ... 10 da Nafia mildür
(Qöil oC:laSında · yapılacaktır. 
~~t ,. ::ı ' 
~ıı İfe ait ıartn1ıme Erbeyli-

d '1 • • J ı· li:: . d e, ıncg ıs a , .,1~tasyonu~ a gö-
rnı,'bmr · Muvakkat teminat mik· . ~- . . 
tarı, 28? liradır. 

• l~klil~J:i.n Aydın . Vilayetin
den bu it için alacakları ehli
yet .. ,esi~aları, muva~kat temi
natları ve ticaret odası vesika-.. . 
ıiy~ 1 t-'?!rlikte yu~arıda yazılı 
gilq ve saatta Aydın Nafıa 

müdürlüğü odasına · gelmeleri 
ilin olunur. 1174 

1 ,; • 

Aydın tapu sicil · muha
fıiİı~ı~dan 

_!Çarapı~~r nahiyesioe bağlı 
E~eyli l<öyününün iıkel~ civa-

n 1 ı'P..,.e.y,kijnde doğusu ve batısı 
yo! k~ı~r.i 'i' hacı İbrahim oğlu 
Mustafa ~ oilu · Mustafa kıblesi 
SU~eli kJZt F.atma veresesi ile 
mah<lut död dönUm incir bah· 
çeıini.havi tarla Telli oğlu ha-
cı · HOseyih ve molla İsmail kızı 
A_yŞenin'- .iken 90 sena evvel 

aralarında yaphkları bilrıza tak
simde Ayşenin hissesine düşmüş 
ve Ayşenin de... 60 sene evvel 
vefatile _, oğlu ' Mehmet Emine 

ıatm11 , · Mehmet Emin de 40 .... 
evvel olümüle hissesi kızı Ser-

aaz-= n ansı Duduya ve amu
cMI. · Salibe ve hacı HUseyine 
kaldığıi·f>unlardan öu dört dö
niini torlanin · vereselerden Du
duya tescili köy ~ kurulundan 

"'O.,,./" .1 

verılen ilmühaberden anlaşılmış-
~'l , ~- • • 

tır -1. B°c yer'! ı&ıt benzeri bulu· 
n ~ı>kayıt!ar çıkarılarak tabki-
kij .V.C ~l,!lrruf vaziyetinjn ( tet
kAf..i J$iu mahallioe memur gön· 
dH.~ektir. 
~ ~yere : aid itirazı olanlar 

gazete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra mahallinde bulunacak 
memura 1208 fiş numarasile 
mUraçaatları ilan olunur 1182 

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından 
Aydının umurlu köyünün ça

kallık mevkiinde doğusu hakkı 
oğlu mebmet batısı mü~zzin oğ-
lu mehmet kuzeyi rumelili imam 
hafız güneyi yol ve yine uzun 
kesik irimi mezarlık mevkiinde 
doğusu müezzin oğlu mebmet 
batısı çay ve yol kuzeyi . yol 
güneyi muhacır recep ve yine 
ayni . mevkide doğusu yol batısı 
çolak kırlının Ömer kuzeyi kam
çıların slileyman gilneyi çolak 
durmuş ile çevrili. 3 kıta farla 
ve bahçe bir kı§mı ali hocadan 
ve bir kısmıda çolak durmuştan 
ve şeker oğlu ahmetten 30 se
ne evvel ve diğer pa.,çada zen 
circi oğlu necipten 35 sene ev· 
vel ve diğerininde 40 sene ön· 
ce emir doğanlı topal eminden · 
haricen satın almak suretiyle 
ımm oğlu halil ibrahimin iken 
338 de ölmesiylcı: karısı hatice 
ile · klz' kardaşı hatice karısı ha· 
ticeninde 934 de ölmesiyle ilim 
mucibince kendisinden evvel 
ölen kız kardaşı hafizenin ev
latlar1 muhsine ve mehmet ve 
kendinden evvel ölen oğlan kar 
daıı . şeker · ahmedin " evladları 
ümmllhan ve emire . ve 937 de 
emirede kocası mefımet ve kiz
ları fatma ve hayriye ve· adi1e" 
ye k·~ldığı · ve köy kurulundan 
getirilen ilmühaber Uzeriıie nam 
larana yeniden tesçili istem~ek~ 
tedir. .. . ,,,,,. 

·su yerlerin tapuda· kayı~l~rı 
olmadığından ilan tarihinden 
itibaren 13 gün sonra mahalli· 
ne memur gönderileceğinden 
ayni bir hak iddiasında bulunan 
varsa o gün yerinde bulun:ıcak 
memura 1059 fiş sayısiyle - mü· 
racaatları ilan olunur. 1177 

Aydın Tapu Si~il 
Muhafızlığından: 
Kadıköyünde vaki doğusu ba· 

hsı yol kuzeyi Germencikli ve
reseleri güneyi ıhcah Mustafa 
ile çevrili 40 ve yine doğusu 
enişte ve batısı yol kuzeyi va
kıf bahçe güneyi kel Hasan oğ· 
lu Mehmed ile çevrili 24 ve 
yine .:doğusu Esat batısı Hanife 
kuzeyi mezarhlf güneyi islim 
karısı ile çevrili 16 dönür;n 3 
parça taşıts11. peştemalcı Aziz· 
den intikal suretile karısı Ha-
fizenin iken 336 da ölmesile 
kardaşları çocuklarına kaldığı 
ve onlarda köy kurulundan ge-

, tirdikleri ilmühaber mucibin~e 
namlarına tescili istenmektedir. 

Bu yerlere benzer kayıtlar n 
ve tasarruf vaziyetinin mahallin 
de tahkiki için ilin tarihinden 
itibaren 11 gün sonra mahalli-
ne memur gönderileceğinden 
bu yerlnle alakalı olanlar var-
• 

sa o günü yerinde bulunacak 
memura 1206 fiş sayısiyle mü-
racaatları ilan oluour. 

1178 

Zayi 
Merkez kamununa bağlı dağ 

Eymiri köyünün 1935 tarihli'. 
resmi muhtarlık mührünü 7/3/939 
tarihinde kazaen zayi ettim. 
Bu tarihten itibaren mezkur 
mühürle mühürlenmiş her han
gi bir evrakın muteber olmıya
cağının ilan olunur. . 

Oağeymiri köyü mubtan 
1181 Mebmed Peder 

.· 

AVDIN 
[ ( : 1 

-.~· ilin 
-

Aydın Tapu Sicil Mu-
hafızlığından : 

Umurlu köyünün Dört yol ba- --
şı mevkiinde doğusu müezzin . ı 

Gazete Kitap -Evi 
oğlu Mehtned ha! ı ı ... yol kuzeyi ,a .. .. .. . . . . . A dıll 
hacı oğlan kızı Emir kıblesi mu· ~ Gorulen luzum üzerıne 1/2/939 tarıbınden ıtıbaren Y 

hac·ır k fff t t ı ı ·ı ev · 41 Palas oteli altına nakledilmiştir. 
ızı e ar ı a ı e ç rı· fi I 1 . . k" ua 

li 4 dönüm miktarında bir kıta ~ stanbul - Ankara - zmırde münteşır bütiln ıtap, mecm 
tarla iınam. oğullarından H~lil ~ v~ gazeteleri temin edilir. ~iralık kitap verilir,. bulunm~Y.•~ 
karısı Emetullahm ceddinden -~ kıtap, mecmua ve gazete nushaları en çok . bır hafta ıçıo 
kalmak' suretile mali 'ik~n· 1335 ~ de getirtilerek mü~erilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe• 
senesinde ölümiyle veraseti b.ir · ~ ıitli -ve tomiı kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
oilu Mehmet ve kızları Kübra fi · 1098 
ve emir Hatice ve Hafiz ye kal- ~ t • 

dığı vereseler arasında yapılan '11''·'1H'll~ll!Jllll1l'111'11'11'11 'il 111"'1'11111!1111111111'11' 1'1lıq!P • 
taksimde Mebmede düştüğil bil
dirilen mumaileyh namına tes-
cili ve benzeri kayıtlar tatbik 
edilmek suretile tasarrufunun 
tahkiki için gazete ile ilan ta
rihinden itibaren 15 gün müd
detten sonra yerine bir memur 
gönderilecektir. 

Bu yerde bir hak iddiasınaa 
bulunanlar varsa yerinde bulu
nacak memura ve yahut idate- İ 1. 
mize 1058 fiş numarasile müra-
caatları ilan olunur. · 1176 

Aydın tapu sicil muha- 1 

fızlığından: "-: 
Aydının Balta köylinün yuka-

rı ova mevkiinde doğusu Ay-
dmh· Çakır Mehmet oğlu· Ali 
veresesi batısı Balta köyden 

~~~~~~ı~u~.,~~ı~fll!.llll~,..,.. ~ 
lfii'eıt~ı~~~~ıt11~1ı!:inı~~n .. ~~~ıdl1~~4ııe.~ı~:...'~ 

r:J Doktor Şevket Kırbaş 
(:~ Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
"•l entani hastalıklar mütehassısı 
t•ı [+l Muayenehanemi Nazilli .köprüsü ksrşısıiıdaki tapucu 
[•j Süleymanın hanesine naklettim. 
[•] bastalar1m her gün saat yediden sekize kadar 'Ve. 
~·~ öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
~:~ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 
t•f eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo· 
r+ı toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 
~~ .... ~. ıı;ıııı;- "'+qı~~;ııı'~"lll~···~·.~.~ ...... 

.... ,.,.ı..;..ıı;;.;ı.,;;. ıı.;ıııı~~~~ .... llii iA.,...,. ~ 

it == 
. ö d ·1 w. d o tı' 

ilin 
Aydın Tap':l Sicil Mu· 

hafızlığından : 
Serçe köyünün·köy civarı mev

kiinde doğusu Aydınlı kadı• kızı 
Emine· batısı ve güneyi Tevfik 
karısı H~tibe kuzeyi Felek oğ-
lu Ali karısı Esma ile çevrili 
iki dönüm incir bahçe'i ile Emir 

... 
memur g n erı ecegın e bİ' 

yerlerle alakalı veya ayoı ,; 
hak iddiasuida bulunanlar "' l 
o günü . mahallinde bulun•'' 
memura 1064 fiş sayısile 111llf' 
caat eylemeleri ilin oluour

0
· 

.· 
1~ 

r······ Abone ıeraiti ·~··...-1 
; Yıllıtı her yer için 6 ht•· ı 
i Altı ayhfı 3 liradır. 1 

Hüseyin oğlu Bayram ve-taşçı 
veresesi Fatma kuzeyi Aydınl~ 
Mehmet gün;yi Balta köyü~den ' 
Mustafa Öğlu Eytip ile çevrili j 
40 dö.nüm tarla Peştemalcı Azi
zin karısı ' Hafizeoin kocası l 
Azizden intilCalen tasarrufunda 
ikeh · Hafizetıin 336 "da vefa tile 
kada$ları çocuklarına kaldığı 
köy Kuralundan getirilen tlmii· 
haber mucibince yeniden inti-

. Doğan l<öyünde vaki Oeğirmen-
i . idare yeri: Aydında C. ti· I 
ı P. Baaımevi. , 
! • lll ı 

kali istenmektedir. · 
ıB.u· yerin tapuaa kaydı olma

dığından ilin tarihinden itiba-
ren 12 gün sonra mahalljn~ 
inceleme yapılacağ1ndan bu yer· 
le alakah ol ınlar varsa o günü 
yeriode bulunacak memura 1204 
fiş sayısiyle 'müracaatları ilaa 
olunur. 1179 · ·. 

liler mevkiinde ark kenarında 
balen üç sak zeytin Hacı Ömer 
oğlu Osman vakfı olarak evkaf 
idaresinin malı olduğundan ve 
bu yerlerin tapuda kayıtları bu
lunmadığından tasarı:,uf vaziyet
lerinin •mahallinde tahkik olu
nacağından ,ilan tarihinden iti· 
haren .14 gün sonra. mahalline 

l ıaıeteye alt yazılar ıç • 1 
i yuı itleri müdürlütüne, u•11 1 
; lar için idare müdürlüfii11' ! 
: nüracaat edilmelidir. / . ~~ ....................................... / 

1 ,ı 
lmtlya~ 11\hlbl ve Umuml N~tr 'f 

Müdürii : Etem Mendre" 
Basıldığı yer 

CHP Baaımevl 

· Basımevimizde 
·, 

.• .::,.. 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
. Doğum 

.. 

• 

; defterleri hazırlanmıştır. Temiz. işçilik, En iyi ciııS 
kağıt, Sağlaµı cilt, ~una karşılık fiyatlar ·rekabet 

kabul etmez deredede ucuzdur ·~ 


