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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

- Beşinci Büyük Kurultay toplanırken -

Ankara 25 ( A. A. ) - Dör• bir de mfitehass11 getirtilerek 
düncil büyük kurultayın teıbit teşkil edilen komisyon ile yapı-
ederek vazife halinde tevdi ey- lan anlaşmalar ıona ermek üzere 
lediği işlerden ve paı ti proj'- 1 ~ bulunmuıtur. 
ramının daima devam eden bil· , 4 - 936 senesinde kabul e· 
1'ümlerinin tatbikatından olmak dilen meıhud ıuçların mahke· 
Ozere, beşinci kurultaya kadar me usulüne dair çıkan kanunun 
geçen dört sene içinde ba,arıl- tatbikatından milsbet neticeler 
mıt olan iılerin umumi hatlar ve faydalar elde edilmiş ve bu 
halinde hlilisası ,anlardır : kanunun tatbik sabası 1938 

Adligetle : senesinde geni,Ietilerek ağır 

1 - Hakimler kanunu, hl- suçlulara da teımil oluomuıtur. 
kimlik ve müddeiumumilik mea· 5 - Geçen kurultayın dileği 
leklerini koruyacak ve mensup- 6zerine ihtiyaç gösterilen on 6ç 
larını mesleklerine daha b6yQk mıntakada yeniden adliye teı· 
allka ile bağbyacak ıekle kon· killb vDcuda getirilmittir. 

,. muştur. 6 - Ceza kanunumuzun bazı 
2 - Yurtda adaletin atlrat kıaımlarında esaalı değişiklikler 

ve mijkemmeliyetle tatbiki için yapılmak suretile devletin iç ve 
kanunlarda icabeden dejiıik- dıt emniyeti geniı mikya1ta 
likler ve tekemmüller yapılmı, mileyyidelerle takviye edilmiıtir. 
ve mahkemelerimizin ı6rat ve 7 - A vukathk ve noterlik 
intizamla it garmelerini milte• mesleklerini, srerek mensuplara 
madiyen kontrol ve takibedici ve gerek iş sahipleri bakımın-
tedbirler konmuı tur. dan gUnlln ve ileri cemiyetin 

3 - icra ve iffls kauunu ile foaplanna uygun olmasını temin 
bu kanunu tatbika memur tet· edici kanunlar yapılmııtır. 
kilitın verimini arttırmak için 8 - CeCA evlerinin ayni ıa· 
icabeden tetkikat yapılmıt ve manda birer iılib yeri olması 

ve kilçilklerin ahllkt dilşkUn· 
lüklerinin giderilmesi esası g&z 
annnde tutularak ceza çektirme 
ıisteminde esaslı deiişiklikler 

yapılmıf ve ceza evlerinin bir 
iılAbhane haline getirilmesine 
karar verilmittir. Bu karara 

g&re bir çok ceza evleri 'imdi· 
den bu bale ifrağ edilmit ve 
bu tatbikattan mllsbet neticeler 
ahnm11tır. Bu ıisteme maddi 
imkAoın azami nisbetinde de· 
vam edilecektir. 

9 - Memleketin muhtelif 
yerlerindeki ceza ve tevkif ev• 
lerinin tamamen yeni baştan 

yapılması esaıı kabul edilmif 
ve tatbikata geçilmiıtir. 

Keza i adliye binalarının yur
dun ihtiyacını karıılıyacak ma • 
hiyette yapılması karar altına 
ahnmıı ve bu buıuıta da faali-

yete geçilmiıtlr. Muayyen bir 
proğramla bunların stiratla ik· 
mali bilbasaa gayedir 

10 - Bir çocuk isllhhaneıi 

yapılmıştır. Bunlar lüzumuna g6· I 
re çoğaltılacaktır. 

Dahiliyede 
1 - Yurdun, en medeni mem• 

leketlerde olduj'u tekilde teea-
161 atmif olan emniyet ve aıa
yiı işleri; her gOn daha ileriye 
götilrülmektedir. 
2 - Maddi ve manevi evıafı 

her ıtın artan poliı ve jandar· 
ma tqkilitı, vatandaılar ara
sında vazifeıini kolaylıkla ifaya 
muktedir olacak derecede sem· 
patik ve güvenilir bir anlaımaya 
mazhar olmuıtur. 

3 - tehir ve kaaabalann 
tanzim ve imarı iıini planlı ve 
ahenkli bir surette ynrntmek 
kendilerine llzımgelen rehber· 
liği yapmak ve kolaylığı i8s
termek için bu if leri merkezden 
planlıyacak tedbirler alınmııtır. 

imar iılerinia huaulll için be
lediyeler bankası en kıymetli 
bir yardım mOeasesesi olmuıtur. 

ıermayeıi yedi milyon lirayı 
bulan ba bankama 927 mali 
yılı sonuna kadar bifiil ikraz 
ettiğl miktar 5.700.000 lirayi 
geçmiıtir. Bu kadar da kefaleti 
vardır. 

Sonu S tlnetl aayfada 

B. M. M. 
Nafia teşkilat ka •. 

nuniyle bütçesini 
kabul etti 

Adliye ve İnhisarlar 
vekilleri istifa ettileı· 

1 Sovyet 
Yüksek şurası dün 

açıldı 

Ankara 26 - Büyük Millet 
Meclisi bu .. srün reis vekili Şem
ıittin Günaltayın baıkanlığında 
toplanarak 939 biltçesinio mn
zakeresiue devam etmiıtir. iSa
at 14 de toplanan meclis 3 sa
at ıüren ilk celseainde bir çok 
hatiplerin s6zlerine cevap ve
ren ve nafia iılerinin umumi 
durumu hakkında nafia vekili 
General Ali Fuat Cebesoyun 
izahatından ıonra nafia vekile
ti teıkilit kanuniyle biltçesinl 
kabul etmiştir. 

-.•»-OC<••· 

Amerikadaki 
Nazilerin reisi 60 milyon 

dolar çalmakla itham 
ediliyor 

Vaıington 26 - Amerikada· 
ki nazi cemiyeti reisi, cemiyet 
kasasından 60 milyon dolar 
çalmak ve sahtekarlık yapmak 
töhmetile tevkif ediJmj~tir. 
Mnddei umumi cuas:nın 50 se
ne ktırek olduğunu lsöylemittir. 
Reiılerinin tevkifi üzerine A· 
IDerikadaki nazilerin faaliyeti 
iilçleımlıtir.. . a .a . 

Adliyeye Fethi Okyar İnhisarlara Raif 
Karadeniz tayin edildiler Moskova 26 - Nasyonalist 

Sovyetler yilksek ıurası i~tima 

devresi Moskovada bOyilk krem· 
lin sarayında açılmııtır. Devlet 

biıtçesinin iki meclis tarafından 
ıaat 19 da yapılacak m&ıterek 

celsede dinlenmesi kararlath· 

Ankara 26 - Adliye vekili j 
Konya ~ebusu Tevfik Fikret 

Sılay ve GDmrük inhisarlar vekili 
İstanbul mebusu Rana Tarhan 
vekiletten istifa etmiıleri stif aları 

Reisicumhur tarafından kabul 
edilerek adliye vekiletine Bolu 
mebusu Fethi Okyar, Gümrilk 

Havzal1lar 
Atatürk gününü büyük 
tezahüratla kutluladılar 

Havza 26 - Dün Havzalıla· 
rın en bilyük gilnll idi. AtatOk 
1919 da Havraya gelmiş ve 20 
gün kalmııtır. Başta vali oldu
ğu halde komuha, belediye 
reisi bir çok halk ile civar ka· 
zalardan gelen misafirler oldu· 
ğu halde bu gün muazzam te· 
zahürle kuttulanmıf ve ebedi 
ıefin o günkii hahraları hatip· 
ler tarafından tebarüz ettiril-
miı ve milli tef lımet ÔaGne 
tazim telgrafları çekilmiıtir. 

1 
Aqama kadar pehlivan 1tü· 

reşleri yapılmıf ve milli oyunlar 
oyoanmı,tır. Gece fener alayla· 
rı tertip edilmiı ve ı•nlikler 
y•pılmııbr. a a 

inhisarlar vekaletine Raif Ka
radeniz baıvekil tarafından in· 
ha edilmiş ve Reisicumhur ta• 
rafından tasdik edilmiştir. 

Bu husustaki Riyaseticumhur 
tezkeresi meclisin buglinktı iç
timaında okunmuı ve ba,vekl· 
letce yeni vekillere \ azifeleri 
tebliğ edilmiştir. a.a. 

rılmıştır. a a 
••••• 

İskenderyedeki . ' 

Italyan gönüllüleri İngiliz filosu ma-
Dün Kadiksten hareket nevraJara başladı 

ettıler lskenderiye 26 - lıkenderi-
Madrid 26 - l,panyada bu· yede bulunmakta olan lngiliz 

lunan ltalyan g6niillülerinin na. filosu, Mııır millt mildafaa na-

kil iıi hemen hemen ikmal edil- zırının huzuruyla haya kuvvetle-
mek üzeredir. Fevkalade bir rile baraber manevralarına bat· 

bidise zuhur etmediği takdirde lamııtır. a a 

vapurlar bugün Kadilcsten hare• 
ket edecektir. a.a. ~cauc ı' T~ıı• Z uıArıeıell"'R=• ~aıaınıı 

···~"" ...... 

Kolonel Kole Ankarada 
Ankara 26 - Hataydaki 

Fransız delegeıi Albay Kole, 

bir kaç gün kalmak Oıere An· 

karaya s•lmiftit. . • ••• 

Makinada yapılacak olan 
uf ak bir tamir miinasebetile 
garın ıaset11miz çıkmıga

caktır. Özür dileriz. ............. 
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Sayııı : 100 Para 

İlbayımız şerefine -·-f lyönkurul üyeleri bir 
ziyafet verdiler 

., 1 ... 

Meraf vali ve parti baıkanh· 
tına tayin olunan vali ve par• 
timiz baıkanı Bay Ôzdemir 
Günday şerefine diln akşam 
partide ily6nkurul üyeleri tara• 
fından bir yemek verilmiştir. 

Yemekte ily5n ve merkez 
ilçeyön kurul ilyeleri bulunmuı
lardır. 

••••• 
Yozgattaki bir a)a. 
yımıza törenle 
sancak verildi 

Yozgat 26 - Yozgat halkı 
iki bayramı bir arada yapmıı· 
lardır. Bunlardan biri alayımıza 
ıancak verme diğeri hükGmet 
binasının temel atma meraıimi 
idi. 

93 nncil alayımız• 10 binler· 
ce halkın ı,tirak ettiği mera• 
ıimde Or general lzzeddin Ça• 
Jıılar kor general Muzaffer Er
srflder, vali ve bütOn villyet 
erkinı hazır olduğu halde 9an· 
lı sancağımız alay kamutanına 
verildi. Or general lzzedd~n Ça• 
lıılar veciz bir nutuk s6yledl. 

· Saat 4 te hük6met koaağrnıo 
! temel atma merasimi yapıldı. 

Vali bir nutuk söyledi. Davet• 
lilere pasta, limonata ve don• 
durma ikram edildi. · a.a. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara 26 - Geçen bir haf 

ta zarfında Gümrük muhafaza 
teıkilatı tarafından cenup bu• 
dudunda 32 kaçakçı 225 kilo 
gDmrük kaçağı 42 tilrk lirası 
ve 45 kaçakçı hayvanı, lstan• 
bulda 3 kaçakçı ve bir kilo 
125 gram uyuıturucu madde 
ele geçirilmiıtir. a.a. 

Üç taraflı 
anlaşma projesi üzerinde 

lngiltere ile Fransa 
mutabık kaldılar 

Pariı 26 - lngiltere tarafın 
dan hazırlanan İngiliz - Fransız 
ve Sovyet anlatma projesinin 
son kat'ı ıekli üzerinde Fran• 

ıa ve lngiltere dnn gece aalat· 
mıı bulunuyorlardı anltmllnın 

imzHı bir gDn meselesi olduğu· 
nu kaydeden bu ıabahki Pariı 

gazeteleri baı yazılarını bu hu
ıu•• tahsiı etmit bulunuyorlar. 

Pariı 26 - lngiliı, Fransız 
ve Sovyet mümessilleri arasında 
Cenevre de hazırlanan üçler pak
tının metni nzerinde Londra ve 
Pariı bOkQmetleri mutabık kal· 
mışlardır. Hariciye nazırı 8. 
Bonne aaat 15 te Sovyet büyük 
elçiıi de metni hariciye komiıe· 
ri Molotofa verecektir. a.a 



Yez, s 
G•zl Notları ı 

lspartada umumi 
kalkınma --·--- s·-

O. Becerik 

lıpartanın timendllfere kavut· 
tutu Uç yıldanberi ticari hare· 
ket geniılemit iktııadi refah 
artmıştır. 

VilAyet içinde m~vcut 14 kre· 
di kooperatifi ve kooperatif ol
mıyan köylülere Ziraat Banka· 
tının yardımı k6ylfiye geniılik 
vermekte, mftrababacıdan tama
men kurtarmaktadır. Köylllnlln 
Bankaya olan borçlannı 15 se· 
ne uzatmak hususunda alınan 
karar lspartada tatbik edileme· 
mittir. Çnnkn merkez kazada 
bavle bir borçlu çıkmamıştır. 

lspırta, Afyon villvetlle kaza· 
)arının çoğuna muntazam toıe· 
lerle baflıdır. Halen villyet ka· 
zalan araıında Uluborlu ile Yal
vaçtan gayri bfttUn kazalar vl· 
llyet merkeıine ve birbirlerine 
ıose v~ tesviyeitllrabiyesi yapıl
mı, yollarla hatlıdır. 

30 kilometrelik Burdur - Is· 
parta yolunun ise her iki vi
llyet hududunda da bir çok 
bozuk k111mlan vardır. Isparta
lıları bu yoldan ziyade Isparta 
Antalya yolu meşgul etmekte· 
dir. Bu yol yapıldığı takdirde. 
daha kısa olmas1Ddan Burdur 
Antalya şosesi ehemmiyetini 
kaybedecek Antalyaltlar bilhas
ıa ıebze ve meyve ihracatında 
Isparta yolunu tercih edecek· 
lerdir. 

lıpartada knltnr sahasında da 
miltebariz bir kalkınma ve iler· 
leme vardır. 

212 k3y6 olan villyette ıcki· 
zi merkezde olmak llzere 72 
mektep 180 ağretmen vardır. 
Son bef yıl içinde kayUUerin 
kendi himmet ve fedakArlıkla· 
rile onbeı tane tam teıkilith 
yatılı mektep y:apılmııtır. Mer· 
kezde de yeni bir mektep yllk
ıelmektedir. 

lspartada 50 bin lira ıarfile 
modern bir Halkevi binası ya
pılmıştır. Son işleri nzerinde ça· 
lııılan bina haziranda açılacak
br. Binanın yarı bedeli hami· 
yetli ltpartalıların yardımlarile 
6denmiştir. 

Halkevi başkanı, Ziraat Bank 
müdilril B. Remzi Ünlü, yeni 
binaya yerleşmeden hoparlor ve 
ıinema makinelerini getirmek 
kararında olduklarını ve sahne 
dekor ve ihtiyaçlarını temin için 
merkezden tbir mutahassıs iste· 
diklerini söyledi. 

BilhaHa sahne iılerioi teıa· 
dnf ve emrivakie bırakmamak 
huıuıunda gösterdikleri basiret 
ve isabetli kararlarından dolayı 
Halkevi başkan ve yönetim ku
rulunu tebrik etmek lizımdır. 

lıpartada biri resmi biri de 
ıabıa 11it olarak haftalık iki ga-
zete ayrıca Halkevi tarafından 
da aylık bir meçmua çıkarıl
maktadır. 

Isparta belediye bütçesi 64 
bin liradır. Fakat şehir datınık 
ve çok geniı olduğundan bele· 
diye geliri, imar ·ve Amme hiz· 
metlerine klfi ıelememektedir. 

Belediye, Belediyeler Banka
ıından 120 bin lira istikraz ede
rek ıebre ııhbt ıu getirmit vo 
bir çok mahallelere bu ııadan 
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Beşinci Büyük Kurultay Toplanırken 
Baı tarafa birinci .. hlfede 

Halen kırk aekiz ıehrio hari
taları bitirilmiı. yirmi Uç ıebrin 
imar planları yaptınlmııtır. vı 

941 sonuna kadar da 80 tehir 
ve kasabanın yine bu plln it· 
leriyle beraber su tesiıatlara 
tamamlamıı olacaktır. 

Harici gede 
Parti programının siyaset ve 

dilsturu " yurtda ıulh, cihanda 
sulh " dur. 

Hariciyemiz bugilne kadar 
bu esası kudretle tahakkuk et· 
tirmiı ve elyefm bu prensip 
üzerinde yürümekte bulunmut· 
tur. 

Mali gede 
1 - Emlik bankası; dördün· 

cü bilyilk kurultaya verilen ka
rar mucibince akar ıabiplerine 
değil vatandaılarıo ev sahibi 
olmalarını kolaylaştırmak esaıı 
içersinde ~alışmasını değiıtirmiı 
tanzim etmi.J ve bu cllmleden 
olarak Ankarada üç büyük ey 
inıaat kooperatifine yardım et
miş olduğu gibi beı viliyette 
ayni mahiyette muvakkat vaıı• 
talarla ikraz itleri yapmış bu 
uıuln daha ziyade · teımil edt:
cek tedbirler araıtırmakta bu
lunmuştur. 

2 - Tediye muvazenesini dü
zeltmek ve denk tutmak busu ... 
sunda kurultayın tesbit ettiği 
eıu, daima glbön6nde tutula
rak dıı iş ve dıı ve ticaret an
laşmahsrı buna g&re tanzim o• 
lonmuttur. 

3 - Parti programındaki denk 
bfttçe esaıı her sene artan bir 
muvaffakiY,etle tatbik edilmekte 
bulunmaktadır. 

lmkln elde edildikçe mU· 
kellefler lehine vergilerde a
zaltmalar yapılmasına rağmen 

memleketin gittikçe inkitaf eden 
ihtiyaçlarını karıılıyacak ıekil· 
de bfttçe gelirinin artırılmasına 
muvaffakiyet hasıl olunmakta· 
dır. 

4 - Vergi matrahlarının mnm
ktin olduğu kadar urfı irat ve 

verilmiıtir. Ben lıpartada iken 
kalan kısmın da ihalesi yapıl · 
mak ilzere bulunuyordu. Bu su· 
retle yakın bir zamanda lıpar· 
talılar tamamen ııhht ve temiz 
ıudan istifade edeceklerdir. ls
partada ıu altı tnna kadar mak· 
tuan ayda 50 kuruıtur. 

Belediye elektrik imtiyazını, 
şehrin ten•iratı için umumi ta· 
rifeden noksan verilmek ıartile 
iplik fabrlkaıına devretmiştir. 
Halka kilovatı 20, 30 kilovat
tan fazla sarf edenlerle, mileı
ıeaata da 15 kuruttan verilmek-

' tedir. 
Şehri iıtasyooa bağlıyan cad

denin iki tarafındaki arazi be· 
lediye tarafından iıtimllk edi· 
lerek miisavi parçalara tak
ıim edilmiıtir. 

Bu parçalar ucuz fiyatla hal
ka aatılıyor. Yalnız alınan ar
salar ilzerinde 2 senede beledi· 
'Yece kabul edilen ıiıtem ve 
tekilde ev yaptırmak ıarttır. 

Akıt takdirde ana istirdat edilir. 
Bu cadde üzerinde yükıelen ve 
yükıelmete ba91ıyan zarif, gil· 
bik binalar belediyenin aldıj't 
tetbirdeki iaabeti belirtiyor. 

- SON..:. 

1 

vaııtalı e1aılara ircaı hedefi 
göz ollnde bulundurulmakla be
raber, vergi kanunları; ameli 
ve tatbiki kolay ve milletin te· 
diye kabiliyetine uygun zihni
yetle tekimlll ettirilmektedir. 
Bu dört ıene içinde bina. ara• 
zi, hayvan kazanç vergileri •• 
madenler reımi tadilatı. teker. 
çimento, tuz, benzin, petrol gi· 
bi hayaici zaruriye maddeleri 
üzerindeki tahkikler bu prensip· 
ler neticeleridir. 

Maarifte : 
1 - Parti programının bilim

sizliği gidermek ve çok çocuk 
okutmak prensibinin tahakku
kuna eldekiJ imklnın azamisi 
sarfedilerek çalışılmıı ve 1936-
1937 de ilk mektep miktarı 
5690 iken 1938 -1939 da 617le 
çıkmış talebe sayısı 1936- 1937 
de 711. 728 iken 745.844 e çık· 
mıttır. 

2 - Mevcut k6y okullarımı· 
zın ihtiyaçtan çok eksik oldu
iunu ve bu işin daha amelt 
yoldan görülmesini g6z6ollnde 
tutan parti programının bllk
müne uyularak, 935 yılında 
eğitmen uıulü ile tam devreli 
ilk mektep açılmayan köyler de 
köyltıyft okutmıya teıebbilı edil· 
miş ve bu gün muhtelif k&yler
deki eğitmen sayısı ' iki bini. o, 
kul sayısı bin dokuz yüz elliyi, 
okutulan çocuk sayısı ' da altmıı 
bini bulmuştur. 

3 - Yine köy şeraitine uy
gun vasıfta ve köylerde çalııa
cak k6y çocuklarından ilk okul 
6ğretmenleri yetittirmek ilzere 
muhtelif yerlerde bu tip öğret
men okulları açılmış ve buradaki 
talebe mevcudu 600 n bulmuı· 
tur. 

Orta okul : 
4 - Yurtda Orta tahsili 

mümkiln olduğu kadar genişlet
mek. orta okul ıay11ını arttır•· 
cak ve liseleri kuvvetli bir bale 
getirmek için icabeden çarelere 
müracaat edilmektedir. 

924 senesi orta okul talebe 
miktarı 9.674 ~iken bu miktar 
bu gün yüz bini aşmııtır. Mu
allimlerin kemiyet ve keyfiyeti 
de bu nisbette arttmlmıı ve 
son dört sene içinde bu mek· 
teplere 793 derıane ilive edil
diği gibi yeniden 41 orta mek
tep açılmıştır. 

5 - Üniversite ve yilkıck 
mekteplerimizin tekamülü için 
lizımgelen dikkat, emek ve ' 

maaraflar yapıldığı gibi, yeni
den Ankara da dil, tarih, coğ
rafya fakllltesi açılmış, siyasal 
bilgiler okulu Ankaraya nakle· 
dilerek daha milkemmel bir bt • 
le ifrağ edilmiş ve Gazi Terbi
ye enstitüsünde de muallim ye
tiştirmek için yeni kuralar vn
cuda getirilmiştir. 

Van g&ltl civarında mOnasip 
bir mahalde ilk okuldan başla· 
yarak üniversiteye kadar gide
cek bir kültür merkezi kurmak 
işi Bzerinde tetkikat yapılmak
ta bulunmuştur. 

6 - Meslek ve sanat mek· 
tepleri itleri de memleketin ib· 
tiysıcına g&re ıöz6nilnde tutu· 
larl\k bunlann islihı yolunda 
çahıılmııtır. 

934 aenesinde bu tipteki 31 
mektepte 5012 talebe Yarkea 

--~- -

939 yılında 57mektebinde16894 
talebe bulunmaktadır. 

Güzel Sanatlar : 
7 - Memleketin gftzel ıan•

atlar bakımından ekıikliii e
hemmiyetle nazarı dikkate alı· 
narak riizel sanatlar akademi· 
ıinin ıılahına ait tedbirler alna• 
mış ;ve bu mne11eae, pıemleke· 

tin bu boşluğunu dolduracak te
kamül yoluna sokulmuştur. 

Keza, memleketin yine bu 
yoldaki milstakbel ihtiyacını 
tamamlamak için de Ankara da 
devlet konıervatuarı ve tiyatro 
okulu açdmıştır. 

8 - Maarif Vekileti bu d&rt 
ıene içhde mektep programla
rında llzım olan faydalı tadili
b yapmış, dert kitapları hazır· 

latma ve dağıtma itini daha iyi 
bir hale getirmiş, memlekete 
faydalı neıriyatı teıvik eylemit 
ve memleket için faydalı eser· 
leri tab ve terceme ettirmittir. 

Bundan baıka, harf inkillbı· 
nın on yılhk semeresin1 g3za
nftnde toplamak için Ankarada 
bir ıergi ve yine basım ve ya· 
yım iılerini daha dnıenli ·bir 
program •ltına almak için ilk 
kongreyi yapmııtır. 

Müze 
9 Kültftr sahasındaki verimli 

işlerden birisi de milze ve bafri· 
yat çalışmalarıdır. 

935 senesine kadar memle
kette 26 müze ve deposu 'mev· 
cut iken bu miktar bu gUn 33 
e çıkarılmıştır, 

Tilrk tarih kurumu ile it bir· 
liği yapılarak muhtelif yerlerde 
bir çok hafriy~tta bulunulmuf 
ve bu sayede tarihimize ve kül
tilrlimUze yardım edecek çok 
kıymetli eserler meydana çıka· 
rılarak bunların bir kıımı ile 
mnzelerimiz yeniden zenfinle, · 
tirildiği gibi bir kıımı da ensti· 
tül erimizin faydalanmalarına 
tabı is edilmiştir. 

Beden terbiyesi 
10 - TOrk ıençliğioi temiz 

bit ablak, yilkıek bir yurt aşkı 
içinde toplayarak neıeli. sıbatli 
nefsine ve milletine inanlı bir 
tarzda yetiştirmek ve mektep· 
lerde devlet mlle11eselerinde 
hususi müesaeselerde, fabrika· 
)arda büllsa hayatın her [saba· 
sındaki vatandaşları yaılarına 
göre bir beden terbiyeai met· 
ruliyeti içine alacak bir teıki· 
llt vücude getirmeği eaaı tutan 
parti prensibine uyularak "be· 
den terbiyesi genel direktarln
ğil,. kanunu çıkarılmıf ve bat 
vekllete blğh olan bu direktör 
lilk bir senedenberi çalıtma
ya baılıyarak yurdun SJ>Or ve 
beden terbiyeai disiplin albna 
alıomıı ve dtiıenli bir yola ao· 
kulmuş bulunmaktadır. 

Na/iada 
1 - Demir yolu İllf aıı prog· 

ramına devam edilmektedir. 
Bu sene programın bu kıımı 
Arzuruma varacaktır. Progra
ma yeniden eklenen iran ve 
irak hudutlarile birleıme itine 
de Diyarbakırdan baılanmıt bu 
kısımda da 6n6müzdeki seae 
100 kilometre ilerlenmiı ola
caktır. 

Bundan baıka tamamen mil· 
letloıtirilmiı bulunan blltün de· 
mir 7~llar1 Gıerinde icap ••·· 

iılihlar ve tevsiler kıımen ya• 
pılmıı : ve kıımen yapılmakta 
bulunmuıtur. 

2 - Trabzon. Samsun, Ereğ· 
li, Mersin limanlarının ioıasına 
lnebolu. Amasra, Gireson. An• 
talya dalga kıranlarınıa tamir 
ve lallhıaa ait avaa projeleri 
ihzar edilmiı ve Tekirdağ li• 
m.ınının etüdUne başlanmıştır. 

3 - Parti programındaki 
esaslar ve geçen dördüncü bn
yllk kurultayın tesbit ettiği ih· 
tiyaçlar daireıinde ıose ve 
köprll işleri, bu işe mabıuı 
tahsisat daima arttırılarak mu
ayyen programla ve en mllhim
lerinden baılanarak tatbik sa· 
hasına alınmııtır. 

Bunların içinde bilhassa Trab 
zon-lran transit yolu ve lıtau
bul Edirne asfalt yolu en ehem 
miyetlileridir. 

Keza umumi istikametleri 
bağlı yan esa~ kaprülerin ·çoğu 

bitirilmiş bulunmaktadır. 
4 - Devlet yapı itleri nizam 

altına alınmak için nafia vekl· 
letinde 93~ yılından itibaren bu 
iıleri kontrol ~tmek ve veçhe 
vermek llzere bir daire kurul· 
muştur. 

Bu daire tarafından dart ıe· 
ne zarfında yapılan ve eıaıh 
surette tamir edilen devlet bi· 
nalarının adedi 2500 dllr. 

Bu daire yine bu dört ıene 
içinde 90 ıehir ve kasabanın 
56299 hektarhk hali hazır plan• 
larını ·ve belediyelerin 20 ,ebir 
ve kaıabanıu mütehassıılara 
yaptırdıkları imar planları tet• 
kik ve tastik edildiği gibi 29 
ıehrin de imar plioı bu dairece 
tanzim edilmiştir. 

Sa işleri: 
S - Bu devre içinde memle

ketin en bayati me1elelerinden 
biri olan bOyUk ıu itleri devlet
çe esaslı ıurette ele alınmıf ve 
bu husustaki bt1yük mUtklillere 
rağmen konan bilytık tahıisatla 
faaliY.ete geçilmiş bulunmakta
dır. 

Elyevm Susığırhk, Bakırçay. 
Gediz, Bnynk Menderes Adana 
ovası. Malatya ovası, Uzun yay
la, Yeşil Irmak. Sakarya, Iğdır 
ova11, '.Erzincan ovası havzala· 
rındaki bataklıkların kurutulma
ıı mazarrat veren ıulann iılib 
edilerek zararlarının bertaraf 
edilmesi ve milsait olanlarının 
civar ara.1.:iyi ıulamalarına im· 
kin verecek bale getirilmeai lıi 
faaliyetle devam etmektedir. Bu 
sahalardaki iılerin en f ÜÇ aaf· 
haları iktiham edilmiı ve en 
geç beı ıene içinde tamamlan· 
mıı olacaktır. Bu suretle mil· 
yonlarca hektarlık arazi kaza
nılmıı ve yine milyonlarca hek
tarlık arazinin sulama iti temin 
edilmiı olacaktır. 

lktuatta: 
1 - Madenler bakımından 

zengin denecek bir varlıkta bu
lunan memleketin bu itini yola 
koymak için evvel emirde fennt 
bir etild yapmak ihtiyacını mn
him gören hükllmet, 935 yılında 
kurduiu " maden tetkik ve 
arama enıtitüıil ,, ile ife giriı
mit ve bu' mesai bayii ilerlemiı 
bulunmaktadır. 

K6mllr. bakır. demirt krom, 
kUl'fua, ıimll kv9ua ve alba . . 
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madenleri Oaerinde yapılan ara• 
malarda mtlıpet neticeler elde 
edilerek kıımen itletilmefe baş• 
lanmış diğer kısmının da iılet
meğe hazarlıkları ve etlldleri 
bitirilmek lizere çalııılmaktadar. 

Bu bakımdan memleketin iı
tikbali limit verici yoldadır. 

Petrol itine gelince jeolojik 
ve arama esna11nda g8rlllen ifa· 
deler tam olmamakla beraber 
netice Omit ettirici vaziyet· 
tedir. Bu aramalara tam olarak 
müsbet ve menfi bir kanaat ge• 
tirilinceye kadar devam edile
cektir. 

2 - Memleketin gittikçe in
kiıaf eden it hayatını tanzim 
için parti programındaki hilkilm
lere uyularak "ş kanunu çıka· 
rılmış ve bunun tatbikatını ko
•alamak için iktisat vekiletinde 
kurulan it dai esi faaliyete 1reç· 
IDİf bulunmaktadır. 

3 - Partinin devletçilik pren
aibini, hususi mesai ve faaliyeti 
esas tutmak ve yine huıuıt te
ıebbUıleri teıvik ve yapılanlan 
tanzim ve murakabe etmekle 
beraber mUhim olduğu kadar 
az zaman içinde milleti refaha 
ve memleketi mamuriyete eriş-
tirmek için milletin umumi ve 
Yüksek menfaatlerinin icap et
tirdiği iılerde, bilhassa iktiıadl 
•abalarda, devleti filen alaka
dar etmek, Ye devletin filen ya
pıcılık alikaıını temin eylemek
tedir. 

BugOne kadar olan muaimiz
de buaa uyularak hususi saba· 
da memleketin ıanayilqme iti 
suratli bir iııkiıaf g6ıtermekle 
beraber devletçe de aıağıdaki 

itler yapılmış ve yapılmaktadır. 

- Sonu oar -

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Aydının Soğancı azmağı mev
kiinde doğuıu Bozdoğanlı Muı
tafa batısı yahudi hacı San 
0ilu damadı şimalen nalband 
l<adir cenuben kacar oğlu Bay· 

'•nı ile çevrili 15 dauom tarla 
Şaınşondan metrük olduğ&ı -ve 
hazinei maliyenin tezkeresile 
Aydında mütekait yüzbaıı Ham· 
diye verildiği anlatıldıjuıdan 
bu yere ait itirazı olaolar vara 
k6ydc ve gazete ile ilin tari
hinden 17 gDn sonra mahalline 
llıonıur rönderilecektir. 

Alikalı olanlar yerinde bu
lunacak memura veyahutta 1279 

fit numara ile müracaatları ilAn 
olunur. . 1367 

l'. C. Ziraat 
Bankasından: 

Tlirkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası Aydın ~ ıubesine 135 
l" .. 
ıra borçlu Aydın terziler ma· 
haUeıinden bacı Veli' zade bacı 
a,,u veresesioin'iıbu borçtan 
dolayı Ovaemiri Ahmed kuyusu 
bıt\rkiinde ıarkan mer'a gar
ben· hacı Reıit efendi ıimalen 
Adalı oğlu Ahmet zevcesr ce-

. lltıben Mehmet tarlalariyle • çev· 
1 

tili bir parçada on beo d6nüm 
tarlası 29/5/939 tarihinden iti
baren bir buçuk ay mnd

dtu. açık aı tbrmaia çıkarıl• 

1 RADYO] 
; 

CUMARTESi 27/5/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q . 19,74 m. 15195 

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

13.30 Program. 
13.35 Müzik ( Ne,.al mDzik ) 

Pl. 
14 00 Memleket Hat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Tilrk müziği 
1 - Hicaz peşreTİ Salim bey 
2 - Udi Cemil hicaz ıarkı: 

( Ne klıtün bi sebep böyle ). 
3 - R. Fersan hicaz şarkı: 

( Ey benim konca glllilm ). 
4 - Yesari Asım hicaz ıar

t kı: (Bilmem neye bir puseni). 
5 - Kemençe taksim. 
6 - S. Kaynak ıehnaz ıar-

kı: (Dalda bir ishak 6ter). 
7 - Saz ıemalsi. 
8 - Şehnaz longa. 
14 40 15.30 Müzik ( karııık 

program • Pi. 
17.30 Program. 
17.35 Müzik (Danı aaati-Pl.) 
18.15 Türk mtiziği (Fasıl he· 

yeti). 
19.00 Konutma ( Dıt politika 

hidiıelari ). 
19.15 Türk milziği. 
1 - Şehnaz puıelik petrevi. 
2 - Dedenin ıelanaz puaelik 

beatesi: (Bir devlet için). 
3 - Cavide Hayranın Seh. 

bestesi: (Ateı aibi bir). 
4 - Liminin Şeb. Bestesi : 

(Narı fırkat). 
S - Sedat Ôztoprak Şeh. 

Besteli: (Cfiıedllp göz yaıı). 
6 - Kaman taksimi. 
7 - Şehnaz puselik ıarkı : 

(Yandım deminden). 
8 - Deniz otlunun ıebnaz 

poaelik ıarlu: (Yolan bulmam). 
9 - O.denin şehnaz puaelik 

farkı: (Bir dilberdir). 
10 - Şedat Ôatopraiıe pu

ıelik ıaz ıemaiıi. 
20.00 Memleket saat ayan, 

ajauı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Temsil (Mahmud dağ· 

lara dilıtO. Y açan : Kemal 
Tüzen). 

21. l5 Eaham, tahvilat, kam· 
biyo • nukut ve~ zirat bonaaı 
(fiyat). 

21.25 Nqeli plaklar • R. 
21.30 MOzik (KOç6k orkestra 

Şef: Necip Aıkın ). 
1 - Naundrof • Arzu· Vala 
2 - Lincke • Y eıil vadiler

de bir randevn 
3 - Micheli • Memleket has

reti - aernad 
4 - Leuıcbner • Mazurka • 

Fnatezi. 
5 - - Künneke .. Dans ıü· 

itinden "Blues" 
22.00 Haftalık poata kutuıu 

(Ecnebi dillerle). 
22 30 Müzik (Kabare mOziği· 

Pi. ) 
23.00 Son ajaas haberleri Ye 

yarınki program. 
21.15 24J,Müzik (Cazband)PI. 

mııtır. Muvakkat ihalesi 14/7/939 
tarihine rastlıyan Cuma gfinU 
zevali ıaat i 15 te Ziraat ban· 

.. kaıında yapılacağından taliple· 
rin Tilrkiye Cumhuriyeti Aydın 
Ziraat bankaıile belediye tellalı 
na müracaatları illa olunur. 

1~ 

" 
ilin 

Aydın belediye reis
liğinden 

1 - Belediye elektrik fabri· 
k11ının senelik ihtiyacı olan 
300 ton türk antraaiti ıamikok 
kömürü Alsancak iataayonuoda 
vagona teslim ıartile ve kapalı 
zarf usuliyle ekıiltmeye kon• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli beher 
tonu 24,5 lira ve muvakkat te• 
minah 565.25 liradır. 

3 - Kömilrler ihale tarihin• 
den itibaren ayda elliıer ton 
olmak fizere altı ayda kimilen 
teslim ve tesellüm edilmif ela· 
cak ve her partinin bedeli tes ... 
limi müteakip tediye edilecek
tir. 

4 - Eksiltme 15 haziran 939 
perıembe günü saat 11 de be· 
lediye daimi encilmeniode yapı· 
lacakbr. 

5 - Eksiltmeye iıtirak et· 
mek isteyenlerin muva.kkat te• 
minat makbuzlarını haYi teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evveline kadar belediye 
encümenine vermeleri ilin rohı· • 
nur. 1361 27 31 • 9 

ilin 
Aydın tapu sicil mu· 

hafızlığından 
Arap kuyusunun bOzyer me•· 

kiiade ıarkan ibrahim kızı zeh· 
ra ve süleyman vere1eleri gar• 
ben kadri ve sara oğlu mehmet 
şimalen selim tarlası cenuben 
yol ile çevrili 4 hektar 5950 
M2 tarla 12 ağaçt. incir arap 
kuyusundan ıllleyman oğlu ah
medin vidinli mehmet efendiden 
almı, olduğu tarla olap •••1· 
siı olarak uzun moddetteaberi 
elinde iken vef atiyle bu yerin 
vereselerine kaldığı k6y kuru· 
lundan getirilen taıdikll ilmlh• · 
berle tesçili istenmektedir. 

Bu yere ait itirazı olanlar 
varsa kayde ve gaıete ile illn 
tarihinden 11 gün sonra ma· 
halline memur gladerilecektir. 

Alikah olanlar y~rinde bula
nacak memura ve yahut idare· 
mize 1279 aayıh fit numaraaiyle 
mfiracaatları ilin olunur. 1364 

ilin 
Aydın tapu sicil mu

fızlığından 
Karapınar nabiyeıinin ekiz 

dere k6yilnün k6y kenarı mev· 
kiinde doğusu çay bab11 nesli· 
han ve çakır ahmet tarlaıı ku · 
zeyi ahmet kızı ayte gilneyi 
uzun oğlu mebmet oğlu abmet 
tarlalarile çevrili 5 dekar tarla 
çay metrükatından olduğu ve 
meyvelik talimatnamesine göre 
iıkln idaresinin teıkeresi;le 
osman oğlu çakır ibrahim adı· 
na teıçili istenmektedir. 

Bu yere ait alikah olanlar 
varsa k6yde ve gazete ile ilan 
tarihinden 11 giln sonra tabki · 
kat için mahalline memur g6n
derilecektir . 

Bu yerle alllcah olanlar ye· 
rinde bulunacak memura ve 
yahutta dairemize 1280 fit nu• 
maraaiyle muracaaUarı ilin o-
lwaur. 1S6J· 

1 

A,cltll iera daireıinden 
938/1476 

Alacaklı kurtuluı maballeaia· 
den yiSrllklerin hatlce. • 

Borçlu kadı k6yden ibrahlm 
oğlu ali ekin 

Satılan gayri menkul Tapu· 
nun kntnk 2573 pafta 118 ada 
664 parsel 30 da byıtb 1 hek· 
tar 3595 metre murabhaında 
tapuca otlak ve halen içinde 
bir zeytin ağacı mevcut tarla· 
nın tamamı sat lıktır. 

Hududu dopsa yol batı11 
ahmet Ye husedarlan gln•JI 
ibrahim otlu muatafa kuzeyi 
bayram oğlu muıtafa. 

Kıymeti tamamına 480 lira· 
dır. 

Satışın yapılacap yer ve rtbl 
Aydın icra dairesinde 4n /939 
tarihinde salı gOnO saat lS de 
ve temdit arttırması 19171939 
tarihinde çarıamba rDntı ayni 
saatte yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulnn 
arbrm a ' a r t n a m e ı 1 
ilin tarihinden itibaren 939/ 
561 No. doay• ile Aydın icra 
daireıinin muayyen numarasında 
herkesin g6rebilmeıi için açık· 
tır. hında yazılı olanlardan fas
la mal6mat almak iste~ealer, 
qbu ıartnameye ve 939/561 
dosya numaraıiyle pıemuriyeti• 
mlıe mlraeaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirlk lcin 
yukarda yutlı kıymetin %7,S 
nlıbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu teT· 
di ectflecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakla· 
larla diier allkadarlann ve lr· 
Ufak hakkı ıahiplerinin gayri 
menkul Oıerlndeki haklarını hu· 
ıusile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gfin içinde e•ra • 
kı milsblteleriyle birlikte memu· 
riyetililize bilcliı meleri icap e· 
def. A-ksi halde lialrlatı tapa 
ıieilite ıabit olmachl<ça ıabt 
bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. 

4 .:..... G&ıterilen ılbıde artır• 
maya iıtirak edenler artırma 
prlnameti8'i okumuı Te lkum
lu malftalat alm11 ve btbaları 
tamamen kabul etmif ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayhı edilen zamanda r•yri 

menkul Oç defa bafrıldıktan sonra 
en çok arhrana ihale edilir. 1 
.\ncak artırma bedeli malaam- 1 
men kıymetin yflzde yetmiı 
heıioi bulmllı veya ıatıı iıtiye-

YOZ ti . 
Din alacatına ruchanı olan dl· 
fer alacaklılar bulunup ta be• 
del bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec• 
maundan fazlaya çıkmazsa ea 
çok artıranın taabhlidü bakl 
kalmak ilzere artırma on bet 
fGn daha temdit ve on beıincl 
filo& ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli ıatış iıtiyeıaia 
alacajına rllchanı olan diier 
alacaklıların o i•yri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Baylı bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. V • 
sataı talebi dilıer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
Yerilen mftlalet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholu· 
narak kendisinden evvel en yilk· 
sek teklifte bulunan kimıe ar.z 
etmiı olduğu bedlele almaia 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on b~ı glln 
milddetle arttırmaya çıkarılıp 
en ~ok artırana ihale edilir. iki 
ibal• ara undaki fark ve geçen 
günler için %5 den heHp olu• 
nacak faiz ve difer zararlar 
ayrıca bBkme hacet kalmaksızın 
memuiiyetimizee atıcıdan tahıil 
oluuur. 

Bir rayri menkul yukarcla 
g&sterilen 4/711 9l9 tarihinde 
AydlD icra memurluğu odasında 
ııbn ilan ve g6sterilen artırma 
tartnameıi clairesiade ıablacafı 
illa ~UDU~ 1366 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Kocagftr k&yilnOn g&lltlce 
mevkiinde doğusu abmet otlu 
iımail ve yGzbaıı oğulları vere• 
ıesi batısı Hm ancı mehmet ka .. 
rı11 poyrazı oıman kıpleıi fırtı· 
•a otlu auri tarlaıiyle çevrili 
tahminen altı d6n0m tarla orta 
mahalleden dervİf oımaoın ma· 
b olduğundan kay kurulundan 
retlriten tasdikli ilmühaberden 
anlaıılmıştır. Bu yere ait itiraıı 
olanlar varsa köyde ve gazete 
ile ilin tarihinden 13 rDn lıon· 
ra malaalline memur g&nderile• 
rilecelttir. 

Allkalı olanlar idaremize Te 
yahut yerinde bulunacak me• 
mura 1277 sayalı fiı numara· 
ıiyle mllracaatları ilin oluaur. 
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Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde aağhk yurdu, timdilik 
cerrahi kadın haatahklan ve rontken ıervisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Haıta kabulüne haılamııtır . 

Yurtda birinci 11nıf mUtahau11 doktorluımız tarafından her 
ti\rlft erkek kfldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri feDnia son kabul ettiii tıbbi eaa1lar ve elerkaid 
dalreıiade takip edilmektetlr. 
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Gramofon Plak 
Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ·ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etmelerini tav
siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Bemmevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanm11tır 

Tanui 5 Ku111ftur 

Toptan alan okullara tensilit yapıhr. 

ŞOFÖR 
Ehliyet YHikalan iyi teclit · edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

· Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. •-•Yi 
• 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

••ayene rtal 

Paıartul ... 
" 

r.,. .. 11e 

Saat 

J-4 ,_, 

2 - s 
J - 4 

4 - s 

Dekter arkadatımıı.ıa atlı 

Operat&r Medeni Beyv 

Doktor F•at layr•ktar 
(alt laanahklan ••--Al•) 
Operat6r Nuri Erkan 
Doktor ŞeYket GlSzaçan 

(081. haatahldan mutahaaa111) 

Doktor Mullıla 
(1, haatalıklan mutalıawm) 

" 5 - ' Doktor Şeyket Kırbq 

c ... 4-5 

2-S 
S-4 

dataal laaıtalıklar mutahauım) 

Dokter Mlnif Ermaa 
(lta.1.a laaatahklan matalıa_.) 

Doktor Nafiz Yazgaa 
Doktor Halil Glzaydıa 

Doktor Şevket Kırbaı 
Memleket hastanesi bakteriyolof ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
. 

Muayenebaneılni 'Camhariyet mahallesinde &TWkat 
B. ha.anı• •Yine naldetmlftir. 

lıaatalaruu her ,an Aat yedidea Mldn kadar " 
lfledea ıonr ıaat içten alhya kadar kabul eder. l•rar, 

kan, balgam, maddcl gaita •• lıer tlrltl talıllllb icra 
eder. Veremlllerde fennin en aoa teclaYiıi olan Plaomo-
toralul ile baıtalan teclaYi eder. (971) 

• •••••••••••••••••••••••• 6 , ~ 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer : 
• • ! Gazete Kitap Evi E 
• • • Bu Hafta Çıkan Kitaplar : = Kitabın adı Yazan Fiyatı • 

! lnHnlar Alemi Faik Sabri 150 : 
; Hayvanlar lteml Faik Sabri 130 • 
• Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 130 • 
• Pratik lngilizce Enver Kalakh 125 • 
4I Atatnrk M. Turhan Tan SO • 

Beyaz kitap Halük Cemil So • 
AtatOrk iki cephesi Burhan Cabit 50 • 
Kaynak A. Candemir SO • 
Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaı SO • 
Define adaıı Muzaffer Nayır SO m. 

e Yalnız dannyorum Şükufe Nihal 50 • 
~ En büy6k kaybımız 75 .. e Doktor Moronun adası Hamdi Varoğlu SO it 
41 Bu kitaptan Aydında SIHeyman Gezer - Oıman Seırfner • 
• Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah· 
• hn•ln randerilir. • 

il il •••••••••••••••••••••••••• 
ilin 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Reis k6y6n6n çakal ~ dereıi 

mevkiinde ıukan cami l"akfı 
garben ahmet otlu baıan bab
çeıi ıimalen dailı otlu lbabçeıi 
cenuben çakmak batice bahçesi 
ile çevrili 3 ~ d&nllm incir bah
çui 300 lira bedel mukabilinde 
reiı köyllnden mehmet olu mol 
la ahmet uhdesine ihale edil· 
mit olduğu Aydın defterdarlı-
ğının 6/419 numaralı tezkere
ıiyle lanlaıılmaktaclır. 

Bu yere ait ~tiraa olanlar 
•arıa raıete ile Ub tarihinden 

·itibaren 14 1D11 ıozara mabaW· 

ne memur g6nderilecelıtir. 
Bu yerle allkaıı olanlar var· 

ıa yerinde bulunacak memura 
ve yahutta Aydın tapu sicil 
mubafızlağına 1273 fit numara· 
ıiyle milracaatları ilin olunur. 
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1........ Abone ıeraiti .... -

1 1 Yıllıtı her r•r için 6 lira. 
1 Altı aylıtı 3 ltradır. 1 
1 idare rerl: Ardında C. H. f 
f P. Ba11m.vi. 1 
1 rueteye alt raı.ılar lçia 1 
f yaı.ı itleri müdörUitflne. llln· 
! lu için idare midürUitilne 

i .. ~!!.?~.~.1!!~~~:.. ........ _J 

lmt11as aahlbl n Umumi N .. rl1at 
lnlcllrl ı Etem M .. 11 .... .... w.,.,.... 

~ "p ... , ..... 


