
~ 
en 

yek6n 
aıı•· 

Kilo 
18320 
23760 

J9 ma• 
yulaf 
açık 

n her 
acaat· 

günde 

dı Be· 

eledi· 
mu· 

e gll· 

lunur. 

akkat 
ııinatı 

l<r 
500 
500 
500 
225 
150 

~ 
~50 

50 
28 

a bi· 
müd· 
Ko· 
po

par· 
mer
n ve 

74 

. ,. 
ımı 

ini• 
ııdan 

üze· 
glln 

'ple· 
iyet 
gel-
369 

... 1 
. 1 

f 
•. i : 

1 . 
f 

~ 1 
i .... 

' 
iKiNCi YlL 

No: 542 

ÇARŞAMBA 
31 

May11 1339 

İdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Baıımevi 

•l'!I ..................................................... .. 

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

C. H.; P. nizamnamesinde 
Partide müstakil grup kuruluyor 

Grup 21 mebustan mürekkeptir. Parti müstakil grubunun 
reisi Partinin değişmez genel başkanıdır. 

Ankua 27 ( A. A. ) - Cum 
huriyet Halk Partiıinin Bqinci 
B&yllk kuraltayJnın tasvibine 
•rzedilecek olan nizamname ta
dilitı ıunlardır : 

1 - Nizamname değişmez 
renel baılcan vekilliği hakkın-
daki hllkllm eksik olduğundan 
bu k11ma yeniden bir madde 
halinde fU hDkOm konmuştur. 

( Deiifmez Genel Baskan, 
Partili mebulardao birini Genel 
Batkan Vekili tayin eder. Ge • 
•el Bqlraa Vekilinin vazife ve 
••lllaiyeti Deiifmez Geael Baı
lran tarafutclan tcsbit olunur. 
G911el lafk- Vekilinin deiit· 
IDeei k...a Wifaaı ile veya Ge
nel BatU• taraf.odan vekilliie 
bir bqka zaba tayini ile vuku 
bulur.) 

Gene bu kısma hükumetle 
parti çalışmalarında dah• ııkı 
ve yakın birlilğin temini için 
~~·r~i Genel Sekreterinin ka-
ı~e lÇtimalarına if tirakini te

ının edici büküm konmuştur,) 
k 2 - Nizamnamenin üçüncü 
ısınının büyük kuraltaya ait 

?1•ddeıi ufak bir vuzuh ilavesi 
de Şu şekli almııbr. 
b· ( Bilyük kurultay dört yılda 
ır değişmez Genel Baıkanın 

i6stereceği yer ve bildireceği 
tarihte toplanır. Değişmez Ge
nel Başkan lüzum görUrse bü· 

Mevrôdatına 

Serbst döviz vereceğimiz 
memleketler 
~· -

ikinci kararname ile mevru
datına serbeıt döviz verdiğimiz 
?1tıraleketler Maliye vekaletince 

lılan olunacaktır. Amerika Bir
e 'k b fi devletlerine 1ahlan mal 

1 
tdellerinden mütabassıl döviz

kr de Cumhuriyet merkez ban· 
•sına satılacak ve bunlarJn 

'Yrı bir hesabı tutulacaktır: 
Maliye vekaleti bu kararna

tıleye istinaden mevrudabna 
. ~erbest döviz verdiğimiz memle-· 
P.tetleri tesbit ve ilan etmiştir. 
r· taıleketler Mısır, Filiıtin, Su-
1Ye, Malta ve Kıbrıstır. 

-..'>Oıe>t .... -

Sana t okulunun 
\'eda müsameresi 
ll(i Şebrimiı Sanat okulunun ö
li ttaOzde~ i Cumar teıi gUnü 
Ilı •lke.vimiz de bir veda müsa· 
Cresı vereceği haber alınmııtır. 

rn~•natkir arkadıılanmızlD 
•amerelerinin bu yıl daha 

Parlak olacağı umulmaktadır. 

yak kurultayı daha evYel top· 
layabUeceii gibi fevkalide ola· 
rak da toplayabilir.) 

3 - Kurultay mes~iıi hak
kında da teamül öyle olmakla 
beraber yeni bir hüküm olarak 
fU madde illve edilmittir: 
(Büyilk kurultayda memleket ve 
partiye ait her iı görüılllebilir. 
Program ve nizamnamenin ka· 
bulü ve değiıtirilmeıi Büyük 
Kurultaya aittir. 

Po,.tili mebusların gapabi · 
lec•kleri iıler. 

4 - Parti mebuslarının yapa 
bilecekleri itler hakkında ni
zamnamede esasen mevcut olan 
hüklim daha ziyade tevai edile
rek bu madde atağıdaki tekli 
almıştır. 

(Parti mebuıları devlet veya 
partiye ait, yahut sermayesinde 
Devletin veya partinin iştiraki 
olan bütün mliesaeselerle amme 
hizmetlerine mabsuı ve huıuıi 

mukaveleye bağlı veya imtiyaz
lı tirketlerde idare meclisi reisi 
ve azaıı, murakıp ve mümeasil 
olmıyacaklar, ücretli veya tıc

retsiz batka bir vazife alamı
yacakları gibi mllesıeıelerle 
alikadar işlerde ücretli hakem· 
lik de kabul edemezler. Devlet 
veya parti işlerinde doğrudan 
doğruya veya bilvaıata müteab · 

Polonya harbiye 
nazırı Londraya 

gidiyor 
Lonra 30 - il Kronikel ga· 

zetesinin yazdığına göre Polon· 
ya orduları baı kumandaniyle 

harbiye nazm yakında Londra

ya ıelerck lngiliz genel kur· 

may erkinile görüıecektir. 

Mezkur gazete bu ziyaretin 
Polon yada bulunan İngiliz he· 

yetinin avdetinden aonra vuku· 

bulacağını ilive etmektrdir. · 

Bazı Çek askerleri 
İngiltereye gidiyor 

Varıova 30 - Ekspreı Po· 

lonya r•ıetesi yazıyor. 

15 glln zarfında bin kadar 

Çek askeri Polonyaya g~çmlt· 

tir. Bunlar lnfiltereye gide· 
rek tayyare filo9una yazılacak-

lardar. • a 

1 

bitlik ve her ae -nam ile olursa 
olll1ID muta va11ıf1'1, edemeıler 
ve Devlet b&tçelerinden para 
ödemek icabettireeek her ban· 
gi bir ticaret muameleıini dahi 
yapamazlar. 

Parti mebuıu olan u ukatlar 
Devlet ve partiyi alikalandıran 
bir divada aleyhte vekllet der· 
uhte edemiyecekleri gibi ücret 
mukabili olarak lehte de vekl-
let alamazlar. Ve bu gibi di
vaları deruhte etmit olanlarla 
ferik olamazlar. Parti Genel 
Batlraohk Divanı zaruret gör
dOiD hallerde partili mebusları 
bu gibi vazifelerle tavzif ede· 
bilir. Huıusi idareler belediye
ler, bunlara bağlı mGea1eıeler 
bu madde b6kümlerine tlbidir. 
Parti mebaıulen K,zaJay" Çocuk 
Eıirgeme ve Hava Kurumları 
gibi menafii umuıra ait cemi
yetlerle sair bayar cemiyetlerin
de Dcretli it alamazlar:) 

Nizamnamenin Ceza işleri 
kısmında : 

5 - Nizamnamenin Ceza iş
leri kıımını ihtiva edeıı mad· 
deye cür8m olarak fU fıkra ili
ve edilmiıtir. 

( Parti iılerinde şabıi makHt 
güdenler ve bu uğurda parti 
ntlfuzunu istismara te,ebbUs 
edenler ve ıahsiyet ile uğraı
mayı idet edinenler). 

Yeni Ekmek Narhı 
---'-+-

Fiyatlara kiloda 20 para 
zam yapıldı 

, .. ~ 
Un fiyatlarının bir miktar 

yllkıelmeıi üzerine Belediye 
Daimi Encimeni ekmek narhını 
tetkik ederek 10 kurufa satılan 
birinci nevi ekmeğin 10,20 ku· 
ruıa ve 8 kuruşa ıatılan ikinci 
nevi ekmeğin de 8,20 kuruıa sa
tılmasına karar vumiı ve bu 
karar üzerine dOnden itibaren 
fınnlarda ekmek yeni fiyatlar
la sablmağa baılamııtar. 

Un fiyatlarının yiikselmesine 
sebep buğday iıtihıal eden bazı 
yukarı mıntakalarda yağmur
suzluk yüziinden henüz körpe 
ve çimen halinde bulunan buğ
dayların tamamile neşvUnema 
bulamamaları endiıesinden ileri 
geldiii anla1ılm19br. iki günden 
beri ıehrimizde de- devam etmek
te olan ıon ilkbahar yağmurları 
mebzul bir halde buğday mın
takalarına da diltmilf olduğun
dan fiyatlardaki tertffllün pek 
yakında tekrar dOı.ceğ'i kuvet
le tahmin c.&ilmektedir. 

tadiller yapılıyor 

B. M. Meclisi 
1939 BÜTÇESİNi KABUL ETTİ 
Ankara 30 - BOyOk Millet 

Meclisinin bu glln doktor Maz
har Germenin başkanlığında 
toplanaralr bütçenin kabulftnden 
sonra Orman Umum müdürlftğii 
Ha~a yolları Umum mUdtlrlOğ6, 
Beden terbiyeıi Genel direk
tarltlğUne ve Posta Telgraf ve 
Telefon Umum mDdfirJOğDnlln 
939 biitçelerini tasvip etmiıtir. 

Meclis yine bu toplantısında 
fevkalide kartıhğı temin edil· 
mek üzere muhtelif dairelerin 
biitçelerinde açılacık fasıllara 
50 ktlıur milyon lira tahıisat 
verilmesini vekille,. heyetine sa-
llblyet vermiıtir. 

Fevkallde tahsisat şu ıuretle 
takaim edilmiıtir. 

H&kiimet konakları inıaatı 
için Maliye Veklleti blHçeline 
bir milyon lira 

Ankara Tıp fakülteıi inıaa
tına bir milyon lira 

Köylü için 
elbise 

ucuz 

Sümer bank kaylülerimizin 
giyecek ihtiyacını ucuz bir şe-

kilde karıılıyarak onları ibti
kiran elinden kurtarmak mak-

sadiyle öteden beri yapmakta 
olduğu tetkiklerini muvaffaki • 

yetle ıona erdirmiı ve hazırlat· 
tığ• köylU elbiselerini Ankara 

• 

İstanbul ve lımir gibi bOylik 
ıehirlerde kurulan yerli mallar ı 

Maıke imalltına bir milyon 
200 bin lira. 

Bir milyon 500 bin lira11 mu• 
hacir iıkin itlerine ıarfedilmek 
iızere sıhhat ve içtimai muave· 
net vekileti blUçesine dart mil· 
yon lira demiryollan inı•abna 
17 milyon 471 bin lira iki mil· 
yon lirası dördüncii umum mü
fettiılik iotaatına aarfedilmek 

Uzere nılıa vekaleti bütçesine 
22 milyon 191 bin lira İstanbul 
Edirne asfalt yolu inşaatına bir 
milyon 500 bia lira maden ara· 
ma itleriyle sair hizmetlere tah· 
ıisat verilmiştir. 

BUyllk millet meclisi 939 büt· 
çeıi Ozerindeki muvazeni umu
miye kanun llyihasını 364 rey
Je ve ittifakla kabul etmiı ve 
bDtçenin kabulll dolayıaiyle baı
vekil doktor Refik Saydam be· 
yanatda bulnnmuıtur. 

Halkevinde 

Dikiş sergisi 
açılıyor 

Halkevimizin açmıı olduiu 
dikiş ve nakış kursu çalışmasını 

tatil etmittir. 

Kursta bu ilk açılıtlll 47 tale

be ders g6rmüttür. 

Kursun ıona ermesi dolayı

siyle yar.nki perş en be günü 

haıırlanmış olan dikiş ve oakıı 
.ergisi merasimle umuma açıla

pazarı mağazalarında satışına 
çıkarmıştır. caktır. 

Silmer bank fabrikasının · ba
liı yünden imal ettiği : ıayak 

ve kumaılardan her boya göre 
dikilmit çok dayanıkla ·elbiseler 

takımı 360 kuruıtan 700 kuruı 
arasında sat,lmaktadır. Aynca 
vtıcuda getirilmiı olan kaylü 
dairesinde Kayseri bezinden 

mintanlar 56 kurUfa, Kayseri 
ve Nazilli kaput bezinden don 

Sanat okulunun 
Nazilli gezisi 

Şehrimiz sanat okulu talebe
lerinden mUrekkep büyük bir 

grup evnli<i gün Söke - Nazilli 
treniyle Nazilliye gitmiılerdir 

ve Siimerbınk buma fabrika-
ve gömlekler 45 kuruıa, Tire ••oda bir tetkik geziıi yaptık· 
çoraplar 12,S kuruıa, halis fes· tan sonra gece şehrimize dön-
bane yBnllnden kasketler 30 

müşlerdir . 
kuruıa, Beykoz fabrikasında 
yapılan kunduralar 190 ve fo · 
tinler 290 kuruşa satılmaktadır. Ortaokulun son 

Kir endifeıi göıetmekıizhl • • 
sırf milli bir davaya hizmet sınıf gezısı 
için giritilmit olan bu gUzel -
teıebbna& kiSylllleriaıizin liyık Şehrimiz o'ta okulu son 
olduğu alil<a ile llartılayacak- ' oıfları düa, başlarında mual11m· 
larına biç tOphe yoktur. , leri de olduğu halde, aabah 

-~-
Yugoslavya hariciye 

nazırı 

Bel2rad 30 - Yuguslavya 
hariciye naztrı l..ondraya iitmit· 
tir. a,t. 

treniyle Nazilliye iİtmiıler, Na
zilli baama fabrikaııada ve sair 

yerlerde tetkiklerde ve mDt•

bedelerde bulunarak gece ıeh· 

rimize d6nmlltlerdir. 



• 

. 

Orta Okulumuz 
Çamhkta .. ! 

Geçen Pazar gilnü Orta oku· 
lumuzun Çamlığa tertip ettiği 
tenezzüh, ümidin üstünde bir 
ne,e ve canlı intibalar serisi 
ile ıeçti. 

Muhitin bu en güzide irfan 
yurdunun menıuplarile, reçine 
kokulu bir bava içinde bir kaç 
saat kalmak arzusu, beni de 
hemen bütün talebe velileri gi
bi tek başımada olsa, ittirakten 
mcnedememi,ti. 

Tenezzühe, büyük bir mazha
riyet olacak ki bando da iştirak 
ediyor ve irili uf aklı olan yarı
nın güzide çocuklarının neşesine 
neıe, heyecanına heyecan kat
maktan kalmıyordu. 

Yolculuk çok sürmedi. Veya
hut be:lki trende bu biribirine 
karııan talebe ve talebe velile· 
rinden ibaret olan büyük guru· 
bun neıeıi, bize 7.amanı az gös· 
termi,ti. 

Orta okulun hemen bütün 
öğretmenleri, okulun değerli 
direktörü Refik yıldırım'ın ya· 
rattığı nazım ve fakat samimi 
bir hava içinde bu geziye işti

rakten kaçınmamışlar ve onlar 
bu hareketleriyle o gün talebe
lerinin en içli saygı ve sevgi· 
ıine mazhar olmuşlardı. 

Talebelik zamanımızda bu ha· 
li biz de hissederdik.. Mektep 
teki Oğretmenimiz, görümüzde 
ıaygı ve azemetle canlanır, her 
hangi bir tenezzüh veya eğlen· 
cedeki öğretmenimiz ise, sevgi 
ve yakın bir bağlıhkla mütalea 
edilirdi. 

Orta okulumuzun talebelerini 
o gün bu cepheden tetkik 
ederken onların bu gezilerine 
hocalarının da hemen hepsinin 
ittirakinden derin ve ıamimi bir 
iftihar duyduklarını, onlara da
ha candan bağlandıklarını göz
lerinden okur gibi oluyordum .. 

Biltiln dikkat ve miltaleala
rımdan sarfınazar, ben burada 
her feyden evvel orta tahsil 
çağındaki kızlı erkekli talebe· 
lerimizin yekdiğerine karşı fak
sız samimiyet ve birlirleri üze· 
rioe olan mütevazin sempati 
ve mütaleanın hayranı olduğu

mu kaydetmek isterim. 
Taassubun dişlerini dökerce· 

sine onun kara çehresine; geniş 
görllş, düşünüş ve idrak edişin 
demir yumruğunu indirmesini 
bilen bu günkü neslin, bu yek
diğerine kartı olan hilesiz ve 
mertçe bağlılığı, bizi ~dünden 
fazla ve yarından az bir inanç· 
la, istikbale bağlamağa kifi 
gelebiliyor .. 

Ben, karıılaştığım her talebe 
gurubunnn yarattığı havayı :his 
ve tefekkürümiin tahlil ve ter
kip cihazlarından geçirmekle 
meydana gelen muamelenin ka· 
rı,ıkıızlığından emin olabilmekle 
en bilyük gurur ve sevinçle 
ürpermeler geçirmiıtim .. 

0 Sosyal hayatımızda diyorum, 
sağlam ve iyi ayar edilmiş, 

milstakbel bir ideal makanizma· 
sın• sahibiz. Bu ideal makaniz· 
maaı, gelecekteki en muğlak 
gayelerimizin tenevvürüne amil 
olabilecektir. Biz, önde giden 
nesil; bizi takip eden bu maka .. 

Enver Demiray 
nizmanın işleyişindeki intizama 
güvenebiliriz. ,, 

* Çamlık yolu beş' çeyrekle so-
na erdi. Öğretmen, talebe ve 
talebe velilerinden ibaret olan 
büyü1' grup, koyu bir neşe ve 
sıhhat havası içinde çamlığın 
yamaçlara doğru adım adım 
sivrilen çamlarının altına doğ· 
ru ilerlemeğe başladı .. 

Önümüzde giden yarının ilim 
ve kültür adamlarını, çamhk 
halkından kadınlı erkekli bir 
kafile de takip etmekten geri 
kalmıyordu. 

Onlar; Orta okulumuzun bu 
küçük ilim unsurlarına çamları
nın temiz havalarını, orta oku
lumuzun bu küçük ilim unsur
larıda onlara, kültür ve feyiz
lerinin ilhamlarını hediye eder· 
cesine yekdiğeriyle kaynaşıyor
lardı. 

Orada fU fikre sahip oldum 
ki, köylerimiz; tenevvilr etmiş 
bir kitlenin sık ve toplu ziya
retine henüz susuzdur. Onlar 
bu nevi ziyaretleri yemek iç
mek gibi maddi olan ihtiyaç 
telikkiıile mütalaa etmek isti
yorlar. 

Bu münasebetle orta okulu
muzun Çamlığa olan bu beş on 
saathk gezisi, ora balkı için 
büyilk bir nimet ve bir ıeyler 
öğrenmek için elde edilmiş zen
gin bir fırsat olmuştu. 

Genç neslin en kilçük hare
ketlerini bile tahassüs ve tefek
kürlerine y~m yaparcasına on
ların bu ziyaretlerine alaka 
gösteren Çamltk halkının bu 
alakası da, mukabil bir mazha
riyet oluyordu. 

« 
Talebe ve talebe velilerinden 

ibaret olan gruplar, masmavi 
semaya baı kaldıran çamların 
koyu gölgelerinde istirahate çe · 
kilirlerken, günün neıesi de 
dinç bir uğultu halinde ufuklar
da dalgalar yaratıyordu. 

Böylece öğle yemeğine kadar 
iki saatlik bir zaman gtçirildi .. 

* Yemekten ıonra artık bütün 
Çamlık halkı, bu kültür muhi
tiyle yanyana ve başbaşa kal-
mak fıraabnı kazanmıştı. Muh
terem mOdür Refik Yıldırım, 
talebelerini topladığı genişce bir 
sabada onlara spor hareketleri 
rakılar yaptırmak ve zeybek 
oyunları oynatmakla bu iki muh · 
telif kıymetteki kutbun kaynaş· 
maıını temine, yerinde ve çok 
değerli bir vesile olmuştu. 

Talebenin, yine bir bayan ta
lebe tarafından idare -edilen 
spor hareketleri, Çamlık halkı 
tarafından büyük bir hayranlık· 
la seyredilmiş ve onlara emi· 
nim ki çok değer!i intibalar ar
mağan edebilmişti. 

Orta okulun bu gezisi diğer 
alelade gezilerden başka ifa
desi bu satırlarda imkansız 
bir hususiyet taııyordu. Bu hu· 
susiyet eğer bir cümleyle ifade 
edilmek dileniyorsa bu gezi her 
şeyden evvel kazanan değil mu· 
bitine m~htelif kültürel intiba
lar kazandıran bir gezi olabil
mişti. 

çok küçiik ~iisatla bulunan 
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C~ H. P. Kurultayını açış nutukları 
- Dünkü nüshadan devam -

İyi 6'ir halk idaresinin siyasi 
idarede ana prensipleri her 
nevi seçimlere halkın samimi 
olarak iştirak etmesiyle hüku
meti ve B. M. Meclisinin faali
yetinde hakiki bir milli muraka .. 
benin şüphe götürmez bir tarz
da bulunması ile hülasa edebi· 
liriz. Mebus seçiminde olduğu 
gibi parti intihaplarında ve be
lediye intihaplarında yer yer 
ansızın yeni intihaplar yaparak 
teşkilatımız üzerinde balkın mu .. 
babbet ve itimadını daima yok .. 
lamak ve kuvvetlendirmek ka .. 
rarındayız. 

Büyük Millet Meclisinin faali
yeti vatandaşlara hakiki bir hu
zur verecek bir surette feyizli 
bir tekamül halindedir. Hükü
met işleri millet vekillerinin 
ciddi bir murakabesi altında ol
duğu halde bütün · gayretler 
Cumhuriyet bükömetinin itibar 
ve muvaffakiyetinil arttırmak 
yoluna müteveccihtir. Halkın 
seçimlere yakın alaksı ve B. M. 
meclisinde millet haklarının açık 
murakabesi idealleriyle nifaka 
ve anarşıya mahal vermemek 
zaruretlerinin beraber yürüye-
bileceğine inanıyoruz. Büyük 
milletimizin arzusu ve aklı seli· 
mi millet vekillerimizin ve parti 
teşkilatımızın yüksek meziyetleri 
mu haf af a etmek gibi çetin bir 
vazifeyi kolavlaıtırmaktadır. 

MÜST AKIL GURUP 
Büyük kurultaya takdim et

tiğimiz nizamname projesinde 
B. M. Meclisinde C. H. Parti
sinin bir de müstakil gurubunu 
dilşündük. Büyük kurultaydan 
vazife alan ve parti genel baş· 
kanının farksız başkanlığında 
çal~acak olan intizam •e inzi
bat içhde ıuurlu ve çalışkan 
bir müstakil gukubun icra mev
kiinde olan millet vekilleri ek
seriyetine ve hükumetine esaslı 
bir yardım temin ederken bü
yük milletimize de kendi işleri 
için yeni bir teminat bazı~lıya
cağını ümit ediyoruz. 
İYİLiKLER YAP AN MİLLi 

MAKANIZMA 
Aıiz arkadaşlarım. 
Parti teşkilatımızın ve Halk· 

evlerinin vatanın siyasi, kültürel 

( Çamlık), o güniln 10 saatin· 
de, bir kültür kurulunun disip· 
linli ve mütenevvi ibsaslarına 

muhatap olabilmekle her halde 
boş değil kazançlı bir gün ya
şamış ve hatta bunu itiraf eder 
cesine bu 10 saate hayran kal
mıştı. 

Talebenin rakslarına zeybek 
oyunlarına ve okulun 11 Münir 
Nurittin ,, lerinin şarkılarına 

Çamlık balkının da muhtelif 
gösterileri ve Çamlık gençleri· 
nin oyunları mukabele etmekle 
senli benli bir hava yaratılmıştı. 

Orta okulumuzun bu çok ne
zih geçen tenezzühü önünde, 
tenezzühü tertip edenlerle ta
lebeye ilzüntiisÜz saatlar yaşat
makta orjinal bir muvaffakiyet 
gösteren öğretmenlere ve titiı 
bir hassasiyetle bütün harekata 
nazım olan direktör saym Refik 
Y ıldmma talebe ve talebe ve-

ve içtimai tekamülünde verimli 
çalışmalarını her suretle teşvik 
ve talep etmek istiyoruz Nifakı 
ve türlü fenalıkları önliyecek, 
her türlü; eyilikleri yapacak ve 
öğretecek bir milli makanizmayı 
partimizin faaliyetinde esaslı ola· 
rak bulacağımıza kaniiz. 

Parti teşkilatımız önjndeki 
devrede istidatlara yol veren 
bir genişlikle müsbet faaliyetle
rini merkezi idarenin daimi tef
tişine tabi görecektir. 

DiLEKLER: 
Cumhuriyet hükumetinin ge· 

çen kurultaydanberi memlekete 
ettiği feydalı işler ve aziz hal
kımızın resmi müesseselerden 
teminini arzu ettiği dilekleri 
elinizdeki hiılbalarda teferrUa· 
tiyle bulacaksınız. Güzel vata· 
nın her sahada geniş mikyasta 
imar edilmesi, yükseltilmesi ve 
kuvvetlendirilmesi durmak bil
miyen bir gayretle devam et
mektedir. Birbiriyle maddi ve 
manevi irtibatı olmıyan dağın•k 
parçalardan mürekkep harap 
bir memleket en uzak köşeleri 

arasında bir aile efradının irti
batı gibi sıcak bir alaka ile 
bağlağlanmış muazzam bir kilt
le olmak yolundadır. Önümüz· 
deki senelerde bu çalışmaları· 
mızın neticelerini daha parlak 
olarak göze çarpar bir hale 
getireceğimize katiyen gftveni
yoruz. 
BAŞLICA MESELE: 
Hükumetin icraat programının 

teferrüatiyle bilyük kurultayı 
yormak istemem. Fakat bir iki 
noktayı başlıca mesele olarak 
büyük kurultayın huzuruna ar
zetmek isterim. 
KÖYLÜMÜZÜN KALKINMASI: 

Önümüzdeki. senelerde nüfu
sumuzun çoğunu teşkil eden 
köylümtizün üerek tahsil gerek 
geçim hususunda seviyisini yükselt 
meyi başlıca hedef tutacağız.Bu 
hususta elde edeceğimiz neticele
re çok ehemmiyet ve kıymet 
veriyoruz. Kati olarak inanıyo· 

ruz ki köylümüzün tahsilini ve 
maişetini daha yüksek bir dere· 
ceye vardığımız gün milletimi
zin her sahada kudreti buglin . 
lilerinin şükranları · aşikar birer 
bakikattır. 

• 
Gurup vaktinin turuncu bulut· 

larla örte basa sarmağa başla 
dığı mor Çamlık ufukları önün· 
de vagon, gene sabahki neşesi
ni elde etmiş, istasyona yığılan 
yüzlerce Çamlık balkı sallanan 
mendillerle uzaklarda bırakıl· 
mıştı . 

Akşamın ilk saatları, orta o· 
kulumuzun yarına diri bir inan 
la hazırlanan ve buna bizi inan 
dıran genç çocukları, ayni neşe 
ayoi zindelik ve ayni vakarla 
Aydın istasyonunda, kendilirini 
karşılıyan kültürseverlerin sev-
gi ve muhabbet gözleri önünde 
süzülüp geçiyorlardı. 

Hissetmiştim ki bu küçük 
kültürcülerin Çamlıkta 10 sa· 
at kadar yarattıkları ve yaşat-
tıkları havR oralarda 10 yıllık 

ka:zançh iııtibalar bırakmıftı. 

güç tasavvur olunacak kade 
yüksek ve heybetli olacakbr. 

MÜDAFAA KUDRETiMiZ 
Aziz arkadaşlarsm, 
Memleketimizin müdafaa kud~ 

retine öteden beri verdiğimi~ 
ehemmiyet milletler arası vazi1 
yetlerdeki son inkişaflar dola· 
yısiyle bir kat daha artmıştır. 

HALIN EN BÜYÜK TEHLI 
KESi 

Bu gün insanlık milletler ara-. 
s ada ciddi bir emniyet buhra· 
nı geçirmektedir. Bir çok · mil .. 
letler beklenmiyen fırtınalara 
ansızın maruz kalmak endişesi 

içinde huzursuzdurlar. Halin en 
büyük tehlikesi budur. Milletlt1t 
arasındaki bu emniyetsizlik bu 
günkü haliyle devam edemez. 
Bu hal ya milletlerin şuursuz 
bir surette birbirinin boğazına 
atılmalarına sebep olabilir. Ya· 
but da nihayet aklı selim gale· 
be ederek milletlerin huzur 
içinde müşterek bir iinsanlık 
içinde yaşamaları için yol bu · 
lunnabilir. Kurultayın samimi 
dileğini ifade ettiğimi bilerek 
ıöyliyorum ki biz milletler ara
sında emniyetin avdet etmesini 
temin f edecek çareyi .aempati 
ile selamlıyacağız. Bu bahtiyar 
neticeye varabilmek için her 
milletin hakları ve vazifeleri 
olacaktır. 

Bunların hulus ile konuıulma
sı IAzımd1r. Fakat her şeyden 
mühim olan bir ana prensibin 
bütün milletlerin vicdanında sar 
sılmaz olarak yerleımesi gerek· 
tir. O da nüfusu çok milletler 
gibi nüfusu az milletlerin de 
müstakil ve milli bir hayata 
müstahak olduklarının samimi 
olarak kabul edilmesidir. insan 
cemiyetlerinin büyükleri tara
fından yutulması mukRdder ol· 
duğu nazariyesini hiç bir yer 
için kabul etmiyoruz. Kabul et
miyeceğiz. Benliğine ve şuuruna 
sahip ollln her milletin doku· 
nulmaz müstakil bir devlet ola· 
rak yaşaması hakkı insanlığın 
sarsılmaz müşterek bir akidesi 
olarak tesbit olunmak lazımdır. 
Beynelmilel münasebetlerimize 
bizim zibinlerimiır:de bulunan 
devletlerle müşterek bir prensip 
ve emniyet davası bizi miiştc-

' rek cepheye .ıevketmiştir. Siya· 
si anlaımalarımızı ve ittifakla
rJmızı bu zaviyeden ·görmelidir. 
Balkan paktını ve Sadabat 
paktıoı bu samimi arzularla 
kuranlardanız. 

TÜRK· İNGILİZ ITTİF' AKI 
Bütün Avrupayı kaplıyan ıon 

emniyet buhranı içinde Türk • 
İngiliz ittifakı hiç bir tecavüz 
fikri · beılemiyen fakat kendi 
emniyetlerini ve müşterek sulh 
ve insanhk ideali için alınmış 
bir taahhüttür. 

Bu müşterek "Sulh ve emniyet 
idealini takviye edecek diğer 
taahhütlerden de çekinmiyece
ğiz. Biz komşularımızla her tür· 
lü ihtilafı hallettik. Şimdi sami-
mi olarak onların emniyet için
de buluomalariyle alakadarız. 
Komşularımıza gelecek tehlike
leri bir adım sonra bize gelecek 

Sonu 3 üncü sayfada 
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"Müttefiklerimizi dışarda ara· 
malıyıı. Avrupa devletleri ara· 
ıında en ucuz ıartlarla temin 
edilebilecek devlet Rusyadır. O 
ıadece ıarkta bllyilmek isterken 
diğer ikisi bizim zararımıza dil· 
fÜnmektedir ,,. 

monarni arasındaki eski ittifAk 
tekrar teeasOs edecek ve bu 
ıuretle Almanyaoın tabii d&r 
maıı olan Franaaya ve ne idi
iu belli olmıyan imparatoruna 
bir ehliıalib seferi açmak zama
nı gelecektir ,, diyorlardı. 

, ----------------------~ C. H. P. Kurultayını açış nutukları 
Baıtarafı 2 lacl Hyfada 

tehlikeler gibi önlemek için ik
i tidarımızda olan tedbirleri ala

cağız. 

SOVYETLERLE MÜNASE
BETLERiMiZ 

Size memnuniyetle söyliyeyim 
ki Sovyetlerle münasebetlerimiz 
her zamandan ziyade ııcaktır. 
Ve kartıhklı itimada müstenit
tir. iki memleketin birbirinin 
emniyetine ve saadetine yakın 
ve ciddi bir alaka ile merbut 
olduğunu zikretmek benim için 

' 
menfaati kendisiy?e beraber olan 
milletlerle "beraber rCSz kamaı
tıracak yeni kahramanlık men
kibeleri yazmak için tamımiyle 
hazır ve kati olarak karar ver· 
miı bir haldedir. 

İhtilif halinde olan milletlerin 
biç birisinin yaıamak hakkını 
ve yüksek insanlık vazife ve 
meziyetlerini az takdir etmek 
hataıınıA dütmiyoruz. Tekrar 
ederim ki herkes için yer ylizil 

ÇARŞANBA 31151939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziii. 
1 - Osman beyin Hüzzam 

peırevi. 

2 - M. Celilettin paıanın 
ıarkı: ( Kerem eyle mestane ). 

3 - Hüzzam şarkı: ( Çıkar 
yllcelerden ). 

Bismarckın diplomasideki te 
rakkisiai şu gösteriyor ki: Bil· 
tün muhaberahnda ihtilafın ha
kiki sebebine asla if aret etme
Dlİftir. Batkaları Osmanlı lllke
leri hıristiyanların ahvalini, ve
ya Kudiisün mukaddes mahal
lelerini ileri sürebilirlerdi. O 
mOnhasıran kendi devletinin 
zaaf veya kudretini düıünmek
tedir. Karadcnizin açılması, Oı
ınanlı f mparatorluğunun parça· 
lanma111 Akdeniz hakimiyeti, 
Tuna prensliklerinin akibeti. o· 
nun botun bu meselelerle alika11 
yoktu zira Prusyanın bunlarda 
hiç bir menfaati mevcut değil· 
dir. 

Partiler arasındaki mücadele 
saray hudutları içinde en had 

' hakiki bir zevktir. 
nün nimetlerinden istifade ede 
cek bir sulh imkanı samimi te 
mennimizdir. 

4 - Leminio: (Yeter hicr.ın 
lı sözler ). 

1844 de buhran patlak verdi: 
Bir Rus ordusu Moldavia ve 
W allacbiayı işgal etti. lngilte· 
ve Fransa filolarını Karadenize 
g6nderdiler ve harbe karar VfJ

rerek A vuıturyanın ittifakım 

bir ıekH almıştı. Berlin sosye
tesi Ruslarla İngilizler arasında 
ikiye bölünmüştü. Kraliçe Rus• 
yaya karşı sıcaklık gösteriyor, 

İngiliz partisi Prusya veliahdı· 
nın etrafında toplanıyor ve ka-

rısının salonlarında içtimalar 
yapıyordu, Kral ikisi arasında 

mütereddit idi, Her zamanki 
hesaptan ziyade hissiyatının te- , 
ıiri altındaydı, fakat bu defa 
hisleri de ikiye bölünmüştü. 
Sarayının iki eski müttefiki 
olan Rusya ve Avusturya ara-

ıında nasıl karar verebilirdi ? 
Çarı 1eviyor ve'.:; ona hllrmet 
ediyordu. Kiiffarlar, bıristiyan· 
lara karşı ittifak etmek menfur 
biı fikirdi, fakat Nikolaııın ha
reketlerinde ne kadar ıedit ve 

FRANSA İLE Y AKINLIGI· 
MIZ 

Franaa ile aramızdaki yakın
lığı bitmek üzere olan tek me· 
selenin yeni prensiglerinde ta· 
mımen mutabık ka1dıpımız Ha
tay meselesinin hallinden sonra 
hiç bir kuvvet bozamayacaktır. 
IKi memleket ve milletin men
faatlerini o kadar mlitterek 
görüyoruz. 

Aziz arkadaşlar, 

KAHRAMAN TÜRK MiLLE
TiNiN V ARLIGI 

Sevgili arkadaılarım, 
Yurdu içinde masumane çalı· 

fan ve hakları için mecbur olur
sa son bir kOtle gibi ıablanma
ğa hazır olan bftyilk Tllrk mil
letinin mUmeasillerisiniz. Temsil 
etmekle iftihar ettiğimiz büyilk 
millet insanlık ailesinin aıil ve 

kudretli bir mesnedidir. Kahra
man milletim:zin varlığı intan · 

lık için 15lçlilmez bir kıymet ve 
bulunmaz bir nimettir. Bu var
lık milletlerin farksız olarak bir
birleriyle inıanc• geçinmeleri 
için tesiri ihmal kabul etmez bir 
teminattır. 

PARTiMiZiN AZIZ ANDI 
Arkadaılanm, 

S - Leminin : ( Son aşknı 
cana). 

6 - Taksim. 
7 - Halk türküsü : ( YOrü 

dilber yürü ). 
8 - Halk türküsil: (Demirci

ier demir ... ) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik(Riyaseticum-

bur bandosu-Şef: Ihsan Künçer) 
1 - G. Gesesse • Marı 
2 - Poppy - Endülüs valsi 
3 - Flotow • "Martba,, O-

peretinin uvertürü 
4 - Ch. Sılver - "La belle 

au bois dormaat 11 operetinden 
I "leleksyon. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Neıeli pllklar) 

Pi. 
19.00 KonuımA. 

• 

. istediler. Tuna üzerindeki Rus 
lrıtalarının kendisini de tehdit 
etmesi itibariyle Avusturya il
tihaka miitemayildi. 

arzularında ne derece kanunsuz 
olduğunu biliyordu, Garp Av· 

Milletler arası vaziyetinin bu· 
günkü buhranında memleketin 
müdafaa vasıtaları başlıca göz 
öoilnde tuttuğumuz bir mesele 
olduiunu söylersem bunu tabii 
bulursunuz. Cumhuriyet hllkü
meti temiz idealleri · meriyette 
ve itibarda tutabilmek için 
Tllrkiyenin mOdafaa kuvvetinin 
yllkaek bir derecede bulunma11-
nın hakiki mahiyetini mildriktir. 

Türkiye şuurlu ve kuvvetli 
varlığiyle yalnız kendini koru 
makla kalmıyor,! insanlık ailesi
ne ve sulh mefkuresine ciddi 
bir hizmet ettiğir.e de kani bu· 
luouyor. 

Sade vatandaşlıkta en büyllk 

şerefi duyan Cumhuriyetçiler 

olarak milletimizin hizmetlerini 

iyi ifa etmek aıkı bütün var· 
lığımıza hakimdir. Partimizin 

19.15 Tilrk müziği (fasıl heyeti) 
20.00 Mem\eket saat ayan, 

Prusya ve Almanya tarafın· 
dan yardım görmedikçe, Avus
turya harekete geçmiyordu. Kon· 
federasyona müracaat ederek 
11\ilttefiki buluoan orduların 
Yardımım temin için zorladı. 
Fakat Alman devletlerin impa
ratorun farktaki menfaatları 
için asker göndermeğe az mü 
temayildir. Eğer Prusya tarafın• 
dan teıcil olunurlarsa reddede-
cclderdi. Avrupada olduğu gi
bi, Almanyada da netice Pıus· 
Yanın hareketine dayanıyor ve 
kıratın kararına b3ğh bulunu
Yordu. 

Prusya, Rusya ile mi yoksa 
garp devletlerile mi birleıecek
ti ? Berliode uzun mftddet mü· 
nakaıa edilen mesele bu idi. 

Efkirı umumiye garp devlet
lerine mfltemayildi. Rusyanın, 
Alman dahili işlerine nüfuz et
tnesinden korkuyorlardı. Çarın 
1839 da oynadığı rolü unutmut 
Veya affetmiş değildir. Tarcih, 
lngiltere ile Rusya, hürriyetle 
deıpotizm, medeniyetle barbar
lik ansında olacaktı. Avustur· 
Ya ile ittifakı devam ettirmek 
iıtiyenler de garp devletlerini 
iltizam ediyordu. Ordu ve Sa· 
ray istisna edilirse Rus dostu 
olan pelr az kimse vardı. Kreuz 
Zeytung partisi, Caoıarilla sa· 
rayı, muhafız alayına kumanda 
eden prensler ve asiller Avru
payı ibtililden kurtarmış olan 
bOyllk imparatorla sıkı bir itti-
faktan başka bir şey istemiyor· 
lar, "Kılıçlarımızı açıktan açığa 
Rusyayı mftdafaa için çekelim 

11 

''Bu surctledir ki Avusturya
yı kendimize celbedebiJir. Üç 

rupasının fikirlerini bilmemez
lik edemezdi ve lngiltereyle be

raber olmayı hakikaten arzu 
ederdi. 

Kendisine tavsiyeleriyle reh
berlik )den kimseler ~ diğer ta
rafı tutuyorlardı. Bunsen İngil-

tere, Gerlach:Rusya tarafından 
dı. Nazırlar meclisi de ikiye 
bölünmllıtn. Karala nufuz etmek 
için biç bir fıraat kaçırılmıyor
du. Çar ve' Napolyon, saraya, 
hususi murahhaslar göndermiş
lerdi. 

Blltlln temeunilerimize rağ 
men insanlık yeni bir hoğazlaı· 
ma arifesine uğrarsa Türk mil· 
leti bu mücadelede kendine 
dnıen medeniyet ve insaniyet 
vazifesini kahramanca hiç te· 
reddllt etmeden ve biç bir 
dehşetten Brkmeden hakkiyle 
ve tamamiyle yapacaktır. Türk 
milleti yükıek ideali ve hayati 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenebaneıini ·cumhuriyet mahallesinde aYUkat 

B. lbaanın eYİne naldetmiftir. 

ve 

lıadalanm her rtl• saat yediden sekize kadar •• 
lfledea ıoar saat ilçtea altıya kadar kabul eder· 1.trar, 

kan, balgam, maddei gaita Ye her tirli talalilltı lera 
eder. Veremlilerde fennin en aon teda•iıi olan Pino ... 
torakli ile hastalan tedavi eder. (971) 

d 8$ 

azfz andı vazife icabını en Hil 
bir borç tanımaktır. 

ilin 
Aydın 

Muhasebe 
den: 

Defterdarlığı 
Müdürlüğün-

2257 sayılı m1ldeni ufaklık 

para kanununun sekizinci mad· 
desi h11kmiine tevfikan 30/ l 1 / 
938 tarihinden itibaren mevkii 

tedavillden kaldırılmıı olan Es 
ki Bronz 10 ve nikel 25 kuruş-
luldarın balen halk arasında te
davül etmekte olduğu anlaşıl 
mııtır. 

Tedavülü men edilmiş bulu· 
nan bu paraların mübadele va~ 
sıtası olarak kullanıldığı tebey
yün ettiği takdirde ayni kaou · 
nun dokuıancu maddesi maci· 
bince alakadarlar hak~ında ka
ı uni takibat yapılacağı ilin 
olunur. 1377 

Aydın Defterdarhğından • • 
Cilt Varak Tarh N Mükelle Mahallesi Sanatı Kazanç Buhran Ceza Yekun 

fin adı L. K. L. K Li K. L K. 
10 31 1 Nalbant o. Germencik Fabri· 196 30 196 30 

Hulusi Gil katör .. 
12 13 - 17 22 FıtnatTuna Kozdibi Terzi 111 60 22 32 4 18 138 10 

12 18 - 22 44 Giritli Zebra Orta Terzi 45 00 9 00 162 55 62 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği. 
1 - Mahur peşrevi. 
2 - Şeref incilinin Mahur 

farkı ( Alamam doğrusu ). 

3 - Dedenin mahur ıarkı : 
( Sana liyıkmı ). 

4 - Klarnet taksimi 

5 - Kürdili Hicazkar mahur 
şarkı ( Aıkınla dolan sineme ) 

6 - Kürdilt Hicazkir saz se
maisi. 

7 - Artakioin Eviç ıarkı : 
( Aşkınla harap olduğumu ). 

8 - Yesari A9ımın Eviç ıar
kı : ( Benim öksüz benliğimde ) 

9 - Halk türküsü : ( Eli 
g6zlerioe kurban.. ) 

10 - Sarı kurdela. 
21.00 Haftahk posta kutuıu. 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

biya - nukut ve ziraat borsası 

( fiyat). 
21 25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük Orkestra 

- Şef : Necip Aşkrn ). 
22.30 Müzik (Melodiler - Pi. ) 
23.00 Son ajans haberleri ve 

yarınki proğram. 
23 15 24 Muzik ( cazbant ) PJ. 

MÜLAHAZAT 

934 yılı muamelahoa ait defter 
ve vesaik ibraz edilmemesinden 
takdiren 

934 - 9'i8 

934 - 938 

Yukarıda isim ve ıanatlan yazılı mahalli ikametleri meçhul bulunmuı doliyısiyle Hukuk usuln muhakemeleri kanununun 141, 
142 nei maddelerine tevfikan tebliğat makamına kaiııı olmak üzore keyfiyet ilin olunur. 2376 
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AYDIN 

Gramofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın 

bildirir bu fırsattan 
siye ederim. 

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav-

Mehmet Gürer 
• 

DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Beaımeviınizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııtır 

Tanui 5 KuTUftur 

. 
Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veıikalan iyi teclit edilmif olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BaıımeYi 

• ~ 

4~ 

H A L K E v ı 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

•••1•n• rint Saat Doktor arkadatımıııa atlı 

Pazartesi J-4 Operatör Medeni Boyer ... 4-S Doktor Fuat Bayraktar 
(Ctlt haatahkları mutaba11111) 

Çarıamba 2-J Operatör Nuri Erkan 

" J - 4 Doktor Şevket G6ıaçan 
<G~ı haatahkları mutaha11111) 

P•rt•aabe 4-J Doktor Muhıia 
(I~ baatahkları mutahau111) 

.. 5-' Doktor ŞoYket Kırbaı 
<lataal baıtahklar mutalıa11111) 

Cuma ' - s Doktor MOnif Erman 
(Kadıa haatalıkları mutah&HSIJ) 

C•martHI 2-5 Doktor Naflı Y aır•• 
.. 3 - 4 Doktor Halil Gaıayclıa 

aawwwwwwe~w••~ 

• Süleyman Gezer-Osman Sezginer tt 
• • i Gazete Kitap Evi 1 
• • = Bu Hafta Çıkan Kitaplar : 
(1 Kitabın adı · Yazan Fiyatı ı 

• İnsanlar Alemi Faik Sabri 150 • 
41 Hayvanlar alemi Faik Sabri 130 i 
: Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 130 
41 Prati~ fngiliıce Enver Kalaklı 125 
41 Atatilrk M. Turhan Tan 50 
• Beyaz kitap Halük Cemil So .. e Atatnrk iki cephesi Burhan Cabit 50 a 
• Kaynak A. Candemir SO • 
• Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaş SO • 
C Define adası Muzaffer Nayır 50 1 
41 Yalnız dönüyorum Şükufe Nihal 50 

En büyllk kaybımız 75 
Doktor Moronun adası Hamdi Varoğlu 50 

e Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer· Osman Sezginer 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taab- • 

41 hü• lü g8nderilir. l 
a•••••••••••••••••• .... •••• 

Çine Vakıflar Müdürlüğünden : 

d Cinsi 
No. 

20 Tarla 

23 " 
24 " 
25 " 
27 " 
29 il 

30 " 
31 " 
32 " 
35 " 
38 11 Dö. 
40 " 
42 11 Dö. 
45 il 

46 
66 " 
67 il 

68 " 
69 " 

Mıkdarı 
Me. Mu. 

65947 
7989 

24130 
33444 
18966 
30488 
26230 
55250 
35295 
41625 

18 
27412 

10 
9450 

10710 
49652 
20047 
75570 
25731 

Mevki veya 
Köyü meşhur semti 

Araphisar Büyük kara ağaç 
,, Hasan ağa korusu 
" İç kanlı göl 
11 Dıı kanlı göl 
11 iğdeli 
,, Kızıl yer 
,, Küçük kara piyan 
11 Koca kara piyan 
,, Doğ ancılık 

,, Küçük kara ağaçlı 
Kabataş Eğri azmak 

il Çagnrlü göl 
Kargı Kemelik 
Umurköy Kızılcık altı 

il 

Kuru köy 
il 

" 

.. " 
Göl başı 
Ak göz azmağı 
Paıalak 
Söj'ütlü azmak 

Muhammen 
bedeli 
Lira K. 
1000 
150 
600 
800 
300 
400 
600 

1200 
600 
700 
300 
600 
100 
100 
100 
800 
400 

1600 
800 

Çine vakıflar idaresi akaratından yukarıda yazılı gayri menkul· 

ler 19/6/939 pazartesi aünO saat 10 da Çine hilkümet konağın· 
daki vakıflar idaresinde ihaleleri yapılmak Uzere açık arttırma 

ıuretile ve peıin para ile aatııa çıkarılmıılardır. Muvakkat temi
nat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. Fazla iıAhat aloıak 

istiyenlcrin Aydın ve Çine vakıflar idarelerine müracaatları ilin 
olunur. · 31- 4- 9- 13 (1375) 


