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Büyük taarruzu~ 
ikinci günü · 

27 Ağustos 1922 düşmanın 
birinci ve ikince hatları zabt, 
Afyon istirdat ve düşman 
kuvvetleri birinci ve ikinci 
ordu cephelerinden ricate 
mecbur edilmiştir. 

Tarihin eşsiz başbuğu, tür
kün dahi atasının emrinde, 
taarruzun ilk günü harikalar 
yaratan kahraman Türk ordu
su, ikinei gunu düşmanın 

birinci ve ikinci müdafaa hat
)arını zaptetmiş, onu üç gün 
sonra Dumlupınarda tamamen 
imha etmek üzere şimale çe
kilmeğe mecbur etmişti. 

Büyük taarruzun ikinci gü
nüne ait malümat geçen sene 
çıkan Ulus gazete§inden hulfı
satan alıyorum. 

Bugün birinci ordu ihtiya
tıodaki fırkalardan 3 ve 12 
inci fırkaları da taarruza iş

tirak ettirdi. 

Bugünkü taarruz da okadar 
ani ve şiddetli oldu ki düş 

man neye uğradığı bilemedi. 
Öğleye kadar bütün düşman 
mevzileri düştii. 
Düşmanm elinde yalnız Çe

kiltepe kalmıştı. Fa kat 57inci 
fırkanın büyük bir inad ve 
imaola yaptığı müteaddit 
hücumlar karşısmda saat 14 
de bu tepe de alındı. Çekil
tepenin bir kaç saat geç alın 

ması, Fırka kumandanı mira
lay Reşat beyin askerlik hay
siyetine ve onuruna dokundu. 
Candan bağlı bulunduğu ulu 
başbuğun tayin ettiği müddet 

içinde bu tepeyi de geçire
mediği oden büyü k bir yeis 

ve teessür buhranına düştü 
1 

ve . can verdi. 1 

Jstidraden kaydetmek isterim 1 

ki, oanda o fırkada ve o tepede 1 

bulunuyordum. Reşad (Bey) j 
yaverinin kolları arasında son 1 

nefesini verirken 57 nci fır-

kamn kahraman alaylarıda 

çekil tepeyi zabtetmiş bulu
noyorlardı. 

Başkumandaoma bağlılığın 
ve vazife hissinin Türk ordu
sunda her şeyin nekadar üstün-

de olduğunu gösteren bu ta
rihi hadisenin kahramanı o
lan Reşad (Bey) Çekil tepenin 
döşdöğünQ görmeden ve zafe-

Partimizin mühim bir kararı 

Mükafaflı piyes ve memleket 
hikayesi müsabakası açılıyor 

-
Genç muharrirlerimiz bu güzel fırsattan 

istifade etmelidirler 

Dahiliye vekili ve Parti 
genel sekreteri 

B. ŞÜKRÜ KAÜA 

Bir haftada 
yakalanan kaçak eşya 

Ankara 26 Bir hafta 
zarfınd" gümrük muh~faza 

teşkilatı tarafından 85 kaçak
çı , 1127 kilo İnhisar kaçağı, 
544 gram uyuşturucu madde, 

7 Altın lira, 570 türk lirası . 
10 kaçakçı hayvanı yakalan-
mıştır, a.a. 

- ·•- -
Radikal Sosyalist 
partisi Daladigeye 
itimad reyi verdi 

Paris 26 - Radikal sosya

list part isinin parlamento ğrubu 

saat 10,45 de taplanmış ve 1 

başveki l Daladiyenin 40 saat- 1 

lık hafta çalışmanın değişti 

rilmiyeceğini bildiren izahatını 

dinliyerek itimad reyi ver-

miştir. 

Paris 26 - Dün öğle üzeri 

sükunetle geçen vaziyet dün 

akşam d.,ha ziyade t ezahür 

etmiştir. Dün öğleden evvl 

Daladiyenın 40 saatlik hafta 

kanununun değiştirilmiyeceği 

hakkındaki sözü evvelki nut
kunu tehanlau başka bir 

Partiıµizin, milli kültür ba
kımından çok mühim bir ted
bir olarak, ressamlanmız için 
geziler tertip ettiği ve böyle
likle sanatkarlarımızın yurdu 
ve halkı yakından tetkik ede· 
rek güzel ve milli eserler 
meydana getirmelerini temin 
ettiği malumdur. 

Bugün ayni tedbirin sah -
ne ve milli edebiyat bakı
mından iki taraflı bir yeni 
tezahürüne daha şahit oluyo
ruz : Partimiz; halkevleri sah
neleri için yetişkin muharrir
lerimiz arasında bir piyes mü
sabakası, yine yetişkin mu
harrirlerimiz arasında büyük 
memleket hikayeleri ve halk 
evlerine mensup genç muhar-

-Devamı 2inci sayfada -

Filistinde yeni 
hadiseler 

Yafada grev ilan edildi 
grevciler İngiliz banka

sına ateş verdiler 
Yafa 26 - Busabah çıkan 

bir hadise üzerine umumi 
grev ilan edilmiştir. Gravciler 

mgiliz Filistin bankası şube
sine ateş vermişlerdir. Hadise 

mahalline yetişen asker ban
ka binasının ön tC\rafı yanmış 

olduğu halde söndürmüşlerdir. 

Banka direktörünün otomobili

ne hücum edilmiş ve otamobil 
parçalanmıştı. Bankalar ka-

palıdır . Sokalarda askeri dev
r iyeler gezmektedir. 

Yafa 26 - Bu sabah Ya
fada bir bomba atılmış 30 kişi 
ölmüş ve 60 kişi yaralanmış-

tır . a.a. 

Tokyoda feci bir 
Kaza oldu 

Tokyo 26 - Tokyonun ce
nubunda kain bir fabrikada 
bir kaza olmuştur. Patlıyan 
benzin deposundan yaralanan 
lar alaıkları yaralar!n tesirile 
ölmüşlerdir. ölenlerin mikdarı 

r ıey de:Hjir. ,. kırk be~~ bılığ olmaktadır. ( 
1 

Denizli ili 
Hava Kurumu da 
Aydına bağlandı 

Memnuniyetle öğrendiğimi
ze göre Türk Ha va Kurumu 
genel merkezi, Denizli hava 
kurumu işlerini de Aydına 
bağbyarak direktör Ahmet 
Emin Arkayni Aydın ve De
nizli bava kurumları direktör
lüğüne tayin etmiştir. 
Şimdiye kadar hava kurumu 

işlerinde gilsterdiği kıymetli 
ve muvaffakiyetli başarıları
nın daha verimli olmasını di
ler, kendisini kutlularız. 

-~ 

Dün akşamki 
fırtına 

Sarayköy civarına şid
detli yağmurlar şimen
düfer hathnı bozmuştur 

Dün akşam saat 19 adoğru 
şehrimizde çok kvvetli bir 
fırbna başlamış ve her tarah 
müdhiş bir toz yağmuru kap
lamıştır. 

Şidbetli bir yağmurun haber
cisi olan karabulutlar gök yü
zünü eyice karartmıştır. Fır

tınanın şiddeti iki saat ka
dar devam ettikten sonra sü
kfın bulmuştur. 

Son dakikada haber aldığı
aldığımıza göre Denizli ve Sa
rayköy cihetine şiddetli yağ· 
morlar yağmış ve husule gelen 
sellerden Şamh ile Sarayköy 
arasındaki şimeıı difer yolu 
bozulmuştur. 

Bu sebeple Af yon - İzmir 
postasını yapan tren, yolun 
tamirine kadar Şamlı istas
yonunda beklemeğe mecbur 
kalmıştır. Devlet demiryolları 
idaresi seJlerin tahrip ettiği 
kısma ameleler göndermiştir. 

Alakadarlar Afyon - İzmir 
treninin üç dört saat tehirle 
şehrimire geleceğini söylemiş
lerdir. 

. ~ . ·- ,, .~. •.:' .... ":·~ ... . 

Avukat Cemal Müreni 
kaybettik 

Avukat Cemal Müren dün 
sabah saat 6 da tedavi edil. 
mckte bulunduğu memleket 
hastanesinde gözlerini hayata 
ebediyen kapadı. Cemal Mü
renio bu ani ölümü bütiio ta-
nıyanları üz.erinde ~büyük hu 
tesir yapb. · 

Cenazesi Baro tarafından 
( n.v-... ~-- -Wut. • 
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Kaycülük Konuşmaları 

Köylü ve işlediği suçlar ve 
bunların sebepleri 

Büvük taarruzun Partimizin mühim 

Sayın adliye bakanımız kamu
tayda büdçe müzakareleri sı
rasında: "Suçların azalması için 
memlc.kette propaganda yapıl
malı" diye buyurmuştular. 
Gerçektir ki, yurrta işlenen 
suçların hemen çoğu, kanun 
hükümlerini bilmezlikten ve 
kızgınlıklardan doğmaktadır. 
Eğer, işlenen suçun cezası 

bilinse,~denebilir ki yurtdaşlar 
heyecan "e asabiyetle işledik
leri fiillerin ağır cezayı istil
zam eden suçları teşkil ettik
lerini bilince teenni ve teyak
kuzla, ve itidali demle hare
keti menfaatlerine daha uy
gun bulur ve işi azıtmaktan 
kendilerini alıkorlar. Nasıl ki, 
her ferd hangi bir suç işlediği 
zaman hemen meşhud suç 
kanununa dayanılarak işlediği 
suçunun eezaıını nihayet 24 
saat zarfında yiyeceğini bildi
ği ve anladığındanberi yurtta 
teenoile hareket etme itiyadı 
yer etmişse, işlenilen suçların 
cezalan bihakkın öğrenilirse 
varılacak netice ayni olacak
tır 

Yurddaşlarımızın, içlerinde 
münevver saydıklarımız bile 
en basit hukuki bilgilerden 
mahrum oldukları inkar kabul 
etmPZ ve affolunmaz bir key
fiyettir. Okuruz : Finlandiya
da . . . , da her münevverin 
kütüpanesioi önce kanunlar 
süsler. Her yurtdaş oralarda, 
hukuki ve cezai bilgilerle mü
cehhez olduğu halde yürür
lükte olan kanunların kütüpa
nelerde bulunduruluıu şüphe
sizdir ki, yalnız kütüpaneyi 
süslemek için değildir. iyi va-
tandaş olmak, vatandaşlık 
hukukundan faydalenmak, 
memleket kanunlarını iyi bil
meğe bağlıdır. 

Bugln en mtinevverlerimizin 
bile kütilpanesini ın.liyen ki
taplar nihayet roman veya 
ktitllpane sahibinin pisikoloji
ıiı>i okşayan eserlerdir. Hal
buki. her birerimizin evinde, 
yardda ytirilrlllkte olan kanun
larımızın analan bulunmahdır. 

Bazdarı " Kanualanmızm 
ibareleri bizin anlayqımıza en
geldir" diyerek anlayıflı hll
kBmleri ihtiva ettiklerini bile 
mklr ederek zuhule dilferler. 
Fakat iş böyle olmaktan uzak
br. Melli en çok elde dola-
f8D ve hayatımıza giren, ha
yatımızı idare eden medeni 
kanuoumunzu açıp okuyalım. 
okudulanmız içinde anlamadı
ğımız mefhumlar miisteana -

1 

., 

ikinci günü bir kararı 

Yazan : KÖYCÜ 

keyfiyet söylendiğinden uzak 
bir darumdadır. Nihayet bu 
mefhumlar da taransa 3-500ü 
geçmez. Fakat unutulmama
lıdır ki, her münevver umumi 
kültür sahibi sayılabilmek için 
biraz da luğat dağarcığına, 

bu 3 - 500 hukuki kelimeyi 
atmak mecburiyetindedir. 

Yapılan itirazları haklı gö
remeyiz. Ceza ve caza muha
kemeleri kanuuumuz açılıp 
okunsun, garülecektırki bun
lardaki hukuk mefhumları 

(Ba~tarafı linci sahifede) 

rin dadını tatmadan gözlerini 
hayata kapamış bulunuyordu. 
Bu hadise dahi Başkumanda
nınm emri altındaki ordunun, 
Mehmedçiğinden en yüksek 
rütbeli zabitine kadar, nasıl 

bir ruh, nasıl bir imanla harp · 
ettiğini gösteren ve yaratılan 

harikaların sebebin belirten 
bir misaldir. 

Bu gün zafer ve muvaffaki
yetler biribirioi takibetti. Bi
rinci ordunun sağ yanını teş

kil eden sekizinci fır kr akşam 
üs' ü Afyona girdi. 
Düşman içine giren süvari 

kol ordumuz Ayvalı, Beşkimse, 
daha azdır. Akçeşehir, küçük göl mınta-

Ve nihayet ıuda zikre şa- sma dalmış, garba sarkmak 
yandırki, biraz olsun hukuk isteyen düıman kuvvetlerini 

kültürü sahibi olmak için ya- olduğu yerde saplamaıı 
zılmış basit eserler, kanunla- ve demiryolunuda keserek lz-
rımızı anlamak için önceden mirle muvasalası kalmiyan 
okunulur ve bu noksan da düşmanı şaşkına çevirmişti. 
telyfi olunabilinir. Cenubdaki süvari fırkamız· 

Bugün eldeki istatistiğe da dilşmanın bir nakliye ko-
göre, ülkemizin 44139 köyli 1 b d · l t ı 
ve bu köylerde yaşıyan 

unu asmış emıryo a ve e -
graf tellerini kesmiş ve düş-

t 4,000,000 yurtdaşımızı var. manın süvari fırkasını da ol-
Bu ne demektir ? 

Bu rakamlar ceza istatidik-
duğu yerde tesbit etmişti. 

Birinci ordunun son yanını 
lerimizle kıyaslanırsa çıkacak teşkil eden Altıncı fırkada 
netice şu olacaktır: toklu sivrisine ve banaz mın-

- DeYamı Yar • ============-=- takasına hücum ederek Uşak 
İslamköy mıntakasındaki düş-Birleşik Amerika 

hükumeti ile 
Meksika arasında 
arazi meselesi , 

Vaşington 26 - Hariciye 
nezareti Amerika birleşik dev
letlerinin 24 Ağustos tarihinde 
Meksika hükümetine Ameri-
kaya ait sürülen arazının 

iadesi hakkında veridiği nota
nın metnini Neşretmiştir. 

a.a. 

lngilterenin iaşe 
ihtiyacı 

Paris 26 [Radyo] - lnpil
terenin iaşe ihtiyacını gösteren 
resmi rakamların lngilterede 
neıredilmesi burada bilyilk 
bir intiba uyandırmır. ingilte
re un ve buğday ihtiyacının 

yllzde altmıt yediıini, et ihti
yacının yüzde ellisini, teker 
ihtiyacının yüzde yetmiş do
kuzunu, yağ ihtiyacının yilzde 
doksan üçllnll, peynir ihtiya
cının ylizde yetmiş dokuzunu 
ve peynir ibtyacının yiizde 
yetmif yedisini hariçten temin 
etmektedir. 

lııgiJtere hükümeti ordusu 
için lizım olan hayvan yemle
lerini de hariçten getirtmek 
mecburiyetindedir. Eğer Rus
ya Fransaya yardım edemez
se mlittefiki lngiltere de felce 
uğramıı bir vaziyete bulana
cakır. 

nın ikinci fırkasını kıpranmaz 
bir hale getirmişti. · 

Taarruzun ilk günü birinci 
ordu cephesinde kazanılan 
muvaffakiyet üzerine bugün 
ikinci ordu kıtalarıda taarruza 
geçti. 
Düşmf nın üstüne kuvvetle 

tuttuğu ve bilyük hazırlıklarla 
tahkim ettiği kazan uçuran 
müstahkem mevkiini çetin 
muharebeler vererek ve hari
kalar yaratarak zaptetti. 

Albn" ı kolordumaz da mu
vaffakiyetli taarruzlar yapa
rak Dede ıivriaini ve Kozlıca
yı ele geçirdi. 

ikinci ordumuzun bu muvaf
fakiyeti karşı11nda dilşmaa 
fazla mukavemet g&termi• 
yerek garba ve garbi ıimaliye 
doğru çekilmeğe başladı. 

41 inci fırkamızda Seyidga
zi, Eskitebir ve Kocaeli mm
takalannda dilfmanı teabit 
etti, 

ikinci günün lııılisası : 
Düıman geri çekilmeie 

mecbur edilmit batlan sustu
rulmuf, Afyonun istirdadile 
birinci ve ikinci mlldafaa hat
ları kınlmış, geriıile muvasa
lası kesilmit ve dilşman timale 
ablarak esas vazıfe batarıl
mıştır: Bu gilnk6 muharebe
lerde her birisi vazifelerirıi 
tamamen yapan kahraman 8, 
rirler arasında da memleket 
küçük aikiyclcri müsabaka11 

- Baş~arah 1 inci Sayfada

açmışbr. 

Bu müsabakalarda kazanan 
eserlere maddi mükafatlarda 
verilecektir. Partimiz bu ted
birile güzeli ve milliyi gaye 
tutan ve bu maksadında mu
vaffak olan mesaiyi, değer

lendirmek ve devam ettirmek 
gibi, kültür hayatımızın en 
büyük davası olan bu mesele
yi de hal yolunda kıymetli 

bir çığır açmış bulunmakta
dır. Bütün memleket müneY
verlerinin şükranını kazanacak 
olan bu güzel teşebbüsü kay
detmekl beraber halkevle
rine mensup genç muharrir
leri alikadrr eden şartları 
da aşağıya yazıyoruz. 

1 - Hikiyeler, muharririn 
yaşadığ muhitini {Vilayet da
hilindeki şehir ve köyler) ta
biat, insan, ahlik, ideal, ili
canapbk, aile kıymeti, yurdse
verlik, sevda hisleri, evlenme 
tarzları, iş, idet, tarih, kah
ramanlık ve inana karekter 
ve hülisa bütün hususiyetleri
ni aksettirmelidir . 

2 - Bu karekter ve husu
siyetler bizzat iyi tetkik ve 
tahlil edilmif mahalli şartlara 
ve realiteye nygun olmalıdır. 

3 - Hikiyelerde aranacak 
esas ana hattır. 

4 - Hikayeler en çok nor
mal daktilo makinesi sayfasile 
15 sayfa olalacaktır. 

5 - Hikayeler 1 Şubat 939 
tarihine kadar her zatın men
sup olduğu halkevi başkanlığı 
vasıtasile C. H. P. Genel sek
reterliğine gönderilcektir. 

6 - Hikiyeler parti genel 
sekreterliğince teıkil edilecek 
Hasan Ali Y&celi, Falih Rıfkı 
Atay, H. Vedat Firatlı, Hil
aeyin Rahmi Gürpınar, Ahmet 
Kadri Tecer, Mustafa Nihat 
Ôz6o den mürekkep jüri he-
yeti tarafından tetkik edilecek 
ve onuncuya kadar muvaffak 
olan hikiye sahibine 100 er 
lira milkifat verilecsktir. Bu 
jllri ıırf bu mllsabaka içindir. 

7 - Mükifat kazanan ve 
juri heeyetinin beğeneceli 
diğer eserler, uhiplerinin imza .. 
aile Uluı •e Olktide tefrika 
edilecek ve bilihare partice 
kitap halinde bubnlacakbr. 

8 - g&nderilecek hikiye
ler hiç bir yerde nefJ'edilme
miş olması şarttır. 

12, s, 11, 23, ıs, 3, 14, 57 inci 
hrkal ınmız geceyi sırasil Af
yon, Erikmentepe, Kocagllneyi, 
K6prtUer, Akviran, Balmah
mud, Bolca ve Sinanpaıacla, 
6 ıncı kolordu ile 61 inci fır
kamızda Kazlıg61 11rtlaruada 
geçirmişlerdir. 

O. Becerik 
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Sovyetler - Japonya anlaşmazlığı 
ve Almanya 

Bir harbe çevrilmesinin ö
nüne şimdilik geçilmiş olan 
Rus-Japon anlaşmazlığını teh
likeli safhasında; umumun ala
kası Almanyanın oynayacağı 
rolün üzerinde toplanw t· 

Berlin, uzak Şarkta male 
doğru yürünmesi için 'nüfuzu
nu kullanırken, Çekoslovakya 
llıeselesinde sesini yükseltti. 
liiç şüphesiz ki Alman diplo
tnasisinin tasavvurlarını bilmek 
güçtür. Faket, bugünkü günde 
iki büyük devletin bir cihan 
harbina çevrilmesi ihtimali 
çok kuvvetli olan bir harbe 
tutuşmalarında Almaoyanın 
hiç menfaab yoktur. Nasyonal 
Sosyalist rejiminin müdafaa 
kuvetiyle ekonomisi uzun müd 
det devam edecek olon bir 
cihan harbına henüz dayana
bilecek bir kudrette değildir. 
Alma oyanın, belki tecrid edil
llıiş bir düşmana karşı kati 
neticeyi almak gibi bir şansı 
olabilir. Fakat japonların is
tila harbı yanında bir de bir 
Rus - Japon harbı patlıyacak 
olursa o zaman, bütün büyük 

' 
devletlerin iştirakile büyük 
Okyanusta yapalacek olan bir 
harpte kati netice ahnacaktır. 
Bu itibarla, bu büyüklükte bir 
anlaşmazlığı mümkü mertebe 
uzak bir zamana atmak, Al
tnanyanın menfaataları icabın· 
dandır. 
Fakat, bu düşüncesini tatbik 

etttıek yalmz Almanyanın 

elinde olan bir mesele değil
dir. Paktı arkasında faaliyette 
bulunan nasyonal sosyalist 
diplomasisi Japonya ile muva-
2.İ yürümiye başladığı günler
denberi, Tokyoaun elinde, 
Almanyanın uzak kalmıyacağı 
anlaşmazlıklar çıkarmak im
kanları vardır. Zaten 1936 
sonbaharında hazırlanan, Japon 
anlaşmasına gerek dış baken
hğının gerekse saliyiyetli as
keri erkanının itiraz etmiş 
elmaları, hep bu mülahazadan 
İleri gelmiştir. Nitekim, anlaş
llıayı, o zamanki dış bakanı 
Noyrat değil, Ribentrop imza
lamıştır. 

Ribentropun japon elçisile 
Yaptığı görüşmeye dair Tok
Yoda çıkan haberler, alman 
dıt bakanlığına çok sıkıntılı 
&aatler yaşattı. "Asabi,, alman 
dış bakanının, Çangkufen an
laşmazlığının her safhasında 
Almanyadan göreceği yardım 
hususunda Japon elçisile mu
tabık kalmış olduğunu haber 
\'erdi. Böyle bir tefsirin muh
temel akislerini gözönünde 
tutan Berlin, büyük bir asa-

Noye Zurher Zaytungdan 
biyet içinde idi. Bundan do
layı, alman diplomasisi, Al
manyanın Japonyaya takrik 
edici haraketlere katiye teşvik 
etmediğine dair İngiltereyi 
ikna etmiye çalışmıştır. Al
man diplomasioinin itidal tav
siye eder mahiyyetteki hare
ketlerj, İngiliz matbuatında 
takdirle karşılanınca Berlin 
rahat bir nefes almıştır. -···-

Macar 
Kraliyet Naibi 

Amiral Hortinin Berlin 
seyahatı 

Berlin 26 - Macar krali
yet naibi amiral Hortinin 
seyahatının son günü Potes
dam da bir cevlana hasredil
miştir. Amiral Horti İkinci 
Frederikin mezarını ziyaret 
etmiş ve bir çelnk koymuştur. 
~ 

İspanya harbı 
Salamanka 26 - Umumi 

karargahın tebliği: 

Kastellon cepheainde kıta
larımızın vaziyetleri iyileşmiş-· 
tir. Ebre mıntakasında düşman 
mevzilerinden atılmıştır: 

-~-

Avukat Cemal Müreni 
kaybettik 
Baştaraf1 1 inci sahifede 

tertip edilen törenle kaldırıldı 
ve ebedi yerine götürüldü. 

Ulusal savaşta büyük hiz
met ve yararlık gösteren Ce
mal Müren istiklal madalya
sile taltif edilmişti. Aydının 
kurtuluşundan sonra Aydına 
gelerek o tarihten beri Avu
katlıkla iştigal etmekte idi. 

Partimizin merkez kaza, 
kızılay, Baro reisliklerinde bu
lunmuş ve çok kıymetli hiz
metleri görülmüştür. Çok 
müşfik bir aile reisi ve ba-

bası idi. 
Memleketin daha; kendisin· 

den hizmet beklediği bir za
manda aramızdan gitmesi cid-
den bir kayıptır. . 

Ovlu arkadaşımız Nedım 
Mür!nle yeğeni Mümtaz Tö
züne ve kederli ailesine tazi
yelerimizi sunar acı ve yasla
rını paylaşırız. 

Zayi Şahadetname 
yedi Eylül ilk okulundan 

bu sene aldığım şahadetna
memi zayi ettim yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

yedi Eyliil okulu be sene 
mezunlarından 254 No. 

Ertuğrul Ayaydın 

= 

Aydın daimi 
Encümeninden 

417 lira 51 kuruş keşif be
delli Yenipazar Mendres köp- ı 

rüsü tamiratı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 12191938 pazartesi 
günü saat on birde Aydın 

daimi encümeninde yapılacak
tır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü
dürlüğünde görülebilirt 

Muvakkat teminat 31 lira 
31 kuruştur. 

İsterlilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kalarile yukarda yazılı gün ve 
saatte Vilayet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 772 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Umurludan hacı Yahya za
de Ahmet Çayırlının T. evvel 
928 gün ve 21 sayılı senetle 
mutasarrıf . olduğu Çiftlik kö
yünün Taş kesik mevkiinde 
şarkan yol garben gedik oğlu 
Ahmet şimalen balıkçı oğlu 

Ahmet cenuben imam oğlu 
İsmail ile çevrili 50 dönüm 
tarlanın tapu kaydında mu
harrer hudutlarda tahavvülat 

olduğundan hali hazır hndut
ları yazılmak suretile senedi

nin tashihi istenmiş olduğun
dan gazete ileilan tarihinden 
itibaren 11 gün sonra tahki-
kat yapmak üzere mahalline 
memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı bak 
iddiasında bulunanlar varsa 
mahallinde bulunacak memu
ra veyahut 911 fiş numarasile 
müracaatları ilan olunur. 
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imtiyaz sahibi ve Umumi Neırlyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Ba•ıldıh ver ı 
C. H. P. Ba111mevi 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Çiftlikten Molla İbrahim 
oğlu İbrahim evlatları Halil 

ve Ali murisleri İbrahim na
mına müseccel Mart 323 gün 
Ye 42 ve 47 ve 48 sayılarda 
kayıtları çiftlik köyünün kara 

yer ovası Kanlıkuyu mevkiin-
de doğusu Necip paşa batısı 

Aliağa oğlu Mastafa poyrazı 

Köseoğlu Mehmed kıblesi Ne
cip paşa ile çevrili dokuz dö
nüm yine aynı mevkide doğu-
su Efendioğlu İbrahim batısı 
arnavutoğlu Mustafa kuzey\ 

sahibi senet güneyi küçük 
Mehmed tarlaları ile çevrili 
4 dönüm yine ayni mevkide 
şarkan sahibi senet garben 
Kansızoğlu Mustafa poyrazı 

Necip paşa tarlası kıblesi kan-
sızoğlu Mustafa ::e çevrili 6 
dönüm miktarındaki tarlaların 
hudutlarında balen tahavvül.it 
mevcut olması ve miktarıda 
kayda nazaran fazla bulun
ması itibarile hali hazırına 

göre tesbit edilmek suretile 
hudut ve miktarı tashih edi
leceğinden gazete ile ilan 
taribınden itibaren 11 inci gün 
sonra mahallinde memur ğön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
vaya her hangi bir aynı hak 
iddia edenler varsa mahallin
de bulunacak memura veya
hut o güne kadar 910 fiş 
numarasild idaremize müra-
caatları ilan oluur. [770) 

Aydın lnhisalar 
Başmüdürlüğünden 

Aydan istasyonundan idare 
ambarına nakledil !cek İnhi
sarlar maddeleri nakliyatının 
ihale müddeti 8191938 perşen
be gününe kadar uzatılmıştır. 
Taliplerin mezkur gün saat 
onda Aydın inhisarlar baş 
müdüriyetine müracaatları. 
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T. C. Ziraat Bankası Aydın 
Şubesinden 

24161938 Tarihinden evvel Bankamıza ihbarb ve ihbarsız 
olarak tevdiatta bulunan sayın müşterilerimizin tevdiatlarına 
11101938 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen nisbet dahi
faiz tatbik edileceği ilin olunur. 

Tasarruf Tevdiatı 
5000 Liraya kadar 

Vadesiz %2,5 
üç ay preavili %3 
Alt ay " %3,5 

Bir sene ve daha fazla 
vadeli ve prea vili % 4 
iki sene veya daha 

%4,5 fazla prea vili 
Ticari Tevdiat 
50000 Liraya kadar 

% 2 Vedesiz 
[767] 

Fazlası 

%2 
%2,5 
%3 

%3,5 

Fazlası 

%1,5 
25, 27, 30 2 
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• DOKTOR ~ 

• MÜNİF i. ERMAN 
NIENIL.EKET HASTANESi 

Dotum, Kadın haıtalıklan mütehuııı 
ve Operatörü 

Hutalannı her rün Par" karıııında Bay Haaan Kimi-

1 lin erinde kabul eder. 592 
Mua1ene ... tıeri : aabab 7 - 8 

Ôtleden aonra 3 den itibaren -. ....................... . 

• 

Alh ay vade ile 
SÜMER BANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenitle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsata kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 

105 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

li!llP'''lllll'"llP"''ll~lll1"'1QP'!'Qll'!~P~"q~"llll•''11Jll''ll(ll"'"ll"''1111111'1~1P"llll""lllll"''qlll!!'llP'"'l"P'~~ll':ıı!P''~~~ 
.r'!!'···~~·~~ ... .:.: .. ıedlı~db~ıllıı~~,"'~ıllıı~."'!ı.1ıı~dle.ı~~ .. ı~~~d~~"·:.-v1 
t!j Elengüllü ılıcalarına koşunuz f!j 
r~ =~ t!j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin t!] 
!•1 intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, [tJ 
[t] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+1 
l•l kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu r~l 
~·~ gibi cild hastalıklanna kartı çok faydalı çamuru '~i :!1 ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve ~:1 
r.1 komşu . illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile '·1 
[tl ıabit olan Elengüllü ılıcalanna kotunuz. ft] 
[+1 Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [~~ tJ temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz: (~; 
f+ı Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri f:~ 
f+i Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek f+~ 
[+l ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. [+J 
•• ""'.'.~''='"' ........... rı;.•ıı;.•rı;..ıv;ıııı~;qpı,:ıı...-ı;ıuı;ııı~ıı;ıı 694 ~·:ıııı;ııı~ ,.; ae; 11ı ... 1ı1rı.;;illfl,.illııiiilltıı;;;ıflı~ıt1llıilıilllıiMill~l .... illlııi;jıjlıiiiill tıiMilllliılilllııOiiıll 

C. H. P. 

(fji'························ t. OPERATÖR 

~ Dr. Nuri Erkan • • • • • • • 

Memleket haıtaae.li eaki operatCSrü 
Paris hp fakültesi hastanelerinden mezun 

Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılar ve haıtalar teda.i edilir 
MUAYENEHANE : Park kartııında yeni yaptırdıtı erinde 

Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec-

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 

130 

Memleket Hastanesi OperatlJra 
Hastalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdıiı evin üst kabnda 
kabul eder. 

""IWll~IWQllll9•ı••••, ...... ._.._. 
--(Acele Satılk Ev)-

1 Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
l5i"" Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Gönencin 
D' Maballei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
I> salon ve bir mutfak ve bir çamaıırbane ve su de
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 
P · salonu havi bir bab hane acele satıhkbr. Talip olan-

1 lann Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- 41 
atları ilin olunur. [684) '41 

..._ılıt.ıılııııtııımıııaı.aaaıaıaı•~••Mııı•e•a.t -

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


