
YIL: 2 28 Ağustos 1938 - PAZAR SAYI ı 330 

--=.:;;=================================;=============================================--=================-ı= 
Sa.vısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

--===============-================================================= -; 
BÜYÜK TAARRUZUN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 

28 Ağustos 922 günü düşman tam 
bir hezimete uğradı 

Ulu Başbuğun imha planı bugün tatbike başlandı 
Gazhgöl hattını tuttu. Üçün
cü kolordu da Kütahya üze
rinden çekilecek düşman kuv
vetlerinin gerilerine düşmek 
üzere Düğer, Altıntaş, Kütah
ya istkametinde . yürüyüşe 

geçti. 
Birinci orduya gelince; ikin

ci kolordu Araplı çiftliği isti
kametinden yürüyerek rastla
dığı bir düşman fırkasını harp 
ederek şimale sürdü. 23, 3üncü 

-Devam• 2 incl sayfad,. 

Ata türkün 
Zonguldağa ayak bas
tığı gün büyük mera

simle kutlulandı 
Zonguldak 27 - Atatürkün 

Zonguldağa ayak besbğının 

7 nci yıl dönümü münasebeti
le bütün şehir bayraklarla 
süslenmiş saat 13 de devair 
rüesası, binlerce halk ve işçi 
kütlesinin iştirakiie Cumhu
riyet meydanında bir toplantı 
yapılmıştır. İstiklal marşı ça
lındıktan sonra havzanın göz 

kamaştırıcı faaliyeti hakkında 
nutuklar söylenmiş ve Atatür
ke sevgilerle ebedi bağlılıkla
rı arzedilmiştir. 

Büyük taarruzun 
Yıldönümü münasebe
tile Kocatepede büyük 

merasim yapıldı 
Af yonkarahisar 27 - On 

alb yıl önce Kocatepede 
" ordular ilk hedefiniz Akds
nizdir ileri ,, kumandasını ve
rerek vatanını istiklale kavuş
turan Atatürkün kumanda et
tiği Kocatepeyi başta vali 
olduğu halde izciler ve bin
lerce halk tarafından ziyaret
le coşkun tezahüratta bulu-
nulmuş ve Atatürkün adı 
sevgi ve şükranla anılmıştır. 

T. Sökmen 

İki gündenberi devam eden 
ve her safhast parlak muvaf
fakiyetler kaydeden taarruzu
muz karşısmda düşman şaşkıo 
bir vaziyete düşmüştü. Aylar· 
danberi hazırlanan müstahkem 
m~vkilerinin şiddetli saldırma
larımız karşısında hiç bir ma
na ifade etmemesi, bilhassa 
kahraman süvari kolordusunun 
harika adedilecek bir cesaret
le düşman gerilerini vurarak, 
düşman kıtalarını kılıçtan ge
çirmeleri, karşı tarafın mane
viya t~nı sarsmış, ne yapacak
larını şaşırtmıştı. İki gündür 
devam eden ve neticesi mu
hakkak ı ölüm olan şiddetli 

muharebelerin düşmanı soktu
ğu feci vaziyetten kurtulmak 
için, düşman komutanları son 
gayret ve fedakarlıklarını 

sarfediyorlar, Fakat şahlanan 
ordumuzun savleti karşısmda 

nefes almağa bile vakıt bula
miyorlardı. 

Başvekilimizin Doğu Seyahatı 

Hatayda çok samimi 
tezahüratla karşılandı 

Antakya 26 l A. A. J -
Tayfur Sökmen dün sabah 

28 Aiustos 922 30 Ağus
to$ imha muharebesinin 
planın tatbikine başlanan 

tarihi bir gündür. 
Düşmanın tutunma ve mu· 

kavemet gösterme ihtimallerini 
d ikkate alan ordumuz daha 
dün geceden Resulbaba tepe
lerile Bakırcık - Toklu sivrisi 
üzerinde bazı tepeler aldı. 

27128 Gecesi ikinci ordu 
sağ yanı ile düşmanı sıkışb-

rarak şimale çekilmesjne mani 
olacak, birinci ordu da sol 
yanını ileri sürerek garp yo-

lunu kapayacaktı. süvari 
kolordumuz da düşman geri
lerine sarkacaktı. 

Bu emirler tamamen tatbik 
edildi. ikinci ordu mürettep 
süvari fırkasile sabahleyin 

Düğerli, akşam üstü Saraybeğ
liyi zaptetti. 61 inci fırka ve 

· 6 ıncı kolurdusile İhsaniye 

.,. 
Hallıevi lıö,e•i: 

Bugün: 

·::l deSaMat 16 da Gösterkit. 17 
üze ve sergi omi-

teleri toplanacakbr. 

• 

B. Celal Bayar Elaziğde 200 Yataklı Bir 
Hastahane İnşasını Emrettiler 

Hataya gelmiş ve psyastan 
itibaren güzergahta bütün 
halkın samimi tezahüratı ara
sında Antakyaya muvasalat 
etmiştir. Öğleden sonra Halk 
partisine gidilmiş ve bilahara 
fransız hükumeti mümessili 
ziyaret edilmiştir. 

-
Elaziğ 27 [ A. A] - Başve-

kil Celal Bayar Manevra sa
hasında bulunmuş ve pek mu
vaffakiyetle devam eden ma

nevra safhatım takip etmiştir. 
B. Celil Bayar Elaziğde 

iki yüz yatakh yeni bir has
tane yapılmasanı emir ve tra
homla mücadele edecek ikinci 
bir hastane inşası için de elli 
bin lira verilmesini vadetmiş-

tir. 
Beşvekil beraberlerinde Mil

li müdafaa vekili olduğu hal
de dün Ankara üzerinden 
istanbula hareket etmiştir. 

Elazığ 26 [ A. A.] - ( Ge
cikmiştir. ) 

Her tarafta esnaf 
teşekkülleri parti 
himayesine giriyor 

Samsun 27 - Samsunda 
esnaf cemiyetleri toplanarak 
cumhuriyet halk partisine 
bağlılık kararları vermişler 
ve bunun bir madde halinde 
nizamnameye idhal edilmesini 
karar altına almışlardır. 

Zonguldak 27 - Amele 
birliği ve amele taavuün san
dığı umami bir kongre yapa· 
rak umele partisinin cumhu
riyet halk riyasetine bağlan
masına Ye parti prensiplerinin 
asıl gaye addedildiğine dair 
nizamnamelerine bir madde 
iliveaini cumhuriyet halk par-
tisinden ricaya karar Yermit
lerdir. 

Başvekilimiz Celar Bayar 

refakatindeki zevat ile dün 

saat 12 de Malatyaya ve 17,15 
te Elazığa muvasalat etmiş 

büyük merasim ve tezahüratla 
karşılanmışlardır. Başvekil Ma

latyada iplik faprikasının bit

miş kısımlarını gezmiştir. F ab
rika marbn son haftasında 

bütün tesisatile işliyecek ve 
3000 amele çalışacaktır. 

Hemen akibinde bu ziyaret 
Fransız mümessili tarafınden 

iade olunmuştur, Hatay halkı 
ve Halk partisi B. Tayfur 
Sökmeni samimi ve candan 
resmi kabul yapmışlardır. 

Albay Kole ile teması çok 
güzel bir ha Ya içinde caryan 

ı etmiştir. 

Niğde de Su baskını felaketi 
Zarar gören köylülere yardım ediliyor. Maddi 

zarar 200 bin lira tahmin edilmektedir 
Niğde 26 - Su baskmı fe- bin lira tahmin edilmektedir. 

laketine uğrıyan Ovacık, Ulu Teşekkül etlen komisyon ilk 
ağaç, Kellice köylerinde yiye· yardımları yapmıştır. 
cek maddeler kamilen mahv Dün Ulukışla kasabasını 
olmuştur. Köylüler asıl yar- tekrar 80 basmış ve Adana 
dıma muhtac vaziyete düş- demiryolunu takrip etmiştir. 
müşlerdir. Maddi zarar ikiyüz -Devamı 2lnci aayfada . 

• 
iktisat V ekileti 

• 

Benzin ve Petrol fiatlarında yeniden 
mühim tenzilat yapdı --------Ankarr 27 ( A. A. ) - ği gibi tenzilen lesbit edil-

iktisat Vekaletinden tebliğ miştir. 
edil mittir. gaz çift büyük teneke 

25181938 tarihinden itibaren Ankada 610, lstanbulda 500, 
Benzin ve Petrollin toptaa Ye samsun 525, Mersin 520, iz-
perakende satıf fiatları bet mirde 510 kurq tek küçük 
şehir için aşağıda ~~sterildi- (Denmı 2 inci •ahtfede 

... 
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Hüriyet telakkisi 
Bir Fransız muharriri, Jan 

Rostan diyor ki: " içinde ce
hennemi tercih etmek hakkını 
haiz olmıyacağım bir cenneti 
istemem. ,, Müfit hüriyet aş
kını bundan iyi izah edebile
cek bir formül bulunamazdı. 

Bu hissi anlıyoruz; çünkü 
biliriz ki içinde bulunduğu 
şartlardan şikayet insan için 
asıldır. Bu şikayet hakkının, 
insanlığı her gün yeni bir te
rakki merhalesine ulaştırmış 
medeni tekamülde oynadığı 
hayırlı ve müşevvik rolü in
kar etmek mümkün değildir. 
Ferde, halinden memnun ol
madığını izhar etmek hakkını 
vermiyen mutlak bir istibda
dın cemiyet için ne kadar za
zarlı ve tereddi ettirici tesir
leri olduğuna, kızıl sulatn 
otuz üç yıllık istibdat devri 
en parlak bir delil teşkil 
eder. 

Eakat acaba mutlak bir 
hüriyetin de, mutlak bir istib
dat gibi mahzurlu tarafları 
yok mudur? 

Cennete bile cehennemi 
tercih etmek isteyen adama 
bu hakkı kayıtsız ve şartsız 
verdiğiniz gün, fikirlerini cen
net· halkına aşılamak suretile 
cehenneme dönüş lehinde bir 
ihtilal çıkarmıyacağından e
min olabilir misiniz? Fakat 
kollektif şuurun mutlak suret
te zararlı addettiği fikirlere 
ve cemiyeti geriye, tereddiye 
ve felakete sürüklemek isti
dadını gösteren propaganda
lara bile şamil bir hüriyetten 
anarşi ve bocalamalar doğ
maz mı? 

Fakat bunu kebul ettikten 
sonra muadelelerin en gücile 
karşılaşırız . Kabul ettiğiniz, 
fakat tahditedilmesi lüzumun
da ısrar ettiginiz hürriyetin 
dozunu nasıl tayin edecek, 
hürriyetin hangi haddi geçtiği 
takdirde zararlı olacağını na-
sıl kesip atacaksınız ? Mu
hakkak ki, bu tayin ve tahdit 
son derecede nazik ve ince 
bir iştir, Bu itibarla bir cemi
yetin dirijan zümresini teşkil 
eden münevverlerin bu hudu
dun tesbitinde göstereceği 

uyanıklık ve şuurun kıymeti 
pek büyüktür. 

Kemalist Türkiyenin bu hu
sustaki ve telakkileri, hakika
ten insanlık hesabına üzerinde 
ciddiyetle durulınıya ve tetki-
ke liylk bir ölçü ve müvaze-

. ne hassasiyeti arzeder. 

Japonlar 
Umumi taarruza 

geçtiler 
Şanghay 27 [ A. A. ] 

Japonlar Hankove karşı bu 
sabah umumi taarruza geç
mişlerdir. 

Niğdede Su 
Baskını Felaketi 

- Baş~arah 1 inci Sayfada-

Niğde 27 [ A. A. ] - Niğ
denin bazı köyleri yeniden 

su baskınına uğramıştır. Bu 
güne kadar tesbit edilen zarar 
ikiyüz bin liradır. Vilayet 

içinde şiddetli yağmurlar yağ
maktadır. Kızılay genel mer

kezince su baskını felakettin
denzarar görenlere tevzi edil

mek üzere Niğde vilayetine 
beş ve Kayserinin Develi ka
zasına 3500 lira yardımda 
bulunmuştur. 

Benzin ve petrol 
Fiaatlari 
(Ba,tarah linci sahifede) 

teneke Aokarada 94, İstan
bulda 79, Samsunda 82, Mer
sinde 82 kuruş 

Döküm kilogramı İstanbul
da 14165, İzmirde 15 kuruş 
benzin çift teneke Ankarada 
650, İstanbulda 570, Samsun-
da 580, Mersinde 570. İzmirde 
570 kuruş döküm kilo gramı 

Ankarada 17,70, İstanbulda 
15,20, İzmirde 15,20 kuruş 
diğer yerlerde azami satış fi

atları İstanbul ve İzmir depo 
fiaatlarma nakliye ve mahalli 

resimler ve listesi vekalete 

mevdu yerlerde satıcı komis
yonları ilave edilerek tayin 
ve tesbit olunur. İstanbul ve 
İzmir depo fiatlar benzin bü
yük teneke çift 511,70 kuruş, 
ufak teneke beheri 75 kuruş, 
petrol büyün teneke çift 468, 
ufak teneke beheri 42 kuruş
tur. 

Fransada siyasi 
buhran 

Paris 27 - Başvekil Dala
diye ile bütün parti deleğe-

leri arasında yapılan toplantı

da başvekil Daladiye beyanat
ta bulunmuş ve deleğelerin 

parlamentoyu içtimaa çağır

ması teklifine karşı bu kara
rın nazırlar meclisi tarafından 

alınacağını söylemiş ve kendi 

fikrini tam izah etmiş bulun
duğunu beyan etmiştir. Sos

yalistler Daladiye ile deleğe
lerin içtimaını müteakıp top

lanmışlarsada bu görüşme be
yannamesinjn neşrinden evvel 
bir şey yapılamıyacağı anla
şılmış ve bugün saat 17 de 
tekrar içtima edilmek üzere 

dağılmıştır. 

Büyük taarruzun 
•• •• •• •• •• uçuncugunu 

-------
Baştaraft 1 incl sahifede her an düşmanın yan ve ar-

fırkalar, köprülü, Balmahmut kasında görünerek onda mane 
istikametinden çekilen düşman viyat namına bir şey çırek-
kıtalarmı yakalıyara~ bozdu, mamışlardır. 

ve bu muvaffakiyetlerinden 28 Ağuötosta süvari fırka-
sonra Dumlupınar yolunu tut- larımızın bu parlak muvaffa-
mak üzere garbe döndüler. Düz kiyetleri davam ederken kah-
ağaç sırtlarından Bakırcık raman piyade fırkalarımız de 
sırtlarındaki düşmanı şimale düşmanı saran çenberı daralt-
püskürttüler. Dördüncü kolor- mışlardır. 
du da garbe çekilen düşmanı Bu gün düşmanın geri çe-
Beşkimse şimaline attı. kilmesi ricat mahiyetini kay-

Bu gece süvari kolordumu- betmiş tam bir bozğun man-
zun iki fırkası demiryolu üze- zarası göstermiştir. 
rinden geçerek Eknes köyün- NOT : Gelecek sayımızda kaJı-
de geceleyen düşmanın kolor- raman alayımızın tarihini de ya-

dusile dokuzuncu fırkasını zacağ'ım . 

bastı ve akınını cenuba çe
virerek Afyondan gelen bir 
otomobil kolunu zabtetti. 

Birinci SÜ\ ari fırkamızda 

Ayvalı şimalinden garba çe
kilen ve dördüncü kolordu
muz tarafından sıkıştırılan 

düşman kuvvetlerini arkadan 
vurarak olduğu yerde tesbit 
etti. 

Şimdide 28 Agustos gunu 
harekatına göz gezdirelim: 

Bugün yaptığımız hücumlar 
ve elde ettiğimiz büyük mu· 
vaffakiyetler, iki gündür sar
sılan düşman maneviyatını 
tamamen harap etmiştir. Düş
man mevzilerinde tutunmuş 

ve garba doğru ricatını temin 
etmek için olanca ener ji~ini 
sarfediyor, büyük bir inad ve 
ısrar gösteriyor. Fakat çelik 
ruhlu kahraman orudumumu
zun milli iman ve şuuru ve 
kahramanlığ karşısında mu
vaffak olamıyor. Emir ve ar
zumuza mecburi ram oluyor
du. Bugün yalnız düşmanın 

birinci ve onu takviye eden 
7 inci fırkaları bir çok mal
zemelerini bırakarak Dumlupı
nara doğru kayabildiler. 

Bugünkü muaharebelerde, 
Fahreddin paşa ( Orgeneral 
Fahreddin Atay)kumandasında 
ki süvari kolardumuz, gösterdiği 
harikalarla, harbin ceryanı ve 
neticesi üzerinde kuvvetle 
müessir olmuş ve kurtuluş ta
rihimizin şanlı sahifelerinden 
birisini yazmıştır. 

Geri çekilmek isteyen düş· 
man kuvvetlerinin, kahraman 
süvarilerimin kılıçlarından geç
memek için çok çalışmışlar 

fakat pek azı kurtulabilmişler· 
dir. 

Süvarilerimiz düşmanı ko
valamak, nakliye kollarını 
zabetmek, hareket ve planla
rını altüst etmek, onu şaşkına 
çevirmek hususnnda çok par
lak nneticeler elde etmişlerdir. 
Bir kelime ile süvarilerimiz 

O. Bceerik 

Kıra) Zogo 
Arnavutluğun Ankara 

elçisini kabuletti 
Ttran 27 - Kırak Zogo 

Arnavutluğun yeni Ankara 
elçisini kabul etmiştir. Yeni 
elçi yakında Ankaraya hare
aet edecektir. 

yeni üzüm mahsulü 
İzmir 26 [ A. A. ) - Yeni 

üzüm mahsulü dün borsaya 
getirilmiş ve piyasa merasim
le açılmıştır. -·-
Filadelf iyada bir 
hadise 

Filedelfiya 26 - Filedelfi
ya mahpusanesinde dört mah
pusnn buharla yanması dola
yısile hapishaneler umum mü
dürünün yaptığı tahkikat ne
ticesi gizli tutulmaktadır. Bu 
tahkikat neticesinde sekiz 
kişinin tevkif edildiği söyle
nilmekte ise de tevkif edilen
lerin gardiyanlanlardan veya 
hapishane memurlarından ol
duğu henüz tevazzuh etme
miştir. Vaka anında höcreler
deki hararetin 93 dereceyi 
bulmakta olduğu tesbit edil
miştir. 

Aydın Vilayetinden 
1 - Maltepe Askeri lise

sine gireceklerin seçim sınay
ları 6 Eylül 938 günü başlı
yacaktır. 

2 - Seçim sınavları 9 un
cu sınıf için tabii ilimler, fen 
bilgisi, riyaziye, dil, spor. 
onunucu sınıf için riyaziye, 
fizik, kimya, dil, spordan ya
pılacaktır. 

3 - Hareketleri tarihine 
kadar evrakı mektep idare
since geri çevrilmemiş olan 
namzedlerin 6 Eylül 938 günü 
okulda bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

[763) 25 28 4 
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Köycülük Konuşmaları 

Köylü ve işlediği suçlar ve 
bunların sebepleri 

-2 
" Köylerimizde işlenen suç

lar, şthirlerde işlenenleri yu
tacak derecede çoktur.,, 

Biz ele Aydın ilini alarak 
tahlillerimize başlıyalım. 
Aydın 5 kaza~ 14 nahiye, 

457 köyü ve hepsinde vilayet 
de dahil 267,749 yurtdaşa 
maliktir. Suç istatistiğimize 
göre ( 1935 ) : içinde ( 1934 
den devrolunanlar dahil) ağır 
çezalık iş : 274, Asliye ceza
lık : 1513, Sulh cezalık: 4219 
ki ceman '15606,, iş gelmiştir-
ki Aydın itile kaza ve 
köylerininde dahil olduğu 
bu rakamlar, eğer elde
ki istatistik bu işlerin 
gelişine göre de bölümleri 
ihtiva etm~ş olsaydı daha 
sahih tahlillere girişmiş ola
bilirdik. Fakat muhakktır ki 
vilayet ve kazalarımızda iş
lenen suçlar, ana yekuna nis
betle pek cüzidir: Bu 5606 
rakammın ancak 1600 ü ... 

Demek oluyor ki 4000 ağır 
ve hafif suç 457 köyde işlen
miştir. Ortalama olarak her 
köye yılde yüz suç düşer ki 
b•, her halde acıklı bir neti
cedir. 

Yazan : KÖYCÜ 

yüklenen, çeken yine köylü 
oluyor. 

Adalet alımmda ne kadar 
hızlııık temin edilse, o yine 
top olmak vasfından kurtula
maz. Çünkü hak, uzun ince
leyiş ve araşdırışdan doğa
caktır. Bu işe, yine uzun bir 
zamanın geçmesını istilzam 
eder demektir. Buna, kazala
rın hemen ekserisinde bütün 
yukariki işleri tek hükimlerin 
gördüğü gözönünde tutulur ve 
ona göre hüküm verilirse, a
daletin aksak yürüyüşü, kap
lunbağa hızlılığını geçmiye
cektir. 

Hulasa, demek isterimki, 
yurdda on dört milyon köylü 
vardır ve madamki adliye is
tistiklerindeki işlerin büyük 
çoğunluğunu köylünün işleri 
teşkil ediyor o halde, köyle
rımızın hususiyetlerini gözde 
tutarak bu işlerin azalmasına 

çalışmak ve bunun için de ge
rekli önlemeler almak zorun
dayız. Yurd ve ulnsu, ancak 

No. Köyü Mevkii 

1 Güdüşlü Soğucak 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan cumhuriyet ma-
hallesinde 321 ada 3 parsel 

numaralı ve 130 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık ar

tırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni 

metre murabbaı 60 kuruştur. 
4 - İhale bedeli taksitle 

ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
yi görmek üzre Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya girmek 

üzre 585 kuruş muvakkat te
minatlarile birlikte 819 1 938 

perşembe günü saat 11 de be

lediye daimi encsmenine mü
racaatları ilan olunur. 

(755] 23 28 2 7 

bu yolla kafalarımızda yaşat

tığımız medeni. seviyeye yük
seltebiliriz. 

Ne yapmaliyizki yurdda suç
lar azalsın, hukuki işler yo-

lunda gitsin normal olan sı
nırı, haddi aşmasın ? 

- Devamı var -

Cinsi Miktarı 

Zeytinlik 7 dönüm 

Meşhud suçlar kanunu, be
lediye teşkilatı olan yerlerde 
tatbik edildiğine güre, bu 
kanunun şumulünden köyle· 
rimizin çoğu dışında kalmak
tadır. Halbuki asıl suç işleyen 
köylü. 

2 Güdüşlü Konak başı Zeytinlik 2 dönüm 

Her kanun, güzelliğini ve 
düzenveri<'iliğin tatbik kabi
liyetine bağlı tutmaktacllr. 

Kanunlarımızm ekserisi göz 
önüne hep şehirliyi almış ve 
buna göre hükümlerle ben
zeodirilıniştir. Bu hal, kanun
larımızın tatdik kabiliyetini 
zorlaştıran, bütün devlet teş
kilatını güçlükler içinde bıra
kan bir keyfiyettir. 

Yukarki istatistiğe hukuk 
işlerimizi de katarsak, mah
kemelerimize gelen işin bir 
yıllık tutarı : geçen yıldan 

devirle btraber, faydalandı
ğım istatistiğe göre : 31569 
dur ki bu işlerin sahipleri 
büyük bir çoğunlukla köylii
dür. 

Daha önceki yazılarımda da 
tebarüz ettirmişimdir ki, ka
nunlarımızın asıl köylü olan 

muhite uymazlığı, köylüyü 
büyük sıkıntılara, zorluklara, 
ve hatta azap ve ıstıraplara 
maruz kılıyor. Onların acısı, 
bizim öz varlığımızın acı

sıdır. Fakat bu acıları 

3 Güdüşlü Leblebici 

4 Güdütlü Yaylaiçi 

5 ·Güdüşlü Yaylaiçi 

6 Güdüşlü Yaylaiçi 

Aydın tapu -sicil 
Muhafızlığından 
Güdüşlüden Mahmet oğlu 

İbrahim kavurcu yukarda va
sıfları yazılı taşıtsızların 1 sa
yılı paşalı oğlu Ahmetten 
ve 2 sayılı yeri hacı Ahmet 
oğlu Mehmetten ve 3 sayılıyı 
hacı Ahmet oğulları Mehmet 
ve Mustafa ve Ahmetten ve4 
sayılı yeri hacı imam oğlu 
hacı Süleymandan beş sayılı 
yeri hacı Mustafa oğlu İbra-

Tarla· 12 dönüm 

Tarla 8 dönüm 

Tarla 14 dönüm 

Tarla 40 dönüm 

bim kızı Ayğeden altı sayılı 
yeri pepir Abdurrahman ka
rısı Hafizeden gayri resmi •a
tın aldığından bahsile namına 
tescilini istemiştir. 

Sözü geçen yerler hakkın
da tapuca yapılan araştırma· 
lar soncasında benzeri olarak 
bulunan kayıtlar mahallinde 
tatbik edilmek suretile tasar
rufunun tahkiki için gazete 
ile ilin tarihinden 11 gün 
sonra mahalline memnr gön-

YÜZ 3 
~-=-=--=--==--=====--==-== - -

Bozdoğan Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Bozdoğan kasabasınm 
on bir hektarlık halihazır ha
ritası ile evvelce haritası ya
pılmış kırk beş hektarlık me-
sahayı muhtevi haritanın 
binde bir nisbetinde bir hari
tası ve mezkur haritaya ait 
hesap dosyaları ve elli altı 
hektarlık imar plim tanzi~ 
ettirilecektir. 

2 - Yaptırılacak halihazır 
haritasıNafia meclisinin 13,3,936 
tarih ve 29 sayılı kararı ile 
tetkik edilmiş olan kasabala
rın halihazır haritalarının a-
lınmasına ait şartname ile 
imar planının tanzimi İcra 
Vekilleri heyetinin 3,8,936 
tarihli toplantısında tetkik ve 
tastik olunan imar planının 
tanzimi işlerine ait umumi 
talimatname hükümleri daire
sinde tanzim ve ikmal oluna
caktır. 

310 - 10,9,938 tarihinde 
müsadif Cuma günü saat 
15 te belediye encümeni hu
zurile talipler arasında konu
şulma yapılarak işe gelesine 
verilecektir. 

4 - Eksiltme şartname

sini görmek istiyenler? beledi
ye riyasetine müracaat ede 
bileceklerdir. [768] 

Hududu 
Şarkan ka vurcu ve dere gar
ben yeni köy muhacirlerinden 
kanber şimalen yeni köyden 
halil ve deli halil oğlu balil 
ccnuben dere 

Şarkan basan hüseyin garbeo 
kavas veresesi şimalen ahmet 
kahya oğlu halil cenuben dev
riş kızı raziye 

Şarkan kavurcu mehmet gar
ben yol şimalen terzi ali oğlu 
mehmet cenuben kavurcu meb
met 

Şarkan kavurcu mehmet gar
ben öküzcü durmuş şimalen 
kavurcu mehmet oğlu ibrahim 
cenuben öküzcü durmuş -

Şarkan sahibi senet ibrabim 
garben kestelli ali molla vere
seleri şimalen sahibi senet ib
rahim cenuben kavurcu meh
met 

Şarkan kavurcu mehmet gar· 
ben kestelli ali molla veresesi 
şimalen terzi ali oğlu mehmet 
ve ali oğlu mehmet ka vurcu 
mehmet cenuben sahibi senet 
kavurcu mehmet 

derilecektir. 
Bu yerlerden altı sayılı ta

şıtsız hakkında itiraz istid:ısı 
veren Abdurrahman oğlu Ib
rahim Girgin ile başka itiraz: 
edecek veyahut hak iddiasın
da bulunacaklar varsa tahki
kat günü yerinde bulunacak 
memura veyahut o güne ka
dar idaremize resmi vesika
larile birlikte 912 fiş numa
rasile mürac.ut eylemeleri ilan 
olunur. 773 
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~ D o K T o R ~ encümeninden 

MÜNİF i. ERMAN 
NIEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısıoda Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren 
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Aydın Belediyesinden: 
Cinsi Mevkii Miktarı sahası 4 Yıllık bedeli Muvakkat 

metre muhammeni temiaatı 

L. L. K. 

Sebze bahçesi Cüzelbisa Ma. 18400 175 13 13 

" ,, Kurtuluş ,, 41300 350 26 25 
it it " 

,, 29440 350 26 25 

" 
,, Orta ,, 34960 200 15 

1 - Belediye emvalinden yukarıda mevki ve sairesi yazılı 
sebze bahçelerinin dörder senelik icraları açık arttırmaya 
konmuştur. 

2 ·_ isteklilerin şartnameleri görmek üzere Yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya iştirak etmek üzere hizalarında ya
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 5191938 Pazartesi saat 
11 de Belediye Daimi Encümenine muracaatları ilan olnnnr. 

[742) 19 24 .28 3 

J(arapıııar llkohul Aydın belediyesinden 
İnşaat komisyonu 1 - Belediyenin mülkiye-
Başkanlığından tinde bulunan Kurtuluş ma-

Karpınarda yabılacak İlk hallssinde 275 ada 5 parsel 
numaralı ve 589150 metre 

okul kurağı temel inşaatının 

hafriyatı ve projesi mucibince 
temel betonu barda ve kireç 
harçlı kağir inşaatının su 
basamağı tesviyesine kadar 
beton malzemesi komisyondan 
yalnız işçilik ücreti 591 lira 
32 kuruş olarak açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye 
10,9,938 tarihinde son verile
ceğinden istekliler müddeti 
muayyenesi zarfında her gün 
Karapınarda müteşekkil ko
misyona müracaat edebilirler. 

[758] 25 28 2 6 

murabbaı arasının mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni met
re murabbaı 70 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname
meyi görmek üzere yazı işleri 
müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 2044 kuruş muvak
kat teminatlarile birlikte 8191 
938 perşenbe günü saat saat 
11 de belediye daimi encüme
nine müraatları ilin olunur. 

23 28 2 7 754 

659 lira 66 kuruş keşif be
delli Aydın - Çine yolunun 
41 inci kilometresinden Kar
puzlu köy yoluna ayrılan bir 
kilometre ilerde Çine çayı 
üzerinde Çaltı köprüsü tami
ratının kereste ve kıtranı 

nafıadan verilmek üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5191938 Pazartesi 
günü saat 11 de vilayet da
imi encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 49 lira 
48 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikafarile yu
karda yazılı g ı n ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda hazır bulunmaları la
zımdır. 23 25 28 3 752 

Ayd11ı belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cnmhuriyet 

mahallesinde 321 ada 11 par
sel numaralı ve 204 metre 

murabbaı arsanın mülkiyeti 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammenin 
metre murabbaı 60 kuruştur. 

3 - Bedeli ihalesi taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 1068 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 5191938 
pazartesi günü saat 11 de 

Belediye daimi encümenine 
ilin olunur. 

19 24 28 3 743 

SAYl : 330 

1 Aydın P. T. T. 
1 Müdürlüğünden 

Germencik - istasyon arası 
Posta sürücülüğü matbu şart-

namesi hükümlerine göre ve 
nakliyat araba ve hayvanla 

yapılmak · zere 20 lira muham 
men bedelle 24,8,938 tarihin-

den on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

8,9,938 Perşenbe günü saat 
14 te Aydın P. T. T. Müdür
lüğü binasınada ihalesinin ya
pılacağı ilan olunur. 

[759] 25 28 2 6 

ilin 
Aydın Nafia eksilt
me komisyonuudan 

500 lir 23 kuruş keşif be
delli Aydın Sanat okulu de-

mir atölyeı:oi inşaat malzemesi 

alımı açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 12,9,938 Pazartesi 

günü saat 11 de Aydın Nafia 
müdürlüğü odasında yapıla

caktır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler Aydın Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
52 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ve tkaret odası vesi-

kalarile yukarda yazıla gün 
ve saatta vilayet Nafia mü
dürlüğünde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

[751] 23 28 3 10 

imtiyaz aahlbl ve Umum1 Netl'l:rat 
Müdllrll ı Etem lllendrea 

BaaaldıVı Yer ı 

C. H, P. BaaımeYi 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


