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AYDIN; Zafer Bayramının On 
Dönümünü Kutlular Altıncı Yıl 

•tr .. •emempN?f.ll~Wl!llll~WD•E••A .. Bm .......................... , .................. m.mı~• ................................ .. 
Büyük zaferi nasıl 
kazandık 

Onu yaratan, Büyük Baş
buğumuzu11 Dumlupınarda 
şehit Mehmetcik abidesinde 
irad buyurdukları nutuktan 
okuyalım: 

Biiyük zaferi yaratan 
Ulu Önderimiz 
ATATÜRK 

(Çalköy garbında ve şimalin
de patlıyan topların tarakalarını 
işitiyordum. Oradan vaziyeti 
dürbünle t etkike uğraşmak 
bana sıkıntılı geldi. Daba ile
tiye ateş yerine gitmek için 
kati bir lüzum ve ihtiyaç his 
ediyordum. ve bun oktayı şim
di üzerinde bulunduğum.uz 

bu tepeyi gösterdim. Oraya 
aitmek lazımdır ve buyurun 
gidelim dedim. Otomobillere 
atladık bu tepeye gelen yola 
dahil olduk. Ara sıra güzer· 
ıihıaıızın soluna düşman mer
mileri düıüyordu. Dördüncü 

kol ordunun fırkalar şarktan 
ruba güzergAhımızı katede
rek seri batvelerle ilerleyor
lardı. 

Biraz evvel dediğim gibi 
saat 2 de şuraya çıkmış bulu· 
nayorduk. Düıman kuvvetlerini 
ıündüz gözüyle tamamen iha
ta etmelc ve düşmanın muan
nidane müdafaa ettiği muha-
1'ebe me•zilerine süngü hü
cuml~rile dahil olara·~ neticei ka
tiye almak elzemdi. Bunun için 
blitiio kıtaatın azami fedakar-

( Dnamı 31incl1 Hliıifede t 

1 Mareşal Fevzi Çakmak büyük şefe 
1 ordunun bağlılıklarını arzetti 

Atatürk 

İstanbul 29 [A. A.) - Rei
sicumhur Atatürk ile Genel 
Kurmay Başkam Mareşal F ev
zi Çakmak arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir. 

Cumharreisi Atatürk 
Dolmabahçe İstanbul 

24181938 de başlayan ve 

j başbakan sayın Celal Bayarıo 
iştirak buyİırduklan ordu ma
nevras, çok İ!!.tifadeli ve de
ğerli safhalarla üç gün devam 
ettirilmiş ve 2618/938 günü 
16 yıl evvel büyük zafer ari
fesini emirleri altında idrak 
edenlerle birlikte ve yüksek 
ihtisaslarla hatırlıyarak saat 
18 de bitirildi. 

Bu mesut günün yıl dönü
mü ve yapılan manevre mü
nasebetile Cumhuriyet ordu
su mensupları başta ben 
olmak üzere yiiksek baş
buğlarına kalplerinden coşan 
sonsuz heyecan ve saygılarla 
meşbu sarsılmaz bağlılıklarım 
arzetmekle nihayetsiz şeref 
duyarım. 

Genel kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Marşal Feozi Çakmak 
Genel hurumag baıkanı 

Ordumuzun yüksek ve her 
vakit olduğu gibi milletin em· 
niyetine cidden liyık kıymet 
ve kudretle dolu manevrasınm 
çok istifadeli safhalar g6ıte
rerek bittiğini bildiren telgra-
fınızı aldım. T6rk ordusunun 
yarathğı zaferin bu yıl dönil
mil günlerinde kalbim orduya 
karşı takdir ve şükran hisle· 
rile doludur. 

Musolini önünde 
Gençlerin talimleri 

Roma 29 (Radyo] - Dün 
gece Doks kampına iştirak 
eden onbeş bin iltalyan genci 
Musolininin önünde idman ve 
askeri talimler yapmışlardır. 

Stadyoqıda yüzbinden fazla 
seyirci vardı. ' 

Sizin ve tercümanı olduğu
nuz aziz silab arkadaşlarımın 
hakkımda gösterdikleri samimi 
ve asil duygular o günlerdeki 
hatıralarımı canlandırdı , hey
caolarımı artırdı. 

Başta siz olduğunuz halde 
cümlenize candan sevgi ve 
saygılarımı sunar 1 şimdiye 

kadar olduğu gibi bundan 
sonra da daima artan kutlu 

1 başarılar dilerim. 
Atatürk 

Yeni İtalya sefirini 
kabul buyurdular 

. İstanbul, 29 [ A. A. J 
ltaly~nın yeni Ankara büyük 
elçisi bugün cumhur başkanı 
Atatürke itimatnamesioi tak
dim etmiştir. 

-~-· 

Belçika hralı 
ita/yaya gidiyor 

Brüksel 29 l Radyo j 
Belçika kralı İsviçre yolu ile 
İtalyaya müteveccihen hare
ket etmiştir. 

BÜYÜK TAARRUZUN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ 

29 Ağustos 922 
--------

Düşmanın çekildiği, çelik kıskacımızın darlaşhğı 
ve kahraman ordumuzun kat'i neticeye 

yaklaştığı gündür --------Gazetemiz dün çıkmadığm- kollarımızın, süv.:ırilerimizin, 
dan 29 Ağustos 921, büyük hatta piyadelerimizin bile ta-
taarruzumuzun dördüncü gü· kibinden kurtulamıyordu. 
nüne ait harekatı bugün hula· Kahraman ordumuzun piya-
sa ediyorum. deleri iki günde harp ederek 

Üç gündür geceli gündüzlü 70 kilometre yol katetmif,. 
devam eden muharebeler, dünya harp tarihine bir hari-
kabraman ordumuzu kati ne- ka yazmlf, insan takatınm 
ticeye çok yaklattı.rmı!b. üstüoe çıkmış bolunuyorda.. , 
Düıman değil mukavemet et- Bu neticeyi elde etmek içia 
mek geriye bile çekilmek im- kahraman Mehmedcikler, ay-
kinını bulamıyordu. Otomobil ·Devamı Sacll Aylada 

Amiral Horti Peştede Lord Ronslmanın 
hararetle 
karşılanacak 

Peşte 29 [Radyo] - Peşte 

şehri Almanyadan gelecek olan 
naibi saltanat amiral Hortiye 
muazzam tezahürat hazırla
maktadır. 

Çin - Japon çarpış
ması devam ediyor 
Şangbay 29 ( Sadyo J -

Yang - Çe nehri boyunca çar
pıtmalar devam. etmktedir. 
Japoların harekib günden 
gllne ilerlemektedir. 

görüşmeleri 
Prağ 29 - Diln öğledea 

sonra Lord Ronsiman cumhur· 
reisi Denet ile g6rDtmBttilr. 

Halkevl 
Başkanlığından 

30 Ağustos Zafer ve tay-· 
yare bayramı kutlulama proi-· 
ramının proğram kısmıma bi
rinci maddesindeki HalkeTiode: 
toplanma saab 9, ikinci mad
desindeki alaya gitme aaatı 
9,15, dördüncü maddesindeki 
merasim saati 10 ve Halkın 
toplanma saati 9,30 olacaklar. 

Daha önce dağıtılan el ilin
larının bu suretle tashihini 
dilerim. ·~ 
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Kahraman Alayımızın 
Balkan Harbında Komanova 

muharebelerinde Nağariç sırt
larında harikalar yarattığını, 

sayın Orgeneral İzzeddio Ça
hılann sancak verme töre
ninde takdirkar sözlerinden 

Alay Komutanımız Albay 
Rif at Kıran 

•endiğimiz ıanb alayımızın 
tarihi; Umumi harp Ye iatiklll 
••qında da bir çok tanh 
menkibeler Ye harikalarla ah· 
lldGr. 

Balkan hllrbındaa Hara 
Jaarbiye nazıra izzet ( pqa )mn 
amanıncla yapılıp Fnver ( pa
f&Dln ) harbiye nezaretine 
,eçtikten 3 giln Hara Ula 

BiDt;iatiliia terfi eclen 
Bwi fpelOi. 

~li ( lkaam 'laiiteltlüb 
2i ilk ilhan 329 aayıb nlİı
humcla Defreclilmiftir.) Aake
fll teillikatta ala11m mefl~ 
~la %1.ıann 131mc& fit
~ e<ia~cle 'jer alılaıfb. 
u..mı laüpta •• Ç&iaak

••lede Ye diier b .. !1> ceplie· 
leriacle miıilaiı kahramanlık· 

lar yaratan alayımız, istiklil 
savaşında temeli Aydın cep
hesinde milli kuvvetlerimiz 
tarafında tekrar kurulmuştur. 
Bu itibarla kahraman alayı
mızın, milli savaşından sonra 

Binbaşılığa terfi eden 
Alay levazım müdürü 

Demir Turugag 

Aydında yerleşmesinin biz Ay
dınlılar için büyük bir mina 
ve kıymeti vardır. 

30 Ağustoı 336 da Bozdo
ğanda Yilr6k Ali ( Efe ) nin 
himmeti ve ynzbaşı Baba 

Ylbbafilıia terfi edea .a., 
veterineri 

Nail Ut;ar 

(BeJ} in ıayretile mantuam 
liir tabur teşkil edild~ Adına 
o zaman Ntlmane t'•Mıru d• 
llllen bu tabur lingttn ilayamı-
1111 birinci taburudur. 

Yiae Yllyiirk Ali {Efe) iMb 
bimmitile Sarak&yde S ilk 
t8frha 336 ela fmralala ldati 
tat.Ur ela, ataynaaa .... & 

ikiaci İalNna Oldu. iti tabu
fta o ıamo lnimalldilu 
YIHli Ali (Efe) at. -,.. 
afelwltt:t (Efe) hl. l•new .. 
( Saat) te~ meefiıh ô1ma 
bllen emekli ıubay Muilab 

Tevfik idi. 
Üçüncü taburda; Yynipazar

da Kıllı oğlu Hüseyin ( Efe ) 
kumandasında kurulan ve Ye
ni pazardan Aydın köprüsüne 
kadar olan sahayı setreden 
taburdur. 

Her üç taburun, Yürük Ali 
Efenin bimmetile teşkil edil
mesinden adına Aydın alayı 

Üstteğmenliğe terfi eden 
Turgut Barlas 

namı verildi. Alayın komutanı 
Ylltllk Ali Efe idareciıi yedek 
teğmen Necmeddin idL 

Ben 936 yılı bapnda K&tk 
cepheainde vazife aidatım za
man Aydın alayı Mualuca ve 
Çay yilzll tepelerini tutuyor· 
du. O zaman Yllrllk Ali (Efe) 
nin kararglbı Saıltanhıaana
da bulunuyordu. Alay komutam 

O'ıt\eğmenliğe tetfi eden 
Risa Alctal 

Eiıf*in Zeltli ( lb--ktan 
emeldi Turan J•i fabrikml 
..adilrl ) Birinci tabur b
komatanıda 1eilek etmea İb
rahim ( Zirat mldirlllil baı 
klböi lbabim puaa ) idi. 

23 Huir .. 386 tarilai•cle 
... .... Kap c:eplweine ,.,. 
biı umumi taa ...... o·-•· 
ceplae komutanımız olaa bia-

Tarihi 
ba11 Hakkı ( şimdi topçu al
bayı ) alayın o günkD muha· 
rebelerde gösterdiği fedaklr· 
lık ve kahramanlığından tak
dirle anmıştı. Fırka ~komuta
nımız albay Şefik ( bey ) de 
hatıralarında bu alaydan tak
dirle bahseder. 

Bu taarruzdan sonra cephe 
Sarayköye, fırka merkezide 
Denizliye çekilmişti. Fırkaya 
yeni komutan tayin olunan 
kaymakam Nazmi (bey) gel
dikten sonra ( timdi milli 
müdafaa müsteşarı kor gene
ral Nazmi ) milli kuvvetler 
tensik edilmeğe ve aıkeri 
kadro içine alınmağa baılacb. 
Alayımıza da o zaman yani 
10 ikinci teırin 336 da 37iaci 
alay adı verildi. Komuta11bğı • 
na da binbaşı Çallı Etem 
( bey ) getirildi. ( Billhara 
14 · üncil tilmen komutanı 

Oıtteimenliğe terfi ... 
llelunet Co,U. 

..... fimcli alba1hktaa ...... 
Ala,_az 37 aci alaJ oklllkr 

taa ... 27 ikinci tepla -
da ilk ma•affald1etli ......... 
Yirik Ali mlfruai ile & 
taabiur ci•anada M••bf 
klpr1Ulatlea ~ Wr ~ 
lif ·'taamml JApb ft Wf ... 
fa 01&1& 

!!6 ,,... llkkAa.,. .,...... 
57 ad fırkama Çaldae ft .. 
..... , •• " nrilmiae ~ 
.... klflf ........ Zil Ye .... , • . 

6 ela. Alar Yirik Ali -
ruelile bir_ukt, ...... ... 
riae ka~•rldı •• Yaıih.W. 

• • tamamu rapb.~ . 
7 Soa ki .... 337 de ~

manm Çimi ifpnndea .._. 
alay Diw -

1 

Baklaa oYaw'• 
IGtre temiD etti. 14 Soa kt-
337 ele cllpnan aafer tepi~ . 
....... ikinci tabana ... 
b.-tlede ....... .................. ..... ,... 

.... ftW 

o. Beeenla 
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Büyük ·zaferi nasıl kazandık? Büyük taarruzun dördüncü günü · 
' .... ' 4 ... 

(Baştarafı linci sahifede) güleri düşman dolu o sırtlara 
lıkla ilerlemesini ~e bütün ha- hücum ettiler. Artık karşımda 
taryalarımızın hatta mesturiyete bir ordu, bir kuvvet kalma-
hakmaksımı, ateş mevzilerini mıştı; kamilen mahvolmuş pe 
sarsmasını istiyordum. Yanım- rişan bir bakiyetissuyuf kütlesi 
daki kumandanlar bu noktai bulunuyordu. Kendilerinin de-
ni-zarlarımı anlar anlamaz der- diği gibi pürhavf ve lerzao, 
ıhll Te en asabi bir surette bir şekU bir kütle, acib bir 
faaliyete geçtiler. halita haliµde firar için fürce 

Maalesef şimdi ismini hatır- arıyordu. Artak gecenin ko-
hyamadığım yanımda bulunan yuluşan zulmeti neticeyi gözle 
kahraman bir sü.vari zabitine görmek için güneşin tekrar 
bir kaç kelime not ettirerek şarktan tuliiuna intizarı zaru· 
düşman mevzilerini şimalden ri kılıyordu. 
varan ikinci Orduya gönder- Efendile!'. Ertesi gür,ü tek-
dim. Şifahen burada benden rar bu muharebe meydanını 
iıittiklerini onlarada söyleme- dolaştığım zaman ordumuzun 
ıini emrettim. Bu zabit vazife- ihraz ~tiği zaferin azameti ve 
sini yapmış ve birkaç asat sonra buna mukabil basım ordusu-
tekrar yanıma gelerek maluma nun düçar edildiği felaketin 
tta vermiştir. 11 inci fırkanın dehşeti beni mütehassıs etti. 
kahraman kumandanı Derviş O karşiki sırtların gerilerin-
Bey bizzat ileri atılarak bütün deki bütün vadiler, bütün de-
kuvvetile düşman mevaziine reler, bütün mahfuz ve mestur 
ilerliyordu. Kolordu kumanda- yerler bırakılmış toplarla, oto-
nı Kemaleddin Paşa cenuptan 

1 
mobillerle ve namütenahi tec

ve garpteo düşmana saldırdığı hizat ve malzeme ile ve bü· 
tün bu metrukatın aralaranda diğer fırkalarına yeniden yeni-
yığmlar teşkil eden ölülerle, ye teşdit ve tesrii harekat 

ı toplanıp karargahımıza sevko-
içio emirlerini isal ediyordu. . lunmakta bulunan sürü sürü 

İkinci ordunun 16 ıncı ve esir kafilelerile hakikaten bir 
61 inci fırkaları düşmanla cid- mahşeri andırıyordu. Bu dar 
di muharebeye girişiyorlar, ateş ve savlet çenberinden 
diğer fırkaları da ihata daire- bugün için kutulabilenler bir 

· sini darlaştırıyortlu. Bunları kaç bin kişilik bir bakiyetissu· 
görüyordum. süvari kolordu· yuftan ibaretti. ,, 

muzun daha garpten düşmanıo -Gene-ral Franko 
arkasını kesmek üzere bulun-
duğunu bana haber getiren 
aiiTarİ zabiti söylemişti. 

Arkadaşlar; saatler ilerdik
çe gözlerimin önünde inkişaf 
edell' manzara şu idi: Düşman 
baıkupıandanının şu karşıki 
te~de son gayretile çırpıodı
ğmı g<irüyor gibi idim. Bütük 
~m~o meyzilerinde büyün 
. bir heyecan Te helecan Yardı. 
:Arbk toplarının. tüfeklerinin 

. - -\ral1özlerMün ~-
de anki öldürücü hassa 

Aıalmamııtı. Qjt oTadMt, Pi 
( -maJıltıp ~ e,wytA bir~@'.1· 
. ni .....,.._ avcı batllr.JPH 
. gruba yakl•ı•n güneşin ıon 
·fHİle parbyao siinğiileri her 

J an daha ilerde görülüyordu. 
j DÜ§Ja• oteyNJiııi ~r.ııu bir 
, dai,e iizerinde mevzi almış 
1 

L "<>l&D J:iM'1:.lalp.r.ımll!n fasılasız 
: Ye amansız ateşleri düşman 

. ; meyaziinj, içinde barınılmaz bir 

1 
cebe nem haline getiriyorilu: 

· Gllneı mağnba yaklaşda,kça 
1 ateşli, kanlı -we 61Ümlü bir kı-
yamıtin kopmak üzere olduğu 
bütün ruhlarda biuolu»uyor· 
du. Bir an sonra cihanda bü-

. yük bir inhidam olaüb v.e 
' beklediğimiz halü giineıialn 

tule. edebilaıesi için iir inhi
dam lizımdı Zulmetler içinde 
~ inhidam vuku bulmalı idi. 

Hdııtlt•t... ıe-..w w..-· 
' chjı bir dakikada Türk ıün· 

kimseye zarar vermek 
istemediğini söyliyor 

Bergos 29 - Bergos hükü
metinin gönüllülerin geri aluı
maaı hal<kında ademi müda-
hale komitesine verdiii ccTaP. 
dolayısile Havas ajansı muha-
birinin sorduiu suallere bizzat 
cevap veren General Fraoko; 
ademi müdahale komitesi iza· 
)arının bir çoğu henüz ispan
yanın dahili vuiy~tini bilme
mektedirler. 

Frankist İspanya, haklı, asi
ltpe YeNl!..stY.~ ~an clpk"fl· 

' mıyacak bir battı harekeJ 

l takibine hazırdır. demittir . 
a.a 

Siimer,banlun 
fuar gezisi 
, EvJ'elki gece saat 24 kata. 
rile Sümerbaak basma fabri
k•sı mensuP.larındon 50 kişi
lik bir 'gur.up enternasyonal 
fuıar içjn İzmire giqıişrlerdir. 
Gurup bu ıece 2,40 katarile 
avdet edeceklerdir. 

-~ ......... 

lstramadura cephesin-
de cumhuriyetçiler 

ilerliyorlar 
B~slon 29- Resmi tebliğdir. 
btramadura cephesinde cum

huretci kıtaat ileri harekibna 
clevua e\IA•te ve Kamparfi>· 
naya yaklaşmaktadır. a.a. 

u 

Mürettep süvar~ Fırkmız, 
Sarubeyliden ilerledi ve İnö
nünü tutmak emrini aldı. 

Süvari Kolordumuz, düşma
nın şimali garbiye çekilmesine 
mani olmak üzere Kızıltaş şi
maline yerleşti. 

Artık düşman her taraftan 
çevrilmiş, Çelik kıskaç içine 
girmiş, ona yalnız arızalı ve . 
çekilmesi mümkün olmıyan 
Kızıltaş deresi kalmıştı. 

düşman, yollarda yüzlerce 
otomobil, toplu cephane, top, 
tüfek, makinelilerini, ölü, ya
ralılarını bırakarak bozgum 
halinde kaçıyor,yarın yiyecegı 
darbenin sahasına giriyordu. 

30 Ağustos kati zaferimizi, 
Başkumandanlık meydan mu
harebesini, onu yaratan Büyük 
Başbuğun Dumlupınarda şehid 

Mehmetçiğin abidesinin açılma 
resminde ;tad buyurdukları 
nutuklarından; diğer sütunla-, 
rımızda tüyleriniz ürpererek, 
milli gurur ve hisleriniz şah
lanarak okuyacaksınız. 

O. Bceerik 

Çine - Karpuzlu 
ovası yangını 

Ağustosun yirmi altıcı cu
ma gecesi Çineye bağlı Kar
puzlu nahiyesinde bir yan~n 
çıkmış saat gecenin 3 ünde 
baılıyan bu yangın sabahi 

' kadar devam etmiıtir. 
Nahiyede mühim hasar ol-

1 

duğu bildirilmektedir, 

Frankisller Ebrodlı 
ilerliyor llJr 
Sala~anka 29 ·( Radyo J -

Umumi ~argihın tebliğına 
göre ~bro U:ıntakasm<la ileri 
harelcetine devam eden fran
kiat kıt~ab dilfmana ağar 
zayiat Terdirmektedir • 

Gerek Ebro Te ıerek istra
madora cephelerinde yeniden 
biJ'. kaç yiij esir alınmıfbf. 

Çe,o'lflD,hgada 
degişiklilı yo'/ı 

Roma 29 -ı Radyo J 
Çekoslavak vaziyetinde de
i~iklik yok ~~idir. 

lngiliz nazırı Senjan ~y
monun n.utkunun İngiliz baş 
vekili Çetnf>eı:tlyinin 24 Martta 
yapbğ) b~anatıo ayni oldQğu 
göriilmeliteair. 

Bir W'Yz~re filosu 
mahvoldu 

Beren 29 - Dün öğleden so-
nra havalanan bet tayyareden 
mürekkep bir tarassut filos11r 
yllksek dağlarda kayalara çar
parak parçalanmıtlardır. 

Oç tayyarede bulunan alb O. 
ti ölmüıtür. Diğer iki tanareaia. 
rakipleri ağır yaraWlirlar. 
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YOZıc 

Aydın Vilayetinden 
1 - Maltepe Askeri lise

ıine gireceklerin seçim sınaY· 
ları 6 Eylül 938 günü başla
yacaktır. 

2 - Seçim 11navları 9 un-
cu 11n1f için tabii ilimler, fen 

...bilgisi, riyaziye, diJ, spor, 
onunucu sınıf için riyaziye, 
fizik, kimya, dil, Sfordan ya .. 
pılacakbr. 

3 - Hareketleri tarihine 
kadar evrakı mektep idare
since geri çevrilmemiş olan 
namzedlerin 6 Eylül 938 güni 
okuld~ bulunmaları lüzuma 
ilan olunur. 

[763] 25 28 4 

AYDlN 

1 T. C. Ziraat Bankası Aydın 
Şubesinden 

24161938 Tarihinden evvel Bankamıza ihbarla ve ihbarsa% 
olarak tevdiatta bulunan sayın müşterilerimizin tevdiatlarına 
1!101938 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,S 

Bir sene ve daha fazla 
vadeli ve preavili % 4 
İki sene veya daha 
fazla prea vili %4,5 

Ticari Tevdiat 

Fazlası 

%2 
%2,5 
%3 

%3,5 

Fazlası Aydın I nhisar lar Vedesiz 5000~ ~iraya kadar % 1,5 

Başmüdürlüğünden 1 f767J 2s, 21, 30 2 
Aydından Çineye ve Çine- »~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

den Aydınn nakledilt cek in- • 1 A Aydın tapu sicil 
hisarlar emtiasının nakliyab l. an Muha/ızlığından 
20 gün müddetle münakasa- C.H.P.Aydın /iyönhu- Germencik nahiyesinin me
ya konulmuftur. .., d sudiye mahalıesinin kovalık 

Taliplerin ıs eylül perşenbe rul Başlıanlıgın an ile mahclud 200 M2 kiremit 
günü saat onda Aydın lnhi· 1) Aydına bağlı Karapınar k 
Sarlar İdaresı·ııe müraraatları ocaiı yeri Germenci bele-nahiyesinde yukarı mahallede t l k 
Ve oho 7,5 muvakkat teminat 89 28 diyesinin yol razlası o ara parti mali 8 , metre mu· 
ücreti olan otuz lirayı ihale elinde bulunduğu ve bilmüza-rabba natemam binayı ve 
sıaatinden evvel vezneye ya- yede 40 liraya ustafa oğlu incir fidanlığını müştemil at-
tarmaJarı ilan olunur. Mehmed Çaklr satıldığından 

[776) 30 2 4 6 sanın mülkiyeti açık '~ . r-
tasarrufunun ta hl _ ,.. . ga· -

maya konulmuştur. 
•rı·la"yet Daimı.... · 9 zete ile ilin tarihinden itiba-" ı 2) Ihale 8 Eylül 38 Per-

Encu••menı·nden •• b tı 18 d A ren 11 nci günü mahalline şem e g nü saat e y- tahkikat yapmak üzere memur 
930 lira 65 kuruş keşif be- dmda parti kurağanda llyön· gönderilecektir. 

delli Köşk okulu tamirat işi kurul huzurile yapılacakbr. Sözü geçen yerde aynı bir 
eksiltmesine istekli çıkmadı- 3) Taliplerin muhammen hak iddiasında bulunanlar var 
ğından 10 gün daha uzatıl- 600 l 10 kıymeti olan iranın % sa ellerindeki resmi belgeleri· 
mıştır. nunu depozito olarak yatar- l b' l'k d İhalesi 12, 9, 938 Pazartesi e ır ı te muayyen günün e 

malara veyahut banka teminat · d b 1 k günü saat 11 Vilayet Daimi yerın e u uoaca memura 
Encümeni odasmda yapıla- mektubu getirmeleri lazımdır. yahutta 913 fiş numarasile 
caktır. 4) İhaleyi müteakip feağ Aydın tapu sicil muhaflzlığına 

Muvakkat teminatı 69 lira muamelesi yapılacak ve bedeli muracaatları ilin olunur. 
80 kuruştur. peşinen ve defaten almacak- (775] 

isteklilerin vesaikile mez- tar· 
kur gün ve saatta vil ~~yet da- 1 5) İlan, dellaliye ve tapa 

imi encümeni odasında hazrıJ masrafı müşteriye aittir. 
bulunmaları lazımdır. [778) [767] 26 30 3 7 

imtiyaz aabibi ve Umuml Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Buıldıi>'ı ,,er : 
C. H. P. Buımevi 

SAYI. ssı 

Çine sulh hukuk 
Hakimliğlndan 

938161 
Çinenin hatip kışla köyün

den feyzullah karısı Ayıe ıre 
kızı Refia ile o köyden davaıb , 
kal hafız kızı Fatma aralann
daki gayri menkul tescili Ye 

müdahalenin men'i daYasmda 
tescili talep olunan çine hatıp 
kışla köyünün büyük bele• 
mevkiinde şarkao çay i'arben~ 
molla Arif ve koca Yusuf 

oğlu Ahmed tarlası cenuben 
molla murat tarlası ile arala-

rında çoban İsa ve Akdana 
giden yol ile çevrili ye 200 

lira kımetli 25 dönüm tarlada 
tapulu ve tapusuz başkaları-

nın alacakları mevcud olduğu 
takdirde ilan tarihinden iti-

baren bir ay zarfında Çine, 
sulh hukuk mahkemesine mü 

racatları ilan olunur, 
(774) 

Aydın Daimi 
Encüm eninden : 

15191938 Perşe n 

saat 11 de Aydın Daimi En-
cümeni odasında 972 lira 71 

kuruş Germen· 
cik okulu müstacel tamir~tı 
açık eksiltme usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj, 
resim ve diğer evrak Nafi~ 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 72 lira 
95 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu 
ehliyeti fenniye vesikası ve 
Ticaret odası vesikalarını 

15191938 Perşenbe günü saat 
11 re kadar Vilayet Daimi 
Encümenine vermeleri lazımdır. 

(7771 30 4 s· ı2 

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 Mütl.ürlüğfl 


