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Bütün Aydınlılar Hatay Devlet Reisi 
kurtuluş bayramın 

kutlu olsun B. Tayf ur Sökmen ile Büyük Şef 
-···- arasında tazim ve tebrik O. Becerik 

Üç gündür ilimiz çevresinde telgrafları taati edildi 
bir çok ilçe, kamun ve köy-

lerimiz düşman istilasmdan Doktor Abdurrahman Melek Başvekil oldu 
kurtuluşlarının 16 mcı yıl dö- , 
nümü bayramlarrnı kutluladı
lar. Bu gün de şirin Aydmı
m1z, Karapmar, Germencik 
nahiyelerimiz ve bir çok köy· 
ler;imiz neşe ve sevinçle bay· 
ram yapacak .. 

Saadetin kıymeti, onu ge
tiren musibet ve felaketleri 
unutmamakla anlaşılır. Bu iti
barla 7 eylfıi 922 gününden 
evvelki kara günlere klsaca 
bir göz gezdirmek istiyorum. 

Mütarekeden sonra idi. O 
zaman başımızda bulunan 
sultan ve halifenin soyun
dan bir soysuz sözde 
Yatandaşlar arasında ahenk 
ve tesanüd yaratmak, haki
katte . esarete alışmamış, tari· 
bin hiç bir devrinde kul. kö 
le olmamış Türkün asil kanın
daki istiklal d teşini söndür
mek için buralara geldi. Bu 

soysuzun ardındanda öncülüğünü 
yapdığı düşman yürüdü. 

Fakat öldü sandıklan Tür
kün ölmediğini, Aydm ovala
nnda patlıyan Türk silahı, 
Aydın sokaklarında parbyan 
Türk süngüsü düşmana ve 
bütün bir husumet cihanının 

k~fasına çarptı. 
Başında tarihin yegane as

kırlik ve siyaset dahisi, Tür
l[ün gururu olan Atatürk, 
her türlü mahrumiyet içinde 
Fakat Türkün iman ve kud
retine dayanarak on altı 

yıl önce büyük harikayı, 
30 Ağustosta Dumlupınarda 

dünyanın durumunu değişti
ren mühim hadiseyi yarattı. 

Ogün, verdiği tarihi emirler-
(Devamı 2 inci sa}nfede 

Antakya 6 - Hatay devlet 
reisliğine ıntihabı münasebe
tıle B.Tayfur Sökmen, Atatür
ke, Suriye, Fransa Lübnan 
Reiıicumburlarına telgraflar 
göndermiştir. 

Ekselans Tayfur Sökmenin 
Atatürke gönderdiği telgrafla 
büyük şefin verdiği cevap 
tudur: 
EkseUins K amal Atatürk 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Ankara 

Hatay Millet Meclisi tara
fından bugün Hatay reisliğine 
seçildiğimi ve bu vazifeyi 
ifa ya başladığımı yüksek hu· - -- ==-

zorunuza arz eylemekle ıe

reflenirim. Türkiyenin ulu ön
deri tarafından yüksek alaka 
ve yardım sayesinde iıtiklile 
kavuşmuş olan Hatayın Ulu 
Şef Atatürke ve büyük Türk 
milletine karşı beslediği min
net ve şükran ve bağhlık his· 
lerini bu vesile ile de arz 
etmekle son derece bahtiya-
rım. Vazifemin ifası sırasında 
yüksek alaka ve irşatlarınızıo 
esirgenmemesi dileğile candan 
bağı.lığımı ve sonsuz saygıla
rımı sunarım. 

Tayfurr Sökmen 
-Devamı 2inci aayfada • 

Alman -Çek buhranı 
Fevkalade anlar geçiriyor · 

Buhranın umumi bir harp doğur
masından lıorhulabilir --------

Fransa hükumeti Şark btıdutlarında ~mniyet tedbirleri 
ahyor. Bu maksatla ihtiyatları silah altına çağırdı 

Prağ 6 - Nazırlar meclisi Südetlerle · çek murahhasları 
toplatısmdan sanra neşredilen bir toplantı yapacaklardır. 
beyanname fevkalade mühim- a.a 
dir. Beyannamede Südetlere Paris 6 - Bu sabah çıkan 
yabılacak yeni teklifler kat'i gazeteler Çekoslovak meselesi 
olarak tayin edilmektedir. son vaziyeti ve bilhassa dün 

Maamafih bilinmesi lazım 
g len bir nokta varsa bu tek-
liflerin Südetler tarafından 
kabul edilip edilmıyeceğidir. 
Eğer teklifler kabul edilirse 
Avrupa sulha kavuşıyor de
mektir edilmezse silaha müra
cat lazım gelecektir Bu gün 

neşredilen beyanname hakkın
da uzun yazılar yazmaktadır

lar. 
Paris 6 r A. A. ] - Havas 

ajansı bildiriyor. 

r ..................................... ~ ....................................... ~ 
Beynelmılel vaziyet dolayı

sile ve Almaoyamn şimalişar
ki hududunda tevessül ettiği 

mühim tedbirlerin ve asker ve 
Velevazm mevcudunu takviye 
etmesi neticesi olarak hüku
met bir takım emniyet tedbir
lerine tevessül etmek mecbu
riyetinde kalmıştır. Bu suretle 
bilhassa müstahkem mevkiler 
kıtaatını tam mevcutlu kıl
mak için ihtiyatlar silah altı
na çağırılmıştır. Mezun subay 
ve efrat derhal garnizonlarına 
dönmek emrini almışlardır. 

f Halkevi Başkanlığından: 
t Bu gün kurtuluş bayramı münasebe-
f tile Hükumet alanında yapılacak tören-
~ den sonra Belediyede bayramlaşılacağı 
J sayın halkımıza ilan olunur. 

~ .......... _ ..... _ ............................ _ .. ~ .... 

Belediye 
intihap encümeni 

teşekkül etti 
intihap defterleri garın 
belediye kapısına asılacak 
Belediye intihabıoı idare et· 

mek üzere teşkil edilecek İn· 
tibap eecllmeai için maballe
lerderden seçilen mümessiller 
dlln öğleden sonra Belediyede 
toplanarak isimlerine kura 
çekmişlerdir. Kura sırası ~u 
suretle tesbit edilmiştir. 

1 - Hasan efendi mahal
lesi~den Fuat Erlaçin, 2 1-
Köprülü m .. hallesiaden Zati 
Zengi, 3 - Ramazanpaşa ma· 
hallesinden Cemal Ergenkon, 
4 - Fevzi Türkan, S - İs
mail Hakkı Şerit, 6 - Meh· 
met Cantok, 7 - Muıtafa 
öngen, 8 - Halil ÖYge, 9 -
Orhan Çifçi, 10 Hüseyin On
türk, 11 - Alican, 12 Ragıp 
Ege, 13 - Yusuf Aydın, 
14 - Osman Becerik, 15 -
Ihsan Taı, 16 - Hakkı Öz
tep, 17 - Mazhar Ertuğ, 
18 - Mustafa Gülaydın, 19-
Mebmet Oktay, 20 - Ahmet 
Şaleş, 21 - Halil Şit, 2ı -
lbrabim Cirid, 23 - Riza 
Oygan, 24 - Şükrü Saray, 
25 - Talat Posacı, 26 - Ali 
Sezgin: 

isimlerine kura çekilen bu 
heyet intihap encümenının 

altı kişiden ibaret olmasını 

kararlaştırdıklarından isimle-
rine sıra ile kura isabet eden 
yukarda yaıılı yirmi alb kişi-
den Fuad Erlaçin, Zati Zengi. 
Cemal Ergenekon, Türkan, 
İsmail Hakkı Şerit ve Meh
med Cantok intihap encüme~ 
nine ayrılmışlar diğerleri ye
değe kalmışlard1r. 

Belediye reisi Nafiz Kara
budağın başkanlığı altında top
lanan intih~p encümeni, bele
diyece hazırlanmış olan intihap 
defterlerinin 8 Eylül 1938 
Perşenbe günü Belediye Ye 
hükumet kapılarına asılmasına 
karar vermiştir. İntihap def
terleri 14 eylül 1938 Çarşan
ba günü s.ıat 18 de aııkıdan 
kaldıralacaktır. Defterlerde 
ismi yazılı olmıyan veya yan
lış yazılmış olanlar 14 eylül 
akşamına kadar intihap encii 
menine mürabaatla itirazlanm 
bildireceklerdir. 

ı-- • 
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Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 
175 Madde olan yeni proje, köy iılerini 

bugünkü ihtiyaçlara göre yeni baştan tanzim 
etmekte ve plinlaıtırmaktadır -------H&k6met proramında en 1 tutulacaklardır. Saba alma, 

K9Dif yeri almıı olan kay iatihllk veya berbaagi bir 
mevzuu &zerinde lüzum g6r8- yolla koy namına ahnm11 ve
len tedbirleri ihtiYa etmek 1 alınacak olan veya kat elinde 
lzere tanzim edilip kamataya bulunan toprak veya yapalar, 
takdim edilmif olan muhtelif hiç bir harç ve reıme tlbi 
kanan projeleri, Dablliye en- olmak11Z1n tapuya bapnacak
clİneDiade tetkik edilmit ft !ardır. Bu yapı ve topraklar
banlar tevhid edilerek 18 b6- la kay gelirlerinede hacız ko· 
llm ve 175 maddeden mil- namıyacakbr. 
rekkep yepyeni bir .. kay ka- KOY iDARESi: 
aUDa., projeai bazırlanmııbr. Kay idareli muhtar, dernek 

Yeni proje, rejimin hedef ve endlmenden terakk&p ede
tlltbaja l&aktea bllnnman•n cektir. Muhtar ve dernek 
bitin temellerini, kanuni bil- Azaları kay 1eçimleri tara• 
kimler baliade, tubit etmek- fından 1eçilecektir. Enclmen-
teclir. de, dernek tarafından ydda 

Kamataym bu devraincle bir kendi Azalan ara11Ddan 
çakma• muhtemel olan yeni 1eçilecektir. Muhtar bem der· 
projeniD kanUDlapnamndaa nejin, bem enclmenla 
IODn, ka,e ait bltl\D itler bap olacaktır. Ba banla 
ve çalı .. alar pllnl• .. 'f ola- veya INatka kanaalatla ka, 
cak n kly idareli, yeni pro- tedbirlerine verilen ifleri gar-
jenia koymakta olduja bug&- mek ve glrdilrmek mubtuua, 
ala icaplarına uygun ..,tlar dernejin ve encllmenin vazife-
içiade tekenin edecektir. leri olacakbr. . 

• • • Kay mabtan ile kay denaeji 
Nlfam iki binden qajı lzalanam leÇİmi dlrt Jdda bir 

yartlara (kly) ; ailfaaa iki bia Birind tepin ayı içinde yapı
ile Jİrmi bin ar&11Dda olanlara lacak ve lkindtepiaia Ok gll
baba ve yinni binden çok al İfe INathyacaklardır. Mtld
lllfmla olanlara tehir dene- detleri biten malıtarla dernek 
cektir. Nlfa,a iki binden ata· adlarının yenid• 1eçimi caiz 
ta oı.. dahi, beıecliye teıkill- olacakbr. • 
ta meYCUt olan nahiye. Yillyet 

1 
K&yila atretmeni veya 1&· 

" kaza merkezleri buba ym çok oı .. baı ltrotmeai 
itibar olaacak ve belediye varA kooperatif midir&, 
kanan- tlbi tutalacakbr. yokA aralanndan .eçecelderi 
Aacak evleri topraia tlbi o- biri, kly ~mrlan içinde mev-
larak daiıbmf olan yerlerde cat deYlet teknik mlaMSe
bir topla kılllD iki bia nllfuu lerinde çalıpnlardaa valillİll 
ilatin etmeclikç orada bu ka· 1eçeceji bir zat dernekte tabii 
aanUD btlldlmleri tatbik olu· Aza olarak baluaacaltır. 
nacakbr. Llaam g&rlllea yerlerde Ba-

Cami, mektep, otlak, yay- kanlar heyeti kararile mab-
lak, baltahk gibi orta mallan tarlana valiler tarafmdaa ta• 
balanan, toplu veya dajımk yiniae mlluade edilecektir. 
,..ıenle obna IDl8Dlar, bat, Gerek devlet ve prek k&y 
bahçe •e tarlalarile birlikte iflerini g&rlltken mabtara ve 
Wr kly tefkil edeceklerdir. mahtana emrile hareket eden 

KôYON TARiFi: kly memurlarına U.... ko-
Kly, bir yerden bir yere yanlar, devlet memurlarına 

sitlrllebilea veya sltllrllmi· .. __ 
,_ mallallua ubip , olan " ...... gelenler gibi ceza ıl-
laa baaa ile kenc:liaine Yeri- receklerdir. Vali " kayma-
len ifleri yapan batlı baflaa kamlar kly itlerini bu kaaa-
lnr nrhktır. Bana (b&kmt f8• aaa bllkllmleriae gire ytlrlt-
lut) denilecektir. / miye ve ber klyb itlerine o 

Klytba orta malı. kanUD k&ylln ihtiyaçlarının dereceai-
brtmda. de•let mah ıfbi ne, kay gelir ve imece lmcl
konmacaktır. Bu fibi mallara retine gire O.biliye Vekile
el uzatanlar, devlet malına el tinin amaml direktifleri dalai-
mataalar gibi ceza girecek· linde proiramlqtırmıya ve ba 
lerdir. Kay halkına veya kly programları tatbik etmiye 
orta meDfaatleriae aynlan mecba balunacaldarcftr. 
J•pa n topraklar. biaa ve Merkez kazalarında ber ae-
arui verıUerindea mllatema Yi kay iflerinde kasa idare 

1 Hatay devlet reisi ile 

1 
Büyüh Şef arasında 

Bqt.nfı ı .... ..ı.lfede 
Bag T ag/ar Söluneıa 

Hatag reui Antalcga 
Hatay millet medili tara

fından Hatay reialifine 1eçil
dijiaizi bildiren telgrafınizı 
memnuniyetle aldım. Bu kıy
metli diyarın en y&kıek ma
kam vazifeaini ve inklf&fını 
daima alaka ve memnaaiyetle 
takip edece;im. Hatayclaki 
faaliyetinizi temenni ile ve 
Hatayın yeni idare albada 
pek çok Aadet ve refahlar 
garmeıini yilrekten temenni 
ederim. 

Kamal Atatilrk 
Antakya 6 - Aaadolu ajan-

81Dln buaaai muhabırinden: 
Dan Hatay kabinelini tq

kile Hatay valiliğini yapmlf 
olan doktor Abdarrabmaa 
Melek tayin edilmiftir. Bqve· 
kil baKla meclia karıiaiaa çı· 
karak yeni kabinelİni tqkil 
edecek Ye beyanaameaini oka-
yacakbr. a.a 

Lord Halifaks 
Milletler Cemiyetine 
girecek lngiliz heyetine 

riyaset edecek 
Loadra 6 - Siyui mahfel 

ler toplanacak olan milletler 
cemiyeti kon1eyiae iftirak 
edecek olaa la,m. beyetlae 
laarldye nazırı Lord Halifalmm 
riya1et edeceji keyfiyetine 
bilyllk bir ehemmiyet vermek
tedirler. Zanaedilclijiae gire 
lagiliz hlkümeti dbyadaki 
otoriteaimi milletler cemiyeti
aede ko,....k iatediiini p 
terecektir. 

heyeti vazifelerini girmek 
kere valinia tenaip edeceii 
bir zaba reialijiade kaza mal
mldllrll, merkez blk6met dok
tora, merkez ziraat memura, 
yokA valinin mluaip glrece
ii merkez kara11 memarla· 
nadan biriai ve villyet ka· 
lemleriaclu teuip ~il bir 
memurdan mDrekkep kaa 
idare heyeti tefkil ol-ak
tır. 

Maarife aid itlerde bir ilk 
tedrilat mlllettiıi •• diiv 
hizmet nklletleriai alakalaa
dıraa iflerde de, o vekllet 
memarlarmdaa biri ba heyet
te Aza olarak balaaacakbr. 

Bu heyet lr.ly ifleriacle mil
bak kazalar idare heyetleri 
..W.iyetlerini laaizaolacakbr. 
Muhtar, dernek ve eacllmea 
lalan n kly memurlan bak
landa kaza mabakemat eacl
meni vameaini de ba heyet 
girecektir. Valiler ba laeyte 
reis aeçtilderi sata kay ifle
riade kaymcbm ulabiyeti De 
hareket eblllk ul•biyetiai ele 
verebileceklerdir. 

5AYIJS7 

Billlln Agtlınlılar 
lıurtaluı bagramuı 
lıatlu olaan 

-~ ı lacl S.Jfada-
le ga.tenliii hedefe kopa 
b&y&k ordu 7 Eyl6lde Aydm 
da kurtardı. 

Askerlikte ve c:ibaa IİJue
tinde olduta kadar, iclarede 
dlayamn en bilyllk mllqicli •e 
lğntmeni olan atamız, teme-
lini Dumlapmarda atbia am
hariyetle yurda umran ve .... 
dete kavllfbırda. 

16 yıl aace baykut tilaeıi 
bir harabe olarak mlbarek 
topraklanna yllz&mlztl .ardl
tümllz bu yerlerde baglba 
gittikçe ilerleyen modern Wr 
tehirde cumhuriyetin yaratbjı 
ve her glln artan refaha ko
ıuyorm. 

Aziz tebit, iatildlle bnt
tujumuz, matrm yapmap 
bqladığumz bag&a --de 
g&albadlr. Tarih boyanca eti 
olmayan lM\ıhl cihan tarilWle 
Sea Al Kanınla JLwdm·Buılaa 
y ... yan her m baba Mai 
evllt, ber çocak 1eni ..... 
billyor, Sen kalblmizclelip " 
daima kalacalma ylce .-ıt, 
belli uker. 

ea,anı yaratan plik oidaı 
din iatikW n Cllllllaarl,ete 
erdirdijia Oa1ı U1m 
••bollab.. Baıaa dlaktbldell 
daha kudretli ve kantli ola· 
rak yardan bekcili ve mlhla 
korayacaau n varla._. L 

latiklll Ye ialdllpJ mlı•ı
aeai olan blyllk parti, pcli
ye kadar oldata ıfhi baadp 
90Dra da 17 milyon tlrk Der., 
leme ve yll)uelme fİarl elaİI 
alb olma ,algeaiade ylrlJW 
ve yllrlyecek 1 

Atat&rk; 
Heniz dotan y&ft'llllclaa • 

ihtlyarma kadar bela .... 
hepimiz leaia ıfbi bir Ata,. 
ve bap malik olmak W.
tiyarbtmdaa daydapmm p
rarla, 1eYiaçle ...ıa ,..a..
ylrlyoru. ylrtlyecetlz.. 

Sen ebediyete kadar y 
Var ol. •• 

Biglllı Şefin 

Sivam tereflenclirdilderi. 
günün yıl dönümü 

•••• 1 

Si•• 6 ( A. A. ı - lAıa 
OaderiaS. ................ 
leri ...... ,.. .... 
4 Fylllde • çok W.,lk 
tuahlratla 

bsı 

Enanmcla 
t 1C1 Jirml ..._ 

aıiılı;:.......... ...... dul•• 
.,. ar .. tm ol-

a.a. 



SAYI: 3~7 AYDIN 

Ankara halk 
banllası 

1 Belediye intihap 
Ankara 6 [ A. A. J - Halk 

bankası ve Ankara halk san
dığı bugün merasimla açılmış
tır. .......... 
Nürenberğ kongresiı 

Berlin 6 [A. A.] - Alman ' 
nasyonal sosyalist partisi kon- 1 

gresi bugün Hitlerin huzurile 1 
Nürenberğde açılmıştır 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Germencikten İbrahim oğlu 
İhsanın ilbaylık makamma 
verdiği delekce ile Ağustos 
948 gün ve 19 sayılı tapu ile 
rnalik bulunduğu Germenciğin 
köy içi namı diğer karye 
mevkiinde doğusu keçici kızı 

Fatma ve Hüdayi ve nalbant 
ali ve mubacır Nuri Giritli 
Hüseyin ve helvacı Bekire 
sablan mülreziminih kısım ve 
kara İsmail ve Giritli Mehmet 
bahçeleri k•zeyi sahibi senet 
bahçesi ve bağı ve demiryolu 
batısı Savran oğlundan met
rük belediye arsası ve kısmen 
bil ifraz Mehmet oğlu Fehmi 
ve helvacı Hamdi ve Süley
man ve Niyazi ve Hidayet ve 
helvacı Hamdiye ikinci defa 
satılan kısımlar ve Hüseyin 
oğlu Bayram Ali ve Durmuş 
kızı Meryem ve İzzet ve 
Mümin sahibi senet ile çevrili 
16 M 2 zeytinliğin bu hudut 
dalinde miktarı 16 M 2 olma
yıp 10,000 metreyi tecavüz 
bulunduğundan mahallinde me
saha yapılarak hakiki mikta
rının gösterilmek suretile tas
hihi istenildi. 

•• • • 
encumenı reıs-

liğınd en! 
1 - Yeni belediye meclisi 

intihabına ait intihap defter
leri 8 Eylfil 938 Perşenbe gü
nü hükumet ve belediye ka
pılarma asılacak, 14 Eyliil 
938 Çarşanba günü saat 18 
de kaldırılacaktır. 

2 - Belediye kanununun 
23 ve 24 üncü maddeleri 
mucibince gerek belediye mec· 
lisine aza seçmeğe ve gerek
se aza seçilmeğe salahiyeti 
olup ta intihap defterlerinde 
isimleri, hüviyetleri yanlış ve
ya mükerrer yazılmış veya 
biç yazılmamış olanların itiraz
larını birinci maddede yazılı 
olduğu veçhile defte-lerin asılı 
bulunduğu altı gün müddet 
zarfında intihap encümenine 
bildirmeleri lazımdır. 

3 - Defterler askıdan alın
dıktan sonra yapılacak itiraz
lar kanonun 36 ıocı maddesi 
mucibince kabul edilmiyecek
tir. 
Muhterem halkımızın intihap 

defterlerini gözden geçirerek 
itirazı olanların kanuni müd· 
deti zarfında intihap encüme
nine bildirmeleri rica ve ilan 
olunur. 789 

-
Bu ilan tarihinden itibaren 

11 inci günü mahallinde ke
şif ve mesahası •yapılmak 
üzere memur gönderileceğin

den bu fazlalık hakkında ali
kalıların mııayyen günde 916 
fiş sayısile bulunacak memu
ra itirazlarını bildirmeleri ilan 
olunur. 786 

Aydın Belediyesinsen : 
1 - Aydın Belediyesi Elektrik sentrahna ilaveten konula

cak 340 - 250 beygir takatinda bir motör ile Jeneratör, al
ternatör, Tevzi tablosu ve bunların teferruata ve montajları 
için kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip çıkmamasından 
bir ay müddetle pazarlığa alınmıştır. 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti [26255] liradır. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) - Fenni şartname. 
B) - Keşifname 
C) - Eksiltme şartnamesi. -' 
D) Planlar. 
E) - Mukavele prejesi. 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın Belediyesinde görebi

lirler. veya 125 kuruş mukabilinde satın alabilirler. 
5 - Pazarlığa iştirak eeebilmek için taliplerin 3938 lira 25 

kuruştan ibaret olan kat'i teminatlarmı önceden Belediye 
-Veznesine teslim etmeleri veya muteber bi!' bankanıo teminat 
lbektubunu beraberlerinde getirmeleri ve şimdiye kadar bu 
gibi işleri yaptıklarmı ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun vesika ibraz eylemeleri 
'9e bunlar Bir şirket veya firmayı temsil ediyorlarsa muad
dak vekaletname ve mukayyet bunlundukları ticaret odasından 
son tarihli bir vesika göstermeleri lazımdır 

6 - Yukanda yazılı şartlar dairesinde pazarlığa girmek 
İsteyenlerin 3/ T eşrinevel/938 terihine raslayan Pazartesi günü 
saat 15 de Belediye daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan 
olunur (788) 7 11 17 20 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Kurtuluş ma-
hallesinde 275 ada 5 parsel 
numaralı ve 589150 metre 
murabbaı arasının mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni met
re murabbaı 70 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartname· 
yi görmek üzere yazı işleri 

müdürlüğüne, arbrmaya gir· 
mek üzere 2044 kuruş muvak
kat teminatlarile birlikte 8191 
938 perşenbe günü saat saat 
11 de belediye daimi encüme
nine müraatları ilan olunur. 

23 28 2 7 754 

C.H.P.Aydın /igönku
rul Başkanlığından 

1) Aydına bağlı Karapınar. 
nahiyesinde yukarı mahallede 
parti mali 889,28 metre mu-
rabba natemam binayı ve 
incir fidanlığını müştemil ar-
sanın millkiyeti açık ttr
maya konulmuştur. 

2) İhale 8 Eylül 938 Per
şembe günü saat 18 de Ay
dında parti kurağ~nda Uyöo
kurul huzurile yapılacaktır. 

3) Taliplerin muhammen 
kıymeti olan 600 liranın % 10 
nunu depozito olarak yatır

maları veyahut banka teminat 
mektubu getirmeleri lazımdır. 

4) İhaleyi müteakip feağ 
muamelesi yapılacak ve bedeli 

peşinen ve defaten alınacak
tır. 

5) İlin, dellaliye ve tapu 
masrafı müşteriye aittir. 

[767) 26 30 3 7 

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 encümenine mü
racaatları ilin olunur. 

(755] 23 28 2 7 

İmtlyaz Hhibi te Umumi Netriyat 
MOdürG ı Etem Meadre• 

Ba91ldıi11 ver : 
C. H. P. Basımevi 

yOz 3 

Aydın tapa sicil 
Muhafızlığından 

Balatcık köyünden Habip 
oğlu Mehmed kansı Ayşe ve 
oğlu Habip adına murisleri 
habipten intikalen tescili iste
nilen balatcık köyünün incir
pınar mevkiinde doğusu ev
velce mera iken şimdi adalı 
Hasan çavuş batısı mera iken 
genç ağa Mustafa kuzeyi ada
lı Hasan ve sürmeli oğlu mus
tafa güneyi emvali metrüke ve 
süleyman çavuş vereselerile 
çevrili zeytinliğin tapuca kay
dı bulunan kayıtlar mahallinde 
tatbik edilmek suretile tasar
rufunun tahkiki için gazete 
ile ilan tarihinden 12 gün 
sonra maha iline memur gön-
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir bak iddi
asında bulunanlar , varsa yed· 
lerinde mevcut vesikalarile 
birlikte yerinde bulunacak 
memura ve yahl'• o güne ka
dar 917 fiş numarasile idare
mize müracaatları lüzU1ı~u bil-
dirilir. [ 787 ] 

Çine Tapu 
memuı'luğuııdan 

Çineııin Araphisar köyü 
timarında Abdiler namıdiğer 
Dibekderesi mevkiinde şar .. 
kan Daylakoğlu Mehmed zey · 
tinliği, şimaleo Dere ve Meh
med oğlu Mustafa zeytinliği, 
garben Mehme~ oğullan Mus
tafa ve Durmuı zeytinlikleri· 
cenuben cebel ile sımrlı yib: 
elli ağaçlı zeytinliğin yeri 
olan yirmi dekar zeytinyerini 
kırk yıl evvel oturak yeri bi
lioemiyen Kavukoğlu Mehmed 
kızı Ayşedeo satın almak ve 
içine ağaç yetiştirerek zeytin
lik haline koymak suretile 
kara halil oğlu Koca Musta
fanın tasarrufunda iken yirmi 
iki yıl evvel ölmesiJe karısı 
Emir Ayşe ve Şerifeye intikal 
ederek kullanılmakta oldugu 

yapılan tahkikattan anlaşılmış 
ve Mustafa veresesinin tasar~ 
rufu tapu komisyonunca b: ..... 
tik edilmekle ilan tarihinden 
itibaren otuz gün içinde ge
rek Ayşenin ve gerekse vere
sesile eşhası sairenin bu ta
sarrufla ilgili veya ayni bir 
hak iddiasında bulunanlar 
varsa Çine Tapu memurluğu
na müracaatları ilin olunur. 

[785] 

.... ••- Abone cer aiti -··-: 
ı::: y Y . . 6 ı· ı ıllığı her yer açın ıra . i 
: Alb aylığı 3 liradır. : . . . 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
• p B . • : . uımeYJ. :, 
i gazeteye ait ya%ılar için : 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- l 
i lar için idare müdürlüğüne i 
: müracaat edilmelidir. i 
ı .......................................... - .......... ,: 
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~ DOKTOR ~ 

: MÜNİF İ. ERMAN i ı 
~ ~ 
~ NIEML.EKET HASTANESİ ~ 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs @ 
~ ve Operatör ü (4 
~ Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Ki mi- 41 
~ Jin evinde kabul eder. S92 @ 
t' Muayene saatleri : sabah 7 - 8 S 
f Öğleden sonra 3 den itibaren 
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f!) Elengüllü ılıcalarına koşunuz i!) 
~ m 
(t) Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, se"tvislerin ~+] 
~+1 intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, {+J 
f+~ siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+] 
f+] kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu =-=-~••_:_~_: 
~] gibi cild hastalıklarına karşı çok faydflh çamuru 
r:J ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydm ve ':~ 
=+= komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile f='l. 
r+l sabit olan Elengüllü ılıcalarana koşunuz. =-t·.~ 
[+J Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, _ 
~·l temiz hava almak için ElengüUü ılıcasana gidiniz. ~t] 
=J'= ~~ 
f+.~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ~.t 
~.~ Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek [+] 
l+! ve her türlü ihtiyacımz gayet ucuz temin olunur. [t~ -- -~ 
fi'--~~JJl"'llJllP'!11111''.11lll'"'llll''qllttı •ıtJlll'!fllfll:ııllfl"l,JP''IQJll"llll11"11UllP11JPl"llJPl'"llll'" ıı1 694 ~1'"11Pll !tfl~'lll~~ 
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........................................................ . ' . 
• DOKTOR • • • • • ! FAHREDD~ SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahass1S1 : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaah : • • l MuayyenehaoesiAydıoda Gazi Bulvannda BafaJıoglu dükkanının : • • ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder : .......................................... .,. .......... . 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

tJ''lf'llP'11llJ!lllll,lflllnll lıımıı ı ııııııııııııı•ııımıı•'ll'lUlll''lJDDllıımıııtJllQMll~~·!fil'Vl'IP'I 1 DOKTOR-?PERATÔR j 

il> Medenı Boyer 1 
J Memleket H!ıslanesi Operatörü 3 
!_= Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci t 
=-E:.~- Bay Osmanın yem yaptırdığ:t evin üst katında ~ 
15?" kabul eder. ~ 

S Muayene saatları : = 
i' Sabahları 8 kadar @ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 
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S Biçki ve dikiş yurdu J 
l Süreyya Diker kayda yaşladı ~ 
= ~ 
~ En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ~ S bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür J 
i' direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan • 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak ~ 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum ~ 
~ masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- .;j 
: leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· ı 
~ zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. = - ~ I' Adres: Gazi Bulvarı S. 7 • 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın ~ 
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Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

--·- -
yerli kumaşlarandan bilumum memureyne eo ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 
Sayın memurlarımıza bu fırsat. kaçırmamalanm 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin naz<irı 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 

' 


