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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul eder. 260 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met 
resi (50) kuruştur. 

3 - İ<;teklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü

dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 672 kuruş muvakkat te
minatlarile 17121938 perşembe 

V. Kültür 
günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat
tan ilan olunur. (313) 
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r-····· Abone şeraiti ........ i 
i Yıllığı her yer için 6 lira. : 
: Alb aylıfı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basımevi. : 
E gazeteye ait yazılar için ! 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
~ lar için idare müdürlüğüne j 
: müracaat edilmelidir. : . . ................................................... 

lmtiyaı: sahibi ve Umumi Neşriyat 

MUdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Bas1mevl 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir Örneği olan AYDIN T ARİHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabii maluma

iını da bu kitaptan Öğrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiah 250 kuruştur. 

C. H. P. 
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[+J Birinci sınıf mütehassıs ~+] 

~:1 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun g!J 
C+l Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ·+] 
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S Fuat Bayrakdar 3 s Bel sotuklulu, Firengi ve Cilt haatalıkları mütehassısı Cİ 
Muayenehanesi: 411 S Çocuk parkı karşısında köşe başında i 

~ Muayene saatleri: G 
~ Sabah saat 7 - 8 -fi 
~ Akşamları 15 - 18 kadar ~ 
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....................................................... 
! DOKTOR : 
• • ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : • • ı Muayenehane: ..A .ydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının : i üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalann1 kabul ed·.:r. : ......................................................... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
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Sayııı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Büyük Şefimiz Atatürk 
Gemlik suni ipek fabrikasını ziyaret ettikten 
sonra halkın candan sevgi ve sayğı tezahürleri 

arasında Bursayı şereflendirdiler 

Bügiik Şefimiz Atatürk 
Bursa 2 [A. A.] - (Gecik

miştir) Atatük dün refakatla
rında Başbakan Celal Bayar, 
lçbakanı ve Parti genel sek
reteri Şükrü Kaya, Ekonomi 
bakam Şakir Keıebir ve bazı 
ıaylavlar olduğu halde Yalo
vadan hareket ve Orhangazi
de büyük bir halk k_afilesi 
tarafından a;kışlanarak saat 
15 de Gemliğe muvasalat bu
yurmuılar ve sokakları doldu
ran halkın taşkın tezahürleri 
&raıında doğruca suni ipek 
fabrikasını şereflendirmişler
dir. Bu eıer bütün eserlerin 
ilham kaynağı olan Büyük 
Şefi bilhassa mütehassis bı
rakmış, Atatürk fabrikanın al
tın kitabının ilk yaprağına el 
Yazılarile ıa takdir ibaresini 
kayt buyurmutlardırf. 

" Sümerbank suni ipek 
labrikasını ziyaretten duy
dııfam bahtiyarlık büyüktür. 
Deferli kurumun millet için 
lc•tlıı olına~ını dilerim.,, 

Kamal Atatürk 
Atatiirk onbeı on beşte 

Gemlikten ayrılmışlar on altı 
on beşte Bursaya muvasalat 
buyurmuşlardır. Borsada bü
ttbı dtıkklnlar kapanmış şeh
rin her yaıta her zümreden 
lıer teşekkülden insanları bü
Yiik kurtancıya minnetlerini 
1\ltımak için caddeleri mey
d.blan doldurmuştur. 

Atatürk halkın coşkun te
ı.1ı11rıeri araıında ikametlerine 
ltbıiı olunan Çelikpalaı ote
lhae ıelmitlerdir. 

Atatürk Buraalılann bu aa• 
-.ı..u tezahOrlerinden pek 

mütehassis olmuş ve Bursalılar 
bana ilk günlerin heycanını 

yaşatblar buyurmuşlardır. 

V ~li tarafından vuku bulan 
istirham üzerine Bursada bur-

salıların misafiri olarak kal
mağı kabul buyurmak sureti
le Bursalılara en büyük ilti

fat ye mükafatı vermişlerdir. 

Gece fener alayları yapılmış- . 

tır. Bursalılar tarihi bir bay
ram yapmaktadırlar. 

Bursa 2 [A. A.] - Başba

kan B. Celal Bayar refakatinde 

dahiliye vekili ve parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya nafia 
vekili Ali Çetinkaya olduğu 
halde C. H. partisini ve halke-

Başbakan Celal Bayar 
vini ziyaret etmişler burada 
partililer ve Bursa mlinevver
lerile memleketi alakadar eden 
esaslı meseleler etrafında gö
rütmütlerdir. 

General/arımız 
bugiln gidiyorlar 

Dün alayımıza sancak ver
mit olan Orgeneral İzzeddin 
Çalışlar ile Korgeneral Mus
tafa Muğlalı, ordu erkim har
biye reisi tümgeneral Rüştü 
Akın ve tümen komutanı tüm 
general Nuri Yamut bu sabah 
tirenile İzmire gideceklerdir. 

Son yağ'llurlardan taşan 
mendresin yolu kapaması yü
zilnden generallar Muğlaya 
gidememişler ve oradaki alay
lara sancak verme iti baıka 
bir zamana bırakılmıtbr. 

Dün. kahraman alayı
mıza sancak verildi 

----------------------8 u tören çok parlak oldu ve çok 
heycanlı tezahürlere vesile oldu 
Aydın dün tarihi günlerin

den birini daha yaşadı. 

Ordu müfettişimiz Orgenral 
İzzeddin Çalışlar ATA TÜK 
adına alayımıza Sancak verdi . 

general karşısında selim 
vaziyetinde duran alay komu-
tanına şu sözleri söyledi. 

"37inci piyade alayı komu
tanı , subayları askerler: 

' 

lzzeddin Çalışlar Ege manet1ralarında 
Mareşal Fevzi Çakmak ile beraber 

Bu büyük tören; Aydında 
bir misline ancak Cumhuiyet 
bayramlarında tesadüf edilen 
büyük bir kalabalığın candan 
tazahürleri arasında yapıldı. 

Havanın kapalı ol
masına rağmen saat 

dokuzdan itibaren Halk 
Cumhuriyet alanına 
akmağa başlamıştı. 
Saat onda Sancak 
alacak olan kahra
man alayımız muzi
kası ile alana geldi. 

Alayı mektepler 
takibetti. Saat on bire 
doğru Orgeneral İz
zeddin Çalışlar refa
katlarında İlbay ve 
Kor, Tüm komutan
ları olduğu halde 
alana geldiler ve a
landa yer almış olan 
alay ile mektepleri 
teftiş ettiler . 

Saat on birde San
cak bölüğü Halide 
hatun mektebinden 

Milli varlığm milli şan ve 
kudretin timsali ve ordunun 
en mukaddes malı olan ve 
büyük Türk milleti tarafından 
verilen sancağı Türkiye Cumhur 

aldığı Şanlı Sancağımı- Dün kahramtıtt alayımt%a verilen ıancalı. 
zı önünde muzika olduğu halde Reisi Kamil Atatürk namına 

Orgenerale getirerek teslim alayınıza büyük bir iftiharla 
etti. İstiklal marşımız çalındı. 

1 
tevdi ve teslim ediyorum. 

Sancağı sai eline alan Ôr· ·Davamı 3 ncü .. ,.fada -
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Şehir röportajlarr : 

Sancağım kahraman 
alayıma verilirken 

Dün , varlığını tarihin en 
df'rin ve eski kaynaklarından 
alan Büyük Ulusum tarafından, 
bize istiklal, cümhuriyet, şan 
ve şeref veren atam adına, 
değerli Or General İzzeddin 
Çalışlar elile kahraman 37 in
ci alaya, yarattıgı cümhuriye
tin adını taşıyan alanda, köy
lü, kasabalı ve şehirli binler
ce Aydınlının iftihar ve gu
rurları önünde sancağım tes
lim edildi. 

Ben bundan önceki ya
zımda kahraman alayımızın 

son istiklal sa vaşmda kan ile 
hamaset ve şecaatın destanlarını 
yazdığı tepelerin adu~ı yaz
mıştım. 

Sayın Orgeneral, söylevle
rinöe ünlü alayımızın Balkan 
harbmda o kara günlerde, 
bağrından doğduğu ulusunun 
şeref ve namusunu kurtarmak 
ıçıo yarattığı harikalarıda 
bize duyurdu. 

Orgeneral sancak elinde 
alaya söylüyor, alanı dolduran 
asker, mektepliler, halk bu ulvi 
tablo önünde gururla büyük 
eserini seyrediyor ve dinliyor. 

Orgeneral gözünün önüne 
37 inci piyade alayının ( Ko
manova muharebesinde Na
goriç ) tepelerinde ve Sakar
yadan İzmire kadar olan şe
caatını getiriyor.. Benim gö
zümün önünde o anda şu lev
ha canlandı. 

26 Ağustos 922 de T mas 
tepeye çıkan 37 inci alayın 
yarattıgı mucizeyi göğüs ka
bararak seyreden ve milleti
ne, baş komutanına verdiği 
sözü yerine getirmekten duy
duğu inşirahla tuncyüzü gurur
la gülümseyen birinci kolordu 
kumandanı Miralay İzzeddin 
beyi gördüm. 

Bu mesut günleri yaratmak 
için o çetin anları yaşayan 

büyük asker, dün mensup 
bulunduğu büyük ulusunun, cüm
huriyetinin varlığını korumak 
için yetiştirdiği çelik ordusu
na şeref ve namus sembolü 
olan sancağı emanet ederken 
alayın bunu icabında geçmiş
tekilerden daha parlak ve 
daha mühim zafer taçlarile 
süsleyeceğine emindi. 

Sancağını kanının son dam
lasına kadar korumağa and 
içen alay komutan, subay ve 
erlerle birlikte icabında yedi
den yetmişe kadar bu sanca
itn altında milli borcunu öde
meğe hazır türk ulusuda and 
içti. 

O. Becerik 
Devrimci partinin dayandı

ğı halka izafe ettiği kürsü
sünden Halkevi adına konu· 
şan Refik Yıldırım Tellioğlu
nun bütün aydınlılara tercü
man olan hissiyatı acuna pek 
iyi bildiği bir hakikatı bir 
kere daha yaydı. 

Alay komutanımız 
Rifat Kıran 

Türk Ulus ve ordu - bir
liği.. 

Geçit resminde, yeri gogu 
sarsarak geçen kahraman ala
yın arkasından geçen 3000 
türk yavrusuda; bugün ağabey
lerinin açık almla taşıdıkları 
sancağı, yarın kendileri de 
ayni güven ve itimatla yük
seldeceklerini belirttiler .. 

Alanı dolduran binler, yerin 
göğün sembolü olan şeref 

renkli sancağının altında her 
vakit, her saat, her dakika 
toplanmağa hazır olduklarını 
anlattılar. 

Ne mutlu Türküm diyene 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan efendi 
mahallesinde 381 ada 1 parsel 
No lı ve 179 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met 
resj (50) kuruştur. 

3 - İ~teklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 
için 672 kuruş muvakkat te
mioatlarile 17121938 perşembe 
günü saat 15 te Belediyede 
daimi encümene müracaat-
ları ilan olunur. (313) 
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L 
ANADOLU 

HALK EDEBİYATI 
Tefrika No. 11 Toplayan t. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
Şehirli der: Harman dursun 

geride 
Sığır sıpa hayvanlarım nerede 
Nışanım var her deride her 

yerde 
Damgalıdır herbirinin kulağı. 

* Köylü der: Sığırların gelmeden 
bitti 

Koyunların bütun kelebekten 
gitti. 

Keçilerin kimi başından gitti 
Birazların kurt sürdü aşağı. 

~ 

Şehirli der: Kalmadımı gerisi 
Ölenlerin al gel görem derisi 
Gazlar mettin hem yavrusu 

irisi 
At getirdin nerede kırdın 

bacağı. 

Köylü der: Emeklerim hep 
yanarım 

Sanki ben hırsızım malin ça
· ıarım 

Söylemedim emma yumurta
larım 

Ekmek bilmez şimdi kurdum 
sofrayı. 

Şehirli der : Cemi on dört 
yumurta 

Kış altı ay bize oldu nafaka 
Akıl akçasıdır hana bu varta 
Sürünürsün etme bu serencamı. 

* Kölü der : derilerin nısfı yaş 
imiş 

1 Yarısı çürüdü kelpler taşımış 
1 

Benden hesap sorma ne alış 
ne veriş 

Yimedim içmedim işte harmanı 

* Şehirli anladı yalamış yutmuş 
Birine bin türlü hileler katmış 
Bildi çok can yakmış neler' 

aldatmış 
Taktı boğazına kirli destarı. 

ir 

Koöylü basıldı verdi boğazı ele 
Aman zaman bilmez uşaklar 

ile 
Toplandı köy lüle imamı bile 
Urduler kolana beiıdi urganı. 

• 
Şehirli bakmadı harmana seçe 
Götür hapsa arap ta ben ge

liİıce 
Öğrensin yaptığın köylü ne ise 
Dinlendi di~lendi attı sopayı. 

•------· 
Köylü ziyade cahil h~m gafil 

imiş 

Babasın öldürmüş kelp' katil 
iaiiş 

Yaktın valisi de pek adil imiş 
Duydu macerayı taktı yuları. · 

* .. 
Şehirli der: Kimseye yok enı; 

niyet 
Paşalık etmişsin benim ( Pe

SENDİ) ın 
Elim erenlere ·bu olsun nasi

. hatun 
Köyle ile olsunlar yılan ortağı. 

Bitti 

Aydın nafia müdürlüğündeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayetinde Gazi 

paşa mektebi karşısındaki planda gösterilen mevkide cezaevı 

inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 
3 - 937 mali yılı içinde başlanacak olan bu işin 20000 

liralık miktarının 937 maii yılı içinde bitirilmesi şarttır. 
4 - Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydın nafia 

müdürlüğünde parasız görülebilir. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli · 
D - Vekalet yapı işleri inşaat şartnamesi 
E - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 15121938 tarihinde salı günü saat 15de 

Aydın nafia dairesinde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 7273 Ura 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıda yaz1lı 
vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınan 937 yılına ait müt.e.:. 
ahhitlik vesikası 

B - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 
7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddeda 

yazıla saatten bir saat evveline kadar nafia müdürlüğünde 
toplanan komisyona getirilerek makbuz mukabilinde verilece1' 
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü mad .. 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın n.ıühUt 
mumu ile iyice yapıştırılmış bulunması lüzımdır. Postada ola" 
cak gecikmeler kabul edilmez. [292) 25 28 4 10· 
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Dün kahraman alayı-
mıza sancak verildi 

- Baş:arah 1 inci Sayfada-

Sancak ulusun ordusuna en 
mukaddes emanetidir. Sancak 
da ulusun bütün manevi kud
retleri kaynamaktadır. 

Gün olur ki, bütün ulusun 
eli silah tutanları yurdunu 
korumak için alay sancakları 
altına gelir. 

Bu sebeple s~ncak askerin 
en mukaddes malıdır. Bu mu
kaddes emaneti daima her 
yerde bütün mevcudiyetinizle 
koruyacağmıza ve bunun için 
şecaat ve cesaretle kanınızı 

akıtacağımza eminim. 

tarihini yazınız. 
Sancağı Orgeneral İzzeddin 

Çalışların elinden alan alay 
komutanı Rifat Kıran: 

" Yüce Türk Ulusunun 
alayıma emanet ettiği bu mu
kaddes sancağı Ulu Önder 
Atatürk devrinde ve onun 
adına kudretli elinizden aldı· 
ğımdan dolayı bahtiyarım. 

Sancağı her vakit, her yer
de ve her ne bahasına olursa 
olsun muhafaza edeceğim ve 
onu zafer çelenklerile süsle
yeceğim. 

Söz veriyorum ve and içi-

Kahraman alayımızın Komutan ve Subayları 

37 inci piyade alayı; 
Senin eski muharebe tari

hin en yeni muharebelerin 
kadar parlaktır. Şimdi 37 inci 
alayın Komanova muhare
belerinde Nagoriç tepelerine 
taarruzunu gözümün önünde 
tutuyorum. O taarruzda alba
yını da şehit vermişti. 

O taarruzda 37 inci alayın 

hamleleri üçüncü Kosva mey
dan muharebesini yaratmak 
için en parlak bir istikamette 
Yürüyordu. 37 inci alayın Sa
karyadan İzmire kadar olan 
harekatı da şimdi gözümün 
önünde canlanırken bu kadar 
Şan ve şeref içinde olan 
37 inci alaya bu Cumhuriyet 
sancağım vermekle büyük bir 
i~tihar duyuyorum ve diyo
tum ki: 

Mazideki zaf erlerinizi bu 
cumhuriyet sancağile ebedi
leştirmek için düsturunuz ve 
en mukaddas borcunuz ya 
muzaffer olmak veya ölmek 
olacaktır. 

Sizlerden sonra bu alaya 
gelecek olanlara aynı düsturu 
Ve ayni manevi borcu takip 
edeceklerdir. 

Ne batiyarsınız ki alayınıza 
sancak verme Atatürkün 
~eisicumhurluğu zamanına te
sadüf etmiştir. Bu mazhariye
tinizden dolayı sizi tebrik 
ederim. 

Sancağınııı alınız ve onun 
Üzerine türkün en büyük zafer 

yorum.,, 
Sözlerile cevap verdi ve son
ra sancağı bizzat · taşıyarak 
alayın önüne geldi ve orada 
alaya hitaben aşağıdaki sözle
ri söyledi. 

Alay!.. .. 

Yüce Türk Ulusunun alayı
mıza emanet ettiği bu sanca
ğı Orgeneraldan alırken bunu 
her vakit koruyacağıma ve 
alayımın önünde daima öne·mle 
ve zaferle dalgalanması için 
hiçbir fedakarlıktan çekinme
yeceğime söz verdim. Sanca
ğımızı canla başla seveceğiz. 

Muharebenin en kızgın zama
nında onu anarak yurdumuza 
ve ulusumuza olan ödevimizi 
yapacağız ve sancağımızın mu
hafazası için kanımızı seve 
seve son damlasına kadar 
akıtacağız. Alayda tek bir 
kişi kalsada sancağımızı düş
mana vermiyeceğiz ve onu 
zafer çelenklerile süsleyeceğiz 
söz veriyorum ve and içiyo
rum. Sizde and içiniz. 
Komutanın bu hitabesine 

bütün alay hep bir ağızdan 
bir bora gibi, bir kükreme 
gibi cevap verdi : 

- Bizde and içiyoruz ! 
Sancak kıtası sancağı ko~· 

mutanın elinden aldı ve alayın 
başına geçti. 

Alandaki halk kürsüsüne cı

kan ortaokul direktörü Halk 
evi adına çok alkışla~aıi aşa
ğıdaki nutku söyledi; . 

Aydiiı Belediye · 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hocaoğlu Pınarı 
mevkiindeki 3433.50 Metre 
murabbaı tarlanın mülkiyeti 
açık artırma suretile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 80 
liradır. 

3 - İsteklilerin Şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, Artırmaya iştirak 
için 605 kuruşluk muvakkat 
teminatlarile 10121938 perşebe 
günü saat 15 de belediye da
imi encümenine müracaatları 

ilan olunur. (302) 25,30,4,9 

Kuyucah Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemjzde inşa edilecek 
olan 2998 lira 98 kuruş keş
fili fenni mezbahanın bilu
mum malzemes~ bele_diyece 
temin edilmek suretile yalnız 
işçiliği açık eksiltmeye kounul-
muştur. İşçilik muhamm~n be
deli 725 lira 92 kuruştur. A
çık l eksiitme 1121938 tarihin
den itibaran ~O gün müddetle 
olup 21121938 pazartesi günü 
saı:tt onda Kuyucak Bele"diye 
dairesin:le encümen h"uzurile 1 

yapılacaktır. Temin atı muvak
kata 54 lira 44 kuruştur. Ta
lip olanların 2490 s·ayılı ka
nun liül<ümleri dairesintle iste
nilen vesaiki ibraz etmeleri 
lazımdır. Fazla malumat al
mak isteyenlerin belli günden 
önce belediye enmcümenine 
müracaatla şeraiti serbestçe 
anlayabilekleri, isteklilerin en
cümane müracaatları. ( 318) 

Göğte güneş ne . is~, yerde r 
al şancak odur •. 

Her gördükçe ey yurtdaş _ 

hemen ona selam dur .. 
Ey Türk oğlu ! selam dur. 

Bu uhı, alsancağa .. 
Bunda.. . bütün varlığının 

ışıkları parlayor .. 
Bunda .. bütün varlığının kud

retleri kaynaypr; 
Ey Türk oğlu 1 selam dur. 

Bu., şanlı alsancağa .. 
Göğde güneş ne ise .. yerde 

al sancak Qdur .. 
Her gördükçe ey yurtdaş!.. 

sayğı . takın. selam dur .. 
Pek sayın aydınlılar! 
Türk ordusunun Bu bölge

ye mensup büyük bir kolunun 
bundan dört ay önce Ege ma
nevraları adiyle yaptığı yurd 
içine ve dışına gösterdiği şe
hametli manevraları görmek 
ve şevketli geçid töre_nini he
y~canlar içinde seyretmek dev
letine mazhar olan bizler. 
· O günlerden beri dört ay 

oluyor ki aşklar, heye.canlar 
ve sal:iırsı;2lıklarla bu günü de 
yapmak ve bugünkü töreni de 
görmek arzusile için, için ya
nıyor ve bu güne hasret ve 
iştiyaklarla can atıyorduk .. · 

Aydın tapu sicil .. 
Muhafızlığından 

Mart 927 tarihli defterin 
14 ve 22 sıralarında 48 de 27 
hissesi Mehmed kızı Şerife 22 
hissesi de Hediye üzerinde ka
yıtlı Halil beyli köyünun narlı 
tarla mevkiinde doğusu yol 
batısı selim tarlası kuzeyı ka
sap hacı mehmed güneyi hacı 
Ali tarlariyle çevrili tarla kay
dında 30 dönüm karşılığı 2 
hektar 7570 M2 iken hududu 
içinde 4 hektar 2190 M2 ol
duğu ve eski kayıt mikdarı
nın ve ölçüye göre düzeltil
mesi istenilmiştir. 

İşbu fazlalığın .budud kom
şularına tecavüz suretiyle vaki 
olup olmadığım tayın ve tah
kiki için gazete ile ilan tari
hinden 11 gün sonra yerine 
memur gönderileceğinden bu 
yer üzerinde hudud kavğası 

olanların veya her hangi bir -· 
suretle aynı bir hak iddia 
edenlerin muayyen günde ye
rinde bulunacak tahkik memu
runa yahutta bu müddet için· 
de tapu sicil muhafızlığına 515 
fi.ş sayısile müraat eylmeleri 
ilan olunur. [320} 

•••••.••• Abone şeraiti •••••••. . 
l Yıllığı her yer için 6 lira. j 
i. Altı aylığı 3 liradır. ! 
• İdare yeri: Aydmda C. H. ~ . . 
: P. Basımevi. : 
İ gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
i müracaat edilmelidir. ~ 
: ................................................ : 

lmtlyaz sahibi ve Umuml Neşri>:at 

Mlidlirü t Etem Mendrea 

Bauldığı ) er ı 

C~ H. P. Basımevl 

İşte, bu, beklediğimiz bü
yük- günün ve törenin içinde
yiz .. 

Canla, başla, aşkla ve he
yecanla yaptığımız bu, büvük 
törenin heyecanlarile mest 
ve mesuduz. Ne motlu bizlere 

Bu büyük gününüz bu .. 
büyük beyramınız k tlu olsun. 

* .. "' 
Bu, büyük gün ne? 
Bu, büyük bayram ne ? 
Tarihlerin yazmadıiı, tak-

vimlerin kaydetmediği ve fa
kat şimdi, içinde yaşadığımız 
heyecanlarla çırpındığımız bu, 
yeni ve bu büyük bayram ne? 

Türk Sancağı Bayramı .•. 
On dokuz milyon Türkün 

namus, şeref ve onör gibi pek 
yüksek ve pek yüce vasıflar
la yaşayan bu büyük varlığı
nın bir sembolü olan,. ve bü
yük tarihinin · timsali bulunan 
sancağın.. Ay yıldızlı, alsanca
ğın acunun en büyük adamı; •. 
yer yüzünün en büyük komu
tam ve tarihin en büyük kah
tamanı; cumhur reisimiz büyük 
AT ATÜRKÜN adına .. bu, Or
dular müfettişi büyük ve sayın 
Orgeneral elile .• Türk ordula-

f Lüt~en Çevirini~ ) ... , , . ' 


