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RUS -JAPON İHTİLAFI Birrt-=~ 
-

Sovyet Rusya ile Japonlar arasında 
mütareke imzalandı --------

Muhasemata nihayet verildi. iki taraf kuvetleri 
mevzilerini muhafaza edecekler --------Moskova 11 [A.A,] - Sov- edecekler, iki sovyet, bir Jo-

yet Rusya ile Japonya ara- 1 pon ve bir Mançuko delege-
sında Mançuko hudud ihtilafı sinden teşekkül edecek bir 
yüzüzden günlerden beri de- komisyon bu hududu kati ola-
vam etmekte olan l<anb çar- rak tesbit eyleyecektir. 
pışmalara Sovyct hariciye ko- Şanghay 11 ( Radyo ) _ 
miseri Litvinof ile Japon se-
firi araıanda vukubulan anlaş- 1 Bura siyasi mahfelleri Mançu-
ma ile bugün saat 12 de son l ko hükumeti ile Sovyet hüku· 
verilmiştir. Bu anlaşmaya gö- meti arasmda Moskovada 
re iki taraf kuvvetler 1018138 imzalanan mütarek : haberini 
saat 12 de bulunmakta ol- memnuniyetle karşılamakta·· 
doklara mevzileri muhafaza dırlar. 

___ • .:::_;;:;;..;;.~===---

İngiliz - İtalyan anlaşması 
ispanya işi mnasebetile buhranlı safha geçiriyor 

Londra 11 [A.A.J - İngiliz 
BaıvekiJi Çemberlayn ile hari
ciye nazırı Halifaksm dünkü 
görüımelerinde lngiliz masla
hatgüzarının ltalya hariciye 
nazırı nezdinde yapmış oldu
ğu tesbit mevzuubahsolm~tur. 

Anlatıldığına göre lngiliz 
maslahatgüzarı lspyaya yeni
den gönderilen asker ve ltal
yan harp malzemesine dair 
haberleri mevzuubabs ede
rek Franıa Prene hududunu 
gönüllülerin geri çekilmesine 
aid plinın kabulünden önce 
kapanmış olduğunu hatırlat
Bllf ve tunları kaydetmıttir, 

ltalga da askeri 
manevralar bitti 

Roma 11 ( Radyo ) - Bu 
ıabab Roma kol ordusunun 
tecrübe manevraları hitam 
bulmuştur. Torine fıkrası mo
törlü kıtalarile beraber im-

. paratora takdim edilmiş -we 
imparator fırkayı teftiş et

nıittir . Teftişten sonra impa· 
rator diinyanm bir kaç yerin

de toplar giirlediği bir sırada 
hayallere kapılmak bir cinnet
tir. Hazırlanmamak bir cii· 

riındiir. Biz hayale kapı lmı

:)oruz Ye baıırla11ıyoroz de
taittir. 

Ademi mlldahale plamnın 

bütün devletler tarafından 
kabulünü kolaylaıtırmak ve 
bunun için müsait bir hava 
yaratmak ve nihayet İngiliz 
ltalyan anla,maıınm tastikioi 
teshil ıçin Fransamn yapmlf 
oldnğu bu hareket plan icra 
mevkiine konmadan yeni mü
dahalelerle ihlil olunursa fran· 
sanın jesti mükifatsız kalacaktır. 
anlaşmanın iblil eddildiği an
laşılırsa Fransa için statoko
sunun muhafazası güç ola
cakbr. 

İtalya hariciye nazırı bu 
sorulara henüz cevap verme
miştir. 

Mareşal Balbo 
Bavyerada 

Berlin 11 ( Radyo ) - Dün 

1

. sabah mareşal Balbo Bavye-

radan Hitlere bir telgraf gön 
j dermiş. Hitler verdiği cevap
! ta almanyada bot bir vakit 

gecirmesini temenni etmiıtir. 

Berlin [Radyo) - Mareşal 

görnig, Mareşal Balbonun şe· 

refine verdiği bir ziyafet 
nihayetinde söylediği nutukta 

Meı eşal Balbonun Almanya ya 
karşı olan dostluğunu işaret 

ettikten sonra Berfin Roma 
mihverinin gittikçe kuvvetlen-. 
diğini tebarüz ettirmiştir. 

Harf İnkilabının Onuncu Yıl 
dönümü münasebetile 

Atatürk, Kültür Bakanına teşekkürlerini bildirdi -Ankara 11 ( A. A. ) - daki kabiliyetinin inkişafına 
Yeni Türk harflerinin kabu- temel olan harf inkilibmın 
liinün onuncu Yıl dönümü 
münasebetile Kültür Bakanı 
Saffet arikan tarafından çe-
kilen tazim telgraflarına Ata
türk şu karşılığı vermiştir. 

" Türkün kültür sahasın-

• 
Gazi Eğitim 

Enistitüsü imtihanını 
lıuzananlar 

Vilayetimiz Orta okulunda 
açılan Gazi Terbiye Enistitü
sü yazıla imtihanlarına giripte 
muhtelif şubelerin imtibanını 

kazanan öğretmenlerimiz şun
lardır: 

Tarih - Coğrafya şubesi ya
zıla imtibamnı kazanan Umur· 
in öğretmenlerinden Hurıit 
Tüzün, Yenipazar öğretmen
lerinden Huluıi Tanyeri, Çine 
birinci okuldan Şefik Ergun, 
Söke lımetpaıadan Niliifer 
Pörteçene. 

Riyaziye ıubeı; yazılı imti
hanını kazananlar :1 

Çineden Recep Gürkan, 
K6fkten Turgut Ansan, Or
taklardan Kemal Çeribatı. 
Merkez Güzelbisar okulundan 
Haıan Ataç. 

Fen bilgisi şubesi yazıla 
imtihanını kazanan Söke, Jale 
tepeden Hüsnü Karakurum. 

Vazıh imtihana kazanan 
isimleri yukarıda yazılı öğret
menlerimiz Ankarada 22 
Ağuıtosta yapılacak olan söz
lü imtihanına gireceklerdir. 
Bu imtibanda da muvaffak 
olanlar A veya B ıöksiyönüna 
devam edeceklerdir kendile
rine muvaffai<iyetler dileriz . - -
Pamuk üzerinde 
Tetkikat 

Haber aldığımıza göre Ma
caristandan yurdumuza bir 
tekniıiyeD gelecektir. Bu tek
nıs1yen yurdumuzun bütün 
pamuk mıntakalannı gezecek 
ve pamuk kaliteleri llzeriacle 
tetkikler yapacaktır. 

Onuncu Yıl döniimü müna
sebetile gönderdığiniz telgrafı 
memnuniyetle aldım teşekkiir 

eder ve millt.timize kültür 
sahasında uzun başarılar 

dilerim. 

İzmir kız öğretmen oku
lu mezunlanndan vila
yetimise tayin edilenler 

İzmir kız öğretmen okulun

dan bu sene mezun olan genç 
öğretmenler maarif vekaletin

ce muhtelif vilayetlere tayin 
olunmuılardır. Bunlar arasın
da Nazire Ayle, Zehra Aral, 
Huriser Aydına tayin edilmiı
lerdir. -···-Noter Kan11nu 

Adliye Vekileti 1 Eylet 
1938 tarihinden itibaren ya
rilrlüğe girecek olan Noter 
kanununun tatbik suretini 
gösterir bir aizamname pro-

jeai bazırlamağa bqlamıtbr. 
Vekllet, Noter kanunu ile 

ankarada kurulacak olan no
terler yardım aaıa~ıom teş
kili, sandığıma çalııması, No
terlere yardım şekilleri, te•
ziat nisbeti hakkında d. bir 
nizamname 
maktadır. 

projesi hazırla-

Ziraat kredi koopera
ratiflerinin damga res

mi maafiyeti 
Tarım kredi kooperatifleri 

birlikleriıdn ödünç alma ve 
verme itlerile para yatırma 
ve diğer bütün iılerinde ya-
pılacak sened, rapor, muka .. 
velename ve diğer kağıtlarla 

resmi dairelere verecekleri ar
zuhaller ve yapbkluı bütan 
muameleler dolayısile tanzim 
ettikl~ri kiğıtlaran damga ru
mininin maaf b.aunduğıl ali
kadarlara bildirilmiştir. 

J 
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Güzel erkeğin rengi 
Bir erkek vücudunun güzel 

ve sağlam sayılabilmesi için, 
elbette, cildin rengine de ba
kılacakbr. Vücudün ölçüleri 
arasındaki nisbetlerden, üze
rindeki kılların şeklinden baş
ka, deri renginin de ehem
miyeti vardır. 

Burada da erkek güzelliğile 
kadın güzelliği biribirinden 
ayrılır. Kadın güzelliği, yalnız 
tabiat vergisi değil, hem de 
medeniyt mahsalü olduğundan 
kadın teninde beyazlık ve 
yumuşaklık aranılır. Halbuki 
erkek güzelliği sadece tabiat 
Yergisidir. Onda beyazlık ve 
yumuşaklık yoktur. 

Zaten cildin rengi iklime 
g6re, ırka göre çok değiıir. 
Afrikanın ortasında yetişmiş 
gilzel bir zenci erkeginin ren
gi ile Avrupanın şimalinde 
beyaz ırktan bir güzel erke
ğin renği birbirile mukayese 
edilmez. 

Bizimki gibi mutedil sayı
lan iklimlerde ve ırkların bir
birile pek çok krnşmamasın
d an hasıl olan insanlar ara
sında güzel erkek vecudunun 
rengi esmer olur. Bu iklimde 
pek beyaz tenli erkek vücu
du ne güzel olur, ne de sağ
lam. 

Ancak, esmer rengin de bir 
kaç türlüsü vardır: Bir kere 
karayağız esm'er, sonra bakır 
rengine çalan kırmızımtırak 
esmer, daha ssnra koyu ma
viya çalan esmer. Bunlardan 
kara yağız esmer renkte cil
din içindeki vücud mütenasip 
olmadığı gibi, sağlam da ol
maz. En makbulü, yani güzel 
ve sağlam erkek vücudunun 
rengi, · bakıra çalan kırmızım
trak esmerdir. Koyu maviye 
çalan esmer renkden ikinci 
derece makbul sayılır. 

Esmer rengin her türlüsü
nü veren, tabii, güneşin ışık· 
larıdır. Fakat güneş ışıkları
nın tesiri, sabahleyin yahut 
öğleyin geldiğine göre değişir. 
Eskiden beri bilinir ki en iyi 
en faydalı ışıklar sabah ışık
larıdır. 

Teşbihte hata olmaz, kai
desini kabul ederseniz söyli
yeyim: Hayvan besliyenler 
güneşin sabah ışıklarının da
ha iyi olduklannı bildikleri 
için hayvanlarını erkenden 
otlamıya çıkarırlar. Onun için 
en güzel hayvanların renği 
kırmızıya çalar En kuvveti 
yabani hayvanların reng de 
öyledır. 

Tarlalannda sabah erken
den çalışan erkelerin rengi de 
kırmızıyl'. çalar. Onlann saç· 

-~aranda, sakallarında kırmızım-

trak teller de daha çok bu
lunur. En güzel ve en sağlam 
vücut ta onlarda olur... Eğer 
vücudunda aranılan güzellik 
tabii güzellik olduğundan er
kek vücudunun renğini hay
vanların rengile mukayese 
etmiye elbette darılmazsınız. 

Böyle sabah ışıklarından 
karmızımtrak esmer renkli vü
cvt hem sıcağa, hem de so
ğuğa karşı dayanıklı olur. 
Onun için dünyanın istikbali 
bakır renkli insanlarındır, der
ler. 

Koyu maviye çalan esmer 
renkte cilde sarılmış erkek 
vücutlarının da güzel ve sağ
lam olduğuna dikkat edilmiş
tir. Halta bu türlil esmer ren
gin, dayanıklılık bakımından 
bakır rengi kadar olmamakla 
beraber, daha ziyade kuvvete 
ve enerjiye delilet ettiğini 
iddia edenler vardır. 

Halbuki, kara yağız esmer 
rengi yapan güneı tam tepe
mizdeyken gelen şiddetli ışık
lardır. Bunlar insana yalnn: 
sıcağa karşı dayamklıkbr, o 
türlü esmer soğuğa dayana
maz. Kara ve yağız esmerlik 
beyaz ırkı zencilere yaklaş

bnr. 
Bizim iklimimizde açık sarı, 

saz beniz, erkeğe kibarlık ve 
narinlik verir, fakat o beniz
de bir erkeğin vücudu sağlam 
olmaz. 

Uluatan 

İspanya~a ---
ltalyan menabiine göre 
F rankistler muuaffaki

yet kazandılar 
Salamanka 11 [ Radyo ] 

Umumi karargahın tebliğine 

göre Ebri nehri mıctakasında 
Frankist kuvvetlerinin ileri 
hareketleri esnasında mühim 
mevkiler işgal etmişler, topçu 
ve tayyare ateşile cumhuri
yetcilere ağır zayiat v~rdir
mişlerdir. 

lıtramadora cephesinde fran 
kistler on altı kilometrelik 
cephede 12 kilometre derin
liğinde ilerlemişlerdir. Şark 
cephesinde Kastrovera mınta
kasında Frankistlerio taarruz
ları muvaffakiyetle ilerlemek
tedir. 

Bergos 11 [Radyo) - Fran
kist gazeterio yazdığına göre 
Ebri mıntakasında Frankist
lerin mukabil taarruzları es
sında ele geçen vesaikte cu
muriyetcilerin meğlubiyetile 

neticelenen taarruzlerinin F ran
sız zabitleri tarafından idare 
edildiğini göstermektedir. 

Tayyare ile Kartal 
arasında mücadele 

3,000 metre yüksekte uç
makta olan bir yolcu tayya
resi bir kartalın hücumuna 
uğramıştır. Vaka şöyle olmuş
tur. 

Yeni Gine adasının Mores
bi limanından bir yolcu tay
yaresi havalanmış . Bu tay
yarede pilot ve makineciler
den başka on üçte yolcu var
mış. Tayyare 3.000 metre 
yüksekte uçarken, büylik bir 
kartalın taarruzunua uğramış. 
Bu uzun kanatlı, keskin pen
çeli eğri gagalı yırbcı mah· 
lük yolcu ta yyareıine çılgın 
gibi hücum ediyormuş. 

Bir saldırışta tayyarenin 
tekerleğine çarpmış. Sonra 
bir k-ınadını sakatlamış. Fa-
kat gözü yılmıyan kartal 
ikinci şiddetli atılışında tay-

yarenin kalın camını kırarak 
tayyarenin içine girmiş . ve 

pilotla iki tane makinisti ya
ralamışbr. 

Yolcular arasında müthiş 
bir panik baş göstermiş fakat 
makinistlerden birisi yakala
dığı bir demirle kartalın ba-

şına vurmuş bu suretle dışa
rıya çıkarabilmiştir. 

Tayyare ilk indiği yerde 
pilotla makinistler derhal 
hastaneye nakledilmişlerdir. 

Cenup Afrikaıında en 
eski kafa tası bulundu 

Rober Brom adında bir 
ilim cunubi Afrikada yaptığı 
tetkikler esnasında Kap eya
leti dahilinde bir kafa tası 
bulmuştur. Bu kafa tası dün
yanın en eski insanlarına ait
tir. Kendisi diyor ki: "Bu ke
şif, bu vadide son derece 
ehemmiyeti haizdir.,, 

"Bu fosil, insanlara pek ya
kın ve henüz numunesi biç 
bir yerde bulunmamış olan 
"yarı insan,, fosilidir. 

"Cenubi Afrikada dördüncü 
devirde fazla mikdarda "yarı 
insan,, yaşamıştır. Bunlar, 
şempanze ve goril maymun
larından ziyade insana benzi
yordu. İşte iki milyon sene 
sonra insanlar bu "yarı insan,, 

ı -dan inmiştir. 
" Bulunan kafatası tamam 

değildir. Yahıız ön cepheyle 
sol kulakla ağzın tavanı Te 
çene mafaallan dahil olmak 
üzere kafatasının sol tarafı 
mevcuttur, Yüz yassıdır. Ku-
lak nahiyesi geniştir. Bu ka
fatası mutlaka insana aittir.,, 

imtiyaz aalıibl Ye Umumi Nefrlyat 
MGd6ril ı Etem Meadrea 

Baaıldıfl ver ı 

• C. ff. P. Baaıme•I 

Kız mı oğlan mı? 
Doğacak çocuğun kız mı, 

yoksa oğlan mı olacağı ev
velden tayin etmek merakı, 
ezeldenberi bütün insanlarda 
vardır. Çocuğun ellerine ve
rilen makineli oyuncakları. 

içindeki esrarlı ilemi keşfet
mek sevdasile kınp dökmele
rinden farksız olan bu merak, 
yalnız anaya ve babaya değil, 
doktorlara da iriz olmuıtur. 
Adem diyannda fani ileme 
doğru yol hazırlığına başlıyan 
bedbahtın cınsiyetioi önceden 
tayin için çareler, usuller a
rar dururlar. 

Son günlerde Amerikalı iki 
ilim, bu huauta hiç tatmaz 
yepyeni bir usul bulmdflar. 
Yüzde seksen bq nisbetinde 
muvaffakiy~t şimdiden kayde
dilmif. Bunun yüzde yüze çı
kacağı hem de pek yakında 
mutlak neticeler alınaeağı 
füphesizmiı. 

Bnlunan usul hayla çapra
şık. Liburatuarlarda, tavşan
larla, farelerle kırk sekiz sa
at uğraşmak icap ediyor, 
guddeleri üzerinde mikrosko
pik muayeneler icra ediliyor, 
hormonlardan istidlallerde bu
l•nuyor, bir yığın hesaplardan 
kitaplarden sonra, çocuğun, 
kız veya erkek olduğu 
gün gibi aşikir surette mey
dana çıkıyor. 

Ali amma, bütün bu çalış· 
malardan, didinmelerden, yor
gunluklardan sonra ortaya 
çıkan neticeyi bir kelime ile 
hulasa edebiliriz: "Hiç!,, 

Öyle ya, doğacak çocuğun 
cinsiyetini evvelinden keşfet
tik diyelim. Tabiata giydirdi
ğimiz bu külahın bir faydaaı 
var mı? 

Tıpkı, oyuncağın içindeki 
makineyi görmek için onu 
paralıyan çocuk gibiyiz. Onun 
merakı da hiçle biter, bizim· 
ki de. -·-
Londra borsasında 
hararet var 

Londra 11 (Radyo] - Pa
zartesi günü kaydedilen dur
gunlnktan sonra yabancı mü
bayaacıler büyük miktarda 
altın mübayaasına batlamıt· 
lardır. 

- ~-
Türk Hava kurumu 
Aydın şubesinden 

30 Agustos 938 bayramı 
için kurumumuz tarafından bir 
piyango tertip edilmiştir. Pi
yaogonun zenginliğine naza
ran ucuz olan biletler kuru
mumuzda, parti matbaasında 
bilet bayii B. Hüsnüde Te 
Abdurrahim Vardar da olmak 
üzere dört kolldan aablığa 
başlanmıştır. Arzu edenler 
yazılı yerlerden biletlerini te
darik edebilirler : 
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Aydın ticaret ve sanayi odasından 
Numara 7 Milli Aydın Banka-;ı 

Ticaret kanununun maddei mahsusasına tevfikan sicil 
ticarete kaydı ile tasdik ve ilan olunu... 10/81938 

B. Sekreter Başkan 

H. Taşer E. Şahio 

2279 numaralı ödünç 
para verme işleri kanununun 
tadilen 9 uncu maddesi abka-
mına uyarak tadilin kabulün
den itibaten bilumum ikrazat 
muamelesinde faiz haddi olan 
%8 112 hesabile faiz almağa 
başladığımızı ve ancak açık 
kredi muamelesi vukuunda 
kanunun Sarahatine göre % 12 
faiz hesap edileceğini arz 
ederiz. 

Yine muaddel kanunun mu
•akkat maddesi mucibince 
kanunun meriyetinden evvel 
tanzim edilmiş olan mukave
lelerde tesba edilen yüksek 
faiz nisbetleri için almakta 
olduğumuz azami % 12 faiz 
heddini üç seneyi tecavüz 
etmemek üzere devam ettire-
ceğimizi arz eder ve işbu 

maruzabmızı 18 Mayıs 1938 

tarih ve 585 numarala beyan
namenize zeyil teşkil edeceği
ni beyan ederiz. 

2279Nomaralı ödünç para 
•erme işleri kanunu ahkamina 
tevfikan Mayıs 1938 ayı için
de tanzimi icabeden beyanna
me müfredatının aşağıda gös-

Remsi mühür 
terilmiş olduğun ve kanunun 
tarifi veçhile işbu beyanname· 
~in üç nüsha olarak tanzim 
ve takdim kılındığını arzede
riz. 
Bankanın unvanı: Milli Ay

dın Bankası [Aydın istasyon 
cedde sinde] 

Sermayesi: (100,000-) Türk 
lirasidir. 

İhtiyat sermayesi (50,000) 
Türk lirasidir. 

İkrazat ve kredilerde alına
cak faizlerle vadeli ve vade
siz tevdiata verilecek faizler. 

İskonto ve borçlu hesaplar
dan alınacak faiz mikdarı: 

azami % 12 [yüzde on iki] 
Vadesiz tevdiata verilacek 

faizler nisbeti 

Azami % 4 [Yüzde 4 J 
6 ay kadar 6 ay dahil mev

duata 
Azmi % 4. 50 [Yüzde dört 

buçuk 

6 aydan fazla mevduat 
Azami % 6.50 [Yüzde altı 

buçuk 
Vadesiz tasarruf karşılığı 

Azami %4 f Yüzde dört] 
722 

·---------------------------~ • 
Aydın Vakıf /ar ldaresindeıı : 

Çilingiroğlu camii vakfından : 

Tahtacı köy civarında Keçi deresinde 
,, ,, ,, Çalılıkta Hayıtlıkta 
,, ,, ,, Keçideresinde 
,, ,, ,, Molla Halil tarlasında 

" " 
,, " " " 

" " " 
Emir yerinde 

., " 
,, 

" " 
" " " 

Hışıroğlu Ahmed yerinde 

" " " " " " 
Yekiın 

Adet 

25 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

47 
Yukarıda vakfı, köyü, mevkii, miktarı yazılı 9 parçadan 

47 ağaç zeytinlerin milkiyeti satılmak üzere 9 kayme ile müza
yedeye çıkarıldı. İhale bedeli peşindir. İhale 19181938 cuma günü 
saat 10 da Aydın Vak~flar İdaresinde yapılacaktır. Fazla ma
lumat almak istiyenlerin % 7,5 pey akçesi ile Vakıflar idare
sine müracaatları. 

[706) 3 9 12 18 

Aydın vakıflar idaresinden 
ZEYTİNY AGI SATIŞI 

Aydın vakıflar idaresine ait koçarlı nahiyesinin dede-köyün
de Muharrem Şevki fabrikasında 7 kazan ve 11 bomba içinde 
depo edilmiş bulunan 36 ton küçük asitli zeytinyağı ile Ay-

dında Ekrem Çiftçi fabrikasında bir kazan ve 2 bomba içinde 
4 ton zeytinyağı satılığa çıkarıldı. Dedeköy fabrikasındaki 
yağlardan kazan içindekiler ayrı ayrı 7 kayme ile ve bomba 
içindekiler 2 kayme ile, Ekrem Çiftçi fabrikasındaki bir kazan 
ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek asitli 
yağ ile dip yağı ayrı ayrı kaymelerle ve yağların satışından 
sonra diplerinde kalacak posalar dahi ayra kayme ile satıla
caktır. Dedeköy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 er tonluk 
2 tanesi de 1 er tonluktur. Açık artırma 19181938 cuma günü 
saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde yepılacaktır. Nümune ve 

25 Nolu Atça ineir tarım ~'atış koopera-
lifinden 
Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ortağın adı ve soy adı 

Mustafa Aksoy 

Oturduğu yer 

Atça 
Nuri Kara " 
Riza Alasağ 

" Enver Çelebi 
Salih Çelebi 
Salih Aksay " 
Nuri Aksay 
Ahmed Devecioğlu ,, 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

No: 1102 

Ali Kerpiç 
Halil Sargın 
Amed Kaya 
Mehmed Akbaş 
Hüseyin Yörük 
Nimet Genç 
Hüseyit Soyak 
Osman Yaman 

~· 
Yağdere 

Atça 

" ,, 

,, 
,. 

Yukarıda ad ve sanları ve imzaları yazılı dairemizce ta
nınmış olan çiftçiler Atça Belediye dairesinde ve 51511938 
tarihinde önümde açık olarak okunan işbu ana mukavelename 
hükümlerini anlayıp kabul ettiklerini bildirmiş ve imzaları
nıdda tastikine istemiş olduklarından 2111011935 tarihli Ye 
2834 sayılı kanunun 23 üncü maddesi mucibince lastik ve 
ilan olunur. [729) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - 25 adet 200, 150 adet 
100 ve 275 adet 60 vatlık ve 
220 voltluk ampul satı alına
caktır. 

2 - Bedeli muhammeni 270 
liradır. 

İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, Açık Eksiltmeye işti

rak etmek üzere 2025 kuruş 
muvakkat teminatlarile birhk
te 18181938 perşanbe günü 
saat 11 de Belediye daimi 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. [708) 3 7 12 17 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Hamza hali hacı İbrahim 
bey vakfından Köşk - Y avla 

Kavaklıda Paşafidanı namila 
maruf incir bahçesinin 938 
mahsulü ile Aydının Ramazan 
paşa mahallesi Gazi paşa 

bolvarında softa oğlu camii 
vakfından 6 metre mürabbaı 
dükkan arsasile Köprülü ma
hallesinde Dürrü zade Osman 
vakfından sebil yerinin Mayıs 
939 sonuna kadar icarları 
açık artırmaya konuldu. İhale
leri 23181938 Sah günü saat 
10 da Aydın vakıflar idare
sinde yapılacaktır. Taliplerle 
fazla malumat almak istiyen
lerin incir mahsulü için % 20 
arsalar için % 7 buçuk temi
nat akçelerile Aydın vakıflar 
idaresine müracaatleri 

9 12 15 719 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

8713 lira 17 kuruş keşif 
bedelli Nazilli-Bozdoğan yo
lunun 10+000-10+ 540 ve 10 
610 13+ 000 kilometreleri ara
sındaki esaslı tamirat işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1818;938 perşembe 
günü saat 11 de vilayet dai
mi encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü-

dürlüğünde görülebilir. Mu
vakkat teminat 653 lira 49 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu
karda yazılı gün ve saatte 

vilayet daimi encümen salo
nunda hazır bulunmaları la-

zımdır. (699) 31 6 12 16 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Cumhuriyet okulundaki nü
muneleri . veçhile 200 tanesi 
küçük ve 300 tanesi orta 
boy olmak üzere iki kişilik 
okul sırası için yapılan açık 
eksiltmede verilen pey layık 
had görülmediğinden 22181938 
pazartesi günü saat on birde 
ihale edilmek üzere eksiltme
nin on gün müddetle temdit 
edildigi ilan olunur. 

737 

asılları her zaman görülebilir. Artırmaya iştirak edecek olan
lar % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. Yağlar mahallinde 
teslim olup ihale bedeli peşindir. Taliplerle fazla malumat al
mak istiyenlerin Aydın vakıflar idaresine müracaatları. 

(695) 31 6 12 

-
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p DOKTOR ~ 

S MÜNİF İ. ERMAN i s MEMLEKET HASTANESi ı· 
D Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

·- ve Operatörü ~ 
.. Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- ,. 

E 
lin evinde kabul eder. 592 ı 

Muayene aaatleri : sabah 7 - 8 
• Öğleden sonra 3 den itibaren • 

- a ... ~ .. •a.aıaw .... 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

r.=!P'"'ll p•qır,ıı·~~+ı' '!9."''ı;" ı:ı:ı;ıııı;qıı:ıııı~p;ını;ıııı;.ıııı;.ıın;.ııl;ıın;ıın;ıı ı;ııpı••ı3;ıı~;ıı ~ 
l1.(i"lı1!.1l l~lllı"eılJ~Uıh,iıJlbuııllıı.oıdlbiıldllıoıldlııuıdllı.o1llllıuıllllıo1llllJ1ulllllıuldllıuldllıuıllll1o~ll-ı.ıllllı,~lllı1o ıidlıh•dllıı o;idbi,,dl~.!_ 

f!j Elengüllü ılıcalarına koşunuz &J 
m ~ (t) Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [tJ 

l
!"•l intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, ,.] 
t] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve t..~l 
•1 kadıiı hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu '•J 
l~~ gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru l•~ 
... •R ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve l•~ 

~~ ~ •~ komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın. tecrübelerile [ti 
.r k &ili [t! sabit olan Elengüllü ıhcalanna oşunuz. i.+1 

I
~ HastaLğınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [tl 
~ temiz hava almak için ElengilllD ıbcasına gidiniz. [~ı 
~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon ıerviıleri f :~ (!] Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek ftl 

ft°' ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. ft1 
il~~-~ ...... ~,?~~ ..... ;ııt" ... ~.-...-.ıı;ıııı;ıı~ıı:ı 694 ~·~·~• ~-- ~ -ı ..... ıııı~lıi ..... iıPllliıllb~....-.1...-.ııııı; ••• iıE#' ııı.ııı iıllıi .. dl 

C. H. P. 

~~·~·~~"7~~~ıı;ılıı;ıt";!l~~ı::ı~·~:ı+"'·~~~ 
l'r~lliiiiıJl!ıı;;f~llıiiill~N1o~W.~l.....,,_,.b.;;,ıılııiilAlı iA ~,.J 

[tJ OPERATÖR •ı 
r•l ON.Ek • f!~ r. un r an : 
{+ Memleket haatane.Ji eski operatörü t. 
[t Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t 
t Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır Ye hastalar tedari edilir + 
+ MUAYENEHANE : Park kartısında y~ni yaptırdığı erinde 1 
• Her aaatte hastaları kl!bul edeı Eakir butalar mee- f 
t. canen muayene olunur. 130 1 •.... ~~ ....... ~~~~~.-...~~~ ........ .. .. b.~--· ............. -

iP DOKTOR - OPERATÖR a; 

1 Medeni Boyer 
D Memleket H!Jslanesi Operatörü 

E
- Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 

Bay Osmanın yeni yaptırdıj'ı evin üıt kabnda 
kabul eder. S Muayene saatlan: 

~ Sabahları 8 kadar • 41 
f' Akşamları 3 - 8 626 'I 
~•ıdllıııı1ıtıılııılıı·ıdlııılı·lıı~ııaııA6d•Mııra~ı111111 

1''1ll,ll':ııımı111111'1ltımlıl11llllJllJll111lD1·'11I' llQlll1111•'111 ...... I • .._ 

; ---(Acele Satılk Ev)- • 
1: Aydının Cumhuriyet mahallesinde. eski_ Zira~t 1 
~ Bankası veznedarı B. Mebmed Tevfık Gunencın 41 
~ Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir J 
• salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de-
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve i salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- fi 
il) ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- '9 
~ atları ilin olunur. [684] 'I 
~ıaılııılıı:lııılı·ılınıtdıııartmbııılıAılllllııııtMDıdlııdllııı.....,_,.. 
:4 .................................................... : 
i DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütaba11111 : 
• • 
ı Paris Tıp Fakülteai Hutane)erinden lbtiaaalı : • • 
: MuayyenebaneaiAydınia Gazi Bal.anada Bafalıoırlu dikkinıaıa ı 
• • ı üzerinde her gün aabahdan aktama kadar Hutalarinı kabal eder •ı ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


