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Rus - Japon harbı 1 Çekoslovakyada 
bir toplantı 

Muhasemat durduruldu Prağ 12 (A.A:.] - Dün bu
rada Başvekilin reisliğinde 
milliyetler meseleıi etrafında 

bir toplantı yapılmış ve bu 
toplanbda hükiimet azilan 
Sudet alman ve bükftmetçi 
partiler mümessilleri de hazır 
bulunmuşlardır. 

Moskova 12 - Tas ajan
ıındao: 

Sovyet hükUmeti ile jllpon
ya hükümeti arasındaki anlaş
manın imzası üzerine 1J1uha
semata Hasangöl& civarında 
il ağustos saat on iki buçuk
ta nihayet verilmiştir. 

1 

1 

1 

mevcut olduğunu saklama· 

maktadırlar. a.a. 
Tokyo 12 - Mütareke ha

beri burada soğuk kanlılıkla 

karşılanmışbr. Halk bunun 

kati bir anlaşma ifade etme· 
diğini bilmektedir. 

Her iki tarafta silah baıın-

-·-
Filistin ihtilali 

Bir arap çetesi bir ban-
da ve mevzilerini muhafaza k ayı soydu 

Çankufengı· n tepesinin cenbun- etmektedirler · a.a. Kudüs ll(A.A.] - Birçete 

kıtaların mevzilerini tesbit 
edecek mükileme memurları 

da birleşmişlerdir . .,. .. t .._ d l 
ı L~6U areffe evam 1 Nablisteki telgraf ve telefon 
kinci buluşma bugiln yapı · l k binasına bir baskın yaparak 

lacaktır. o mıyaca mı 
a.a. Ş yağma etmiş ve hatları tah-

Londra 12 - Rus - Japon angbay 12 - Siyasi mah rip ettikten sonra bir banka-
mütarekesi h".lberi burada feller Japon Sovyet anlaşma- yı baıarak 1500 İngiliz lirasını 
memnuniyetle öğrenilmiştir. sının devamlı olacağına inan- gasbederek firar etmişlerdir. 
Siyasi mahafil tehlikeniıı elin mamaktadırlar a a ~ • · · · Tütün beyiye 
Mütareke memnu- Çin ordusu şimale ikramiyelerinin 
niyetle karşılandı doğru ilerliyor Tevziine başlandı 

Va9ington 12 ] A. A. ] - Hang-Kong 12 [ A. A. ]- Haber aldığımıza göre Ay-
Hariciye nazırı Sovyet - japon Çin ordusu Çinin timalinde dın şubesine kayıtlı harp ma-
mütarekesindeo dolayı memnu- Şansi eyaletinin cenup kıımı- liilleriyle şehid yetimlerinin 

nı istirdat etmiş ve mühim 938 Beyiye ikramiyelerinin 
niyetini izhar etmiştir. bir kısmile sarı nehri Loyang· tevziatına başlanmııtır. Tev-

ton şimale doğru geçmiştir. ziat haftanın salı ve perşenbe -
Gaip Rus tayya

recileri 
............. 

MoskoYa 12 - 12 Ağustos 
937 de tayyare ile timali 
Amerikaya gitmek üzere ha
valanan tayyareci Levanskinin 

M· 209 tayyaresi hakkında 
nepedilen tebliğe göre bu 

kadar yapılan aratbrmalar 
bir netict: vermediğinden, bü

tiin tayyarecilerin ve kutup 
klfiflerinin araştırmaları da 
bundan böyle neticesiz kala
cağından hükümet araşbrma
lara nihayet vermeği kararlaş
tırmıştır. 

Hükumet tayyarecilerin ai
lelerine derin taziyetlerini 
sunmuştur. Tayyarecilerin te
yidi hatıraları için moskovada 

bir ibide dikilecek bütün 
ınektep ve fabrikalara iıim- · 
leri yudacaktır. 

Ailelerine yiiksek maat 
talraisinden başka her aileye 

•Jnca yirmiter bia lira veri-
leeektir. a.a. 

Muvaffakiyetle ilerlemekte- günleri yapılmaktadır. J'evzi-
dir. Japonlar muharebe etmi- atın hitamı gün kenüz malum 
yerek ricat etmektedirler. değildir. .. 

Planörcülerimizin muvaff akiyeti 
lnönü kampından uçan bir planörcümüz 170 

kilometre uçmuştur 
Ankara 11 [A. A.) - lnönü kampından mesafe rekorunu 

kırma~ için uçurulmuş olan bir plin&rümüz düz bat üzerinde 
170 kilometre mesafe katederek Sandıklı civarında yere in· 
miştir. Bu rekor plinörcülerimize dünya dördüncülüğünü temin 
etmektedir. 

Ege kupasını kim alacak ? -- • 
Denizli_ - Muğla şampiyonları 
Pazar günü sahamızda karşılaşacaklar 

Şampiyonumuz yarın lz-,,,ire gidiyor 
Aylardan beri dedi kodusu Her bölgenin şampiyonu 

devam. ed~ ge~mek~e olan Ege aylardan beri bu çok mühim 
ç~vresı . lıkle~ı, nıbayet işte karşılaşmalar için hazırlanmak· 
bır emrı vakı oldu. ·d'l s· 1 h . ta ı ı er. ınaeoa ey ; yann-
Yarın tampıyoo takımımız dan itibaren seyredeceğimiz 

Aydm ıpor Manisa şampiyonu maçların çok zevkli ve heye-
Yıldırım .sporl~ . karşılatmak canla olacaklarına biç fÜphe 
üzere lzmıre gıdıyor. yoktur. 

Yine yarın saat. 17 de De- Gelecek haftalarda şampi-
nizli bölg~~! ıa~pıyo~ . Denizli yonumuzla karşılafacak olan 
sporla, Mugla bölıesının ezeli D · r Mu-1 k lann 
şampiyonu Yayli spor da teb- enız kı ve g a ta ım ı 
rimiz sahasında bu tiklerin ilk 1J6!me fıra~b~ın kaçanlmıya• 

ü b k ki clı . cagı şüpheıızdır. 
m sa a &SJDI yapaca ar r. .o..,. .... 2 l•cl .. ytMa 

llbayımızın 
Mezuniyeti bitti 

Bir aydan beri mezun bu
lanan ve izin m&ddetini Kaş 
adasında geçiren hbay11mz 
Ôzdemir Güoday ev.elki gtn 
şehrimize gelmiş ve dtin ma
kamına gelerek vazifeye baı
lamıştır. 

İlbay; dün iğleden ıonra 
berayı teftiı çineye gitmiştir. ....... 
Pazarlıksız satış 
mecburiyeti 

Büyük Millet Meclisinin son 
toplantılarında kabul etmiş 
olduğu pazarlıksız sabş mec
buriyetini koyan kanunun bir 
Eyliil 938 de meriyete gire
ceğini yazmışbk. Haber aldı
ğımıza göre iktiaat vekileti 
kanunun tatbiki etrafındaki 
hazırlıklarına devam etmekte 
ve beled yelerin vazifelerini 
tesbit eylmektedir. İktisat ve
kaleti kanunun ilk defa tat
bik edileceği Ankara. İstanbul 
ve İzmir ıebirleri hakkındaki 
kararnameyi hazırlamağa baı
lamıştır. Kararname projesi 
pazarlıksız setııın tetkik ve 
işaret koyma işinin hangi ti
caret fUbelerinde, hangi mad
dele baklanda ve ne suretle 
tatbik edileceğini g&teren 
hllkilllileri ihtiYa edecektir. 

Çimento buhranı 
Kalmlgor 

Çimento buhranına karp 
laiikumetin ciddi tedbirler al
dığı ve memlekete idbal edi
cek çimentolar için Eti Banka 
aalibiyet verildiğini evvelce 
yazmışbk. Son günlerde piya
sada çimento buhranı oldu
ğundan balıaediloıekte ve bazı 
açık gözlerin bu şayiadan isti
fadeye kalkbkları görülmek
tedir. 

Ankaradan bildirildiğine gö
re yurdta bir çimento buhranı 
bulunmaktadır. Ankara me
murlar kooperatifi Etbank 
namına 30000 ton çimento 
sipariş etmiıtir. Bu çimento
ların ilk partisi linümüzdeki 
günlerde gelecek ve piyasaya 
çıkarılacaktır. Bu çimentoların . 
i'elmeai ile çimento sıkıntı• 
olduğu itaa edilen yerlere 
derhal çimento sevkedilecelı 

Ye batGnkU çimento fiaatla
nndan daha ucuz fiatle u
tıp batlanacakbr. 

-
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Ege kupasını kim alacak? 
(Ba,tarafı linci Hhifede) 

Haber aldığımıza göre De
nizli takımı çok kuyvetli imiş 
ve bu hafta bir süpriz ola· 
cakmış. 

Bölgemizin en kuvvetli bir 
takımı olan Sümersporu yen
miş olan takım baklandaki bu 
haberin pek te yabana atıl
maması lazımdır. 

Daha yakından tanıdığımız 
Muğla şampiyonuna gelince 
kıymetli eJemanlara malik olan 
bu takımın kolay kolay yeni
lebilir bir kuvvet olduğunu 
zannedersek kendimizi aldat
mış oluruz. 

türlü istirahat sebebleri ihzar 
edilmiş ayrıca da bir büfe 
temin edilmiştir. 

Bölüe futbol ajanlığın
dan tnbliğ edilmiştir: 

1 - Aydın, Denizli, Mağ
nisa, Muğla ve İzmir bölgele
rinin iştirakile kurulup genci 
merkez ve fütbolfederasyonun
ca tasvip ve tastik edilen 
Eğe çevresinin ilk senesinin 
likleri 14 Ağustos 938 Pazar 
günü başlıyacaktır. 

2 - Bu liklerin heyeti ta
rafından tanzim ve tesbit 
edilen fiküstürü ve hakemleri 

Sahada imkani olan her aşağıdadır. 

Bölgelerin ismi 

Aydın - Manisa 
Denizli -Muğlo 

Müsabaka tarihi Saha 

14 Ağustos 938 İzmir 

Hakem 

Esat 

" 
,, 

" 
Aydın Enver 

İzmir - Denizli 
Aydm -·Muğla 

21 Ağustos 938 Denizli 
Aydın 

Enver 
,, 

" " 
Mustafa Şenkal 

Denizli - Manisn 

Muğla - lzmir 

İzmir - Mağnisa 
Denizli - Aydın 

28 Ağustos 938 İzmir B. Mustafa 

Mustafa Şenkal 

Enver 

Muğla - Manisa 
İmir - Aydın 

,, 
4 

" 
10 
11 

,, 
Eylül 

" 
Eylül 
Eylül 

,, 
938 

" 
938 
938 

Muğla 

Manisa 
Aydın 

lzmir 
İzmir 

Mustafa Şenkal 

Bay Mustafa 
Esat 

3 - Bm müsabakalara Aydın, 
Denizli, Muğla, Manisa bölge
lerinin bu seneki şampiyon 

terilmesi icap ettiğinden bu 
müsabakalarda serbest duhu
liye veı ilmiyecektir. 

takımlarile İzmir bölgesinin 
milli kümeye giren iki takı
mından sonra gelen yani lik 
üçüncüsü olan takımı iştirak 
edecektir. 

4 - Takımlar bu müsaba
kalara ancak lisanslı idman
cılarını iştirak ettirebilirler. 

5 - Spor bakımından çak 
faydalı olan bu liklerin tema
di edebilmesi için alakadar 
bölgelerce azami fedakarlık
lar yapılmışuır. Mali ihtiyacı 
karşılamak üzere bu müsaba
kalarda azami hasasiyet gös-

Terakki! 
ispanya da, frankistler ta

rafıcdan köyleri ve şehri tah
rip için kullanılmakta olan 
tayyare bombalarının yepyeni 

bir tipte olduğunu gazeteler 
yazıyor. 

Vakiile 'ehemmiyetli bir 
bombardman için tayyarelerin 
kilolarca bomba taşımaları 
lazım gelirdi ve bonların her 

biri 200, 300, 500 kiloluktu. 

Bugüu tayyare bumbaların
da büyük bir " terakki ,. ta

hakkuk ettirilmiş, mayi havah 
bombalar icat olunmuştur. 

Beheri yarım kilo ağırlığında 

olan bu bombaların öyle kor
kunç bir infilak kabiliyeti 
Tardır ki taştan yapılmış, altı 

katlı bir binayı yıkabilmek
tedir. 

Arbk ağır bombardman 
tayyarelerine lüzum kalmıya
cak mı? 

6 - İzmir sahasındaki maç
lar için duhuliye 25 ve tribün 
50 kuruştur . 

7 - Aydın, Manisa, Muğla, 
Denizli sahalarına duhuliye 
15, iskemle 25 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Sgorumuyun kalkınması işin
de büyük bir adım teşkil:ede
cek olan bu müsabekaların 
muvaffak olabilmesi için hal
kımızın zaten emin olduğumuz 
spor alaka ve sevgilerinin 

ı deriğ edilmemesi rica olunur, 

Kedi ve Fare 
İspanyada hükametçilerin 

hava kuvetleri yok gibiydi. 
Şimdi, yeni kurulan tayyare 
fabrikaları seri halinde tay
yare çıkarmıya başlamışlar
dır. Bu tayyarelerin frankist 
tayyarelerinden hem süratli, 

hem müessir olduklarını Av
rupa gazetelerinde okuyoruz. 
Halk, İspanyol mamulü tay
yarelere biçimlerinden kinaye 
olarak, kedi ve fare isimle
rini vermiştir. 

Kedilerle fareler nasıl el 
birligi edeceklerdir ? 

Tütün kıtllğı 
Halk İspanyada tütünsüz

dür. Tutünün yerine kaim ol
mak üzere bir takım otlar
dan yapılan ciğaraları satın 
alanlar çoksa da içenler pek 
azdır. Hükumet yalnız askere 
tütün vermekte olduğundan 
yollar da ciğara içen askerle-

ti baslar: 

Kadın güzelliğine gelince ... 
Bakınız, bu hem geniş, hem 

de derin bir bahistir. Düşünü·· 
nüz bir kerre: Endam güzel
liği, şekil güzelliği, duruşta 
ve yürüyüşte güzellik; daha 
sonra vücudun her parçasının 
adeta her noktasının ayrı . 
ayrı güzelliği. Yalnız güzelliği 

bahsi koca bir cilt kitap dol
duracak kadar derin. 

- Bunların bayat ve sıbat
le ne münasebeti var? Artistle

re yahut güzellik enstitülerine 
ait şeylerdir ..• 

Demeyiniz. Bu saydığımız 
güzelliklerin hepsi birden ve 
ayrı ayrı hekimliğe aittir. 
Bunların nereden geldiğini, 
nasıl bozulduğunu, bozulma
ması için ne yapmak lazım 

olduğunu hekimlik tetkik eder. 
Artistler ve güzellik enstitü
leri bu işe, vakıa, hekimlikten 
önce başlamışlardır. Fakat 
şimdi güzelliğin anatomisi, 
fiziyolojisi, patolojisi, ijiyeni, 
operatörlüğü bile vardır. Gü
zelliği bilmek, onu temin et
mek, bozulanı düzeltmek bu
gün hekimlik işidir. 

Hekimliğin güzellik bahsin
ne topladığı bilgileri, bildiğim 
kadar yazmak istiyorum. Fa
kat daha önce bir şey beni 
düşündürüyor: Güzellik ger
çekten aranılacak, peşinden 
koşulacak bir şey midir? Baş
ka tabirle, güzellik bir kadına 
saadet verir mi? 
güzellik hemen daima sağ
lıkla birlikte olur. Sağlıkta 
daima bir saadettir. 

O halde güzellikte saadet 
temin edecek demektir. Yal
nız mantık bakımından öyle; 
ancak mantıkça doğru sanı
lan her şey realitede mutlaka 
öyle çımaz. Burada da aramak 
lazımdır. 

Gelin olan kızl ara tel, du
vak takmak adet olduğu za
manlarda annelerin bunları 

kızlar.mu başlarına koyarken: 
- Çirkinlerin taliine ... 
Dediklerini hatırlıyacak yaş

ta olmasanız bile, belki, son
radan duymuşsunuzdur.. Bunu 
niçin söylerlerdi? 
Şübhesiz kadınların asırlar

ğanberi kendi tecrübelerine 
göre aile hayatında çirkinlerin 
güzellerden daha talili olduk
ları için. 

rin attıkları izmaritler daha 
yere düşmeden amatörlerce 
toplanıp bir kaçı bir araya 
getirilip ciğara şekli verili
yormuş. 

Ciğara fabrikalarile meşhur, 
hatta karmeni bile bir ciğa

racı kız o~an ispanyada izma
ritin bu kadar kıymetlenece
ği akla gelir miydi ? 

HaJbuki güzelliği herks is
ter, hekes günel olmıya ça
lışır. Tabiattan güzel doğmu~ 
olmak büyük bir şans sayılır. 
Bu şanıın bütün hayatta de
vam etmesi lazemgelir. 

Yine mantıklr realite sra
sında ihtilaf, güzeller aile ha
yatında çirkinlerden dnha 
talili ulurlar. 

Tel, duvak koyan eski za
man annelerinin sözleri hak
lıdır, 

Bir kadının güzel olması 
ail~ hayatının ilk zamanların
da kocası için büyük bir 
saadettir. 

Genç eşini daha şiddetle ve 
birdenbire sever. Ancak şid
detli olan her duygunun daha 
çabık sevinme istidadı olur. 
Bu fiziyolojide umumi bir 
kaide. 

Kidenio aile hayatında da 
bir yolcÜ içi• bir çok sebep
ler çıkar. Bir kerre güzel 
güzel kadını rahat bırakmaz
lar. 

Bir salonda erkeklerin hep
si güzelin yanına sokulurlar, 
dans başlayınca hepsi onunla 
dans etmek ister. Onun ıçın 
kıskançlık çabuk belirir. 

Bir taraftan da güzel ka
dın; kendisini bekliyen talisiz
liğini bilmeı de güzelliğine, 

herkesin güzelliğe tapındığına 
bakarak mağrur olur. Bundan 
dolayı o ayıplanmaz; çünkü 
gurur da insan oğlunda - kı

zında da - tabii bir duygudur, 
her fırsatta kendini gösterir. 

Bundan sonrasıoı artık söy
lemeye hacet yok. Bir taraf
tan gurur neticesi elbet aile 
ayatında talisizlik olur. 

Buna karşılık çirkin kadmı 
kimse beğenmek istemez. İlk 
zamanlarda belki eşide. 

Fakat yavaş, yavaş onun 
sevilecek bir tarafı bulunur. 
Hele kadın güzel huyula, tatlı 
diliyle kendini sevdirmesini de 
bilirse.. Bundan dolayı çir
kinler daha talili olurlar. 

Güzelleri herkes sever. Çir
kinleri yalnız bir kişi. Herke
sin sevdiği ze talili olamaz. 

Bu sözlerle çirkinliği öymüş 
oluyorum. Buraya kadar hak
sız da değilim. 

Güzellik hayata daima saa
det vermez. 

Bunun da mantıkça netice
si, çirkinlik hayatta güzellikte 
aşk gibidir, onun da mantıkla 
münasebeti yoktur. 

Herkes güzellik ister, onu 
arar, neticesi ne olursa olsua. 
Zahid, o, mehveş bir nurdur 

kim.. 

Puttur demezsin,iman edersin. 
Ulustan. 
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Aydın ticaret ve sanayi odasından 
Numara 9 Akseki Ticaret Banka4Jı 

Ticaret kanununun maddei mabsusasına tevfikan sicil 
ticarete kaydı ile tasdik ve ilin olunur. 

B. Sekreter Başkan 
H. Taşer E. Şahio 

Remsi mühür 

2279 Sayılı ödünç para verme işleri kanununa tevfikan 
beyannamedir. Bankamızın Aydın fUbesinde esas nizamname
de yazılı yapabileceği işlere ait Ye ikrazattan dolayi alacağı 
faizin en yüksek battı % 18 dir. 

Bankamız şube ve acantalarının bulunmadığı mahaller 
llzerine olan iskonto ve ikraz senetlerinin tahsili ve memur 
masrafı müşteriye aittir. Hariç mahaller üzerine alınacak 
tahsil senedatı ve bavalerden asgari 25 kuruş olmak üzere 
lira bafına on para Ocret alınacaktır. 

Borçlu hesabı carilerin faizleri her üç ayda hesap edilerek 
resulmal ilive edilecektir. Posta, tamga pulları gibi masraf 
müşteriye aittir. Komisyonla mal sabılarında araba, hamma
liye, navlun, sigorta, ardiye, borsa satış komisyonu, simsariye 
gibi piyasa teamillii mucibince masraf müıteriye aittir. 

Kanunun üçiincü maddesi hükmüne tevfikan üç nüsha 
olarak tanzim ve takdim kılınan işbu beyannamelerin bir nus
lıumı ekonomi bakanlığına ikinci nusbasını mal memurluğuna 
•e üçüncü nusbasım da kayıt ve ilin edilmek üzere ticaret 
Iİcil memurluğuna gönderilmesini saygılarımızla dileriz. 

724 

Aydın ticaret ve sanayi odasından 
Numara 8 Osmanh Bankası 

Ticaret kanununun maddei mahsusasma tevfikan sicil 
ticarete kaydı ile tasdik ve ilin olunur. 

B. Sekreter Başkan 

H. Taşer E. Şahin 
Resmi mühür 

A - Bankamız 18161938 tarihinden itibaren ikrazatı için 
% 22 ye kadar faiz ve iskonto istifa edecektir, 

B - Bankamızın muamelata, 10 Haziran 1933 tarihinde 
2292 numaralı kanuna tevfikan tasdik buyrulup 101211334 
tarihli, 2649 numaralı resmi gazetede neşred.lmiş olan statüsü 
ile işbu statü dairesinde tanzim kılman ve ti\rkiyedeki mer
kez ve şubelerimize mabihittatbik ittıhaz edilen talimatname
lerde ve matbu formüllerimizde yazıh ahkam ve şerait daire
sinde cereyan etmekte olduğundan bunları alelmüfreda t tadat 
etmeğe lüzum görmedik: 

Ancak ötedenberi hariçte ve memlekt dahilindeki bilômum 
bankalarca tatbik edilmekte olan ve devamı tatbikinde banka 
Ye bankacılık noktasmdan hayati zaruret bulunan bazı banka 
teamlilleri mtlşteri lehine ikrazat muamelitiyle mtlterafik 
elarak yapdmakta olan bazı maddi hidemabn tazdmmun 
ettiği masarıfı yine müşteriye ödetmeği amir bulunmaktadır ki 
bankamız bu nevi ayrı bidemat mukabil ücretleri yukarıda 
yazılı had ile mukayyet olmaksızın tahsilde devam etmektedir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 ~ 25 adet200, 150 adet 
100 ve 275 adet 60 vatlık ve 
220 voltluk ampul sab alına
cakbr. 

2 - Bedeli mubammeni 270 
liradır. 

isteklilerin tartnameyi gör
mek üzere yazı işleri müdOr

l&ğüne, Açık Eksiltmeye işti

rak etmek üzere 2025 kuruı 
muvakkat teminatlarile birbk
te 18181938 perıanbe günO 
aat 11 de Belediye daimi 
encllmeaİD• milracaatları iliD 
olunur. (708) 3 7 12 17 

723 

ilin 
Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 

Dede köyilnden Ahmed 'oğ
lu Mehmed vereselerinin Ko-

çarbdaki iki parça tafldsısızın 
keşfi yapılacağı evvelce ilin 
edilmişti. Takip eden alacak
lının gününde müracaat etme
mesinden bu yerler için ilin 
tarihinden itibaren on birinci 
~Onü tehkikat yapılacağından 
itirazda bulunanlann o glinü 
669 fit sayısile yerinde bulu
nacak memura miiracaatlan. 

736 

Vilayet Makamından ilin Hesap ve muamele memur
luğu okuluna gideceklerin 
imtihanları 15181938 tarihinde 
Borno ~ada elli yedinci tüm 
komutanlığı dairesinde yapı
lacağmdan talip olanların ev
rakı ile 14181938 tarihinde 
elli yedinci tüm askerlik da
iresinde bulunmaları ilin olu-
nur. · 732 11 13 

Nazilli Pamuk tohu
mu Üretme çiftliği 
müdürlüğünden: 

1 : - Müessesemizin müte
davil sermaye kısmı için, art
tırma eksiltme kanunu hilküm
leri dahilinde ve açık eksilt
me usulile 100 teneke gaz 
yağı, 165 teneke benzin, 935 
teneke mazot, 45 teneke Trbl 
makine yağı, 2 teneke valva
lin, 3 teneke gres satın alı
nacaktır. 

: - Eksiltme şartnamesi 
Aydın, İzmir ve Denizlide 
ziraat müdürlüklerinden ve 
Nazillide pamuk tohumu üret
me çiftligi müdürlüğünden 
parasız olarak alınabilir. 

3: - Eksiltme 22181938 
Pazartesi günü saat 9 da Na
zillide belediye dairesinde 
toplanacak olan, komisyon ta
çındaıı yapılacaktır. 

Taliplerin, satmak istedik
leri mevaddı müşteilenin ev-
saf raporlarmı ve her birin
den birer kiloluk nümunelerini 
eksiltme tarilıinden 3 gün 
evveline kadar çiftlik müdür-
lüğüne makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazımdır. 

4; - Mu•ıakkat teminat 
192 liradır. 

5: - Fazla malOmat için 
Nazilli pamuk tohumu i.iretme 
çiftliği mfidürlüğün müracaat 
olunumalıdır.[697] 2 8 12 16 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

4196 lira 90 kuruş keşif 
bedelli Aydan - Çine yolunun 
41 inci kilometresinden kar
pudu köy yoluna ayrılan nok
tadan bir kilometre ilerde çi
ne çayı üzerindeki çaltı köp
rüsü tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 18181938 perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla
caktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
ıartnameler Aydın nafıa mü
dürlDğünde görülebilir. 

Muvakkat teminr.t 315 li
radır. 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Çeştepe köyünden Ahmet 
oğlu başaran ve şeriki Alinin 
ruhsat almaksızın tuğla ocağı 
işlettiklerinden yapılan tahki
kat üırine kanunen müsadere 
edilen yirmi beş bin adet 
pişmiş ve 52539 adet pişme
miş tuğlanın ocak mahallinde 
teslim ve 1500 adet Şerif Ali 
hanında pişmiş tuğlanin h~ o
da teslim şartile 15181938 
tarihli Pazartesi günü saat 
onbirde ihale edilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. 

Taliplilerin % 7,5 temioat
larile il encümenine müracaat
leri ilin olunur. 

30 2 5 13 682 

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediye hayvan pa
zarı hanı ahırlarınm tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keıfi 4216 lira 
3 kurUftur. 

3 - isteklilerin ıartname 
ve keşifnameyi g6rmek Oze
re yazı işleri m•ıdür lüğüne, 

eksiltmeye iştirak etmek üze
re 316 lira 21 kuruş muvak
kat teminatlarile birlikte 151 
81938 Pzartesi günü saat 11 
de belediye daimi encümenini 
müracaatları ilan olunur. 

28 3 8 13 685 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Sırahlar köyünün turanh 
mevkiinde doğusu Kerim Ha
san ve sarı Ali Kuzeyi tepe-
cik köylü muhacir Bayram 
batası Kerim karısı Cennet 
güneyi dağlı Bayram ile çev
rili 18 dönüm tarlaya 40 sene 
evvel maliki gölhisardan Ah
med oğlu gümüş Mebmedden 
haricen satın almak süretile 
Musfata oğlu Mustafanın mah 
iken 332 de ölmesile oğulları 
Hüseyin ve Aliye Hüseyninde 

932 de ölmesile veraseti kar
deşi Aliye kaldığı mahkeme 
ilimmdan anlaşılmış ve vere
se gefü ilen ilmühaber mucibi 
yeniden intikali istenilen bu 
tarlanın tapu kaydı bulunma-
dığından ilin tarihinden iti
baren 11 nci günü mahallinde 
keşfi yapılacağından bu yerde 
hakları olanlar varsa 893 fit 
sayisile yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilin olu-

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarile yu
karda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda bulunmalan lazımdır. 

nur. \735 

( 698) 31 6 13 16 

lmtlyaz aahlbl Ye Umumi Nefrlyat 
lllld&ril ı Etem Mendrea 

Buılcbiı Yer ı 
C. ff. P. Baaıme.t 
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Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--·--
yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

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

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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i·.~ Elengüllü ılıcalarına koşunuz t!i 
~e ~-

i!j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin f!j 
[+1 intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+J 
!+] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+] 
f+J kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [+l 
f+J gı·bi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru [+J 

f'f"~~-~=-~!':·ı i~-·:.~~-· ~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve ~ 
komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile 
sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. 

ı..+ Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, •= 
[+i temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. [+~:'! 
r..i G.d. 1 t ··h k . 1 . [+ ~ ~ 1 ıp ge me ucuz enezzu ve amyon servıs erı r+ı f:] Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek [+l 
I•l ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olun~r. r.-=· 
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C. H. P. 
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m OPERATÖR t3 
t~i Dr. Nuri Erkan ~·i 
~: Memleket bastaneJi eski operatörü [!. 
C+ Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun t 

I+ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir • 
• MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yapbrdığı evinde 1 

: ~a:e:a~~ea::::·~~:n::.buf edeı Eakir hast:~~r mec. 1 

11'-- -.o .~. ~~""~• ~. '"'•'~"''!... ................... , .•. ·-~·~~····""'=' ~~ i1ti .. __,,......, ................ :e;;,., il' • iRr .. ,.,....,.,... ... .......... 

I'~•'•'•••'• .......... ~ .... ~ S DOKTOR - OPERATÖR 

g Medeni Boyer 

I
~ Memleket H!ıslanesi Operatörü 

Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst katında 
kabul eder. 

l Muayene saatları: 
.. Sabahları 8 kadar 
Do Akşamları 3 - 8 626 t 
l!..ıtııı•tMllııılı~ııı·lırtlV!ııa6ılıııdnftıllılııılınlınltııDııılaıdlııAıfa6ı14!1 
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i -( Acele Satılk Ev )
g 
~ 
~ 

Aydınm Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin 
Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 

E> salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de· 
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 1 salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan· 

t atları ilin olunur. (684) 
~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müracaJ 

Iİa:ımlıııı!Dııltı:lııılı:ltıılıılıılııımBı,ılıııtulı~ıı!UbııılU!ııtlı 1&6ı•lı*:tmııı ....................................................... 
• • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütabasıuı : : ı 
: Pariı Tıp Fakülteai Haıtanelerinden lbti1Uh ı 

: MuayyenebanesiAydın.Ja Gui Bulvarında Bafalı~lu düldt'iJ11aıa ı 

i üzerinde her gün aababdan akşama kadar Hastalarinı kabal eder ıı ........................................... ~ .......... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ·---llİlil-

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


