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:Sancakta seçim 
~kinci müntehiplerin 

seçimi bitti 
·'O Ağu•tosta mebu• 

seçimi yapılacak 
Antakya 13 - Anadolu 

a janıının hususi muhabirinden: 
Kayıd muamelesinin bitmq

ıile ikinci derecedeki münte
hiplerin seçimi nihayet bul
muş, türk, alevi, rum, orto
dokı cemaatlarının mütehip 
sanileri tesbit edilmiştir. 

Bu cemaatlara mensup nam
zetlerin adedi haddi tecavüz 
etmediğinden usulü vechile 
ikinci müntebip seçimi neti
celenmiş addedilmiştir. 

Alevli cemaatından fazla 
olan on iki namzed istifa et
tiğinden müotehipsani intiha
bı yapılmasına lüzum kalma· 
mııtır. 

!skenderun alevilerinden 
iki müntehipsani fazla vardır. 
Bunlarda yarın istifa edecek· 
lerdir. Yirmi ağustosa kadar 
da mebus namzetlerinin mü
racaatları kabul edilecek ve 
mebuılar 30 ağuıtosta seçile-
ceklerdir. a.a. --
.Rus Japo._n 
Huhudunda geni 
Bir hAdise 

T 9kyo 13 (Radyo] - Man· 
çako hudud hadisesi diploması 
yoluyla halledilecek gibi gö· 
rüdiiiü bir zamanda tekrar 
.bir hldiıe olmuttur. 

Hidiıe Sakalio mıntakaıın
·da Ruı Japon hadudunun en 
nazik bir noktas1Dda vukubul
IDUftur. 

So•yetler bir mebusun bu
Junduiu Japon müf·ezesine 
ateı açmışlerd11. Hidise ma
halline jandarma kıtaatı gön
derilmittir. 

Salamanka 13 [Radyo] -
Ebro nehri mıntakasında Fran· 
kistlerin ileri hareketi devam 
et~ektedir. lıtramador cephe· 
•inde ileri hareketine devam 
eden kıtaat Kapatsa ve Del
bota ka..-balarile bir çok köy
leri işgal etmişlerdir. Cumhu
riyetçiler ricat ederlerken 
ka~yı tamamen yakmıı
lardü~·, 

Tayyarelerimiz, hiç bir za
Yiat Ye~eden cumhuriY,etçile
Jeii• 1ekiz ta17.,uini d~ilr· 
-efterdfr. 

U~ak Şarkta Harp 
100 Japon tayyaresi Hankou'n 
askeri müessesabnı bombaladı 

Şanghay 13 [Radyo] - Yüz 
Japon tayyaresi Hankou'n 
askeri müessesatını müdhiş su· 

rette bombalamıılardır. YO
çang ve Kiyang iatasyonlan 
tamamen harap olmuıtur. 

İspanya harbi ı Almanyaya giden 
iki taraf ta muvaffaki- 1 lspanyol nasyonal 

yet iddia ediyor sosyalistleri 
Salamanka 13 - Umumi Hamburg 13 - İıpanyol 
karargahın tebliğine göre saıyaliat şeflerinden 20 kişi 

Ebro mıntakasmda düşmanın buraya gelmiştir. Bunlar Al-
muka•emeti kır1lmıştır. Ricat manya dahilinde gezecekler 
eden düşman takip edilmek- ve nesyonal ıoıyalist kongre-
tedir. sinde bulunacaklardır. 

Barslon 13 - Ebronun sağ 
sabinde düşraanıo hücumlarını 
defettik. Garp tepesinde Er
tayı zaptettik. 

- • • -..oeı-' ... ·-

Almanyanın askeri 
hazırlıhları 

Londra 11 - Havas ajan
sından Almanyadaki askeri 
hazırhklar üzerine Fransa ve 
lngiliz diplomatik mabfelleri 
bu hedefler üzerinde tahkikat 
yapmağa lüzum görmütlerdir. 
Tahkikatın neticesi bu hazır· 
lıkların bir manevradan ibaret 
olduğuna ve her halde hazır
lıklar da gaY,ri tabiilik olma· 
dıiı neticesine varmlfbr. . ~ 

ispanya ve Fransa· 
Arasında pasaport mua-1 

melesi tahdit edil~i 
Paris 13 [Radyo) - Havas 

ajansı Fransa hariciye neza-
retinin bir tebliğini neşret

mektedir. 
5 Ağustostan beri ltalyan 

makamları gerek gurup Ye 
gerek münferiden olsun taba
lanna Fransa için pasaport 
vermemektedir. Fransa hüku
meti İtalya hükumetine bu~un 
sebebini sormuş ve İtalya hü
ku-neti de 12 Ağustosta böy~ 
le bir karar verildiğini bildir·· 
mittir. 

Buna mukabil Fransa bn
k~meti 13 Ağuatoı ti-leden 
ıoara ltaly,aı• &itmek i~D 
kollektif p~ppf>P>'!l Yermiy,~ 
Ye ancak ib.tiy~ ol-.Glara 
meel.•itı. •m~'-t ~~ece.ktir. 

-···_.. 
Alman yada 

Memnu mıntakalar 
Londra 13 - lngilizharbiye 

nazareti Almanyada müstahkem 
mevkiler yapılması sebebiyle 
yabancı ordular ıubaylarına 
menedilen Alman memnu mın
ta ka liıtesini bildirmiştir. Bu 
ıebebten dolayı Almanyaya 
gidecek ordu mensuplarına 
bir veıika verilecek bu vesi
kalar Alman harbiye nazareti 
tarafından ecnebi subayın 

oturacağı mahal için defiıti
rilecektir. 

Amiral Horti 
Hitleri ziyaret · edecek 

Berlin 13 - Hitleria deYe· 
ti Bzerine Macar kral naibi 
Amiral Horti ve refikası bu 
ayın nihayetinde Berlioe gi
deceklerdir. 

Amiral Horti, Baş•ekil, ha
riciye natın ye harbiye nazırı 
ile millki ve askeri yaverleri 
refakat edeceklerdir. 

-·-İzmirde 
kapatılan ahırlar 

İzmir belediyesi, lzmirin 
muhtelif yerlerinde bulunan 
ahırlardan !'hhi ve fenni ya. 
sıfları ha5z bulunmıyanlan 
kaP,Atbrm~tır, Bazı ahırlarda 

fazla temiz iie dikkat edildi
ği ve bunlan11 o kadar mah
zurlu olmadıklan ı&-iilmlf, 
aab~erine ~bir d~ yeni 
ahular yapbrmalan için alta 
aJ m.il .... ,... Yer,ilmif.tir• 

j Vilayetimizin öğ
retmen kadrosu 

Genç elemanlarla 
takviye edildi 

Memleketimizip uhtelif nun · 
takalarda bulunan Kız, ve 
erkek muallim nıekteplerincle• 
bu sene mezun olan gen~ 
maaı if vekiletince muhtelif 
vilayetler emrine tayin labn
mıılerdir bunlarlardan : 

Edirne kız muallim mekte
binden Nazire Ülker, Balıke
sir muallim mektebinden İb
rahim ÔztilrK, Faik Apaydın, 
Hayreddin Tuna, Şevket Ar•· 
lan, lskender Cenan, 

izmir Kız muallim mekte
binden Zehra Aral Huriser 
Sakarya, Amile Adalı, Nazire 
Sarıbaı Viliyetimiz emrine 
tayin edilmiılerdir. 

Mendres klJprüsü
niln tamiri bitti 

Ayaklarından bir kısmının 
çörümesi dolayııile tamir edil
mekte olama11adan nakil v,a
ııtalarının geçmeıinin muv•k
katen men edildiğini ev ıelce 
yazdığımız Meodrea kiSprüai
niln tamirab ahiren ikmal 
edilerek her türlü vesaita 
açılmq qldup haber ahum19-
tır. 

• •• 
Muallim kadroları 

Ankara - Bu dera J1-
lında muallimlerin vaktUe va
zifeleri bllflDda bulunabilme
leri için viliyetlerde kadrola· 
rın hazırlanmaıına başlanmlf
tır. Kadrolardaki milnhallere 
evveli meslek mektebi mezu
nu muallimler abnacaktır. Ba 
arada Vekilet, lüzum ve za
ruret olmadıkça ve sıhhi bir 
mazeret bulunmadıkça kadro
larda geQİf tadilit yapılma
masına karar vermiftir. 

o .. 

Hasan Tahsin 
Soylu 

Mers=ne gidiyor 
Şehrimiz memleket hastane

•İ dahiliye mlltehauıaı Dr Ha
san Tabıio Soylunun Mersi.
memleket haıt.nesi dabiliJe 
milteba111-1ıi:ına tayin kı.._ 

dala laa~r alUJ•lfbr. Kıyme• 
doktorumuza yeni vazifesinde 
mayaffakiyetler dileria. 
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YENİ RADYO iSTASYONU 

Stüdyo binasının 
inşaatı bitmek üzere 

Ankara - İsmet paşa kız enstitüsünün yam başında yapıl
makta olan radyo evi binası inşaatı tamamlanmak üzeredir. 

Radyo evi radyo neşriyatı maktadır. 

için lüzumlu bulunan bütün Stüdyolarda çalışacak ar-
modern tesisatı cami bulun- tistlere lüzumlu olan havayı 

maktadır. Radyo evinde sek- verecek ve kış ve yaz ayni 
sen yüz kişiden mürekkep derecede bulunacak olan hu-
büyük senfonik orkestralar, susi ve modern havalandırma 
konferanslar, tiyatro -ve ope- tertibatı da yapılmıştır. 
ret temsilleri, gramafon plak Radyo evi tesisatı, verıcı 
neşriyatı, küçük ve orta salon istasyonundaki uzun ve kısa 
orkestraları için ayrı ayrı ve dalgah postaları ayni zaman-
çok geniş stüdyolar bulun- da veya ayrı ayrı proğram-
maktadı. larla çabşbrmağa müsait bir 

Stüdyolar yapılacak neşri- şekildedir. Radyo evinden 
yata göre duvar, döşeme, ta- Etimesğuttaki verici istasyo· 
Yan ve kapıları sesin bozul- nuna kadar sesin aslını mu-
maması için ve dışardan gü- hafaza ederek ve bozulmıya-
rültülerio içeriye girmemesi rak gitmesini temin için bir 
için hususi modern ve fenni müzik kablosu da döşen· 
bütün tedbirleri cami bulun- miştir. 

Ege likleri 
başlıyor Bu gün Muğla 
Denizli takımları kar

şılaşacaklar 
Dünkü nüsbmızda yazdığı

mız gibi Ege çevresi liklerine 
bugün Aydın ve İzmir spor 
sahalarında başlanacaktır. 

Manisa muhteliti ile İzmir 
sahasında karşılaşacak olan 
Aydın takımı bu sabah İzmi· 
re hareket etmiş ve Denizli 
takımı Aydm sahasında kar
şılaşacak Muğla takımı dün 1 

geç vakit şehrimize gelmiş 
bulunmaktadır. Denizli takımı 
da bugün sabah trenile De
nizliden gelmiş olacaktır. 

-+--

Bu Yılın Göçmen 
nakliyatı yakında 
başlıyor 

İstanbul - Bu yılın göçmen 
nakliyatına bu ayın on bf'şin
de başlanacaktır. Bu hususta 
bütün hazırlıklar ikmal edil
miş ve göçmenleri nakledecek 
üç vapur kiralanmıştır. Bu 
sene göçmen nakliyatı işi 
esasen çok geç kalmış oldn
ğunden nakliyat mümkün 
mertebe süratle yapılacaktır. 
Göç edecek ırkdaşlarımız 
Köstence ve Vrnaya inmek
tedirler. 

Bu sene göçmen nakliyatı

na merkez vazifesini lÖrecek 
olan _ Sarayburnu ve Tuzla 
misafirhanelerinde tertibat a
lınmıştır. Bilhassa göçmenler 
misafirhanede kalacaldırı med
det zarfında · iaşeleri ve hay· 
vanla.rının yiyeceklari için her 

" şey temin edilmiştir. 
Göçmeıılerin bu sene geç 

lzmirde hava 
istasyonu 

Cuma ovasında tesis edilen 
sivil ha va is ta syonuuda tay· 
yarelerio inip kalkacağı mey
danın asfaltlanması icap et
mektedir. Bu meydan 70 bin 
lira sarfile asfaltlanacaktır. 
Bu hususta bir keşif kazır

lanmıştır. 

ızmirde tayyareletle irtibat 
tesisi için de bir telsiz istas
yonu yapılacaktır. Telsiz is
tasyonu müstakil olacak ve 
her türlü bava \ aziyeti hak
kında da malumat verecek
tir. 

Devlet hava yolları idaresi, 
fırtına, yağmur, bora ve her 
türlü hava değişiklerine rağ

men hava seferlerinin inkıtaa 
uğramaması için icap aden 
tedbirleri almıştır. Tayyareler 
hiç bir şekilde seferden kal
mıyaca k ve yolculuklar yüzde 
yüz teminatlı mütehassıs pi
lotlar tarafmdan temin edile
cektir. 

Ha va seferieri günde bir 
defadır. Her gün sabahları 
İzmirden ve Ankaradadan 
hareket edecek birer tayyare 
saat 11,30 ta İstanbul yolu 
ile İzmire ve Ankaraya mu
vasalat edecektir. 

getirilmesine başlıca sebeb 
göçmen Jskan mıtakalarında 

bütün tertibatın ikmalini. ev
lerin inşasına lazım olan hay
van, tohum ve ziraat aletle
rinin tedarikine imkan hazır
lamak üayesi idi. Bu hazır

lıklar bu sene iskan mıntaka
sını teşkil eden yerlerde ko
lay la ndığından 'göçmenler yu
valarını hazır bulacaklardır. 

Güzel endam 
-~---------------------Endam güzelliği tam mana- alamet omuzlarla kalça ke-

sile bir sağlık alametidir. miklerinin genişliği arasındaki 
Bugün iyice biliniyor ki endam nisbettir. Sağlam ve güzel bir 
güzelleğini, yani kemiklerin vücudun omuzları kalça ke-
biribirleri arasında güzellik miklerinden daha geniş ol-
verecek nisbette büyümelerini malıdır. Erkeklerde bu fazla-
uzamalarını temin eden dahili lık daha ziyade, iki ölçü ara-
guddelerin çıkardıkları hor- sındaki fark sekiz, on santi-
monlardır. Bunlar iyi işleyince metre, olacağından erkek 
endam güzel olur. Endamın terzileri möşterilerioin elbise-
güzel olmaması çocuğun bü- lerini dikdikleri vakit omuz-
yüdüğü devirde bir hastalık larına pamuk doldurarak da-
sebehile hormonlarının bozul- ha geniş göslermiye çalışırlar. 
maaından ileri gelir. Kadınlarda omuzlarla kalça 
Onun için bir vücudun enda- kemikleri arasındaki fark da-
mına bakılarak sağlamlığı- haaz üç santimetredir. Fakat 
nın derecesine de hükmedile bazılarında fazla azalır, kimi-
bilir. sinde hiç olmaz, yahut aksine 

Endam güzelliğinde ilkin, kalça kemikleri omuzlardan 
tabii, boya bakılır. Pek uzun daha geniş olur, bu da vücu-
veya pek kısa boylu bir vü- dun sağlamlığına delalet et-
cut güzel sayılamıyacağı gibi mez. Güzel endamlı bir ka-
hormonların da ya fazlalığına dm vücudunun omuz genişliği 
ya eksikliğine delalet eder, 36, kalça genişliği 33, beli 
sağlam da sayılmaz. Kemikle- hizasında gövdesinin genişliği 
rini büyüten, uzatan hormon- de 20 santimetre olur. Gene 
ları düzgün - demek ki hem tabii biraz aşağı veya yu-
güzel hem de sağlam - bir karısı güzelliğe mani değildir. 
kadın vücudu ortalama be- Belin çukuru da endam gü-
sepla 158, erkek vücudu da zelliğinde şüphesiz mühim bir 
165 santimetredir. Bu orta- şeydir. Çukur az veya hiç 
lama hesabın. biraz yukarısı oluna, balık sırtı gibi olur, 
veya aşağısı, şüphesiz, güzel- endama güzel denilmez: Çu-
liğe ve sağlamlığa mani olmaz. kur fazla olursa kanbur gibi .. 

Boydan sonra ve ondan Giizel endamlı vücudun bel 
daha önemli olarak aranılan çukuru ancak ~ört santimetre 
boyun tam ortası vücudun olur. Bunu yattığınız yerde 
neresine geldiğidir. Boyun pek kolay ölçebilirsiniz. Dört 
nasıl ölçüldüğünü elbette bi- santimetrenin fazlası, eksiği 
lirsiniz. Güzel bir kadın vü-

endamı bozar. 
cudunda boyun tam yarısı Güzel endamlı vücudun ba-
- önden bakıld.ğı vakit nere-
ye geldiğini burada söylemek şı tepesinden - tabii ağız ka-
pek güç olduğundan _ arka- palı olarak - çenesinin altına 
dan bakıldığı vakit kuyruk kadar ölçüldüğü vakit boynu-

k nun yedide biri kadar olur. 
so umunun tam ucuna gel· 
melidir. ( Erkek1er daha uzun Daha uzun veya daha kısa yüz 

endam güzelliğini bozar. Yal
bacaklı olduğundan onlarda 

nız, ihtiyarlıkta baş daha u-
buyun yarısı biraz daha aşa- zun görünür, insanın 0 yaşta 
ğıya düşer). 

çenesi düştüğünden değil, az 
Böyle, boyun yarısı tam çok kan bnru çakarak boyu 

noktasına gelen vücutlara kısaldığındandır. 
ömerik derler, istrseniz, siz Bunların hepsi mütenasip 
güzel ölçülü yahut g i\zel en- olunca, güzel endamlı vücu-
damlı diyebilirsiniz. Tam nok- dun gövdesi de mütenasip o-
tasına gelmezse ... nömerik de -

lur: Boyun üçte biri kadar. 
nilir. Bunu da istediğ i niz gibi 

Ulustan 
çevirirsiniz, fakat boyun tam 
ortası söylediğim noktanın iki 
santimetre kadar yukarısına 

yahut aşağısma düşerse bu 
bu vücuda anomerik diyemez
siniz. O kadarcık fark vücu
dun ne güzelliğin, ne de sağ· 
lamlığını bozar. 

Bacakla pek uzun olursa 
'boyun ortası söylediğim nok
tadan aşağıya, oyluklar üze
rine gelir, bacaklar pek kısa 
olursa bele doğru çıkar. Anö
merik böyleleridir. Onun için 
an Ömer ik olmak vücudun sağ
lamlığına dt:lalet etmez. 

Daha sonra, endam güzelli
ğine ve vücudun sağlamlığına 

Bir kadırt ağaçtan 
düşerek öldü 
Ddlamanın Kuloğullar kö

yünden kör Ahmet karısı elli 
yaşlarında Keziban badem 
toplamak üzere ağaca çıkmlf. 
Fakat üzerine basdığı dalın 

kırılması üzerine yere düşmüş
tür. 

Sukut şiddetli olmuş ve ka
dıncağız derhal bayılmıştır . 

Vakadan haberdar edilen 
zabıta tarafından celbedilen 
bir otomobil ile Keziban he .. 
men memleket hastanesine' 
gönderilmiş ise de yirmi dört ' 
saat sonra ölmüştür. · ' 



SAYI : 318 

Belediyelerin alacağı 
<!tobüsler bir tipde 

olacak 
Bir çok belediyeler, beledi

ye sınırları dahilinde munta
zam otobüs servisleri ihdas 
etmektedirler. Belediyelerden 
ekserisi bu servisler için ec
nebi memleketlere otobüsler 
sipariş eylemektedir. 

Dahiliye Vekaleti, Beledi
yeler tarafından getirilecek 
otobüslerin en iyi cinsten ve 
bir tipte olmasını temin için 
Ankarada bir toplantı yapa
caktır. Toplantıya bir çok 
belediyelerin ~delegeleri iştirak 
edecektir. 

-···_.. 
Sürat asrındayız 

Fransada bir askeri tayye
renin pilotu, sahilden iki 
mil uzakta denizin ortasinda, 
devrilmiş bir sandalın etrafın
de boğulmak üzere iki üç 
kişinin çıspınmakta olduğunu 
görmüş, hemen telsizile tayya
re meydanına malümat ver
miştir. Tayyare istasyonundan 
telefonla polise haber verilmiş 
kaza mahalline sürat)e bir 
motör yetiştirilerek yüzmek 
bilmiyen üç kişi muhakkak 
bir ölümde kurtarılmıştır. 

Giyomtel'i oynigan 
yaramaz çocuklar 

Bir Çek şehrinde bir kaç 
çocuk birleşerek oyun oyna. 
mak istemişler, ne oymyalım 

diye düşün rken içlerinden 
biri "haydin çocuklar Giyom

Tel'i oyniyalım demiş. Öteki
ler de bu fikri kabul etmişler. 

Aralarında on yaşlaı ında 
bir kız çocuğunun başının üs
tü ne bir domates koymuşlar. 
Onbeş yaşlarında Vinkler a
dında bir çocuğa da "işte 

demişler, hazırlandı, şimdi 
at bakalım vurabilecek misin? 

Çocuk yirmi adım geriye 
çekilerek esld bir tüfekle kız
cağızın başındaki tomatese 
nişan almış ve tetiği çekmiş .. 
Kız birdenbire çıglık kopar
mış. 

Çünkü kurşun kızcağızın kal
bine isabet etmiştir. 

Giyomtel taslağı yara'llaz 
arkadaşının kanlar içinde 
yuvarlandığını görünce kaç
mış, fakat biraz sonra orman
da gizlendiği yerde yakalan
mıştır. 

,........ Abone şeraiti ••••.•.. : 
j Yıllığı her yer için 6 lira. i 
:. Altı aylığı 3 liradır. : 

1 
İdare yeri: Aydında C. H. i 

: P. Basımevi. : 
i gazeteye ait yazılar için : 
~ yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
! lar ~çin jdare müdürlüğüne ! 
f müracaat edilmelidir. ! i···················· .. ······ .. ··· ............... : 

AYDIN 
--=-== 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

1334 lira 44 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Çine yolunun 
dalama varyantında yapılacak 
beş adet tahliyesiz menfezle 
yenide~ yapılacak biri 1.5 di
ğeri 0.60 santim iki adet 
menfez inşaatı açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksiltmeye 15181938 pazar
tesi ğünü saat on birde vila
yet daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

Resim kesif ve şartnameler 
vilayet nafıa müdürlüğünde 

görüle bilir. 
Muvakkat teminat 100 lira 

seksen kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi· 

nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalariel yukarda 
yazılı gün ve saatta vilayet 
daimi encuümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

[683] 28 5 9 14 

Aydın Vakıflar 

Müdürlüğünden 
Hamza bali hacı İbrahim 

bey vakfından Köşk • Yavlı 

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 Salı günü saat 
10 da Aydın vakıflar idare
sinde yapılacaktır. Taliplerle 
fazla malümat almak istiyen
lerin incir mahsulü için % 20 
arsalar için % 7 buçuk temi
nat akfelerile Aydın vakıflar 
idaresine müracaatleri 

9 12 15 719 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

980 lira 88 kuruş keşif be
delli kuyucak - Karacasu yolu 
iltisaki arasında kaldırım işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. ı 

Eksiltme 29181938 pazartesi 
günü saat llde Vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 

Şartname ve keşif nafıa 
müdürluğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
57 kuruştur. 

İsteklilerin teminatları ehli· 
yeti fenniye ve ticaret odası 
vesikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte Vilayet daimi encü
meni salonunda hazır bulun· 
maları ilan olunur. (727) 

10 14 20 25 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

930 lira 65 kuruş keşif 
bedelli Aydının Köşk nahiyesi 
merkezinde ilk okul tamiri 
işi açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksitme 29181938 Hazartesi 
günü saat 11 de vilayet dai· 
mi encümeni salonunda yapı- _ 
lacaktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde gürülebiJir. 

Muvakkat teminat 69 lira 
80 kuruştur. 

İıteklilerin teminat ehliyeti 
fenniye ve ticaret odası ve
sikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte vilayet daimi encü
meni salonunda hazır bulun
maları lazımdır. 

10 14 20 25 728 

ilin 
Aydın Daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın Vilayetinin Karapınar 
Koçarlı yolunun 5+ 30 daki 
10 metre açıklığında beton 
arme menfez ile 6+015 deki 
mevcut 5 X 4 00 lik beton ar
ma köprünün Koçarlı fara
fındaki kenar ayağı ile iki 
gözden radyes~ ve her iki 
köprü üzerinde şosa inşaata 

keşif bedeli 11246 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D) Tesviyei türabiye şosa 
ve kağir inşaata dair fenni 
şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei 

fiat cedveli, m~traj cedveli 
G) Proje, grafik 

İstiyenler şartname ve ev
rakı bedelsiz olarak Nafia 
müdürl ğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29181938 ta
rihinden Pazartesi günü saat 
11 de Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 843 lira 51 
kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası 
ile yaptığı en büyük menfez 
ışının 12000 liradan apğı 
olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya fen 
memuru veya mimar olması 
yahut daimi surette inşaat 
mevkiinde bir fen memuru 
bulundurması lazımdır. 

6 - Tek lif mektuplarının 

Vilayet daimi 
encümeninden 

YÜZ l 

3795 lira 80 kuruş keşif 
bedelli Aydın Forbes kupan
yası müdür evi karşısında 
ziraat fidanlığında kuyu açıl
ması işi açık eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltme 22181938 Pazartesi 
günü saat 11 de vilayet dai
mı encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Şastna, resim ve keşif na
fia müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 285 li
radır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat. ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalaril yukarda 
yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

2 9 14 20 704 

ilin 
Aydın Vakıflar 

idaresinden 
Aydın Vakıflar binası al

tında 17-5 akar numarasında 

kayıtlı olup Mayıs 939 sonuna 
kadar icarı devren 22,7,938de 
ihale edilmiş olan dükkanın 

muayyen müddette mukavele 
yapılmamasından dolayı ihalesi 
feshedilerek yeniden eçık 

arttırmaya konulmasına karar 
verildi. İhalesi 23,8,938 Salı 

günü saat 1 O da Aydın va
)uflar idaresinde yapılacaktır. 

Birinci arttırmada talip çık 
maz veya verilen bedel layık 
görülmezse ikinci arttırması 

29,8,938 Pazartesi günü aym 
saatta yapılacak ve yine talip 
çıkmazsa pazarlıkla ihalesi 
yapılacağı cihetle taliblerle 
fazla malumat almak j.;teyen
ler beş lira muvakkat temi
natla birlikte Aydın Vakıftar 

idaresine müracaatları. 
[733) 11 14 17 

yudarda yazılı 3 üncü madde
deki saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek 

eksiltme encümeni :-eisliğine 

makbuz mukabilinde verile

cektir. Posta ile gönderile
cek mektublarıo nihayet ü-

çüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dlş 

mühür mumu ile iyice k:ıpa
tılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 726 

10 14 ~o 25 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
ıüdürü ı Etem Mendrea 

Bnaıldı9ı 'l.er : 
C. H. P. BaaımeYi 
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• DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN • 
MEML.EKET HASTANESi 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
ye Operatörü 

Hastalarını her fİİD Park karıısında Bay Hasan Kimi· 
lin Hinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - · 8 
Ôtleden IOnra 3 den itibaren teee··••••.,••••• .. •·••••a 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından biliimum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fınatı kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

rı
-=~'!:!'~:00~ ..... ~~~, ~~· .. •iri w ........ ~ııwıllliW• ... ~.;oıtııwıılMıtlıiNill~~lıiiıdlıiNi• E 

Elengüllü ılıcalarına koşunuz t!l 
~!) Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin (:~ 
~~ intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (•j 
t siyatik, her türlü mide, böbrek, ciier, mesane ve [t 
• kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu • 
• gibi cild hastalıklanna kartı çok faydalı çamuru • 
• ve basur hastahklanna iyi gelen içmesi Aydın ve : 
: komtu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile • 
t ıabit olan Elengüllü ılıcalanna koıunuz. t 
t Hastalığınız yoksa bile iltirahat ve iyi ıu içmek, • 
f. temiz hava almak için Elengtlllli ıhcuına gidiniz. • 

Gidip gelme ucuz tenezzOh ve kamyon 1enilleri : 
Germencik iıtasyonunda emrinize amadedir. Yemek t 
ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. • 

C. H. P. 

• • • • 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
+ Memleket hastane.d eski operat6rü 
• Pariı bp fakültesi bastaneleriaden mezun 
+. Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 
t MUAYENEHANE : Park kartısında yeni yapbrdıtı ulnde 
I Her saatte hastaları kabul edea Eaklr hastalar mec-
I canen muayene olunur. 130 •.................. - ~ 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi OperatörlJ 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıi"K evin Ost kabnda 
kabul eder. 

Muayene aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akıamlan 3 - 8 626 

~ .. ••a•.-... .. ......aooo 

~ --( Acele Satılk Ev )-1 Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
p Bankası veznedarı 8. Mehmed Tevfik Günencin 
lj;ı Mahallei mezkürede iki kath altında iki oda bir .. .. 
1 .. 

salon ve bir mutfak ve bir çamaıırhane ve su de· 
posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 
salonu havi bir bab hane acele sablıktır. Talip olan
ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca-
atları ilin olunur. (684) 

~ .................................................... ! 
: DOKTOR • 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i : i ! Birinci Sınıf Dahili Çocuk HutahkJan Miltaba11111 1 
i Parla Tıp Fakülteai HuwaeleriqdeD ~ ı 
ı MuayyeDehanul.A.ydın<Ü Gui Bal•M'I"~ Bafalıoc\• tl6kk41uaaa ı 

i berinde her pn aabahdaa ak .. ma bdar ~ ~ -er i ........ ~ .............................. ,~ .......... . 

Basın1evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ..... __ 

En şık, En gijzel, En sağlam 

Cilt işleri 


