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1 d k• h Filistinde Emniyet Bmiri spanya a l arp Suriye ile muhaberat Mezun 
Vilayet emniyet imiri Bay 

İki tarafın taarruzlarile kesildi Hidayet Koçak Bir ay izin 
Kudüs 15 - Dün akşamdan almıştır. Kendisine komiser 

uzayup gidiyor beri Suriye - Fllistin arasında· B. İsmail Özkan vekalet ede-
ki telgraf ve telfon hatlarının cektir. ------Bergos 15 - Radyo ajansı da altmış bio kişinin geceli 

tebliğ etmiştir. gündüzlü çalıştığını ve d&f-
General AHkanın kuman- manın esirler müstesna olmak 

dasındaki kıtaat merkez cep- üzere hiç bir zaman sokakla-
1ıesinde on kilometre arazi rından geçemiyeceğini söyle-
kazanmış ve Valdakalero miştir. 

. kasabasını işğal etmişlerdir. a.a. 
Salamanka 15 - Umumi Baralon 15 -Ebro nehrinin 

karargabm tebliğine göre sağ sahilinde düşmanın kuv-
lstramrdora cephesinde Val- vetH bir taarruzu püskürtül-
daba valaro kasabası işgal mütür. Düşman; Biyaranın ba-
edilmiştir. 

zı kısımlarını işgale muvcı ffak Boldevayoya kadar olan 
. h . .1 d t olmuştur. a.a. 

arazı cum urıyetçı er en e· 
mizlenmiştir. a.a. M-ıdrid 15 - Harp mahke· 

Madrid 15 - Madridi mü- mesi Frankist topraklarına 
dafaa eden kumandan Niyana geçmek istiyen yirmi kişiden 
kendisine sorulan bir suale birisini idama diğerlerini muh-
cevaben; Valansi müdafaa telif müddetlerle hapis ceza. 
edecek istihkamların inşasın- sına mahkum etmiştir. a.a. 

=a 

Macaristan ve 
arasındaki 

küçük itilaf 
anlaşma 

Macaristanın silahlanma hakkı tanınıyor -
Peşte 15 [A.A.) - Macaristan, Küçük itilaf Yugoslavya 

Romanya arasındaki görüşmeler kati safhaya girmiştir. 
Macaristanın ıiliblanma hususundaki musaYatının tanınması 

Ye Kelloğ misakı dahilinde girişilmiş olan teabhütlerin yeni 
baştan ilim için mütterek bir beyanname neşredilecektir. 

tahribinden dolayı bu iki mem 
leket arasında mubaberat ke
silmiştir. 

Gaz kumpanyasma mensup 
bir kamyon tedhişciler tara
fından yakılmıştır. 

Casusluğundan şüphe edilen 
bir arap sokak ortasında öl-
dürülmüştür. a.a. 

Mareşal Balbo 
ltalgaya döndü 

Muoih 14 [ A. A. ] - Bir 
Müddettenberi Amanyada bu· 
lunan İtelyan Mareşal Balbo 
devle reisi Hitleri ziyaret et
tikten sonra otomomobil ile 
İtalyaya hareket etmiştir. --Rus-Japon müzake
ratı devam ediyor. 

Geyro ( Kora ) 15 [ Rad
yo ] - Kora ordusnun umu
mi kumandanına gelen malu-
mata göre cephede bütün 
gece sükunetle geçmiştir. 

Müzakere iki memleketin 
mahalli makamları arasında 
deYam etmektedir. Müzakere 
Çankufeak ile başka bir te
penin arasında bulunan bir 
evde cereyan etmektedir. 

Roman yada 
Yeni idare kanunu 

meriyete girdi 

Ege liklerinin birinci haftası 

. Kral memessillerine 
yemin ettirildi 

Bükreş 15 [ A. A. ) 
' Kıralm, hükumet aza•nnın ve 
kral müşavirlerinin huzurla~ 

rile yeni idare kanununun 

mevkii meriyete girdiği ilan 
edilmiş ve tzimut tesmiye 
edilen yeni idari mıntakalara 
-tayin edilen on kral mümes

silinin tahlif merasimi yapıl

mıştır. 

Hallıeui lıöıe•i: 
-~~ 

Bugün: ) 
Saat 18 de Dil, tarih 

. Ye edebiyat komitesi top .. 
lanacaktar. 

----------------------
Aydın - Manisayı 4-2 Muğla -

Denizliyi 5-1 yendiler - - -Eğe liklerinin birinci hafta- baskı tesis ettiği göze çar-
sının maçları Pazar günü pıyordu. 
İzmir ve Aydın sahalarında Fakat bu baskı muhacim-
dört bölge şampiyonunun kar- ların beceriksizliği yüzünden 
şılaşması ile başladı. kaleye kadar uzanan tehlike 

Aydın sahasında biribirile haline gelemiyordu. 
karıılaşacak olan Muğlanın Bir defasında merkez mu-

bacım oynayan Hikmet soldan 
' Yaylaspor takımı Cumartesi güzel bir kıvırışla müdafaayı 

gecesinden şehrimize gelmiş delerek kaleci ile karşı kar-
bulunuyordu. ya kaldı ve hafif bir vuruşla 

Denizli bölgesinin şampiyo~ çok açık olan sağ köşeyi bula 
, nu Denizlispor takımıda Pazar -Oevam• ı lncl eavfadıı 

sabah trenile geldiler. Yeni bir vapurumuz 
Her iki takım hakem Bay daha denize indirildi 

Enverin davetile sahaya çık-
tılar ve tam saat 17,30 da 
müsıtbaka başladı. 

İlk deneme dakikalarından 
sonra Denizlisporun Muğla 

nısıf aa hasında mahsus bir 

Rostok 15 [AA.] -Bugün 
öğleden sonra Nepton tezgah
larında Denizbank hesabına 
yapılan üçbin y z tonilatoluk 
vapuru törenle denize indi
rilmiftir. 

Bir hırsız 
yakalandı 

Son zamanlarda şehrimizde 
bir çok hırsızlıkların faili olan 
Çinenio kahraman köyünden 
Durmuş Ali adında bir şerir, 
polisimizin dikkat ve teyak
kuzu sayesinde dün akşam 
suç üstünde yakalanmışhr. 

Zabitanın tahkikatını işkal 
etmemek için bu husustaki 
tafsilatı yarınki ıayımızda ve
receğiz. 

-~ 

lzmir satış 
KooPerati/liği 
mü rakipliği 

Haber aldığımıza göre Eski 
Vilayet Encümeni başkatibi 
B. Mustafa Güven lzmir satış 
koopratifi murakipliğine tayin 
edilmiştir. 

Senelerce Vilayet Encüme
ni başkatipliğini muvaffaki
yetle ifa etmiş olan 8. Mus
tafa Güvenin yeni vazifesin
de de muvaffak olmasını diler 
kendisini tebrik ederiz. 

Bir tayyare faciası 
Meksiko 15 - Cuma günü 

beş yolcusu Ye iiç mürettebatı 
ile kaybolan yolcu tayyaresi
nin enkazı Daratelli arazisi 
dabiliade bir vadide bulun
muştur . 

Tayyareye yıldırım isabet 
ettiği tahmin edilmekteeir. -·-ita/yanın son 
Kararının 
Fransada akisleri 

Paris 15 - Pasaport mese
bsi hakkmda İtalyanın aldığı 
karar Fransız gazetelerinin 
hayretini mucib olmaktadır. 

Popüler gazetesi; İh lyanın 
Fraosaya karşı oynadığı oyu
nun manasını anlamak güç 
değildir. 

Bu karar tetkik edilecek 
olursa bu işte en çok İtalya
nın kaybettiği gözükür. Orta
da biç bir sebep yokken ltal
yanın aldığı bu karar bir 
oyundan başka bir fey değil-
dir. demektedir. La. 

• 

. 
••• ocı v- i mı 
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İl içinden röportajlar: 

-- ~inede --
O. Becerik 

3-
Coğrafi vaziyeti, toprak 

mahsulletinin çeşidli ve bere
ketli olması Çine pazarlarına 
çok pazarcı ve müşteri çeki-

or. 
Bu yüzden pazar günleri 

Çine çarşısında dolaşmak de
ğil, geçmek bile çok zor olu
yor. Çine pazar yerinin ge
nişletilmesi Parti ocak kon
gre dileklerinde de yer almış, 
Belediye bunu dikkate alarak 

şimdiki zahire pazarmm yanında 
1420 metre murabbahk bir 
bahçeyi istimlake karar ver

miş ve muamelesine başlanmış .. 
Belediye zahire pazarını 

buraya kaldıracak, meyva ve 
zahire pazarına alarak çarşı 
içindeki izdihamı hafifletecek, 
bu tasavvur ve teşebbüsün 
çabuk başarılması Çine pa
zarcılarının umumi dilekleri· 
dir. 

Belediyenin bir tasavvuru 
daha var. 

Çine medhalindeki Kalabak 
köprüsünden hükumete doğru 
bir bulvar açmak.. Bu fikir ' 
ve düşünceyi me1J1leketin imar 
ve güzelleştirilmesi bakımın
dan alkışlamak lazım .. Fakat 
bunu kasabanın imar planın
dan sonra ele almak daha 
doğru olur, sanırım. Çünkü, 
şimdiye kadar esaslı plan ve 
projelere dayanmadan açılan 
bu gibi bulvar ve caddelerin 
mütehassıslarca kabul edilmi
yerek değiştirildiğine bir çok 
şehir ve kasabalarda şahid 
olayoruz. 

Esasen hükumet; her şehir 
ve kasabaların bu planlara 
göre imar edilmesini kabul 
etmiştir. 

EsC\sen Çine belediyesinin 
bugünkü mali durumu bu mü· 
him ve ,büyük teşebbüsü ba
şarmağa kafi geleceğini san
mıyorum. Bu sebeplerden bu 
çol, yerinde teşebbüsün, ka
sabanın imar planı yapıldık
tan sonra düşünülmesi ve ele 
alınması çok yerinde olacağı
nı sanıyorum. 

Çioenin imarile çok yakın
dan ilgilenen sayın ilçebaydan 
gazetem namına bu husustaki 
düşüncelerini rica ettim. Aldı
ğım malumata sayın okurlarıma ' 

arz ediyorum. 

dedir. Köprüden cumhu- iyet 
m«:ydanına kadar doğru bir 
cadde de bugünkü idarenin 
ruh ve manasına güzel bina
lar ve bu meyanda belediye 
ve parti için bahçeler, yapılar 
vücude getirmek her halde 
Çineuin çehresini güzelleştire
cek güzel bir iş olacaktır. 

Pazar günleri 90 köyden ve 
civar kazalardan gelen büyük 
bir halk kalabalığından pazar 
yerinin vaziyeti cidden çok 
muzdahimdir. Açılacak bu 
cadde, memleketi güzeelleştir
roekle k~lmıyacak iıdihamın 
önünü alacak ve hem de be
lediye için bir irat menbaı 
olacaktır. ,, 

PARK İHTİYACI : 
" İkinci düşüncem park 

yapmaktır. Park cumhuriyet 
meydanında, hükumetin ön ve 
arkasında posta ve jandarma 
binaları kaldırılarak yapıla

caktır. 

SOSYAL H ZMETLER : 
" Üçüncü düşüncem, kasa

ba da çocuk doğumu son za
manlarda şayanı şükran bir 
derecede çoğalmaktadır. 3 
yaşından 7 yaşına kadar ço
cuklar için, halkevinin sos· 
yal hizmetleri meyanmda bir 
çocuk bakım yeri vücude ge
tirmek, ve burada belediye
nin, luzılaym, çocuk esirgeme 
kurumunun müşterek yardım
larile, çocuklar için faideli, 
sıhhi bir yer temin etmektir.,, 

REFAH VE İNKİŞAF : 
" Kazanın umumi vaziye

tinde, halkın refaha ve inki
şafa doğru şayanı memnuni
yet hatve attığına, en büyük 
delil fazla takip yapılmadığı 
halde tahilalta görülen büyük 
fazlalıktı. ,, 

Bi,. delinin marifeti 
Nevyork 15 - Ölen Nev

york polisleri için tertip edi · 
len merasimde binlerce kişi 

\ 

arasında eli tüfekli bir adam 
çıkarak halk üzerine ateş 

etmiştir. Mermilerden ikisi 
polis olmak •üzere dört kişi 
yaralanmıştır. 

Yakalanan bu adamın Filipo 
isminde bir meczup olduğu 
anlaşılmıştır. a.a. _....._ ' ÇİNENİN İMARI: 

" Çine kuruluş itibarile ol
dukça muntazam caddelere 
malik bir vaziyettedir. Bu 
itibarla, istikbalde imar planı 
tatbiki Çine için fazla müşki
latı mucip olmayacaktır. Kasa
baya girerken görülen köprü, 
Çine için bir nirengi mevkiin-

Mançullo hududunda 
[ ölenlerin sayısı 
1 Moskova 15 - Mançuko 
ı hududunda vukubulan muha
t rebelerde Sovyet askerlerin
i den üçyüz otuz altı kişi öl-
müş altı yüz on bir kişi ya-
ralanmıştır. a.a. 

' Aydın - Manisayı. 4 - 2 Muğla 
Denizliyi 5 - 1 yendiler 

-----------------------(Baştarafı linci sahifede) Muğlanın kaledsi bu maç-
bilecek topu sıkı bir şutla 
kalenin üstün.den aşırarak 
avuta attı. 

Bu semeresiz oyun yirmi 
dakika kadar sürdükten sonra 
Muğlalılar da yavaş yavaş 
açıldılar ve bilhassa sağ içleri 
Sezainin sevk ve idaresile 
tehlikeli akınlar yapmağa baş- ' 
!adılar. Otuzuncu dakikada 
Denizli kalesi önü karıştı. Dün 
fevkalade güzel oynayan ka
leci F ebmi her vakıtki gibi 
bir çıkış yaptı. Fakat müda
filerden birisi topu adeta ken
di kalecilerinden zorla söktü 
aldı ve bu çok hatdlı oyun 
yüzünden Denizli kalesi ilk 
golı yedi. 

Devrenin geri kalan kısmı 
karşılıklı bir çekişmeden baş
ka bir şey olmadı ve birinci 
devre Denililerin kazandıkları 
halde fena bir vuruşla kale· 
cının eline atmak suretile 
kaybettikleri bir sayıdan da 
mahrumiyetleri ve 1-0 mağ
lubiyetlerile bitti. 

İkinci devreye Muğlalılar 
daha hakim başladılar ve be· 
şinci dakikada ikinci golüde 
attılar. 

Ondan sonra oyun Muğla
nın hakimiydti altında geçti. 
Ue Muğlalılar birisi penaltıdan 
olmak üzere üç gol daha 
attılar. 

Buna mukabil Denizliler bir 
birini müteakip kazandıkları 

iki penaltıyı da atamadılar. 
Oyucun bitmesine yakın biraz 
canlandılar ve sağiçlerinin iyi 
kullandığı bir fırsatı sayıya 

çevirmesi sayesinde ve birçok 
gol fırsatı kaçırarak sahadan 
5-1 ayrıldılar. 

Pazar günkü maçta her iki 
takımdada futbolun teknik ve 
taktikin zerresi yoktu. 

Denizlilerde şahsi oyun, 
gol atmak sevdası hüküm 
siiriiyordu ve höylece her 
ferd kendisini lüzumsuz yere 
çokyordu. Pek tabii olarak ta 
olarak ta şiştiler. 

Müdafaa ile forlarda anlaş
ma yoktu. Bu iki hat arasın

da daima büyük bir koridor 
bulunuyordu. Hiç bir oyuncu 
topu takip etmiyor, topu uzak
laştırır uzaklaşt rmaz; sanki 
vazifesi oyuna başladığı zaman 
bulunduğu yerı muhafaza et
mek ~miş gibi hemen yerine 
koşuyordu. 

Muğlalılar da galip gelme
lerine rağmen güzel bir oyun 
gösteremediler. Sezainin şahsi 
gayret.le sürüklediği sağ ta
raf işledi ve ele geçen fır
satlaren hiç birisi heder edil
medi. 

ta bir penaltı tutma rekoru 
yaptı. Çekilen üç pena: tınıo 

üçünü de tuttu. 
Halbuki bu takımların her 

ikisi de genç ve istidatlı ele
manlara malik oldukları gö
rülüyordu, Çok umarız ki ge
lecek müsabakalarda daha gü
zel ve zevkli oyunlar çıkarır
lar. 

Hakem B. Enver maçı fev
kalade güzel idare etti. En 
küçük bir müsamaha göster
medi. Kararları daima yerinde 
ve iyi idi. 

İzmir 15 [ Hususi ] - Dün 
öğleden sonra Alsancak saha
sında Maoisanın şampiyonu 
Yıldırımsporla Aydının şam

piyonu Aydmsporla karşılaş

tılar. 

Oyun baştan sona kadar 
Aydmm hakimiyeti altmda 
cereyan ettise de Aydın ta
k!mı da kendisinden beklenen 
oyunu gösteremedi. 

Birinci devreyi Aydınspor 

3-0 galip bitirdi. İkinci dev
rede bir gol atarak ve iki gol 
yiyerek Maçı 4. 2 galip bitirdi. 

Hakem; maçı iyi idare ede
medi ve bu hal bir sürü 
lüzumsuz asabiyetlere sebep 
oldu. 

Köy neşriyatı 
hazırlıkları 

Köy mekteplerinin kütüpha
nelerini zenginleştirmek ve. 
köy çocuklarile köylüyü daha 
fazla okumaya · alıştırmak 

üzere kültür bakanlığınca köy
eserleri hazırlanacağını yaz
mıştık. Kültür bakanlığı bu 
köy eserleri için bir komisyon 
t~şkil etm'rştir. Komisyon 
eserler hakkmda bir program 
hazuhyaktır. 

Köy okuma odalarma ve 
köy mektepleri kütüpanalerİ· 
ne alınacak eserler, köy ço· 
cuklarını muhitleriyle alaka
dar otmiye ve muhitlerine 
bağlımaya yarıyacak milli ede
biyatımızın en kıymetli örnek
leri olacaktır. Köy okuma 
odalarmm büdcelerinin müsa
adesi nisbetinde bu eserler· 
den almaları temiu olunacak
tır. 

Çehoslovahga Lehis
tana cevap verdi 
Varşova 15 - Lehistan 

hükumetinin protestosu üzeri
ne prag hükumeti Çekoslovak 
tayyarelioin Polonya toprakla
rı üzerinde uçtuklanndan do
layı tesirlerini bildirmişlerdir; 

a.a. 
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:+ ........................ .. • 
iDünyada neler oluyoril 
: .......................... :/ 
Otelcinin amentüsü 

Amerikanın en büyük yedi 
otelinin sahibi Ralf Hitz, son 
günlerde Londraya gitmiştir. 
Maksadı, Avrupalı meslektaş
larma, bir oteli mükemmel 
surerte işletmek için nasıl ha
reket edileceğini öğretmektir. 
Otelciler kralının amentüsü, 
ibretle okunacak bir şey : 

Müşteri daima haklıdır. 
Müşteriye daima gülerek mu
amele etmelidir. Müşterinin 

siğarasını veya porosunu yak
mak için, . otelcinin yanında 
daima kibrit bulunmalıdır. 
Kadın müşterilere çiçek tak
dim etmelidir. Otel müstah
demlerini temiz giyinen, e!i 
yüzi\ düzgün insanlardan in
tihap etmelidir. Müşterilerin 
isimlerini daima hatırda tut
malıdır. İsim günlerinde müş
terileri tebrik etmeği ihmal 
etmemelidir. Çocuklara hediye 
vermeği unutmamalıdır. Müş

terilerin içinde eşyasını kay
beden olursa, her ihtiyacını 

temin etmelidir. 
Bay Hitze bir mektup ya

zıp ; " Bize buyurun l ,. diye
sim geldi. 

* 
Balıklara müjde 

Galiba bir iki sene oluyor; 
eski Fransız nazırlarından 

Painlevenin oğlu, her istiyen 
kimsenin denizin dibine: dal
masını mümkün kılacak bir 
nevi hafif dalgıç elbisesi ica~ 
etmişti. Bu elbise ile suya 
dalıp dipte rahat rahat do
laşmak kabil olduğu için, bu 
sayede, derinlerde yaşıyan 

hayvatılarıo ve derin mınta

kaların filimlerini çekmek 
imkanı da bulunmuştu. 

Sonra, iş şeklini değiştirdi. 
Painlevenin oğlu, teşkil ettiği 
denizaltı cemiyeti azasım, 

kendi eseri icadı olan dalgıç 
elbisesile, su altında balık 
avcılığına başlattı. Bir müd
dettenberi, yarı çıplak insan
lar, ellerinde su içinde ateş 

alan bir nevi tüfek, arkaların
da taı:y.ik edilmiş hava mah
fazası, başlarında dalgıç tası 
Fransa sahillerinden denize 
dalıyorlar, bu yepyeni spora 
önayak olmağa çalışıyo~lardı. 

Fakat, denizler ve balıklar 
yaratıldığı tarihienberi, insan 
oğlunun ilk defa aklına gelen 
bu yeni usul avı, Fransız de
niz ticaret nazırı yasak etmiş. 
Çünkü, balıkçılar: 

- Biz, avuç dolusu para 
dökülüp edindiğimiz ağ gibi, 
kayık gibi vasıtalarla, suyun 
Yüzünden balık tutup alnımı

.tın terile geçinmeğe alışırken 
ekmeğimizi, kendilerine spor-

AYDIN .. 

Bari panayırını 
ziyaret edeceklere 
verilecek döı'İZ 
Varşova 15 [ Radyo ] -

Dahiliye nezareti Bari şark 
panayırını ziyaret edecek 
tüccar ve sanayi erbabına 

pasaportla beraber yanlarında 
götürmek üzere yarım milyon 
liretlik döviz müsadesi ver
miştir. 

Kuin Mari 
Mavi kurdelayı aldı 
Londra 15 - Kuin Mari 

trans atlantiği büyük okyano
su geçme ·rekorunu garbten] 
şarka bir saat yirmi dakika 
farkla kırmış ve mavi kurde
layı almıştır. 

Vapurun mensup olduku 
kumpanyanın resmen bildrdi
ğine göre Kuin Mari saatta 
31,69 mil süratle üç gün 20 
saat 42 dakikada Okyanosu 
katetmiştir. a.a. 

Aydın tapu sicil 
Muhaf ızbğından 

Hacı Savadan metrüken 
maliye hazinesine kalan ve 
germencik belediyesince hacı. 
Kerim oğlu Abdullaha bele
diyeca satılan Germencik na
hiyesinin Mesudiye mahallesi
nin :Yıldırım sokağında doğu
su Hasan Hiıseyin fırını ve 
arap hacı İbrahim vereseleri 
arsaları batısı yol kuzeyi 
Germe~cik belediye arsası 
halen Ispartalı Hüseyin hanesi 
güneyi çarşı caddesi ile çev
rili iki kıta arsaların tapu 
sicillinde kayıtları olmadığın
dan senetsiz tasarrufattan 
tescili için gazete i!e ilan tari
hinden itibaren 11 inci günü 
mahalJine l<eşif memuru gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir hak iddia 
edenler vars21 bu muddet için
de 695 fiş numarasile Aydın 
tapu sicil muhafızlığma veya
hut yerinde bulunacak me
mura müracaatları ilan olunur. 

738 

cu süsü veren bu ad'\mlara, 
denizin dibinden, armud gibi 
toplatamayız demişler. 

Balıkçılar haklı, dalgıç 

sporcular da şöyle demişler : 
- Biz zekamızın kuvvetile 

meydana koyduğumuz şu icad
dan, Allahın denizinde elbette 
istifade edeceğiz. Asrımız fen 
asrıdır. Eski zaman usulile 
balık avlıyanlar artık tarihe 
karışmalıdır. 

Onlar da haklı. Şimdilik 
patırd. yatışmamış ve bu işe 

asıl kıs kıs gülenler de ba
lıklar olsa gerek. Onlar da 
haklı! 

--= 

Nazilli Pamuk tohu
mu Üretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

1 : - Müessesemizin müte
davil sermaye kısmı için, art
tırma eksiltme kanunu hüküm
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 olMak alınabilir. ' 

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

Taliplerin, satmak istedik
leri mevaddı müştei1enin ev-
saf raporlarını ve her birin
den birer kiloluk nümunelerini 
eksiltme tarihinden 3 gün 
evveline kadar çiftlik müdür-
lüğüne makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazımdır. 

4 ; - Mu•ıakkat teminat 
192 liradır. 

5 : - Fazla malumat için 
Nazilli pamuk tohumu iiretme 
çiftliği müdürlüğün müracaat 
olunumalıdır.(697) 2 8 12 16 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

4196 lira 90 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Çine yolunun 
41 ind kilometresinden kar-

pmlu köy yoluna ayrılan nok
tadan bir kilometre ilerde çi
ne çayı üzerindeki çaltı köp
rüsü tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 18181938 perşembe 
glınü saat 11 de vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü
dürlüğünde göriilebilir. 

Muvakkat teminr..t 315 li
radır. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve ti-

caret odası vesikalarile yu
karda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo
nunda bulunmaları lazımdır. 

( 698) 31 6 13 16 

Aııdın Belediyesinden 
1 - Eksiltmeye konulan 

iş : Aydın Elektrik santralının 
tevsii için (26255) lira keşif 
bedelli muharrik ve müvellit 
makineler satın alınması ve 
tesisatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şun
lardır: 

A - Eksiltme şartnemesi: 

YÜZ 3 

Aydın inhisar/ap 
Başmüdürlüğünden 

Bir sene zarfında Aydın 
istasyonu ile idaremiz ambarı 
arasında yapılacak her türlü 
nakliyat yirmi gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihale Umum müdürlü
ğün kabulüne muallak olmak 
şartile ağustosun 25 inci per
şenbe günü saat onda Başmü
düriyette müteşekkil komis
yoda icra kılınacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenlerin% 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat 
akçasi olan otuz lirayı Başmü
düriyet veznesine yardımları 

ve muayyen gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmairı 
ilan olunur. [718] 

9 11 16 18 

Vilayet daimi 
encümeninden 

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

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 18181938 perşembe 

~ünü saat 11 de vilayet dai
mi encümeni salonunda yapı

lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü-

dürlüğünde görülebilir. MuQ 

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
ııundn hazır bulunmaları la-

zımdır. {699) 31 6 12 16 

B - Mukavele projesi. 
C - Genel şartname. 

Bu evraklar belediye fen 
müdürlüğünde görülbilir ve 

(125) kuruş mukabilinde satın 
alınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi 1 Eylfıl 
938 Perşenbe günü saat llde 
kapalı zarf usulile Aydın be
lediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1969 lira 13 
kuruşluk teminat vermesi la
zımdır. 

5 - Ticaret odası vesikası 
biJlunmalıdır. 

6 - Teklif mektupları iha
le saatmdan bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine tev-

di edilmiş olma,sı lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 677 

26 2 9 16 

imtiyaz ıı;ahlbl ve Umum1 Neşriyat 
Mildürü ı Etem .Mendre1ı1 

Basıldıl:-ı ver : 

C. H. P. Buır•eri 
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MÜNİF İ. ERMAN 
NllCNILEKET HASTANESi 

Doğum, Kadın hastalıklan mütehassıs 
ve Operatörü 

1 
Haatalannı her giia Park karııııada Bay Hasan Kami-

lin evinde kabul eder. S92 
Muayene saatleri : sabah 7 - 8 

Ôtleclen sonra 3 den itibaren ~ 

t·o·•••·.,eee•....a·•••••·a• 

ilin 
Nazilli icra 
Dairesinden 

Dosya No. 9381691 
Alacaklı : Sultanhisardan 

Kemal Bayman 
Borçlu : Bozdoğan P. T. Mü

dürü Kemal karısı Münibe 
Sahlan mallar : Tapunun 

Nisan 938 tarih ve 85186 No. 
sunda kayıtlı, Turan mahalle
si Kızıl Elma sokağında, ha
le~ park caddesinde: Sağı 
amasyalı Ali arsası, solu Mua· 

tafa veresesi hanesi, arkası 

Arif Hikmet yazılıysada ha· 
len Keziban, muhacir Ynsuf, 
Önü yol ile 11nırh cadde üze
rinde 70 M. M2 üzerine inşa 
edilmit 1 sofa, yanyana iki 
oda tahtanı, üzeri kiremitli 
ey 330 M. M2 avluyu ıamil 
Ye tamamı 1700 lira kıymeti 

mubammineli evin 4 hissede 
bit biaeıi satılıktır. 

Alacağım teminen haczedi
len yukarıda tafsillb söyle-

evrakı miltefenikua 4/91938 
tarihinden itibaren berkesin 
g6rebilmeıi için açık bulundu

rulmaktadır. 

İhale günü mal muhammen 
kıymetin % 75 ini bulduğu su
rette ihale yapılacakbr. Aksi 
halde son pey sahibinin ta· 
abhüdü baki kalmak iizere 
artırma 15 gün daha temdit 
edilmiş olacağından 15 inci 
güne müsadif 2919/ 938 tari
hinde perıembe günü ayni 
saatte en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla 

1 diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
bite)erile yirmi giln içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi su

rette baklan tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satıf bedeli
nin paylaımasından hariç ka
lacakları ve intifa hakkı sa
hiplerinin de ayni suretle ha

reketleri icap edeceği ve ta· 
tiplerin muhammen kıymetini 

yllzde 7.5 nisbetinde pey ak-

nilen 1700 lira muhammen 
kıymetli ve borçla kemal ka
rw münibe, N. di (mevhibe ) 
ba tapu ubdei tasarrufun- 1 

da bulanan menkul veya rayri 
menkuller qağıdaki 14191938 

çesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu icra dai
resine tevdileri ilin olunur. 

Birinci satıı gunii 14191938 
çarıanma Saat 10 dan 12 ye 
kadar 

tarihine milaadif çarpmba 
pnO zevali saat 1 O dan 
12 ye kadar Nazilli icra dai
resinde ihale edilmek llzere 
8181938 tarihinden itibaren 
ve açık arbrma yolile aatııa 
çıkarılmııtır. Şartname veaair 

ikinci satıı günil : 2919/938 
perıenbe saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

737 

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumatlarından bilümum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenitle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memarlanmıza bu fırsab kaçırmamalarını 
hauaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

&;:!- P •>SUP··~ ar ........... ~.:.,;.;~~~ .. ~·~·&····~-· .. "'~1~· .. •.:. 

• • • • 
OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
+ Memleket hastane.si eski operatarü 
+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
• Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılar ve hastalar tedari edilir 
• MUAYENEHANE : Park karıısında yeni yapbrdıf'I erinde 
t Her saatte hastaları kabul edeı Eaklr hastalar mec-
:... canen muayene olunur. 130 
~ ••••••••••••• !eıl • • • .~-- ......... 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memlelıet Hastanesi OperatiJriJ 

l 
Hastalannı Her giin park caddeainde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdıi-ı evin iist kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahlan 8 kadar 

.. Aktamlan 3 • 8 -.., ....... :666~·----------..ııı·~ 
~ ................... 
tf; --(Acele Satılk Ev)- 41 

• .. Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 
Bankası veznedarı B. Mebmed' Tevfik Gilnencin 
Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 

it 
salon ve bir mutfak ve bir çamaprbane ve su de
posu ile 400 metre bahçesi ve tlstilnde llç oda ve 
salonu havi bir bab hane acele sabhktır. Talip olan
ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına milraca- G 

' atları ilin olunur. (684) a 
............ .a ••••• , ....... 

:4 .................................................... , 
: DOKTOR : 

i F AHREDDiN SÜGÜR f 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocak Hutahldan Mlltabau181 ı • • 
: Pariı Tıp Fakiltesi Haata.:a.ıeriadea lhtiua1ı • • i Muayyenehaaeal.A.ydıa!ia Gui BuJYanacla BafaboSI• dlkldaaaıa i 
ı lzerinde her riin aabalaclaa alqama lra4u Hutal...UU kaMI etler • ........................................... ~ .......... : 

,,i:~~~~··········· ...... . 
(!j El:.~:::n~ı.:~~~~::~:~= 

l
':j intizamı ile 16bret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, 
+1 siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve 
•l kadın bastalıklanna tesiri mllcerrep ve kati olduğu 

!
:d gibi cild bastalıklanna kartı çok faydab çamuru 
.~ ve basur bastahklanna iyi gelen içmesi Aydın ve 
+ komf u ıllerioden binlerce yurtdatın tecrilbelerile 
+ sabit olan Elengüllil ılıcalanna k09anaz. 
t Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, 
+ temiz bava almak için Elengiillü ılıcasına gidiniz. 

Gidip gelme acaz tenezzOb ye kamyon aerrisleri 
Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek 
ve her tnrlll ihtiyacınız gayet acaz temin olanar. 

, 


