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Baaşvekil Celal Bayar 
İzmire geldi 

İzmir 19 - Başvekil Celil Bayar bu sabah saat 9,30 da 
izmir vapurile şehrimize gelmiştir. 

Izmirde bulunan iktisat vekili Şakir Kesebir İlbay Fazh 
Güleç, Belediye reisi Behcet Uz ve lzmirdeki saylavlarla askeri 
erkin ve bir çok zevat Deniz bankın yeni satın aldığı Bay
raklı ve Efes vapurlarile yenikale açıklarmda Başvekili kar
ıılamışlard ·r. 

Başvekil kordonda askeri bir kıta jandarma, polis ve bir 
.bando ile halk tarafından selimlanmışbr. 

B. Celil Bayar Gazi konaaına misafir olmuştur. 
Başvekil İzmir fuvarının yarın (bugün) yapılacak olan açılma 

lörenine riyaset edecektir. 

Hatay meclisinin ı Fransa da Alman 
açılması hazırlıkları 1 Yahudilerini 

Antakya 19 - Albay Fev
ıi Mengüç yeni vazifesine 
başlamak üzere antakyadan 
ayrılmıştır. Hatay meclisinin 
açılması hazırlıklrrı ileriliyor. 

Meclisin içtima salonu ola
rak hükümetteki kaymakam
bk odası ile yanındaki salon 
ayrılmıştır. Vekaletler bele
·diye dairesinde Baş Vekalette 
hükumet dairesinde buluna· 
cakt!r. 

· ~ · 
General Kazım Dirik 

kabul etmiyor 
Bern 19 [Radyo) - Resmi 

rakamlara nazaran son hafta 
içinde Almanyadan Zürihe bin 
Bale dört yüz ve İn'içrenio 
muhtelif kısımlarına kamp 
kurmak suretile yüz elli ya
hudi çıkmıştır. 

Bu yabudilere muvakkat 
bir zaman için kalma müsa
desi verilecegi söylenmekte
dir. Fransa; Almanya va AYus
turyadan gelen yahudileri ka
bul etmemektedir. 

Filistin meselesi için 
Mısırda bir toplantı 

Kahire 19 [ Radyo ] -
Elezher Üniversitesi mildürü 
Mustafa Maradın başkanlığın 
da toplanan büyük müslüman 
ilimleri Filistin meselesini 
inceden inceye tetkik etmiş
lerdir. 

Alınan kararlar gizli tutp.l
makla beraber, Filistin arap-
ları için iane toplamak kara-
n da verildiği itidilmiştir. ı 

Dünkü yağmur 
Dün öğleden ıonra hava 

kararmağa baılamış ve saat 
on beş buçukta şiddetli bir 
ruzgarla beraber şehrimize 
yağmur da yağmağa başla
mıştır. 

Yağmur muhtelif fasılalarla 
saat on yediye kadar azar 
a:zr yağmakta devam etmiştir. 

Bu yağmur sabahtan beri 
devam eden bunaltıcı sıcajı. 
biraz yatıştırmıştır. 

Gazi terbiye 
Enstitüsü imtihanları 

Haber aldığımıza göre 
dün Gazi terbiye enstitüsünün 
Pedagoji Ye beden terbiyesi 
kısımları imtihanlarına başlan-
mııtır. 

Edirne 19 - Umumi mü
fettiş General Kazım Dirik 
20 Ağustos Cumartesi günii 
Edirneye gelecek kıtalarımızı 
karşılamak üzeı e buraya gel-

Bazı orman mühendis ve memur
larına işten el çektirildi 

miştir. a.a. 

Filistinde suikastlar 
devam ediyor 

Kudüs 19 [ A. A. ] -
Son üç gün zarfında yeniden 
bir çok suikastlar olmuştur. 

lngilterede yahudi 
o.kını hoşnutsuzluk 
uyandırdı 

Londra 19 [ Radyo ) -
Merkezi ve doğu A vrupadan 
İngiltereye gelen yahudi akını, 
üniversite talebe ve muallim
lerile, tüccar ve sanatkarların 
şiddetli protestolarına sebep 
olmuştur. 

· Doktorlar ve diş tabipleri 
·-cemiyetleri hariciye nezareti
ne; lngilterede bu işleri yapan 
bir çok yahudi olduğundan 
dolayı yt:ni gelenlerin kabul 
•dilmelerini şiddetle protesto 

·-etmişlerdir. 

Orman umum müdgrlüğü, 
orman işlerindeki yolsuzluk
lann önüne geçmek lçin çok 
şiddetli tedbirler almaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 
bazı mühendis ve memurlara 
itten el çektirilmiş ve bazı
larına dat sicillerine geçecek 
şekilde ihtarda bulunulmuştur. 

Bu arada çarşamba kazası 
orman memuru Nuri, zimme
tine para geçirdiği ıçm, 

Çine orman saha mühendisi 
Hasan Kılıcın da, mıntakasın
da tezkeresiz makta haricine 
Çıkan ağaçları damğalamak 
suretile ve mukavele mıntaka· 
smda yaş ve yolsuz olarak 
kesilen ağaçlan gördüğü hal
de ormanı gezmaden usul hi
lafına ağaç kesildiği yolunda 
zabıt varakası tuttuğu anla
şıldığından işten el çektiril
miflerdir. 

Yine ormanında bu hadiıe
lerin vukuunda n haberdar 
olması icap eden bölge mü-

t 
bendisi Enver Öztürk 
bu muamelatın kotrolunda 
gösterdiği likaydiden dolayı 
siciline geçmek ıartile ihtar 
almıştır. 

Ulu•taa 

Bozdoğan hükumet 
doktoru gidiyor 
Bozdoğan hükumet doktoru 

Celil Turgayın sandıklı bü
kiirnet doktorluğuna tayin 
edildiğini Ulus gazetesi ya
zıyor. 

• -·-
lzmir 

bugün 
fuvarı 
açılıyor 

Sekizinci Enternasyonal iz
mir fuvarı bu akşam Başvekil 
Celil Bayar tarafından açıla· 
caktır. 

Fuvar; bu yıl diğer seneler
inkine nisbetle her bakımdan 
çok zengin ve çok muhtcıem
dir. 

~rler, Ternen~t~~ 

Bir annenin diJegi 
Güzel Aydın Vilayetinin 

liseden mahrumiyetini memle
ketimiz için büyük bir eksik
lik telakki ediyorum. 

Yurdun temeli memleketin 
istikbali diye yetiştirdiğimiz 
çocuklar orta tahsilini bitirin
ce yüzde doksanı maalesef 
yüz üstü kalıyorlar. 

Pırlanta gibi vicdanı temiz. 
ruhu temiz, memleket ve yurd 
sevgisile çarpan kalblerinin, 
büyük ümitlerinin inkisara 
uğramasına yazık değil mi ? 

Gerçi maarıf vekaletinin 
orta tahsilini bitiren çocukla
rımızın lise tahsilini yapa bil
meleri için bir çok tedbir 
aldığını, meccani müsabaka 
imtihanları açtığını memnuni
yetle görüyoruz. 

Fakat yetişen çocuklarımı
zın ihticina bu da kafi gel
miyor. Çünkü lise bulunan 
şehirdeki çocuklarda müsaba
ka imtihanına iştirlk ederek 
bundan istifade ediyorlar. Hal
buki onlar nihari olarak ta 
devam edebilirler. Kendileri 
istifadeden ferağat ederek 
bu fırsatı liıe bulunmlyan 
şehir ve kaSabalardaki yurt 
kardeşlerine bırakmahla ne 
büyük bir fedakarlık etmiı 
olacaklardır. 

Tabii şehit çocuklan 
müstesna. Onlar bize kanla· 
rını sele seve feda eden 
kardeşlerimizin armaganıdır. 

Onlara her yerde kıymet ver
mekle vazifemizi yapmıı olu
ruz. Sonra yine ayni şehir 
yani lise bulunan şehir ve 
kasabalarda muztar aileler 
vardır ki onların da çocukla~ 
rından vesaiti nakliye ücreti 
almamak ve sene nihayetinde 
temiz ve tam olarak teslim 
etmek şartile bulunduğu se· 
nenin kitaplarını muvakkaten 
olsun temin etmekle yine 
büyük bir yardım edilmif 
sayılabilir. 

Bütün yurd çocuklanmızın 
temiz ve dürüst olalarak .ye
tişmesini el birliği ile temin 
etmeliyiz. Yurdumuzun her 
hangi bir köşesinde olursa 
olsun felikete uğramış çocuk
lar hepimiz için zararlıdır • Yüz üüstüne kalmış serseri 
olarak yetişen çocuklar mem

·O.naı 2 lael NJfad• 
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Kaycülük Ko~f~~ 

Köyün sağlık ve temızlik işleri 

( DGDkB aayıdaa deTam ) 

Kahveye döndük. Kahvede 
tekrar konuımaya ba,ladık. 
Meğer bu suyun lezzeti aya
rında baıka sulan da varmı,. 
Bir bardak su getirdiler. Ku
yu suyudur debiler, içtim, de
min içtiğim kaynak suyunun 
lezzetinde bir de on kilomet
reden gelen ve kışlan gür 
olarak akan bir sulan varmış. 
Bunlara rağmen yine çay suyu 
içiliyor ihtiyarlardan birine 
sordum: 

Beybaba bu çay suyundan 
neden içiyorlar. 

- Evlit ahfmlflar çay su
yuna, biri atılarak : 

- Efendim giirlek suyu içi· 
lince inıanın ağzı köpiirürmilf. 
Midedeki qı eritmezmif. insan 
hasta olurmut-

- Peki amma ben timdi 
o audan içtim, balan ıapsağ
lamım. 

- ..... . 
Kendilerine bu pis suların 

sağlık bakımından kötillilkle
rini anlatbm. Bana hak ver· 
diler. Bu sudan içeriz dediler. 

Diğer köylerde meseli ko
yuncular köyilnde de durum 
aynıdır. Hiç olmazsa onlann 
blyle ari içek sulan yoktu. 
Onlara en basit su silzgeçle
rinden birinin tarifini yaptım. 
Suyu temiz ince kum ve toz 
kömilr tabakalarından silzme
lerini öğrettim. Hatti suyu 
içmeden 6nce kaynatmalarını 
6ğiltledim, sevindiler teıekkilr 
ettiler. 

Her köye ayni öğütleri ver 
mek ve bunların yapılıp ya
pılmadığını konh'ol etmek li
zımdır. 

SU iSiNDEN SONRA YI
KANMA BAHSİNE DÔNE
UM: 

Evet köylü pistir. Yıkan· 
mıyor, biltiln gün tarlada toz 
içinde çnlıpn vticutlerin su 
ytizli gördllğll yok. Yazın 
bile. 

Bazılanada içecek su yok. 
bazılarında olduğu halde. De
mek ki bu yalnız susuzluktan 
ileri gelmiyor. 
Uzağa gitmeğe ne hacet. 

bçede bile yıkanacak bir ha
mam yok. Yıkanma ihtiyacını 
duyanlar Nazilliye gidiyorlar. 
Kaldı ki köylderde hamam 
olnn. 

Sağlık bakanlığı köylerimiz 
de bitle avatmak için k&y· 
lerde buğu etllvleri yapılmuı 
ıçin bunlann projelerini g&n
dermif, çok iyi bir teY• Fakat 
baalardan birini yapbrmak için 
en az 100 lira lizım. Sonra 
bunu kim J*pacalr, usta ne
rede ? 

Yazan : KÔYCO 
Bit savaşına görülen ibtyaç 

pislikten doğmaktadır. Ger
çekten köylO pislikten bit 
içindedir. Hasbelvazife köy
lere gidenler; ilçeye temiz 
dönemiyorlar. 

Bence yaplacak iş, köylüye 
çok ucuz sabun dağıtmak. 
Köylerde köy hamamları inşa 
ettirip köylüyü zorla hamama 
alıştırmaktır. Gitmiyenlere pa· 
ra cezasi kesmek. 
Sağhk bakanlığıma etnvle

riai de yaptırmak. 
Geçenlerde kızılca köyden 

gelen bir köy delikanh81Dın 
ilıtOnde dizi dizi bit, penauz 
dolllflp duruyordu. · Gördüm. 
İçim S1zladı. Ne diyeyim ken
disine sorsam belki param 
yok diyecek bana. Suyumuz 
yok da diyebilir. İt öğiltle 
bitmiyor. 

KÔY EVLERi: 
Hali vakti iyi olan bir kaç 

mllıtesna f8hıstan baıka hep· 
si acınacak bir durumdadır. Ne 
1S1nmağa ve ne de oturulma· 
ğa elverişlidir. Her evin alb 
ya damdır ya ahır. Bir gün 
Biresse köyüne git tim. Ora
n•n en iyi evine konuk oldum. 
Alttaki ahırdan çıkan kiibre 
kokuıu beni sabaha kadar 
uyutmadı. ki bu ev k6ylln en 
temiz eYidır. 

Kayler birer harabaden 
farksızdır. Hemen hepsi maih 
inhidam. Htti ilçedekiler bile. 

NETICff: 
Köylerimizi kısa bir zaman· 

da bayındırlığa kavu,turmak 
için gerekli tedbirlerin alın
masına ihtiyaç vardır. Köyde
ki kalkınma elemanla olaca
ğına göre: 

Bir çok illlerde olduğu gibi 
ilimizde de bir " egitmenler " 
kursu açmalıyız. blerimizdeki 

okullarımıza bile öğretmen ye
tiştiremezken köye biç yetiş
mez. Halbuki Aydın ilinin 
köyleri başsızdır. Adamıızdır. 
Bilgili muhtarlardan mahrum
dur. Bugünkll köy mubtarlan 
köy kalkınmaS1111 baıaracak 
keyfiyette değildir. 

Köye, sağlık vermede kill
tOr ve teknik yaymakta eğit-
men en bqda gelen unsurdur. 
ÇnnkO o, köyiln içinden gel
miı yetiftirilmit bir unsurdur. 
Köylüyil o, tehirden gelen Ye 
tehir yaıayışı içinden yetişen 
görllfleri, duygulan, inanışları 
köye yatamıyan, köyll ve köy
Uiyll yadırgayan ıehirli &ğret
mendea ziyade tamr, ruhunu 
bilir ve okur. Onlara daha 
ziyade mlleuir olur. K&y ~ar
lığıaı ardından silrilklf'r. 
Aydında da bir köy öğret· 

Bir annenin 
dileği 

(Battarafı linci aahlfede) 

leket icin birer mızır mahluk-: 
tan baıka ne olabilir. 

lsviçrede hapishanelerin 
mevciid olmadığını olanların 

da bom bot olduğunu iştidi
yoruz. Zaten hapishaneleri 
dolduracak ancak cahil kim· 
selerdir. En hücra köylerimi· 
zin çocuklarına varıncaya ka
dar okumanın en iyi bir ıey 
olduğunu rublanna sindirmeli 
ve medeniyeti öğretmeliyiz ki 
hapishaneler boşalmış ve on-
ların yerini mektepler tutmut 
olsun. Doğrusu bunu yazmak
tan kendimi alamıyorum. Or
ta mektebin yani başında miic
rimler ve suçlular için kuru· 
lan hapishane bina11nı lise 
olarak görmek isterdim. 

Yeni ac:11in yeni kurulmuı 
istikbal evi tahsil kaynağının 
yakın yakın azametle duruıu 
memlekete ne büyük bir gii· 
zelllk ne bilyllk bir. ıeref ve
recekti. 

Aydınımıza gelenler memle· 
ketimizin kültür kaynajile 
göz' göze gelmekle ne b&yllk 
bir sevinç duy-.ıcaklardır. 

Y. G. 
Aydın : yakinen tamdığımız 

bir bayan okuyucumuzdan al
dığımız mektubu ne imllsana 
nede ifadesine dokunmaksızın 
yukarıya dercettik. 

Evlatlarına tahsil verebil
mek endiıesi içinde çırpınan 
bir anne kalbinin ilhamlarile 
yaz.lmış olan bu satırlar; hem 
bir hakikat hem de Aydının 

en mühim ihtiyacını belirtiyor. 
lq :1llah müessir olur. 

men veya eğitmen okulu açıl
malıdır. Veya Aydın ilinin köy 
lerinden birer köylü çocuiu 
seçilip lzmirdeki köy öğret
men okuluna gönderilerek ye· 
tiştirilmeli, ve köylerimiz bir 
an önce, mlinevver ve yapbncı 
bir muhtara kavuşmalıdır. [1] 

ikinci yapılacak İf de; köy
lerimizin, su, yol, okul, tele
fon, sağlık, sulama.... işlerini 

proğramlaıbrmak ve bu pro
ğramları tatbikte kontrol et
mektir. 

Yapılan proğramlar; bi bir 
engelle kar11lap kal'fllata tat· 
bik kabiliyetini yitiriyor, kay
bediyor. 

isteklerimizin yerine geti
rildiği gllnlerin uzak olmadı·, 
ğıaa inanıyoruz. 

- Bitti -

[1] Geçen yıl villyetimizin 
muhtelif köylerinden bw çok 
çocuk seçildi ve 1%mirdeki 
eğitmen okuluna gaaderildi. 
Şimdi orada okuyorlar. 

Aydın 

l&pangaga mühim
mat nakli meselesi 

~-

Paris 19 [Radyo) - Haf
talık Gregovar gazetesi cum
huriyetçi ispanya hududun ka
palı olmasından dolayı Fran
sadan silah ve mühimmat nak
liyatın Havr, Bordo ve Mar
silya limanları vasitasile ve 
deniz tarikile yapılmakta ol
duğunu yazmaktadır. 

Singaporda işsizlik 
Sin~apor 19 [ Radyo ] -

On dört maden ocağının 
kapanmaS1ndan iısiz kalan 
yirmi bin çinli işçisi İngiliz 

vakisinia sarayım abluka ede
rek iı ve para ittelDİflerdir. 

iJldilrillen lspangol 
mebusları 

Bergos 19 [Kadyo) - Res
mi gazete; cumhuriyetçilerin 
katlettiği otuz İspanyol me
buslannın isimlerini netret
mektedir. 

·~· 

Fransız 
- ee-

Hava erkanı harbiye reisi 
Berlin 19 [A.A.] - Devlet 

reisi Hitler Berliae gelmif 
olan Fransız hava genel kur
may baıkanını kabul etmiştir. -···· Vi/Aget makamından 

Müteahhitlik vesikalen hak
kında nafia Vekiletindea ge
len 12181938 tarihli ve 11650 
sayılı tamim hülisatea qağıda 
yazılmakla neırolunur. 

1 - Şimdiye kadar verilmiş 
olan bOtün müteahhitlik yesi
kaları hükiimıiiz ve bu vesi
kalar usulllnlln istinat ettiji 
talimatname mülgadır. 

2 - Bundan sonra inıaat 
ekıiltmelerine girmek isteyen 
mllteahhitlere her İf için bir 
defa ya mahsus olmak Ozere 
vekiletçe ehliyet vesikası ve· 
rilecektir. Bu vesikalar veka
letçe eksiltmeye çıkanı.m. 
hangi iş için istenildiği açıkça . 
yazılmak suretile eksiltmenin 
yapdacağı gllnden en az sekiz 
glln evvel bir istida ile nafıa 
veklletindea istenecektir. Ba 
zaman zarfında Yesika tale
binde bulunmayanlar eksiltme
lere gbemeyeceklerdir. 

3 - Halen ilin edilmif ba
lunan eksiltmeler 1 Eylil 938 
tarihine kadar mlteahhitlk 
vesikası hakkında cari asulr 
g&re intaç edilecek ve lEylGl 
938 tarihinden sonraya ilin 

· edilmif olan eksiltmeler dahi 
bu emre ıöre tubib edUecek- ' 
tir. 



SAYI : 322 AYDIN 

Türkiyede ziraat imkanları 
ve ı1rojeleri 

Y --~~~~~---

ine bu zimamdarlar; mem- keşif ve mesahaları ikmal 
eket ziraatinin iptidai bir edilmiş olarak Karadere or-

şekilde ve diğer memleketlere ormanları vardır ki bunların 
n:ızaran geri ve sanayileşme- işletilmeleri için bir İngiliz 
miş bir halde kalmasının, tür grupu tarafından müracaat 
kiyenin istikbali bakımından vaki olmuştu. 
vahim olacağını anlamış bulu- 6 - Yemiş sanayii : elma, 
nuyorlar. İşte bu itibarladır armut ve kaysı kurutmak ii -
ki zirai ıslahat ve kalkınma zere yirmi kadar istasyon ve 
proğramı vasi mikyasta ma· fabrika yapılacaktır. 
kineleşme ve zirai sanayii ko 7 - Konserve, yemiş ve 
ruma esaslarına dayanmak- sebzelerle bunların tali istih-
tadır. salatı, portakal ve domates 
YENİ PROGRAM: suları, şarap, sidre ve şam-
Aşağıda sayılan ziraat sa- panya imali icin de bir kaç 

nayii türkiyede sürati müm- fabrika kurulacaktır. 
kine ile kurulacaktır. 8 - Planın mühim bir kıs-

1 - Et sanayii: Biri Mer
sin, diğeri Trabzonda konser
ve, donmuş, soğutulmuş et ve 
ıalam imaline mahsus olmak 
üzere fabrika derhal kurula
cak ve faaliyete geçecektir. 
Her iki fabrikada birer mez
bahadan mada deri, bağırsak 
Ye kanların ve diger tali 
maddelerin muamele görme
si için ayrıca tesisat vücude 
getirilecektir. 

mını teşkil etmek üzere so
ğuk hava mahzenleri ile hu
bubat depoları ve seleksiyon 
ve tesnif istasyonları vücuda 
getirilecektir. 

9 - Sütçülük istihsalatı : 
Kars ile Çorluda tereyağ, 
peynir, kazein ve süt tozu 
imal olunmak üzere iki büyük 
fabrika tesis olunacaktır. 

1 O - Yün ve tiftik yıkama 
ve temizleme cihazını havi 
hır kaç fabrika da yapılacak-
tır. 13itti 

Fabrikaların beherinde gün
de en aşağı 2000 koyun ve 
500 adet sığır kesileceği tah-
min olunmaktadır. Vakı/ lar 

2 - Balıkcıhk sanayii: Si- müdürlüğünden 
nopta bir havyar fabrikası 19181938 de açık arttırma 
kurulacaktır. İstanbulda, Trab- suretile satılacağı ilan edilmiş 
zonda, Geliboluda ve İzmirde olan Koçarlının Dedeköy Mu-
de balık tuzlama ve koserve barrem Şevki fabrikasında 
fabrikaları vücude getirilecek- depo edilen 36 ton Aydında 
tir. Ekrem çiftçi fabrikasmda de· 

3 - Yumurta: 50.000 ton po edilen 4 ton zeytin yağla-
sıkletinde yumurta haddi isti- rmın bir kısmına talip çıkma-
ahisinde, hamızıkarbonlu so- mış talip çıkan kısımlara ve-
ğutma cihaziyle mücehhez bir rilen fiat haddilayık görülme-
souk hava deposu da Samsun- miş elduğundan 23181938 pa-
da inşa edilecektir. zartesi saat onda Aydın va-

4 - Ziraat makinaları : kıflar idaresinde artırması 
Memlekette, her çeşid ziraat yapılmak üzere temdidine ka-
aletleri ve makinaları imali rar verildiği cihetle taliplerle 
için iki büyük fabrika kuru- fazla melumat almak istiyen-
lacakbr. lerin % 7 buçuk muvukkat 

5 - Ormancılık sanayii : teminatlarile Aydın vakıflar 
Bu sanayi, mühim gruplara idaresine müracaatları. 
ayrılmış bulunuyor. Bugün elde 746 

5 Numaralı incir T. Satış kooperatifi 
Direktörlüğünden: 

Kooperatifimizin 937 • 938 iş yılı Normal genel toplantısı 
1 Eylôl perşembe günü saat 14 de kooperatifimiz binasında 
yapılacağından Ortaklarımızın asaleten veya temsilen hazır 
bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - İhraçları lazım gelen Ortaklar hakkına karar ittihazı 
2 - 1937 - 1938 İş yılı plançosunun tasdik ve yönetim 

kurulunun ibrası. 
3 - Kur'a ile ayrılacak iki yönetim kurulu üyesi yerine 

Yeniden iki ve iki yedek üye secilmesi. 
4 - Yeniden iki murakibin seçilmesi ve ücretlerinin tayini 
5 - Hakem kuruluna üç üye seçilmesi. 
6 - 938 • 939 iş yılı seyasasının tc.sbiti. 
1 - Kooperatifin 1938. 1939 iş yılı masraf 

tesbiti. 
bütçesinin 

[745] 

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 tara
fındaki kenar ayağı ile iki 
gözden radyes~ ve her iki 
köprü üzerinde şosa inşaatı 
keşif bedeli 11246 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri gen;l 

şartnamesi 

D) Tesviyei türabiye şosa 
ve kağir inşaata dair fenni 
şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei 

fiat cedveli, metraj cedveli 
G) Proje, grafik 

İstiyenler şartname ve ev
rakı bedelsiz olarak Nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29;81938 ta
rihinden Pazartesi güoü 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 
işinin 12000 liradan aşağı 

olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya fen 
memuru veya mimar olması 

yahut daimi surette inşaat 
mevkiinde bir fen memuru 
bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 
yukarda yazılı 3 üncü madde
deki saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek 

eksiltme encümeni reisliğine 

makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile
cek mektublarıo nihayet ü-

çüncü maddede yazıb saate 
kadar gelmiş olması ve dış 
nıühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 726 
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:........ Abone şeraiti ......... 
j Yıllığı her yer için 6 lira. ; 
! Altı ayh~ı 3 liradır. l 
i 1 tre yerı: Aydında C. H. i 

P 
. • 

i . asımevı. : 
: : tzeteye ait yuılar için i 

i
: yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ! 
• lar için idare müdürlüfüne ! 
j müracaat e-dıtmelidir. l 
: .................................................... ı 
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ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

3795 lira 80 kuruş keşif 
bedelli Aydın F orbes kupan
y~sı müdür evi karşısında 
zıraat 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 

Vilayet daimi 
encümeninden 

930 lira 65 kuruş keşif 
bedelli Aydının Köşk nahiyesi 
merkezinde iJk 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 gürülebilir. 

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 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

728 

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

Eksiltme · 29181938 pazartesi 
günü saat llde Vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 

Şartname ve keşif nafıa 
müdürluğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 
51 kuruştur. 

isteklilerin teminatları ehli
yeti fenniye ve ticaret odası 
vesikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte Vilayet daimi encü
meni salouunda hazır bulun-
maları ilan olunur. [727] 
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MEML.EKET HASTANESİ 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi-
lin evinde kabul eder. 592 

1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

-+-
t 

1 Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, l 

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

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. · Aydın 

1 
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f!] Elengüllü ılıcalarına koşunuz [:] 
w 00 C+l Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [•l 
(•J intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, l•l 
nJ siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve {fj 
[•J kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu I•J 
t!1 gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru r!j 
~.·~- ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve ı·.~ 
""· komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile ~ 
F• sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. • 
~ ~ [•l Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, t.• 
i•~ temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~· 

I
:~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon senisleri r! •l Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek F•.s 

_•] ve her türlü ihtiyacımz gayet ucuz temin olunur. f•J 
~ ~~ll'"'llTl~~:ıtlPJ.:.llllP':'fl~fll!'llll'!:.ıtı~llJl!~~IJ1!!'l1111!!11llll'~~ 694 111:!'1~1~~ 
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C. H. P. 
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gf'"'"'"~~ ...... -.. -.. -.. --, 
! Dr. Nuri Erkan ! .. . 
+ Memleket hastane~i eski operatörü t 
+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t 
: Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılar ve hastalar tedavi edilir f 
+ MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yapbrdıtı evinde 

Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec
+ J6 canen muayene olunur. 111!1~311!."0~~~ 

••• ı .. , ........ :tpı .... 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memlelıet Hastanesi Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdı& .. evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahlan 8 kadar 

~ Akşamlan 3 - 8 

U.WILlılillol-ıir. ıılbılıı•ıll!l•1"111M•/··•ua• 

pı•'"'"'•6'•''11'11 1111Ul1'11'11'111'11'1'ıırmıı1'1"1'11'11111'11fllmllQlmll•''lll 
l --{Acele Satılk Ev)-• ~ 
~ 
~ 

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

~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de-
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve S salonu havi bir hah hane acele satılıktır. Talip olan

~ atları ilan olunur. [684] 
~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydma müraca- J 
·~ılıılıı•ılWıı!lnımtnıiıılıılııılı~rlı~ı•tmlbılıQıuQınrtmıı6AAA -

AYDIN -
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
........... • ....... 

En şık, En güzel, En sağlam 
• 

Cilt işleri 


