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-----------------------------=--=-==--=------~--------------------------------------~ İspanya harpleri Rus-Japon kuvvetleri 
çarı)ışmağa başladı 

Aksayı şarktaki hadiseler yeni bir 
harbe sebep olacaklar 

Koradaki Japon kumandanı tekaüt edildi 
Tokyo 51 - Domi ajanun

dan: 
kalmıflar ve imaD ve malze
mece ağır zayiata Dİl'UUf• 
larcLr. Sovyetlerin ajTadıldan 
zayiat mal6m detilclir. a.a. 

••••• 
Franko kuvvetlerinin 

muvaffakiyeti -···-Salamanka t - Bir resmi 
tebliide; Katalonya cephesin
de bllkOmetçilerin fiddetli 
taarnulanauı geri plskllrtll
dntn ve Ebr mmtaka•ada 
Fraako kanetlerinin milhim 
mevkiler zaptetikleri bildiril-
mektedir. a.a. 

Ha tayda 
~yıt itleri bitti 

••••• 
Antakya, 31 - Ka11t itleri 

bagb atleye kadar niha1ete 
erecek ve puarteai akpm 
ikinci mllatehlp namzetler 
teıbit aclilecektir. 

Namzetlerin salı glln8 ( Ba 
gln) illa edilmeleri muhte
meldir. ...... 
Irak petrol/arını 
hlJlıtJmet lfletecelı 

Korada Sovyet kuvetlerile 
Japonya - Mançuko kuvetleri 
Şangcocen tepesi aramnda 
arp karpya durmaktadır. 

a.a. 
Tokyo 31 - Hnb6met son 

budad blcliaesini Sovyet btlki
meti nezdinde protesto et· 

Bulgaristan da Balkan 
antanbna girdi 

~·-
Batclat, 31 - Irak hlk6-

meti petrol maclsnlerini iflet
mete brar vena~. 

Şimdiye kadar bu imtiyaz 
bir firkette icli. Ba firket, 
lran hadudaadaki sabalar 
mlateaa olmak lzere M....a 

mipir. a.a. 
T•o 31 - Havu aja1111 

m•laabiriaden : 
Koradaki Japon kumandam 

{ eaki harbiye nazırı muavini] 
teblcle •• keclilpütir. • ... 

Tokyo t - OçJilz So.,et 
ukeri 51 temazda iç tulaa 
bilMJtıliacle taarraza geçmif
lenecle Japonlana açbldan 
top atefi kupunda gerileme
i• mecbur olmutlarcbr. 

Sovyetler otaz maktll nr-
IDİflerclir. a.a. 

Tokyo 1 - DabiHye nUll'I 
pzeteleria SoYyet meeleai 
bakkıacla her bugi bir bava
• nrmeierial ,..il et • • • 

Gaaeteler hadi• faaldanda 
mltalaa be1aa edememekte· 
dirler. · a.a. 

· lloakova 31 - Tas ajan· 
maclan: 

Sl Temaz tarihinde Japon· 
lal' Aban glklnlln gerbinde 
IOYJet hududuna tecavilz et· 
-.ıerclir. 

J•ponlar beklenilmeyen bir 
zamanda top atep açarak ve 
muhafızlara ateı ederek cl&rt 
lo1ometre derielijinde Sovyet 
tapraklanna girmiflerclir. 

Aban g810nlln garbindeki 
tepelerde muharebe aatlarca 
devem etmif japon kavetleri 
bllylk bir mukavemete maraz 

H""'-i lılfai: 

Bap: 
. Saat 18 de Dil, tarih 
n edebi1at komitem top
IUaeakbr. 

- -'Sellnik 1 - Geaeral Me-
tabas beraberinde baridye 
mO.tapn ev hariciye erkim 
ile Romanya, Tnrkiye, Yugos
la~a elçileri olduğu halde 
dün ıece Atinadan hareket 
eı.if •• ba abah -t do
lmada buraya ıelmiftir. 

Selbik balkı Bqvekili ha
rareti• karplamııtır. Belediye 
reİIİ Girid meselesini takbih 
ederek hallan derin bafhhiuu · 

1 bafvekile arzetmiflir. 
Tezlalrat-t oa birlHıç.p 

kadar denm etmif n buaclU 
sonra Bulgar bqvekili Dok· 
tor KIN lvaaof refabtmcla 
Balpriataam AtiDa F.lçill ft 

haduelcla kendilerial ku1da,.. 
Makedonya umumi valisi ile 
beraber aellnip gelmiflereir. 

Balpriatamn Balkan a'ntan
bna airdiii hakkındaki anıa,. 
ma imzalanmıftır. · 

Bu anlaımayı Bulgar hlk6-
meti namına Baıvekil lvanof 
ve Balkan antanb namına da 
Gneral Metabas imza etmİf· 
lerclir. 

imzayı mnteakip bir resmi 
teblii nqreclilerek; Balgaria
tamn da bOttbı ,.ıtlarla ve 
bajlarla Balkaa antanbna 
dalül olduğunu ve bu anlat· 
mama Bulgaristan namına 
&apekil Ekaellaa doktor Mi· 
bal İvanof ile Balba aatanb 
namıaa bale• antant reisi aı
fatile Yanan Bqveklli Ebe
laaa pnaral Metan.- ba 
gla bal11ftuldan Sellaikfe 
ima edilcliji bildirilmiftir. .... 

-Selbik 2 - Pariatea Wl· 
diriliyor. 

Sel•mk itilifmdan batı.e
den Le joarnal gazetesi, bi
tin Balkan devletlerinin ara· 
lanncla aalqmalaruwa bliyiik 
devletler için macibi meaum
m,et oldapaa, Framam ba 
melialnlDifette kimaeclea geri 
kalmıyacaiım ve bu halin 
da.yaya buiret deni verdi· 
jiDl yazmaktadır. a.a. 

Belpadl - Bapekil dok
tor StoyaclmoYiç Sellaik iti
llfm imza• mftnatebetile 
...... bapekili lnaof ile 
.......ı ..etakaa hararetli 
Birer Telsraf ı&a~· . .... 

petroUanm satmak aallbiye· 
tine malik idi. a. a. ... 

Fılistinde 
•••••••• 

Bombalar patlamakta 
devam ediyor 

• •••• 
Be,rut 51 - Diba lmdlate 

Kraner cadd..mcle iki ....._ 
ba patlam11 cadde bla._.. 
oldapnclaa yedi kiti ,... 
laamıfbr • 

Saib.t failleri ka~. 
LL 

lzmirin Doğanspor takımı Sümer 
spora 4-2 yenildi 

NaziUi ( Huad ] - Dtln 
Nazillide menimin en hararetli 
ve en gizel maçı oynandı. 

Nazilliaia Slmenpor talama 
ile lzmiria dotanspor takımı 
Nazilli Spor alanında karplaı
tdar. 

Saha, •cata ratmea olduk· 
ça kalabalık idi.. 

Hakem Mendreupordaa Şev· 
ki Altap davetile sabaya 
eneli misafir takım •ara 
da Sllmerliler çıktılar. 

Matad meruimclea HDra 

l'I .... ile ,. aklılar. 
Dotanapor: 
Omer-Halid, Abclullah-Sait, 

Hakla. Orhan - Refik, Faat, 
Mehmet, Abbaa Nipzi. 

Slmenpor: 

Mehmet - Hilal, Ziya·F'lnt
zaa, Macit, Gibad- Nari, Ela
••, Niyazi, Cent, Haaacli. 

Saat oa aekizcle maça ha.
landı. Dofauporlalarda ku
cline glnnea bir bal var ft 

galiba bunan için ele İfİ ıe•
pk tatayorlr. 

Bana makabil Slmerli ~
leria bllhaua for batbnın çok 
canlı bir oyan çıkarmata bq
ladıia pildi. 

llek deneme dakikalanadaa 
sonra Sllmerliler Doianapor 
muf aaha•na yerleflller. 

Y"ırminci dakikada aol haf 
Orhama ana] bot oldap ip. 
mlkemmelen ileri1e anketle
bileceti topa hiç sebepsiı bir 

_.,.__ 2 t.el _,,... 
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h İfinJ.n rlportajlar. 

-- Nazlllldt1 .. 

O. Becwik 
-s-

Aydm IJ>Or ba1abnda Wi 
bir meYldi olan Nadili spor
culan •ba iflni baletmiıler. 
Gerçi Aha bitmif, bütiin te
tuilab ikmal edilmiş değildir, 
çocuklar geceleri antreman ya
pacak, iOJıdilzleri top oyna
yacak kapah ve oldukça ge
Dİf bir l&lıaya kavuşmUflar .. 

Spor ve gençlik işlerine her 
ukıt lıer tllrlll maddi ve ma
•vi yardımclaıı geri kalmayu 
Di4'ailli Btılediyui 937 ve 938 
JJlları bidçeleriudea ayıl'dığa 
iki bin lira ile iatimlik İfİDİ 
bitirmiftir. 

Spe>r kurum merkezinden 
yapılan iki bin lira yardımlada 
ihata duvarlan yapılmış, istim
ilk edilen bir, iki parp gayri 
menkullin yıkılması bitmedi
iinden 20 metrelik bir redik 
kalmıpa da yıkma işi tamam
lanınca ba reclikte kapanma,, 
Nazilli •por Aba iDfaat itinin 
m&bim kamu da tamamlanmıt 
olKaktır. 

Salaanıa açılma tlreni, Na
zillinin kurtulUf bayramına 
ra•tlayan 5 EylOlde yapılacak. 

Nazilli gençleri, o gila Aydın 
ve Nazilli talamlanma bir maç 
yaparak bu t6reni kutlula
malarını ve bu •uretle gelmiş 
geçmiş hldiıeleri kapayarak, 
mnstakbel Aydın bölge ta
lualımn temelini karacak iki 
kliibiln milfterek çahpıalanna 
yol açdma•ını diliyorlar. 

Ban._ çok hoı gelen bu tek
lif\ alikadarlann ciddiyetle 
eı. alacaklanna ıOphe etmem. 

tfer hangi bir sebeple bu 
karıılaıma 5 Eylôlde olamaz
a müsait bir zamanda yapıl
ması memleket •poru adına 
çok yerinde olacaktır •mram. 

• • • Nasill ,.mak lllah i•taayo-
nunda 6ğrendiğime g&re, böl
ge pamuk mahsultl çok iyidir 
ve biç bir baatahk ve ariza 
g6rOlmemektedir. 
Ekiş geçen Hneden biraz ek

ünr. bavalann yagıtlı git
meainden pamuk için hazır
laaan dhl bir kısım tarlalara 
aa1am ve dan ekilmiftir. Fa
kat pamuğun tutu111 ve gelişi 
~kitindeki bu nokaam mah
sul bereketile telifi edecejine 
ve rekoltenin geçen yıldan 
çok fazla olacapa kanaat 
amamidir. 

Y almz, ıeçen yıl Mendre
sin, Men<L es k6prilailnibı bet
yllz metre ilerlemesinde açh
iı yantın, her ne kadar sular 
idareaince kapablmıııada pa• 
muk milıtahselini yine endite
den kurtaramamaktadır. .· 

T ecrlbeli bir miistahsilia 
bana lllylediğine göre, bu ya
ntın doldurulan kısmı daha 
ziyade tahkim edilmek lizım
dar. ÇOnkB bu sene pamugun 
bilbaua akala cinsi pamukla
na iatUı .. ı mevsimi biraa ge
cikecektir. Geçenlerde Denizli 
mıntakasına olan yağıırlardan 
yankdaa •u tatma11 olmat
tur. Ha1.\d mevıiminde tiddetli 
yağmur yatar ve doldurulan 
kıımı &farsa mühim bir mik
tar mahsulnn toplanamamasına 
Hbep olmak ihtimali vardır. 

Geçen yıl 100 bin kilo pa-
mak aalann hllcumandan 
mahv olmuttm. 

Bu yıl bir kilo pam..._ 
telef olmaııaa meydan veril
miyeceğiııide sular idaremizin 
timdidea gereken tetkikleri 
yaparak tedbirlerini vaktiade 
alaeapı fllpbeılz uyana. • 

Pamuk denince akla ilk ge
len •ulama itidir. Rejimin 
•ulama ıiyueti pek yakında 
bütün Meadreı hazasını ihya 
edecek tek çorak tarla bırak
mayacaktır. 

Fakat halk. o mesut gine 
kadar bot dormuyor. Tarlam
nı dolabla, motörle ber vasıta 
ile sulamağa çalışıyor ve mu
vaffak· oluyor. 

Nazillide •olama •ba.ıncla 
bagiıı en muvaffak olan te
ıekklll salama koopratifidir. 

Koopratifin 104 ortajı var
dır. 

Kooperatif birisi Meadreı 
köprilsünthı 500 metre tarkan
dan ikincisi Dalhca köprlsil
eln 50 metro dotusmıda bi
ner metrelik diğer ana kanal
lar açmıı~r. 

Bu ana kanallar 7,5 kilo
metrelik kollara, koJlarda bir 
çok parçalara ayrılmaktadır. 

Kooperatifin ıabası 10,000 
dekardır. Hllan 5,000 dekar
lık teıiut varsa da bu yıl 
yarkmıa yilzünden 2,000 de
kar ekilememit 3,000 dekar
lık mıntaka sulanmaktadır. Su
lama kanah sayesinde diin 
döniimenden 50 kilo vermeyen 
çorak tarlalardan bugiin 300 
500 kilo pamuk ahnmaktacbr. 

Nazilli muhiti, btiln limidini 
pamuğa vermiı, iyi cinı ve 
bol maıul almağı iilkil edinmiı 
çah11yor. 

Devletin Nazilliye armeğan 
ettiği fabrika ve bu fabrikaya 
yarayacak cins tohum yetiş
tiren ve iireten ıslah istaıyo

•• halkan enerji ve hevesini 
artınyor. Bu mevzu iizerinde 
konuştuğum bir müıtahıil 
pamuğun atiıi hakkındaki 

lzmlrin doğanspor Glrid asileri arasın
takımı Slnıerspora da lhtl/Af çıktı 

4 - J genlldi Atina 31 - Girid umumi 
(Bqtarafa ttnd ublfede) valiıinin baıvekil general Me· 

geri pasile keneli kalelin gön- takaua gönderdiii telgraf. 
diğini girdik. lardan anlapldağına gire isyan 

B6yle bir pa• almaia biç tefleri araıında fena idare ve 
muntazır olmayan kalecinin hasal olan ihtiliflardan dolayı 
f8f•rmuıadan iıtifade eden ıeçimsizlik batlalDlfbr. 
Niyazi topa yetişti ve takı- lbtililcılar arasında beledi-
mma ilk Ayıya kazandırdı. ye reiıide vard,... Bqvekilin 
Doğaupor bu suretle t-0 beyannamesi asiler Dzeriacle 

mağltp vaziyete düşmekle fena tesir etmiftir. VaHi ..... 
beraber yine bir varlık gös- mi on kadar jandarma ile 
termecli. hDk6met clairelİDİ ubitlerde 

Otuz ilçibıcll dakikada Ni- kıtlalan ifgal ebnitlerclir. Bat 
ypl. aldıia bir pası güzel kul- vekil valii umumiye çektiği 
lanark takımının ikinci sayı- bir telpafta, Glrld hallnnta 
91nıda kaydederek galibiyeti milli bükümete derin bir •u
perçinledi. rette bağlı olarak kalacakla-

rından emin oldujıınu, ıllkbe 
Bu gol için ofsayd diyenler ve asayifi ihlil edenlerin fid

de vardır. 
Hemen bunun arkamndan detle tecziye edileceiiai bil

dirmiş ve Hanyada •ilkin Ye 

:m~~=e~:pb~k:~n e=r~:~ aNyİfİD temin edilclipdea 
dolayı memnwaiyetini beyaa 

sıka bir ıllt direği yalayarak etmiftir. 

avuta gitti. Bir arap parlamentolar 
Denenin bitmuine bet 

dakika varken sol açık Ham- kongresi kuruldu 
di, seri bir inifle lzmir, Şam :n - Suriye hllkOmeti 
kaleıinin 6aDnde belirdi ve komp arap hDkGmetleri için 
ilçibıcil sayıyı da yapb. 6nllmilzdeki birinci teıriaia 

Devre 3-0 Simerin galibi- ilk haftasında bir parlimea-
yetile bitti. tolar konıreai tertip etmiftir. 
lkenci devreye lzmirlller ta- Parlimentoıu olmıyan arap 
kamda bazı tadilitla çıktılar. devletleri birer siyasi mllmu-

Hakki merkez muhacim Fa- •s•il~gmhmdmerec.....-memkl•e-ır•diımrm. llliiiiiilLiiiLliiillili-.: 

at Ağ açığa geçti. Halid mer- k61eyi bulan bir V1U'Ufla 
kez muavin yerinde oynadı. ikinci gyıyı kaydetti. 

Oyun çok canlı bafladL Birbirini takibeden ba u-
Sllmerliler galibiyeti kaçır- yılar lzmirlilerl llmitlenclirtli. 

mamak, lzmirliler de biç ol- Arbk beraberlik golllnün pe- · 
maz•a beraberlik temin etmek tinde koıuyorlar. Sümer b-
için çabalıyorlar. leıinin muba .. ra albnda h:al-

Nibayet otuz beşinci daki- dağa anlar çok oluyor. 
kada Fuat çok enfeı bir Fakat bugtln çok ciddi o~ 
ıutle takamama ilk golilnl nayan SDmerliler hiç bir far-
atb. tatı kaçırmıyorlar. 

Bir kaç dakika soma da Netekim Fuadin Sümer b-
Refik kaptığı topu soldan lesi ininde havaya clilaaelı , 
uzun bir aiirllfle indirdi ve ıuretile bir •JI kaÇll'IDuma 

mukabil Silmer merker ma
ümit ve ' imanını ıu •Özlerle 

hacimı Niyazi kalecinin llkay-
anlatb. dilinden istifade ederek tala-

- Bir İngiliz ziraat mec- mının dördilncn goliinu atb. 
mua .. yazda. Dllnyadaki insan- Bu mon 98yı tamamen kale-
ların giyim ihtiyacını· tama- cinin ihmal ve likaycliü ya... 
men temin için yalda 57,000,000 zünden oldu ve bu •uretle. 
balye pamuğa ihiyaç vardır. oyun Silmerin 4. 2 gibi farclh 
Halbuki bugiinkü rekolte- nor- galebestle bitti. 
mal yıllarda 28,000,000 balya- Siimer takıma çok gllzel 
dar. Daha i•tib .. lin yan1111D1 oynadı. Bilhassa Macid, Ham-
bile temin edemiyoruz. di, Enver ve Mehmet yer• 

Bu lllzler bize ıunu ifade lerinde çok muvaffak oldular. 
eder, rejim Tllrk çiftçisine Macid, Dllnkü gizel oyunile 
cins ve bol iıtibıal terbiyesile takımın muvaffakiyetinia bq-
beraber, elde edeceği mahm- hca &millerinden olmUflur. 
ilin alisini de dlltllnmek ve Doğanapora gelince; lzmir-
tahkik ' etmek terbiye ve has- lilerin bu güzel ve miW takı-
suiyetini telkin etmiştir. ma iki oyuncu veren takımı 

Tilrk çiftçisi yarın meninclr. anlayamadığımız bir mebeple 
Mesut ynm hazırhyan bil- dllzgiin bir oyun çıkarmadı. 

y6k atan ve onun yaratbğa Evveli; Çabuk kesildiler. 
eııiz rejimdir. Saniyen anlapmaddar. 

Bunu unutma 1... Silmersporu bu mavaflaki- -
Bitti yetten dolan tebrik ederiz. 
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Tayyareci Duğlasa 
verilen ceza 
Vaşington 31 - Ticaret 

nezareti Nevyorktan Avrupa
ya izinsiz giden tayyareci 
Duğlasa bir prensip cezası 
:vermiş ve tayyarecinin pilot
luk vesikasını dört Ağastosa 
kadar iptal etmiştir. 

., Bu ceza, tayyarecinin bütün 
dünyada kazandığı alakadan 
dolayı hafif olmuştur. a.a. 

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:ı n
da teslim şartile 15181938 
tarihli Pazartesi günü saat 
onbirde ihale edilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. 

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

30 2 5 13 682 

Vilayet daimi 
Encümeninden : 

1938-1939 ders yılında İlk 
okullar için lazım olan 335 
lira 50 kuruş muhammen kıy
metli evrakı matbuanın 11181 
938 parşembe günü saat on
birde ihalasi yapılmak üzere 
yirmi gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 18 liradır. 
Taliplerin sözü geçen gün 

ve saatta daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin hergün 
encümen kelemi ve kültür di
rektörlüğüne mü,.acaatları ilan 
olunur. [672] 

24 28 2 s 
Vilayet daimi 
encümeninden 

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

Eksiltme 22181938 Pazartesi 
günü saat 11 de vilayet dai-
1111 encümeni salonunda yapı
lacakbr. 

Şastna, resim ve keşif na
fia müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 285 li
radır. 

isteklilerin 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 

--··· Abone şeraiti ·--: 
f Yıllığı her yer için 6 lira. i 
j Altı aylığı 3 liradır. j 
f idare yeri: Aydında C. H. f 
t P. Basımevi. i 
f gazeteye ait yazılar için f 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
; lar için idare müdürlüğüne ; 
~ müracaat edilmelidir. i : ............................................... ~: 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Eteın Mendrea 

Baııldığı yer ı 

C. H. P. Baıımevl 
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--- ---~ 

Nazilli Ticaret ve sanayi odasından 
idare imza sirküleri 

Adı ve soy adı Vazifesi İmzası 
Mustafa· Aksoy Yönetim kurulu Başkanı M. Aksoy 
Nuri Aksay Yönetim kurulu Asbaşkanı N. Aksay 
Riza Alasağ Yönetim kurulu üyeıi R. Alasağ 
Nimet Genç Yönetim Kurulu üyesi N. Genç 
Rifat Oğuz Kooperatif Direktörü R. Oğuz 

Kooperatifimiz namına imza etmeğe yetkeli zevabn imza 
örnekleri yukarda derç edilmiştir. Statünün 33 maddesi muci
bince Başkanla Direktör veya bir üye ile Direktör veyahut 
başkanla bir üye tarafından müştereken imzalanacak evrakın 
kabulünü ve bu şekilde müessesemize karşı vuku bulacak 
taahbut ve işaratın teşekülümüzü ilzam edeceğini bildiririr .. 
saygılarımızı sunarız. 

Resmi mühür ve imzalar 
No : 1814 
Oo sekiz temmuz bin dokuz yüz otuz sekiz tarihli işbu 

sirküler alt1Dndaki imzaların şahıs ve huviyetleri marufuna 
olan Atça tarım incir sabş koopratifi idareheyetioden Başkan 
Mustafa Aksoy, üye Riza AlasElğ, diğer üye Nimet Genç, ve 
diğer yönetim kurulu asbaşkanı Nuri Aksay Te kooperatif 
direktörü Rifat Oğuzun olduğu va imzalarını yanımda atmış 
oldukfarı cihetle ve \ uku bulan davet ve Noterin mezuniyeti 
üzerine ben Noter katibi Mustafa oğlu Tahir Çelik Noter ve
kili sıfatile Atçada Z, K. K. binasına gittiğimde ve mezkô.r 
sirküler münderecatını orada ve yanımda tamamen kabul ey
lemiş olduklanndan tasdik edildi bin dokuzyüz otuz sekiz yıb 
temmuz ayının on sekizinci pazartesi günü 

Hare K. 
Noter P. 40 
Gitme 42 

82 
No. 6 

Resmi mühür 
ve Noter vekili imzası 

Atçada bu defa teşekkül eden 25 numaralı Atça incir 
Tarım Satış Kooperatifinin salahiyettar imzalarını havi işbu 
sirküler Ticaret kanunun maddei mahsusasına tevfikan sicilli 
ticarete kayıt ve tasdik kılındığı ilin olunur. 29171938 

Nazilli ticaret ve sanayı odası 
Başsekreter Başkan 
K. Ülkü R. Tapıcı 

(703] Resmi mühür 

Memurluk müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Aydın 

şubesinden 
Bankamıza orta mektep ve lise mezunlanndan memur alı

nacaktır. isteklilerin izahat almak üzere bankamıza müracaatleri 
ilan olunr. 702 2 4 

Nazilli Pamuk tohu'
mu Üretme çiftliği 
müdürlüğünden: 

1 : - Müessesemizin müte
davil sermaye kısmı için, art
brma 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 olarak alınabilir. 

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

Taliplerin, satmak istedik-

Gaip aranıyor: 
Üsküp Vilayetinin Praşova 

kazasından Sipahi oğullarm
dan Kerim ve Selim İstiklal 
harbı sıralarında Aydın hava
lisiode yerleştiklerini haber 
aldım bilen ve tanıyanların 
insaniyet namına Muğlapalasta 
aktör Atıf Koçe haber ver
melerini dilerim. 

Kerim ve Selim hemşiresi 
Aliye 

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

4; - Muvakkat teminat 
192 liradır. 

5 : - Fazla malumat için 
Nazilli pamuk tohumu üretme 
çiftliği müdürlüğün müracaat 
olunumalıdır.[697) 2 8 15 16 
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_, .................. , •••••• ~ 
~ DOKTOR ~ 

~ MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü i 
~ Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami- 41 
i> lin evinde kabul eder. 592 

~ Muayene saatleri : sabah 1 - 8 ı t Öğleden sonra 3 den itibaren ~ 
nıı1ııaıaaıı1ı~ıt1ıAıtım.A~ııtmıı~aıtaı66ılıA• 

. Vilayet daimi encümeninden 
Muhammen Tu. Beheri Adet 

Lira K. Lira K. 

2750 00 5 50 500 İki kişilik okul 
sırası 

Cumhuriyet okulundaki numuneleri veçhile 200 tanesi gü

çük ve 300 tanesi orta boy olmak üzere iki kişilik okul 
sıraları 11181938 tarihinin perşembe günü saat on birde vilayet 

daimi encümeninde ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 

açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 206 lira 25 
kuruştu-. 

Taliplerin sözü geçen ve saatte daimi encümenine ve 

şeraiU öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemi ile 
kültür direktörlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

24 28 2 5 673 
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(!] Elengüllü ılıcalarına koşunuz &1 
m m (+j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [t) 
r+~ intizamı 'ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (t
f tJ siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve ~J 
[•~ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu r·~ 
~J gibi cild hastalıklanna karşı çok faydalı çamuru ,.j 
~:~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydm ve ~!4 
w.~ komşu illerinden binlerce yurtdaşm tecrübelerile f?.~ 

l+i sabit olan Elengüllü ıhcalarına koşunuz. t+1 
(+l Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, r•l 
!+] temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. rt'l 
~ M it~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri fti 
f+] Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek ftJ 
[+J ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. [•] 
'=~11,·•ıq11•11ııı11•••111111"1qlf""llP'"'lllll'!lllP''!11IP'~~"tll"'~l~ll''!lllfll"lll~'"!llP':!'ll 694 11•0•1111ın!f1P'!!ll..IJI 

~11::-ıu1~11ı::-ı11ıı~bı~1~1~1111ı~m!:'uu~ııı~u~ı~u:.Oı11u:.r.~:ıı ~ıth~,~~ 

C. H. P. 

~11:,ıu~,:tı~~~~~P.;tll~i~~l~~P='~~ı:ıır~~l~l~'§fj· 
ırlııi'iıı'lltiiıı ...... llıiiil~llıl:ill~~rı.-ı~"'~~·_..~ ... ,~_,.~ 
[+] OPERA TÖR [ti N • D 
~j Dr. Nun Erkan : 
t Memleket hastane~i eski operatörü + 
+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun J 

~~ MUA. YENEHA.NE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde JJ 
~~ Her saatte hastaları kabuf edeı Eakir hastalar mec~ ~~ 
+.a canen muayene olunur. 130 +..1 
fiL.._~~ll~l~l~Ql~l!;"P.llfP.;tlll~~";w:ı~ıı:ıı~~~·~·~ ~llMllllıMiıl~llıHill~lıiiiıl~lı-.ılıiMiıl~lııO'iııl~llıiiiıll~ 

IJ'''1'ıımqJ!lflml111!MlllııtnPl'1Jl!lllllMllllJMllll'1l!mlll1'111111P'11'11''1'1'•~ .... .._ 
S DOKTOR - OPERATÖR 41 

1 Medeni Boyer ! 
fl_- Memleket H!ıslanesi Operatörü • 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ~ 
~ Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst kabnda 1 
~ kabul eder. 

~ Muayene saatları: 
~ 
~ Sabahları 8 kadar @ 
~ Akşamlan 3 - 8 626 ~ 

lıbıımJııılııılıı~ılı1ıllllıı•llWıı!tl1 1ılıııQ!ııı!!lllııılıılulııılıııllllııılllllııııWJıııılııılıılıılııımlıııılıdÜİ 
[i;l!f1;11ı:1l''~q~11ı!:'ıır~qı~rı~ı~qıı;q11;_rıı!::rtıı;qrı~~~~ı~ıııı:q1ı;,ıu~41~p~~ 
l'r'~lliUillt~ıı~,,dt1ı .. ı1111ı..ııf~ı .. ılllJı.o111~ı .. ııııu.~ııııı,,ııfllıiıiıllı.uidlı ... ,ııtJb:iırlli~1ıW41ıi:ifllıOiill~"lfj 

~·J BAKTERİYOLOG ı·ı 
w ş . (•l Doktor evket Kırbaş • 
:_~_!.!!_'. Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı .

1
.: 

_ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~+] muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve t 
~:ı üçten yedi~e .. kadar. hastalarını kabul ve ~e~avi : 
[tj eder. Her turlu kan, ıdrar, balgam muayenelerı ıcra j~J, 
r+] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan + 
ftl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) + 
fi'\...f!:!llll!:!llll""llll''~lllµ'''Qll'':.ıllll'"!11~'''~lll''''Qll~''Qll'~ll'~ll~ll'~tl!!'llfl!:!ll~P""~'"!Cll'9JlS .Jjl 
~r~ı~ıı:dııı~ıı~:Su~ıı~:lııı':'ııı~b:iıı~U:OU:•l9'~$m.+'+••:. ~ 

:' .................................................... : 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassı11 : 

: Parla Tıp Fakült .. ı Haatanelerinden lhtiııulı f I Muayyenehanesi.&.ydında Gazi Bulvannda Bafalıorlu dilkkinının • 

: üzerinde her gün sabahdan akfatDa kadar Haıtalarinı kabul eder ıı .......................................... ~ .......... 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· 4 

En şık, En güzel, En Sağlam 

Cilt işleri 

' 


