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Ahlak ve menfaat 
F. R. Atay 

Tilrkler, yalnız hususi mü
nasebetlerinde değil, iş'te dahi 
doğru adamlardı. Türk elin
den çıkma bütün eski eserler 
hilesizdir. Türk malı, bir ka
lite malıdır. Şark aleminin 
bize ait pazarından doğruluk, 
evveli Türklerle beraber çe
kilmiştir. Fakat sonralan, gö
renek, taklit ve biraz da fa
kirlik, 'fürk ananesini de boz
du: Alış verişte şarklılık te
reddisi umumileşti. 

Doğruluk, yalnız ahlak de
ğil, ayni zamanda en sağlam 
menfaat düsturudur. Nesillere 
siren devamlı menfaatin tim
sali olan fiat ancak hakiki 
ve sam imi ticaret malı ile 
teessüs eder. Hükumet, dış 
ticarette ihraç kontrol ve 
standardizasyon, ticarette 
kati fiat mücadelesi ile eski 
türk itiyadını iade etmeğe 
olduğu kadar, Türkiye istih
sal ve ticaret kadrosuna daha 
esaıh bir menfaat temin et
meğe çalışıyor. Bedesten hile
lerinin zararı, mahdut ziya
retçiler nazarında milli şöh
retimizi lekelemekten ibaret 
kalabilir. Fakat ihraç hileleri, 
milli ekonomiyi berbat eder 
ve iç ticarette mütemadi bir 

aldanışma havası devam et
tikçe, hültümet bu hilelerin 
önüne geçmek için, vatandaş 
ahlikının soo derece müeasir 
yardımından mahrum kalır, 

Fiat ve kalite hilerine 
karşı elbirliği ile imansız bir 
milcadele, endlistri ve ekono
mi hayatını yaniden kurduğu-
muz bu devirde, maddi reali
zaıyonlarımız kadar mühim
dir. Aynı cadde de bir dük-
kan aşırı yüzde 50 fark veren 
'bir fiat anarşisine daha ne 
kadar müsamaha olunabilir ? 
lstanbulda bile hilesiz süt 
değil, hilesiz su bile bulmak 

-Devamı 2 inci aayfad11 

Hallıevi 1ıa,..i: 

Bugün: 
1 - Saat 16,30 da Kurs· 

lar ve 17,30 da Spor fU
beleri komiteleri topla
ucaktar. 
2,.- S.e~ı 11 ele= Glret 

d ... eri duı•ıredeceldlr. 

Zirai sanayie ait mühim teşeb
büsler arifesindeyiz 

Ankarada memleketin muhtelif mıntakalannda 
kurulacak fabrikalar Ör.erinde çalışılıyor --------Ankara 2 - Zirai sanayie bayet jon mensucat fabrilCa· 

ait mühim teşebbüsler üzerin- sının kurulması işleri de var· 
de çalışılmaktadır. Bu arada dır. 

1 portakal, domates ve diğer Ziraat aletleri fabrikasında 
meyva usareleri fabrikası bilhassa tınaz biçer, makine-
Trakya ve Karsta, paynir, leri, köylü için ufak ve ucuz 
tereyağı fabrikaları, süt ve tohum seleksiyon makineleri 
ekmek fabrikaları, memlekette imal edilecektir. 
büyük bir ihtiyaç olduğu an- Yalova çiftliği sütlerini iş-
laşılan malt fabrikası ve ni- (Devamı 2 inci aabıfede 

• 
Sovyetlerle Japonlar arasında 

mühim çarpışmalar oldu 
iki t;raf hayli telef at verdi ------Moskova 2 - Tas ajansın- yaralı vardır. 14 makineli, 

dan: 157 tüfek bırakmışlardır. 

Şangsuşenin garbında top- Sovyetlerin zayiatı 13 ölü 55 
çuların himayesinde olarak yaralıdır, Sovyetler, Japonla-
Japon piyadesi bududdan dört rın bir tank ve bir topunn 
kilometre içeri girdikleri bil- tahtip etmişlerdir. Tokyoda 
dirilmektedir. bulunan Sovyet maılihatgü-

Bir kaç saat sonra yetişen zarı hadiseyi Japon hükumeti 
muntazam Sovyet kıtaatı Ja· nezdinde protesto etmiştir. 
ponları işgal ettikleri mınta- Tokyo 2 - Bu sabah saat 
dan tard ~ tmitler v-e her iki 7,40 da 15 Sovyet tayyaresi 
taraf ağır zayiat vermişlerdir, Şangıuşeni bombardman et· 
Japonlardan dört yüz ölll ve mişlerdir. 

Terfi eden 
adllgecllerlmiz 

Adliye mensupları arasında 
yapılacak büyük terfi, nakil 
ve tayinler hakkındaki ICarar• 
namenin adlide veklletince 
hazırlanarak yükse tasdika 
arzolunduğunu evvelce yaz
mıştık ahiren mezkür karar
name yüksek tasdika iktiran 
etmiş ve alakadarlara tebliğ 
edilmiş bulunmaktadır. Vila
yetimiz dahilinde bulunan ad
li yecilerimizden işbu kararna
mede isimleri yazılı olanları 
neşrediyoruz. 

1 - 55 lira maaşla Çine 
hakimliğine terfian Urla ce
za bakimi Tevfik Topluoğlu 
naklen tayin edilmiş ve Ka
racasu ceza hakimi Fahri 
Bilgen yerinde yedinci dere
ceye terfi etmiştir. 

2 - Söke Ceza bikimi 
Hilmi Tüzen, Aydın hukuk 
bakimi Kerim Koca Reşidoğlu, 
Aydın azası İhsan Uzman, 
Karacasu müddei umum111 
Hilmi Oral, 45 lira maaıla 
yerleriade terfi etmişlerdir. 

3 - Bozdoğan müddei umu 
misi Muammer Bahri, Nazilli 
ceza bikimi Şakir Ôzdamar, 
Aydın Sulh bikimi F etbi K•
ran 4& lira maatla yerlermde 

(Ltitf•n çnlrlıtls) 

• 
Yeni Belediye Seçimi fçin C. ff. P. 
Genyönkur.ulu mühim kararlar aldı 
Seçim zamanı merkezden müşahitler gönderilecek 

Belediye azalarını her yerin Parti teşkilab tesbit edeceki:ir 
Belediyeler dört yıllık icraatlarını münasip vasıtalarla halka bildirecekler 

Parti Genyön kurulu bu 
hafta genel sekreter Bay 
Şükrü Kayadio reisliğinde 
müstemirren içtima ederek 
bu sene yapılacak olan bele
diye meclisleri seçimi için bü
kümet ve parti bakımından 

• 
gereken esaıları teıbit etmiş-
tir. 

Bu buıuı için hazırlanan 
talimatname kanunu ve parti 
mevzuabnı ibtrva ettilitea 
baıka ıeçimia ne IRll'etle ya• 
~ı.ı.s.jl ve ba aiecli._,. ..,. 
~ecjek, imlwrm' vaa&.n ba~ 
kimıadan çok mailim esallan 
ibti•• e meldMlr. 

Bu talimata göre eylül ayı için
de belediye ıeçimioe ait bütün 
kanuni merasim bitir irilecek 
ve Türkiyenin her şehir ve ka
sabasında birnci teşrinin onun
da seçim bitmit ve kazanan 
azalar ilin edilmiş olacaktır. 

Talimatnameye g8re bele
diye kanunun cumhuriyetin 
başardığı eserler arasında 
memleketimizde• belediyeciliği 
yeni bqtan tanzim edtin 
b&y&k earler olduğu lcaclar 
seçimin tek dereceli olm ... J 
kaclmlana Mfİa hakkı vermec 
ai ve .... ıokü nlfa_ml .. 
içte birini letkil edea ıellir 

1 

ve kasabalar balkının reyle• 
rini doğrudan doğruya kullan 
malarına imkio vermesi iti
barile balkın siyasi olgunlu
ğuna bir delil olmak itibarile 
de bityilk ehemmiyeti haizdi. 
Bu bakımdan seçim hakkını 
haiz blU6n vatandatlaran bir 
tek mOıteına olmamak üzere 
reylerini iıtimale imkun ve 
fırsat vermek ve aeçim baldo
na ancak cumhuriyet ve par
tinin bir premibi ve ideali 
ohlrak nail ohlıaı ot.n bddl
l•nmızıa bu •çime en genİf 
tekilde ittir&ldannı temin et-

-o..- 21MI .. ,,.... • 
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Macarlar 
Çekoslovakyayı ilhak 

etmek istiyorlar 
Budapeşte 6 - Yeni Macar 

Nasyonal sosyalist partisinin 
gazetesi parti şefi Lorbeyin 
başlice hedefinin Çekoslovak. 
yanın Macariıtaoa ilhakı ol· 
doğunu tasrih etmektedir. 

Muharrir, gayenin elde edil-
mesi için Macaristanın Almanya 

ile beraber çalışması ve bir 
askeri ittifak akdetmesi lazım 
geldiğini yazmaktadır. 

isviçrede 
Milli bayram 

Beren 2 - 30 Temuz bay
ramı memleketin her tara· 
f ında heyecanla kutlulanmış
tır. Sosyalist partisi bir çok 
yerlerde askeri meı asime res· 
men iştirak etmiştir. 

Zürihte milli müdafaa nazı
rı bir nutuk söyliyerek İsviç
renin memleketini müdafaa 
etmesi için bir ordusu olma
sını istemiştir. Radyoda bir 
çok nutuklar söylenmiş ve 
akşam dağlarda ateşler ya
kdmışbr. . ~ 

ispanyada 
Cumhdriyetçiler iki 

kasaba aldılar 
Madrid 2 - Merkez ordu

sundaki cumhuriyet kuvvetle
ri Eroel mıntakasındaki Gu
vardala ve Polgaraki kasaba· 
larını zaptetmişlerdir. a.a. 

~····-Bulgar is tanın 
Balkan antantına 
girmesi Macaristan 
da memnuniyetle 
karşılandı 

Peşte 2 [ Radyo ] - Peşte 
siyasi mahfelleri, Balkan an-
tantı devletleri tarafından 

Selanikte imza edilen anlaş· 

mada Novyi muahedesinin 
iptal edilerek Bulgaristamn 
silablanmasmın Balkan antaatı 
tarafından tanındığını mem· 
nuniyetle karşılamaktadırlar. 

terfi etmişlerdir. Aydan aza 
muavini Avni Tatay terfian 
,\rtuva sulh hakimliğink, Çine 
hakimi Ali Riza Azak terfian 

Cide hiikimliğine, Çine müddei 
umumisi Asaf Güneş terfian 
Kemaliye müddei umimiliğine 
tayin edilmişler ve Çine müddei-
umumiliğine de Kemaliye müd
deiumumisi Abdülkadir Bay
tura naklen tayin edilmiştir. 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 
MUdürü ı Etem Mendre• 

Basıldığı yer ı 

C. H. P. Buımevl 

incirci/erimizin 
Nazarı dikkatına 
Mantakamızda henüz olmak 

üzere bulunan incirle1 imizi 
içinden tahrip ederek çürüten 
çok zararlı bir haşereler gö
rülmeğe başlamıştır. İncir sa
hiplerinin bu tehlikeli haşere
yi ehemmiyetle takip ederek 
görülecek her hangi bir araz 
örnegile beraber derhal zira
at müdürlügüne getirmeleri 
kendi menfaatları iktizasıdır. 

Zirai sanayie ait mü
him teşebbüsler 

• Baş~arafı 1 inci Sayfada

lemek için halen Karacabey 
çiftliğinde ve yüksek ziraat 
enstitülerinde ambalaj halinde 
bulunan makinelerin nakli 
suretiyle bir süt fabrikası ku
rulacaktır. 

Ekmek fabrikası çiftlik buğ 
daylarını işliyecek ve Anka
ranın mühim bir kısım ihti
yacını karşılıyacaktar. Zirai 
işletmeler kurumu tarafından 

idare edilecek olan bu tesis
lerden bir kısmının rantabili
tede idare için karlı olduğu 
lüzumu tayyün etmiştir. 

Diğer taraftan İzmir mın
takasıoda kurutulmakta olan 
Cellad gölü sa basile Silifke, 
Çukurova, Çifteler, Türkgel
di çiftliklerinde geniş mikyasta 
pamuk ve soya zeriyntı ya
pılması düşünülmektedir. 

Ankarda da hat boyunda 

şimdi metruk olan çimento 
fabrikası sahası zirai işlet

meler kurumunca hayvan besi 
merkezi haline aetirilecektir. 

Bundan başka yağmurlar 
veya sulama geticesinde .inbat 
kudretini kaybetmiş toprak
larla N afiaca irva ameliyatı 
yapılmakta olan sahalarda 

tatbikına lüzum görülecek 
göbreleme ve zer' politikası 
ve memleketimizde muhtelif 
mahsul sahalarının suni gübre 
ibtiyacıda tesbit edilmekte· 
dir. 

Bazı iptidai maddeleri it
hal edilerek suni gübre çe
şitleri hazırlanacaktır. 

Diğer taraftae Buvana de
nilen ve son derece kıymetli 

olan kuş gübrelerinden istifa-
de ciheti de tetkik edilmek
tedir. Çaialca civarile diğer 
bir iki yerde bu çeşit gübre
ler bulunmaktadır. 

İngiliz kimyevi sanayi tröstü 
bundan dört sene evvel Tür .. 
kiyeye bir heyet göndermiş, 

muhtelif zirai istihsal sahala
rımızın suni gübre ihtiyaçla
rını tetkik ettirmiş, toprak 
tabiileri yapmıştı. Haber alındı
ğına göre bu müessese son 
günlerde müracatle bazi tek
liflerde bulunmuştur. 

Belediye seçimi 
Baştarafı 1 inci sahifede 

mek parti teşkilatına büyük 
bir vazife olarak verilmiştir. 

Yeni talimata göre Beledi
ye meclisleri aza namzedleri 
partinin yoklama usulüne tev
fikan her yerin partı teşkilatı 
tarafıngan tesbit ve ilan edi
lecektir. 

Nizamnamelerin Parti teş· 
kilatında çalışanların arzu ve 
iradelerine uygun bir şek!lde 
tesbit edilmesi lazım olmakla 
beraber belediye azalığı vazi
fesi şehrin ve bütün şehirli
lerin hatta memlekette misa
fir sıfatiyle otran yabancıların 
sağhkları, yaşayışları ve bir 
tek kelime ile meden ihti
yaçlar üzetinde müessir olacak 
kararlar almağa salahiyeili bir 
iş olduğundan tesbit edilecek 
namzetlerin ve azaların vata
na, millete ve partiye bağhlı
ğı kadar amme hizmetlerine 
ve şehir jşlerine karşı alaka
sı, temsil edeceği muhitin ve 
balkın sevgisini kazanmış ol
ması bir tek kelime ile vazi
fe görecekleri meclis ve en
cümenlerde müntehlerioin rey
lerini ve hakiki menfaatlerini 
tamsil edecekleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Parti mahalli idare heyeti 
hem yoklamaların ve hem de 
seçimin bu esaslar dairesinde 
cereyanını temin maksadile 
merkezden mahalline müşahe
deler gönderecektir. 

Belediye seçimi bittikten 
sonra her vilayette umumi 
meclis azalıkları seçimi yapı
lacaktır. Bu seçimde yukar
daki esaslara göre hazırlana
caktır. 

Talimatname bundan sonra 
belediye seçiminin ehemmiye
tine binaen her belediyenin 
dürt senelik icraatına ve bun 
dan sonra yapacağı işlere dair 
namzetlerin ve halk hatiple
rinin halka konferanslar ver· 
mesini ve hitabeler irad et
mesini ve partinin, gazetelerin 
bütün parti orgalarının ve 
radyoların seçimin devamı 

müddetiuce harekete getirile
rek propagandaya büyük yer 
verilmesini parti teşkilatına 
vazife olarak vermektedir. 

Seçimin devam ettiği müd
det zarfında bütün partı ve 
balkevi binaları ve ilgili mü
esse binaları. yapraklarla siis· 
lenac:=ek ve re'Simli tenvirat 
yapılacaktır. -·-Polonya Hariciye 
Nazırı lsveçte 

Oslov 2 - Polonya harici
ye nazırının yaptığı ziyareti 
iade etmek üzere buraya gel
miştir. 

Nazır burada üç gün . kala
/ 

Güreş 
Müsabakalarına hazırlık 

devam ediyor 
Karapınar ( Hususi ) 

Ağustosun 21 inci günü yapı-
lacak güreş müsabakalarına 
iştirak edecek olan Karapınar 
gençler birliği güreşçileri on 
beş gündenberi sıkı bir suret
te çalışmağa başlamışlardır. 

Kulüp idarecilerinin verdik~ 
leri ehemmiyetle mütenasip 
olarak gençlerimizde büyük 
bir hevesle idmanlara devam 
ediyorlar. 

Her akşam güreş salonun
da minderin üzerinde 10-15 . 
genci çalışmakta görmek ifti ... 
barımızı mucip oluyor. 

Bu seçmelerde Karapınar
lıların iyi dereceler alacakları 
şimdiden tahmin edilebilir. 

Her halde Aydınspor gü-
reşçilerinin karşısında en kuv
vetli rakip mevkini onlar ala
caklardır. 

Ahlak ve menfaat_ 
(Baştarafı linci sahifede) 

imkhnsızlığı daha ne kadar 
devam edebilir? Kurduğumuz 
fabrikalar bir taraftan döviz 
tasarrufu temin ederken, "di
ğer taraftan artan ihtiyaç
lar, yükselen satınalma ka
biliyeti ve medeni seviye, her 
gün daha bol mikdarda döviz 
istihsalini mecburi kılıyor. 

Memleket dışına mümkün ol
duğu kadar çok mal yollamak, 
memleket içine mümkün oldu
ğu kadar çok alıcı ve harca-
yıcı seyyah getirmek zarureti 
karşısındayız. Bunların hepsi, 
mal kalitesinde ve fiatında 
dürüstlükle - ihtikar, hiyle ve 

bir günlük menfaat ötesinde, 
ne şahsi ne umumi, hiç bir 

menfaat düşünmiyen kısa ve 
kısır görüşlülüğe karşı - mu
vaffak bir mücadele ile müm
kün olabilir. Yani Türkiye bir 
garp devleti olmuştur. 

Onun pazar ve piyasalarını 

dahi garplılaştırmak, onlan 

dahi şark aleminin teredilerin
den kurtarmak vazifemizdir. 

Pak yakında bu sütunlarda 
bir daha yazdığımız üzere, 
bütün bunlar sadece hükume
tin alacağı tedbirler ve yapa-
cağı kontrollarla temin olu
namaz: Bütün müşteri vatan
daşlar da aynı tedbirleri mu
zaaf kılmak ve aynı kontrola 
iştirak etmek, bir vazife adet 
hükmüne geçmelir ... 

caktır. Siyaıii mahiyette hiç 
bir müzakerede bulunmıyacak 
yalnız İsveç zimamdarlariyle 
fikir taatisi yapacakbr. 
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Okumağa dair 
Yaıan : Necip PebHvan 

ı. Aşk, herşeyden üstündür!,, 
deyeceğimiz yerde " Okumak 
aşkı herşeyden üstündür!,, der· 
sek; Okumanın beşeriyet te-
tekamülünde ne kadar büyük 
ve ilahi bir kudret olduğunu 
şüphesiz ki; her şeyden evvel 
anlar ze takdir ederiz .. 

Kemalizm inkılabının en 
mühim ve büyük işlerinden 
biri de okumak zevkinin bü
tün milletinin ruhuna aşılma· 
sıdır. Bu gün her vatandaş, 

Atatürkün yüce ve tükenmez 
dehası sayesinde her hanğı 

bir gazeteyi ve matbuu bir 
yazıyı sökebiliyor. Bu gün 
memleketin her bucağında bir 
kaynaşma, bir feveran var. 
Herkes okumak, yazmak ve 
yeni bir şeyler öğrenmek eme· 
!indedir. 

Yurdun irfan sahasında en 
çok ilerleyen şehir ve kasa
balarında okumak bir itiyat 
halini almışbr. Fakat yazımın 
esas maksadına temas ettir
mek istediğim nokta şudur: 
Memleket ve vatan namında 

okumak zevkinin yeni nesle 
aşılabrılması için her şeyden 
önce yapılacak tedbir,irfan ve 
ilme müteallik matbu eserleri 
kıymetlerini bilenlerin eline 
bırakmakbr. Bunları yapacak 
yegane amiller gene eserlerin 
kıymetini bilen şahıslar ola
caktır. Dedim ya okumak 
zevki dediğimiz bu aşk, 
öyle bir kudrettir ki; 
menbaından feyz alanlar bu 
kaynağın tesiri altı~da kalır 
ve inkilap yolunda koşanlara 

müessir olurlar. 
Okumak zevki tatlıdır. Bil

hassa yaradılışından . hisli \e 
edebi zevki yüksek yaratılan
lar büyük bir haz duyarlar ve 
daima ruhlarında okumak aşkı, 
okumak zevki okumak emel
leri çağlar, atinin meçhul 
ilimlerini daima hulyalı içten 
doğan bir hevesle gülgU.o ve 
reugin görürler. Ümitleri fü
sünkar ufukların ötesinde da
ima yeni bir sabah bekler!., 

Yeter ki insan küçükten 
irfan menbaından su içip aşı
lanmalı ve düzğün bir disiplin 
albnda baharın olğunlaşacağı 
ana kadar karekteristik hare
ketleri ölçerek muhafaza et· 
melidir. 

Okumak, okumak, ne kadar 
tatlı bir şey. Bilirmisiniz? Te
miz bir ruhu dünyada mesut 
edecek okumak zevkıdir. 
Arkadaş 1 Arkadaş 1 Bir dü

şün !.. Düşün de şehvet deni
len yaldızlı bakikatın esrarlı 
iç yüzünü anla!. Kendi öz di-
limizle nasıl edelim. Ruh in
sandır. Ruh her şey:den üs
tün<lür. ! 

Bu gün gördüğün şu bari-

AYDIN YÜZ 3 

lı Encümeninden : 
Açık eksiltmeye çıkarılan 

7 Eyli'ıl mektebinin sol cihet 
ilavei inşaatına eksiltme müd
deti içinde talip çıkmadığın
dan pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlık 29181938 Pazartesi 
günü saat 11 de vilayet daimi 
eobümeoinde yapılacaktır. Mu
vakkat teminat miktarı 239 

liradır. 
İsteklilerin ehliyeti fenniye 

ve ticaret odası vesikalarile 
daimi encümene müracaat-
ları ilan olunur. 701 

Aydın 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: 
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 Perşenhe günü saat 11 de 
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 
bulunmalıdır. 

6 - Teklif mektupları iha
le saatından bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine tev
di edilmiş olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 677 

26 2 9 16 -
Aydın belediyesinden 

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

2 - Bedeli keşfi 4216 lira 
3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartname 
ve keşifnameyi görmek üze
re yazı işleri mıi dilı lüğüne, 
eksiltmeye iştirak etmek üze
re 316 lira 21 kuruş muvak-
kat teminatlarile birlikte 151 
81938 Pzartesi günü saat 11 
de belediye daimi encümenini 
müracaatları ilan olunur. 

28 3 8 13 685 

Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Aydın birlilğinin ihtiyacı 
için 61000 kilo sığır veya ke
çi veya koyun eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. han· 
gisi ucu.z olursa o cins etin 
ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins 
ete her talip terafından bir 
zarf içinde olmak üzere her 
üçiinede ayrı ayrı fiat teklif 
edileceği gibi bir cins etede 
fiat teklif edilebilir . ıhale 
18 ağustos 938 perşenbe gü· 
nü saat 15 te Aydında askeri 
satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Sığtr etinin mu
hammen bedeli 15250 lira, 
keçi etinin 15250 lira koyun 
etinin 24400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 
1143 lira 75 kuruş kaçi etinin 

1143 lira 75 kuruş koyun eti
nin 1830 liradır. Talipler teklif 

mektuplarını kanuni vesikala
rile birlikte ihaleden bir saat 

evveline kadar makbuz mu
kabinde komisyana verilmesi. 

[649] 17 26 3 11 

Zayi 
15111938 tarihinde zati müh

rümü zayi eylemiş olduğum

dan bu tarihten sonraki mua
melatta mührümün kıymeti 

olmıyacağı ilan olunur. 

Ortaklar da Ahmed oğlu 
Hüseyin Deveci 

[707] 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

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

2 - Bedeli muhammeni 270 
liradır. 

İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, Açık Eksiltmeye işti-

rak etmek üzere 2025 kuruş 
muvakkat teminatlarile birlık-
te 18181938 perşanbe günü 
saat 11 de Belediye daimi 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. (708] 3 1 12 17 

Çine Belediyesinden 
1 - Çine Belediyesi 2500 

metre murabbaı ve bu kaldı
rımın bir kısmına bir mikdar 
lağım yapbrılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli la
ğımda dahil olduğu halde 
1500 liradır. 

3 - Muv ... kkat teminat ak
çesi 112,5 liradır. 

4 - Eksiltme açık olarak 
51 Ağustos/938 cuma günü sa
at 10 da çine belediyesinde 
yapılacaktır. 
5 - Münakasaya iştir&k ede 
ceklerin ellerinde döşemeciJiğe 
ve müteaddid yerlerde döşe
me yaptığına dair vesika bu
lunması şartbr. 

6 - Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Çine belediyesin
den isteyebilirler. 

[660] 20 24 27 3 

Aydın Vakıflar idaresinden: 
Çilingiroğlu camii vakfından : 

Tahtacı köy civarında Keçi deresinde 
,, ,, ,, Çalılıkta Hayıtlıkta 

,, ,, ,, Keçideresinde 
,, " " 

Molla Halil tarlasında 

" " 
,, " " " 

" " " 
Emir yerinde 

•t " il ,, 
" 

" " " 
Hışıroğlu Ahmed yerinde 

,, ,, " " " 
,, 

Adet 

25 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

Yekfın 47 
Yukarıda vakfı, köyü, mevkii, miktarı yazılı 9 parçadan 

47 ağaç zeytinlerin milkiyeti satılmak üzere 9 kayme ile müza-

yedeye çıkarıldı. İhale bedeİi peşindir. İhale 19181938 cuma günü 

saat 10 da Aydın Vaklflar İdaresinde yapılacaktır. Fazla ma

lfunat almak istiyenlerin % 1,5 pey akçesi ile Vakıflar idare
sine müracaatları. 

[706] 3 9 12 28 
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!?. . ~ = -( Acele Satılk Ev )- : 

kalar, şu şanlı sanlar, şu ~ -
mesut demler ve bahtiyar za- : Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat ; 
manlar okumak zevkini tattı- ~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Gönencin @ 
ran o membaın eseri, ruhun ~ · Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir ~ 
yadigarıdır. ~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de- ~ 
Yazıma son verirken şunu- io posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve <@ 

da işaret edeyim ki bir insan i' salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- ~ 
hayatıoda beslediği emel ve ~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- J 
hulyaları zamanla ve nihayet~ ~ atları ilan olunur. [684) <i 
okumak aşkının ·engin -saha- ı. r-· - . -. Al 
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YOZ: 4 AYDIN SAYI: 309 ......................... , 
~ DOKTOR ~ 

MÜNİF İ. ERMAN 
MICNILEKET HASTANESi 

Doğum, Kadın hutalıkları mütehassıs 
ve Operatarü 

Hutalannı her gün Park karıısında Bay Hasan Kami-
lin mnde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : •bah 7 - 8 
Ôtleden 10nra 3 den itibaren • t ....................... . 

Alh ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t--

yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

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

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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(3 Elen güllü ılıcalarına koşunuz f !j 
(+J Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [+] 
[+l intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, l•J 
[+,l siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+] 
[+! kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [+] 
[+] gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru [•J 
[+] ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve [+J 
ı:J komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile ~:1 
[+1 sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. f+] 
[•ı Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [~~ 
[t temiz hava almak için Elengilllii ılıcasına gidiniz. [~j 

~~· Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ı .... :J 
~ Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek ,~ ~ 
[t ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. [+] 
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OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Memleket hastanNi eski operat8r0 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 
Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 
MUA YENEH:\NE : Park kartısında yeni yapbrdıtı e.inde 

Her saatte hastaları kabuf edeı Eakir hastalar mec-
t c~nen muayene olunur. 130 •......... ., 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket H!Jslanesl Operatörii 

1 Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. t Muayene saatlan : 

1 

~ Sabahlan 8 kadar 
!; Akşamlan 3 - 8 

~•••~.a6ıtlb•aaaı6aAaaı .. • 
~lll!'lllll!'ll~PP~~IJll"llllll""lll ................ ~~ ..... _..~111'!!111 .... __ 

rJi •••••• ~~~~~ ... ~l~ .. ·-····~··········•·4Jj, 
+ BAKTERIYOLOCi 

• • • • • • • • • • • 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

: ..................................................... : 
: DOKTOR ı 
: ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ! 
: ı • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütahauuı • : : 
: Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisaala ı 

ı lıharyeaebanesiArclınrla Gui Bulvan•da Bafaboırla dildr••••• : 

i üzerinde her rün sabahdaa alqema liadar Hastalariaı DiNi eder ı ........................................... ~ .......... : 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En Şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


