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Aok:ara 5 [ A.A.. ] - Da-
hiliye vekili ve Cumhuriyet Japonya meselenin harple değil 
halk partisi genel sekreteri 
.Şükrü Kaya ile Milli Müdafaa SU)h yoluyla hallini teklif etti 
vekili general Kazım Özalp --------
dün hariciye vekili doktor Moskova 5 - Havas ajan- bul edildiği takdirde askeri 
Tevfik Rüştü Aras ile Nafia sı muhabirinden: harekatın durdurulabileceği 
Vekili Ali Çetin Kayada bu Temmuzun yirmisinden beri mukabelesinde bulunmuştur. 
gün İstanbuldan buraya gel· ilk defa olarak Japon sefiri Sefir; Japonyanm bir ko· 
mişlerdir. hariciye komiseri Litvinof ile misyon t~şkili lüzumunda mu-
~ görüşmüştür. sır olduğunu söylemiş ve mü· 

Hamidiye kruvazörü Görüşmede Japon sefiri; likat bu hususun sefir tara-
Giresunda hududda askeri harekata ni- fından hükumetine bildirerek 

hayet verilerek mevcud ibti- talimat alması esası üzerinde 
Giresun 5 [ A. A. ] son bulmuştur. a.a. 

Karadeniz limanlarında bir lafın diplomatik sahada hal 
t tk'k h · f k edilmesini teklif etmiş Litvinof Moskova 5 [ A. A . ] - Ja-
e 1 seya atı yapma ta ponyanın Moskova sefiri ha-

olan mektep gemimiz Hami· 1886 anlaşmasında tasrih e- riciye komiseri Litvinofu zi· 
diye kruvazörü dün buraya dilmiş olduğu gibi hududun yaret ederek hududdaki as-

=g~el=m=i=n=şt=r=· ~~~~~~~~~t=e=c=e=v=üz=d=e=n~=m~as=u=n=iy=e=t=i~l={a~- keri harekita her iki tarafca 

Aydın muhtelit takımı bugün . 
İzmire gidiyor - - -Dört senedenberi bu mev~ yiz demiyorum. Geçen seneye 

simde bölgemiz muhtelitinin nazan kuvvetliyiz diyorum.Sa-
bir İzmir teması yapması he- niyen çok kuvvetli de olsak 
men bemeu bir teamül sıra· futbolda evvelceden netice 
sına geçti. kestirmek imkansızdır. 

Bugün de bölgemiz muhte- Çünkü insan bin türlü sür-
litini teşkil eden gençlerimiz prizlerle karşılaşır. En kuvetli 
sabah trenile İzmire hareket bir takım bazan ikinci sınıf 
edeceklerdir. bir takımın karşısında bocalar, 

oyun sistemini kaybeder ve 
Bu sene muhtelit takımın 

:geçen senelere nisbetle daha 
kuvvetli olduğ&1nu duyuyorduk. 
bu hususta daha iyi malumat 
almak için futbol ajanına mü· 
racat ettik. Kendisinden al· 

yenilir. Neticede şansın da 
tesiri çoktur. 

Mamafih bununla neticeden 
tamamen ümidsiz olduğumu da 
söylemek istemiyorum. 

Eğer şans iki takım arasın-
dığımız izahab aynen dercedi- müsavi bir suretle taksim 
yoıuz. 

bir nihayet verilerek ihtilafın 
diplomasi yoluyla hallini ileri 
sürmüştür. 

Litvinof bilmukabele Japon
lar tarafından ilk önce işgal 
edilmiş olan sahanın tahliye
sini istemiştir. 

Japon sefitri hükô.metinden 
yeni talimat isteyecektir. 

Tokyo 5 [ A.A. J - Japon 
siyasi mehafili Rusyanın ver
miş olduğu cevabın müzakere 
kapısnı kapamakta olduğu ı 
kanaatındadır. 

. *l!!ii* . ı 
Japonya Fransadan 
375 milyon istikraz 
etti 

Ana katili 
30 Seneye mahkum 

oldu 
Geçen kurban bayramımn 

ikinci günü Karapınarın yu
karı mahallesiode bir aile 
faciası olmuı Refik oğlu Nuri 
Albay adında bir genç anne
si Kübrayı biçakla buğazım 

kesmek suretile öldürmüştü. 
Katil her ne kadar bütün 

muhakemesi esnasında mutlak 
bir sükutu ihtiyar etmiş ise d6 
ilk tahkikatı esnasında sorgu 
hakimine; aııasını biçakla kes
diğini itiraf etmiştir. 

Bu tüyler ürpertici cinayete 
sebep olarak maktul anasanın 
katil oğlunun istediğ bir kızı 
buna almayıp diğer oğluna 

alması gösterilmektedir. 
Ağır ceza mahkemesinde 

devam etmekte olan muha
keme dün neticelenmiş ve 
muhakeme heyeti bu ana 
katili otuz sene liapse mah
kum etmiştir. 
Hükmü dioliyen katil yine 

tek bir kelime söylemeden 
mahkeme salonundan çıkmıştır. -
İspanyada harp 
İki tarafın taarruzlarile 

devam ediyor 
Barselon 5- Ebri mıntaka

sında şiddetli bir muharebe 
olmuştur. 

Bu mıntakaa Frankislerin 
bütün mukabil taarruzlan 
tardedilmiş Guvadela ve Sa
bobun şimalindeki tepeler 
zaptedilmiştir. - Bu sene çıkardığımız 

muhtelit geçen senelerinkin
den daha kuvvetlidir. 

İstanbul muhtelitinde First· 
Vieuna takımına karşı oyna
mış olan muhterem, Harbiye 
takımının güzide muhacimle
rindeo Habib, İzmir muhtliti-

edilir, daha doğrusu bitaraf 
kalırsa Maçın İzmir sahasında 
yapılanş olmasına rağmen ne· 
ticenin bizim lehimize olacağı
na imanım vardır. 
Takımın maneviyatı yüksek

tir. Gençlerimizin dağılmıyan 

ve sarsılmıyan enerjilerinden 

Tokyo 5 - Maliye nazın 
Fransız bankerlerinden mü
rekkep bir beyetle 375 mil
yon franklık bir istikraz mu· 
kavelesi akdetmiştir. 
İstikrazın faizi yüzde beş 

buçuk olup bu istikraz on iki 
taksitte ödc:necektir. 

Bu para münhasıran fran· 
sadan yapılacak mubayaata 

ı basredilecektir. 

Barselon 5 (A. A.]- Cum
huriyetçi kıtaabn harekib 

' inkişaf etmektedir. Bazı mü
him noktalar ve kasabalar 
ele geçirilmiştir. 

nin daimi merkez muavini 
Nurullah gibi Türkiye futbo
lunda çok iyi yer almış ve 
şöbaet kazanmış, elemanlarda 
bugün bölğemiz klüblerioin 
malı olarak muhtelitimizde 
oynayacaklardır. 

Hiç şüphe yok ki bu gün 
bunlar kuvvetimizi artıran 

seheblerdir. 
N~tice Jiaklöndtti lianaati· 

· 11111erdlığumuı: ajan: 
- 8' htinata bir py di· 

·yemem. dedi. Çok kunet& .. 

eminim. 
-Delfamı 2 inci aayfade a.a. 

Selinik anlaşması 
İtalyada memnuniyetle karşılandı 

Roma, 5 [ Radyo ] - informationi Diplomatika gazeşesi 
Roma siyasi mahfellerinde Bulgaristanın Balkan antantı dev· 
letlerile imza ettiği anlaşmanın büyük memnuniyt.tlc karşılan· 
dıR-ını yazmaktadır. 

Yugoslavya başvekili doktor Stoyadinoviçin siyas~tile Blli· 
kanlarda manevi bir sulh teessüs e• mif ve bu anlaşma Bul· 
gaHstana bir emniyet ve f~rr'blık temin ettniştir-. 

Çnoki Bulgari .. tan kendisinin aıkeri salahiyetlerini ta1iliit 
eden Noyy! muahedesinin bailar1ndaai kurtulmuştur. 

Salamanka 5 - Resmi bir 
tebliğde Eberi mıntakasında 
Frankistlerin hükumet kuv· 
vetlerinio taarruzlarını tard 
ederek ilerledikleri ve dağlak 
mmtakada Guvadela dağında 
düşmanın zayif kuvvetlerini 
tardt!ttikleri bildirilmektedir. 

Habeşistan 
valisi 

Venedik 5 [ Radyo J 
Burün öğleden ıonra Doğu 
Afrika vali umumisi Loka 
Davuıta mahalli mem~riyetine 
gitmek ÜZf':"~ Montraru vapu
ru ik hareket etİniftir. 

kafi 



YOZ 2 

Aydın muhteliti 
Bugün İzmire gidiyor 

(Ba,tarafı linci aahlfede) 

Takımao bundan daha kuv
vetli olarak teşkili imkanı 
olup olmadığı sualine de ajan; 

- Bölgeni en seçme oyun
cularını aldık. Takımda ma
zeretleri dolayısile oynayama
yacak bir kaç güzide futbol 
cümüz daha vardır. 

Belki fert itibarile daha 
kuvvetli elemanlardan müte
şekkil takım kurulabilir. 

Bizim bölgemiz gibi kulüp
leri ka'la ve nabilere dağılmış 
bölgelerde en zor iş muhtelit 
takım hazırlamaktır. 

Çünkü bir muhtelitin takım 
halinde oynıyabilecek bir hale 
gelmesi ıçın elemanlarının 
uzun meddet bir arada bera
berce çahşmalan, her birisi
nin kendi yerini ve arkaşla
nnı tanıması lazımdır. 

8~ ise bir çok müşkülatla 
doludur. evvela bir kamp 
kurmak lizımdır ki böyle bir 
kamp yüklü bir masrafla an
cak kurulabilir. 

Saniyen; kampa alınacak 
elemanları uzun müddet va
zifelerinden ayırmak lazımdır 
kı bunun için de kendilerine 
mezuuiyet alınmak veyahut 
işlerinin hüsnü ceryamnı te
min etmek icabeder. 

Bu ve buna benzer müşki
lat karşısıoda en kuvvetli ele
manlardan müteşekkil ve ta
kım halinde oynayabilir bir 
muhtelit çıkarmak bngün için 
imkansızdır. 

Yanyana çalışmamış futbol
cularda ne kadar mahir olur
lar ise olsunlar istenilen de
receyi almaktan çok uzak 
kalırlar. 

Geçen seneki iki temasımız
da da bunun acısını çektik. 

15 agustos 937 tarihinde 
İzmir muhtelitine 5-2 yenil
dik. Şubat içindeki maçı da 
6-1 kaybettik. 

Halbuki bu iki takım da 
bölgenin o gün için ec iyi sa
yılan oyuncuları yer almışlar
dı. Fakat bunlar yanyana 
ancak yarım yamalak bir ek
zersiz yapabilmişlerdi. 

Onun için bu sene takım 
yaparken mümkün olduğu 
kadar bu usülden kaçındık. 
ve takımı en çok yanyana 
oynamıf kimselerden kurmağa 
zayif noktalarıda takviyeye 
dikkat ettik. 

Bu bizim için bir tecrübedir. 
Alınacak neticenin bu fik

rimizde ne dereceye kadar 
haklı olduğumuzu göstereceği 

nden bizim için tabiidirki büyük 
ehemmiyet ve kıymeti vardır. 

Bu temasa İzmir bölgesinin 
de fazla ehemmiyet verdiğini 

AYDlN SAY1311 
r 

Evlenme piyangosu 
Avusturalyada dünyanın hiç 

bir yerinde şimdiye kadar 
görülmedik bir piyango terti
bedilmiş. Bu piyangonun ik
ramiyesi güzel bir genç kız· 
dır. Kurayı kazananla evlene
cektir. Fakat piyango bileti 
alabilmek için şart bekar 
olmak ve evlenecek adamın 
evsafına malik bulunmaktır. 
Bu biletler satışa çıkarıhnca 
tam üç yüz bin tane satılmış. 
Şimdi, gerek gençkız gerekse 
üç yüz bin namzedi, merakla 
piyangonun çekilmesini bek
liyorlarmış. Tabii zavallı kızın 
kalbinin ne kadar çarptığını 
tahmin edersiniz. Öyleya he
sapta altmışlık mendebur bir 
pinbon düşmesi ihtimali de 
var. Koşulan şart icabı hiç 
sesini çıkarmadan onunla ev
lenmyie mecbar kalacak. 

Dünyamn her tarafında bir 
evlenme buhranı var. Bu de
rece rağbet kazandığına ba
kılırsa, yakında bu piyango 
usulünün taammüm etmesi 
bekl~nebilir. Fakat neden bir 
tek genç kız konulsun. Genç
lik ve güzellik derecelerine 
göre, birinci. ikinci,üçüncü ila 
ikramiyelere düşmek üzere 
dört beş yüz kızı birden piyan· 
goya koymak nüfus politikası 
takibedenler için cazip değil 
midiı dersiniz ? 

Tayyareci 
1929 modeli eski bir tayya

ryle Atlas Okyanosunu aşa

rak Nevyorktan Dubline uç
muş olan tayyareci. Korrigan 
etrafındaki dev reklam devam 
ediyor. Tayyareci Dublinde 
karaya inince, kendisini kar
şılıyanlara alay olsun diye 
Kaliforniyayaya giderken yan
lışlıkla İrlandaya geJmiş oldu
ğunu söylemişti. Gazetelerimiz 
bu iddiayı ciddiye aldılar ve 
bu seyahat yanlışlığı üzerinde 
hala fikir yürütüyorlar. Fa
kat tamamen ters istikamette 
28 saattlik bir yolculuğu, 

bahusus kara yerine deniz 
üzerinde uçarken mahir bir 
tayyarecinin farketmiyeceğioe 
inanmak için bir hayli safdil 
olmak lazımdır. 

matbuatta yapılan neşriyattan 
öğreniyoruz. 

Çok umarım ki çocukları
mız Aydına iyi bir netice ile 
döneceklerdir. 

Takımın ne şekilde tertip 
edileceğini ve kimlerin nere
lerde oynatılacağını bütün is-
rarlarımıza rağmen öğreneme
dik. 

Ajan bu hususta sıkı bir 
ketumiyet gösterdi ve gülerek: 

- Emin olun ki herkes en 
iyi oynıyabileceği yerde oy
natılacaktır. Dedi. 

Gençlerimize muYaffakiyet 
dileriz. 

----- -=-- -~=--'~ ::.--.-

iktibaslar: 

Kız mı, Kadın mı? 
Eldivensiz olup ta parmak

larını göre biliyorsanız yüzü
ğü bulunup bulunmadığından 
anlıyabilirsiniz. Fakat çoğu 

bu sıcak mevsimde bile - kol
ları açık olduğu halde - eldi
ven takıyorlar. O halde evli 
olup olmadığını nasıl anlıya 

bileceksiniz ? Pek genç gö
rünmekle beraber şayet evli 
ise kendisile nişanlanmak is
temeniz herkesi güldürecek 
büyük bir pot olur. 

Eğer burnunuz iyi koku 
alıyorsa size doğrusunu haber 
verir. Kız mı, kadın mı oldu
gunu kokusundan anlarsınız. 
Gerçekten bir genç kız ko
kusu başka, evlenmiş bir 
genç kadın kokusu gene baş
kadır. Ancak, bu kokuyu tarif 
etmek güçtür. Bildiğiniz 
esans kokularının hiç birine 
benzemez ki ona benzetilsin. 
Bu iki türlü kokuyu - tabii, 
ilkin. burnunuz iyi koku alı
yorsa - mümareseyle ayırt ede 
bilirsiniz. 

Vakti le bir papaz günahla
rını çıkarttığı kızların ve ka
dınların kokularmı duya duya 
iki kokuyu ayırt etmekte pek 
usta olmuş. Aralarındaki fark 
lara yazı ile tarif edebilecek 
kadar da tetkik etmiş. 

O, kitap bitmiş olsaydı 
şimdi herkesin işine yarardı. 

Fakat günah çıkartan papa
sın bu bahis üzerine yazaca
ğı kitabın tehlikelerini tah
min edersiniz. Kız zannedilen 
birinin kız olmaması pek 
ehemmiyetli sayılmasada, ni· 
kahlı bir kadınıo hala kızlar 
gibi kokması kocasını elalem 
içinde utandırır. Onun için 
kokular müellifi papas kitabı
nı yazarken birdenbire gidi
vermiş, kitabıo müsveddeleri
ni de yok etmişler. 

Kokuların fotoğrafı çıka
rılmaya başlanıldığından beri 
o kıymetli kitabın yok edil
diğine acımıya artık yer yok
tur. Er, geç bir gün bütün 
kokular gibi kızların ve ka
dmların kokularının fotoğraf-
larından da elbette albümler 
yapılacaktır. O zaman, kendi
sHe evlenmek istediğiniz, fa
kat evli olup olmadığını bile-
mediğiniz güzelin kokusunun 
usullacık fotoğrafını alınca 
albümdekilerle mukayese edin 
ce müşkülünüzü halledebile
ceksiniz. 

O zamana kadar iş herke
sin kendi burnuna kalır. Va
kıa, insanlarda koku almak 
liassası pek azalmıştır. Bu 
azalmanın sebebi ihmaldir, 
Tabiatte pek ziyade yayılmış 
olan bu hassa insanda niçin 
az olsun ? Kokuların cins ha-

yatını idame ettirmek için 
büyük hizmetleri vardır. Çi
çeklerin kokuları onların te
nasülünü temin edecek olan 
böcekleri çekmek içindir. To
humlarını böceklerle değil 

rüzgarla yollıyan nebatların 

kokuları yoktur. Hayvanlarda 
dişilerini koku ile bulurlar, 
bilirsiniz. Onun için hayvan
larda koku almak hassası 
daha büyüktür. 

Medeniyet insaDlar arasın

da tenasülü de kolaylaştırdığı 
için koku almak hassası ih
male uğramıştır. Fakat - bas· 
talık halleri müstesna - bu 
hassa kaybolmamıştır. Esasen 
mümarese ile onu yeniden 
genişlete bilir. İşleyen ilet 
gittikçe daha mükemmel 
olur. 

Siz de bu hassanızı işleti
niz. En keskin lavanta koku
ları arasında, tabii insan ko
kularını ayırt etmiye alışır-
sınız. 

Bir kere. insanda koku al
mak hassası ne kadar azal
mış olsa, kadın burnu erkek 
kokusunu erkek burnu da 
kadın kokusonu ayırt eder. 

Cins kokusundan sonra, 
bir de soy kokusu vardır. 
Kardeşler batta kardeş ço
cukları çok defa bir örnek 
koku çıkarırlar. Soy kokusu
nun mühim bir noktası bunun 
büluğdan sonra meydana çık 
masıdır. İnsanların soy koku
sunu ayırt etmemeleri bir ek
sikliktir. Bereket versin ki 
hüviyet varakaları kerkese 
kardeşlerini ve kuzenlerini 
haber verirler. Hayvanlarda 
bu usul olmadığından onlar 
soy kokusuna pek riayet 
ederler ve eşlorini aynı koku 
da olmıyan soylardan bulmıya 
çalışırlar. Bu sayede ırklarını 
sönmekten kurtarırlar. Çünkü 
insanlarda olduğu gibi, hay
vanlarda da akraba arasında 
evlenmek ırkın sönmesine se
bep olur. 

Bir şehirliyle bir köylüyü 
de elbette kokusundan ayırt 
ed bilisioiz Pek usta olanlar 
bir insanın vilayet merkezin
den mi yoksa kaza merkezin· 
den mi olduğunu bile anlar
lar. Ama adamın kokusun
dan mı, bütün hallerinden mi, 
iyi bilinmez. 

Her halde her milletin ken 
dine mahsus bir kokus oldu
ğunu herkes bilir. Alman fey 
lozofu Şopenhavr bunu çokt
tanberi söyıemiş ve l•ail 
oğullarının kendilerine mahsus 
koku sayesinde her yerde 
birbirlerini bulduklarını haber 
vermişti. 

Uluıtan3 
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Londra borsasında 
altın üzerine 
muamele -···-Londra 5 [ Radyo ] - Bir 
kaç gündenberi Londra bor
sasında altın üzerine yapılan 

muamele heyecan uyandarmış
tır. 

Halkın eline geçen albn 
mi· tarı otuz milyon altın 

isterline barğ olmuştur. 
Piyasaya en çok arzedilen 

yabancı dövizler Fransız fran
kile dolardır. -·-
ita/yan mektepleri 
ve Yahudiler 

Roma 5 [ Radyo J - 938-
939 tedrisat senesinde İtalyan 
mekteplerine hiç bir yabancı 
Yahudi talebe k.,bul edilme
mesi hakkmdaki karar hrriçte 
büyük tesirler uyandırmıştır. 

Eransız - /ngiliz 
Dostluk bağlılığı .... 

Paris 5 - Parisi ziyaret 
eden İngiliz eski muhariple
rine Fransız eski muharipleri 
tarafından bir şarap ziyafeti 
verilmiştir. 

Ziyafette hariciye nazırı 

8. Bone bir nutuk irad ede

rek Fransa ile İngiltere ara
sındaki rabıtaların hiç bir 

zaman bugünkü kadar sağlam 

ve bugünkü kadar kuvetli ol

mamış bulunduğunu ve bu 

dostluğun çok kıymetli oldu

ğunu söylemiştir. a.a. 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

-~ 

lıyasdere küyünda oturan 
Ali evladları Ayşe ve Mehmed 
ve diğer Ayşe ve Hatice ve 
diğer hissedarlarının murisleri 
molla Ali oğlu Aliden kendi
lerine kaldığından bahisle 
namlarına tescilini istedikleri 
lyas deae köyünün kuru dere 

mevkiinde kain şarkan Ali 
bey deresi garben İlyas dere 
yolu şimalen davilyada oturan 
Ahmed oğlu Ahmed Ünal 
zeytinliği cenuben kanlı oğlu 

zeytinliği ve Yahya oğlu Ah
med çayırlı zeytinliği ile çev
rili 9190 M2 zeytinliğin tasar
l"Ufunun tahkiki için gazete 
ile ilan tarihinden 14 gün 
sonra mahalline memur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
Yeya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
89'ı fiş sayısile yerinde bulu
nacak memura veyahut tapu 
siçil mübafızlığına müracaat 
~ylmeleri ilin olunur. · 715 

AYDIN 

Aydın vakıf /ar idaresinden 
ZEYTİNY AGI SATIŞI 

Aydın vakıflar idaresine ait koçarlı nahiyesinin dedeköyün· 
de Muharrem Şevki fabrikasında 7 kazan ve 11 bomba içinde 
depo edilmiş bulunan 36 ton küçük asitli zeytinyağı ile Ay
dında Ekrem Çiftçi fabrikasmda bir kazan ve 2 bomba içinde 
4 ton zeytinyağı satılığa çıkarıldı. Dedeköy fabrikasındaki 
yağlardan kazan içindekiler ayrı ayrı 7 kayme ile ve bomba 
içindekiler 2 kayme ile, Ekrem Çiftçi fabrikasındaki bir kazan 

ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek asitli 
yağ ile dip yağı ayrı ayrı kaymelerle ve yağların satışından 
sonra diplerinde kalacak posalar dahi ayrı kayme ile satıla
caktır. Dedeköy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 er tonluk 

2 tanesi de 1 er tonluktur. Açık artırma 19/81938 cuma günü 
saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde yepılacaktır. Nümune ve 

asılları her zaman görülebilir. Artırmaya iştirak edecek olan
lar % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. Yağlar mahallinde 
teslim olup ihale bedeli peşindir. Taliplerle fazla malumat al
mak istiyenlerin Aydın vakıflar idaresine müracaatları. 

(695) 31 6 12 
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i -( Acele Satılk Ev )- ! 
~ = 
~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat ~ 
I' Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin : 
~ Mahallei meıkürede 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 ~ 
~ salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- @ 
~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- ~ 
i: atları ilan olunur. [684] 3 
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Vilayet Daimi Vilayet daimi 
Encümeninden encümeninden 

4196 lira 90 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Çine yolunun 

41 inci kilometresinden kar
puı lu köy yoluna ayrılan nok-

tadan bir kilometre ilerde çi
ne çayı üzerindeki çaltı köp-
rüsü tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 18181938 perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla· 

caktır. 

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

Muvakkat temind 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 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Köşk Kuyucular köyü hanlı 

kahveler mevkiinde doğusu 

berber Salih oğlu Emin batısı 
çolak Ali vereseleri kuzeyi 

8713 lira 17 kuruş keşif 
bedelli Nazilli-Bozdoğan yo
lunun 10+ 000-10+ 540 ve 10 
610 13+ 000 kilometreleri ara
sındaki esash tamirat işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18181938 perşembe 
günü saat 11 de vilayet dai
mi encümeni salonunda yapı

lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. Mu
vakkat teminat 653 lira 49 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teroi
natları ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile yu
karda yazılı gün ve saatte 

vilayet daimi encümen salo
nunda hazır bulunmaları la-

zımdır. (699) 31 6 12 16 

325 de ölmesile veraseti oğlu 
dürmuşa kaldığı köy kurulun
dan gelen ilmühaber mucibi 
Mustafa namma tescili iste
nilmektedir. 

Bu bahçenin tapu kaydı 
bulunmadığından ilan tarihin-

den ıtibaren 11 nci günü ma
hallinde sebebi tasarrufu tah-

YOZ S 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Çiftlik köyünün Çukurova 
mevkiinde doğusu molla İs
mail oğlu Ahmet bahsı molla 
İsmail oğlu Ahmet kuzeyi 
topçu oğlu Ömer güneyi top
çu oğlu Ömer ile çevrili dört 
dönüm tarla ve Kocabahçe 
mevkiinde doğusu yol batısı 
tokruş Yusuf kuzeyi kezalik 
güneyi hatıpoğlu Mehmet Ali 
Hatice tarlası ila çevrili incir 
bahçesi arap oğullarından 
Mahmut oğlu Hasan Hüseyi
nin mala iken 327 yılında 
ölmesile bahçeden varis karı
sı Fatma ve oğlu Halili ve 
Fatmanıu da 335 yılında ko
casız olarak ölmesile veraseti 
oğlu Halile kaldığı ve bahçe
de Ali oğlu Alinin ceddinden 
gelmek suretile elinde iken 
50 yıl önce ölmesile veraseti 
münhasıran kızı Fatmaya kal
dığı ve F dtmaoın da ölme
sile oğlu yukarda adı geçen 
Halile kaldığı köy kurulundan 
getirilen ilmühaber mucibi 
intikalen tescili istenilen bu 
yerlerfo tapuda kayıtları bu
lunmadığından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
linde keşif yapılacağından bu 
yerlerde alakası olanlar varsa 
890 fiş sayısile bulunacak 
memura müracaatları ilin 
olunur. 716 -
Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 

Germencikte Hristodan met
ruken hazineye kalan ve Be
lediyece istimlak edilen yer
lerden bulunan 117 M2 arsa 
camii kebir mahaJlesinin istas
yon mevkHnde doğusu bele
diy arsası batısı cadde kuzeyi 
belediyeye aid a~sa güneyi 
cadde ile çevrili arsanın ta
puca bulunan kayıt mahalinde 
tatb!k edilmek suretile tasar
rufunun tahkiki için gazete ile 
ilan tarib:nden itibaren 1 lnci 
günü mahalline memur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde aynı bir 
hak iddiasında bulunanlar · 
varsa ellerindeki belgelerile 
birlikte yerinde bulunacak 
memura yahutta 891 fiş sayı
siyle Aydın tapu sicil muha· 
fızlığına müracaatları ilan olu-
nur. 717 

:........ Abone şeraiti ........ ı 
: 

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

demirci Ömer oğlu Ahmed 
güneyi ve Aydın Nazilli cad
desi ile çevrili 3 dönüm bah-

kik olunacağından bu yerlerle 
alakalı olanlar varsa 889 sa
yılı fişle yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilan olu- -çe bozuğu Vezir oğulları~dan 

Mustaf anın senetsiz mali iken nur. [ 714) 

lmtlyu HhiM ve Umumi Netrlyat 
Müdürl1 t Etem Mendze• 

BHıldı6'J Ter : 
a::t=w 

C. H. P. BHım 
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~ DOKTOR • 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Dotum, Kadın hastalıklan mütehaıaıı 
ve Operatörü 

Haatalannı her giln Parlı kartııında Bay Hasan Klıai-
lin Hinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
• ôtleden aonra 3 den itibaren • ......................... _ 

Alh ay vade ile 
SÜMER BANK 

--t---

yerli kumaşlanndan bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalannı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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t!1 Elengüllü ılıcalarına koşunuz 13 
~- F~ 
l•J M k" . l f · t · t . ·1· ~. . l . a•J l•J ev unın eta eti, esısa ının ıyı ıgı, servıs erıo f•! 

1
•1 intizamı ile ıöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, [tj 
., siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [•J 
•

1
~ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [~~ 

~

1
• gibi cild hastalıklarına karıı çok faydalı çamuru ~•4 
• ve basur hastalıldanna iyi gelen içmesi Aydın ve ,.:; 

ı.!) komşu ıllerinden binlerce yurtdafln tecrilbelerile ft1 [ti sabit olan Elengiillü ılıcalanna koıunuz. r•J 
ft Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi ıu içmek, [+] 
~ temiz hava almak için Elengilllü ıhcasına gidiniz. [•] 
f ~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ~:~ 
c!J Germencik iıtasyonunda emrinize amadedir. Yemek [;i 
[•] ve her türlü ihtiyacımz gayet ucuz temin olunur. r+ı 
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C. H. P. 

ifi?.::·:as,,•.'4~-sa~:sa~:aa::·:;cc·azr.,2• r OPERATÖR 

: Dr. Nuri Erkan 
• • • • • 

Memleket hastane.Ji .. ıd operatlhii 
Pariı bp fakültesi bastaneleriadea meZUD 

Her türlü .cerrahi ameliyatlar yapılır Ye ha1talar tedaYI edlHr 
MUAYENEHANE : Park karşıeında yeni yapbrdıtı •Ylnde 

Her ıaatte hastalan kahuf edeı Eakir hastalar mec-
c:ınen muayene olunur. 130 

............... ~···· 
DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket H!fstanesl Operat6ra 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdıjı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
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BAKTERİYOLO(; 

Doktor Şevket Kırbaş 
[• Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
[•.~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karf111ndald 
~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
(! üçten yediye kadar bastalarmı kabul ve tedavi 
• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
• Pinomotoralui ile tedavi edilir. (353) 
rıt.. ,,..1411~~~:.'41'!!:.'411".!" ~ '.:.'41"'!'4111':.'9'.!~~"111'!!'~9'!!.'l~r-11~11'!111~ 
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~ .................................................... ı 
• DOKTOR • 

İ FAHREDDİN SÜGÜR j 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutabklan Mntabawu ı 

• Parie Tıp Fakültesi Hutaneleriaden lhthub • • 
: MuayyenebaneaiAydın-:la Gui Balnnnda a.fahewl• cllliil.uaıa 

i berinde her giia eahabdaa alcM•• kadar Hııtltalarl• BW ... ı ........................................... ~ .......... : 

Basımevi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleFi 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt i1:l.eri · 


