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kabul buyurdular 100 S • • • Köşk [ Husuıi 1 - Köşk 

astan bul 8 [A. A.J _ Ata- OVyet ta yyaresİ Çan-kuf engi himaye heyeti Cuma günü 

türk dün Paris büyük elçimiz Bombardman ettı• kamunumuza bağb Çiftlik gö-
Suat Davası kabul etmiştir. yünde bir süoet düğünü 
~ tertip ederek kamuna bağlı 

Muhasematın durdurulması hakkındaki köylerden toplanan 27 fakir 
Atalürkle kral Boris müzakereler akim kaldı çocuğu giydirerek sünet et-
arasında telgraf /ar ------ tirmiştir. Bu güzel teşebbüsü 
taati edildi Ankara 7 (A. A. ) - Sov- 1 Moskova 8 [ A. A.J - Dün yapan himaye heyetine ve 

yet Rosya ile Japonya ara- Sovyet hariciye komiseri Lit- b · · b k · · 
Ankara 7 ( A. A.) - Bal- u ışı aşarma ıçın şalışan 

sında hudud ihtilafı etrafında ı vinof ile Japon sefiri arasında k d ı .. _ k 
'kan milletleri için bir refah ar a aş0a teşe ürler ede-

bugün alınan haberlerede yüz muhasematın durdurulması ve · 
d . S k rız. 
evresı açan elani anlaş- kadar Sovyet tayyaresinin ihtilafm müzakere yoluyla halli 

masının imzası münasebetile Çan· kufeog cephesine beşyüz için ikinci görüşme her iki 
Bulgar kralı Boris ile cumhur bomba attığı, bir Tokyo tel- tarafın noktai nazarında ısrar 
reisimiz Atatürk arasında grafma nazaran da son iki etmesi yüzünden neticesiz 
karşılıklı tebrik telgrafları gün içinde 50 suvyet tangının kalmıştır. Malumdur ki Ruslar 
taati edilmiştir. tahrip edildiği ve yine aynı her türlü müzakerata başla-

-·-Yunan Başvekili 
R. Arasa bir teşek
kür telgrafı 
gönderdi 

Ankara 7 [ A. A. ] - Yu
nan Başvekili general Metak· 
sas hariciye vekilimiz doktor 
Tevfik Rüştü Arasa gönder~ 
diği bir telgrafla Selanik an-

laşmaıı münasebetile bakkın-
,da gösterilmiş olan samimi 

hislerinden dolayı teşekkürde 
bulunmuştur. 
~ 

Kudüste bir lngiliz 
polisini öldürdüler 

Kudüs 8 - Dün öğleden 

sonra otobüsle seyahat eden 
bir İngiliz polisi arkasında 
oturan bir yolcu tarafından 
tabanca lle öldürülmüştür. 

Diğer yolcular korkularından 
hiç bir şey yapamamışlardır. -···-ispanya iç harbı 

Salamanga 8 ( Radyo ) -

Cumhuriyetçilerin kırk ikinci 

piyade firkası Ebri vadisinde 

tamamen imha edilm.ştir. Fır

kanın bir k'smı telef. bir kıs

mı esir edilmiş geri kaçan· 

larda Ebri şehrinde boğul
muşlardır. 

Halkevi köfHİ: 
,..,.__.,..,. . 
Bugün: 
Saat 17 de Dil tarih ve 

edebiyat şubesinin hafta
lık toplantısı vardır. 

•====================· 

menbadan gelen bir baberd~ mak için japonlar tarafından 
de Çan· kufengin şarkında 50 işgal edilmiş olan toprakların 
rakımlı tepede geçen muha- derhal tahliye edilmesini şart 

koşmaktadırlar. 
rebelerden sonra şimdi iki ;:;.;-==========-=== 
tarafın ıso metrelik bir me- Alman matbuatınııı 
safede karşı karşıya yer almış 
bulundukları bildirilmektedir. 

Satsa Opuog ta iki taraf 
topuları 800 metreden ateş 

etmektedir. 

Moskova 8 - Japon kuv
vetleri Hasan gölünün cenup 
kısmındaki araziye büyük ve 
güçük çapta toplarla üç saat 
mütemadiyen Mançuko arazi
sinden Sovyet arazisini bom

bardmao etmiş ve müteakiben 
Japon kıtaları tarruza geç
miştir. 

Sovyet kıtaları mukabil 
taarruza geçerek Sovyet Bir· 
)iği arazisini sağlam surette 
istirdat etmişlerdir. Bu taar· 
ruza hava kuvvetleride iştirak 
etmiştir. a.a. 

Tokyo 8 - Domei ajan
sından: 

Yüz kadar Sovyet tayyare
si saat 15ılel6 arasında Japon 

arazisine beş yüzden fazla 
bomba atmışlardır. Münferid 

bir tayyare şimendifer hatbn

da asker nakleden bir tireni 

bombardman etmişse de bir 

zarar yapamamıştır. İki Sov
yet tayyasi düşlirülmüştür. 
Bunlardan birisinin pilotu pa
raşutle yere inmiştir. 

Domee ajansının kaydetti
ğine güre bu taarruz uzak 
şarkta görülen en büyük ha
va taarruzu olmuştur. 

a.a. 

hücumu 
Prag 8 - Çekoslovak tay

yarelerinin Alman arazisi üze 
rinde uçmalarından dolayı 

Alman matbuatı ateş püskür-
mektedir. a.a. 

• .mit> • 

Bulgaristanda 
kuraklık 

Soşya 8 - Bulgaristanda 

bükiim süren kuraklık yüzün
den hayvanların aç kalmama-

sı için bütün otların ihracı 

menedilmiştir. Hühii'Det zürr ... 

yardım etmek için de tedbir-
ler almıştır. a.a. 

lngiliz müstemlekat 
nazırı Kudüste 

Nazır tayyare ile Kudüs 
ve civarını tetkik etti 

Kudüs 8 [ A. A ] - Mü
tenekkiren Kudüse gelmiş 

olan İngiliz m stemlikat na

zır. Filistin ali komiseri aske
ri kumandanı ile görüştükten 
sonra tayyare ile Kudüs ve 

civarını tetkik etmiştir. Mu
maileyh tayyare ile Maltaya 

hareketinden evvel neşrettiği 

beyannamede, Kudüse Fili· ti

nin halihazırdaki vaziyeti hak 

kında malumat toplamak için 

gelmiı olduğunu bildirmek
tedir. 

Yaralaııan /ngiliz 
Konsolosu öldü 

Londra 8 - Barslondan 
bildirildiğine göre Alikantın 
bombardımanı esnasında ya
ralanan İngiliz konsolosu dün 
ölmüştür. 

ita/yada kara 
Manevrleri 

Roma 8 [Radyo] - İtalya 
kara manevraları kral ve im
parator ile Musolini ha.zır ol
duğu halde dün başlamıştır. 
Manevralara tank ve otomobil 
kıtaları da iştirak etmiştir. 
Bu manevrada iki piyade fık· · 
rası tecrübe edilecektir. 

Çinliler Hankova 
tahliye ettiler 
Şanghay 7 [ A. A. ] -

Çinliler Hankovu terkede- · 
rek Çin-Kinga gitmişlerdir. 
Hükümet dairelerinin mühim · 
bir kısmıda ayni şehre taşın
mış bulunmaktadarlar. 

Salahiyettar Çin makamlan 
Hankov önünde geçecek 
muharebelerin çok şiddetli ve 
japonlar için yıprahcı olaca
ğı mutalasmdadır. 

Filistin hadiseleri 
Tedhişçilerin faali
yeti devam ediyor 
Şam 7 [ A. A. ] - Filis

tinde asayişsizlik devam et
mektedir. iki gün içinde bir 
İngiliz polisi öldürülmüş bir 
arap polisi de ağır surette 
yarafomıştır. Bir yabudi evine 
bomba atmak isteyen bir 
arap, bombanın elinde patla
ması yüzünden ölmüş ve po
lise yardım etmekte olduğun
dan şüpheli bir arap ta ted
hişçiler tarafından öldilrül
müştür. 
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içinden röportajlar: 

-- ~inede -- Memleket haberleri 

Çine Belediyesinde, genç 
ve enerjik .ellere geçtikten 
sonra hummalı bir faaliyet ve 
çalışma görüldü. 

Bundan yedi ay evvel Çi
neye gittiğimde görüşlerimi 

bu sütunlarda yazdığımda, ça· 
hşma ve heves sürerse, çok 
yakın bir zamanda Çinede 
mühim hamleler, hızlı ve ve
rimli çalışmalara şahid olaca
ğımızı bild=rmiştim. 

Bu defaki ziyaretimde, Çi
nede hayal sukutuna uğradı

ğımı açıkça yazmaktan çekin
miyeceğim. Diğer yazılarımda 

görüleceği üzere yapılan ve 
yapılmağa başlanan işler yok 
değil, Fakat hemen kaydede
yim ki bunlar zoraki yapılan 
ve yapılabilen işlerdir. 

Belediye faaHyetleri hak
kında not almağa gittiğim 

Belediye reisini, Sergi parası 
tahsil ederken buldum. Ayni 
zamanda itfaiye işlerini de 
gören muhasip çarşıda sergi 
işlerini takip ve kontrol edi
yordu. 

Ben bidayette, bunu Bele
diye reisinin belediye gelirini 
artırmak için kendi arzusiyle 
yaptığını s~ndım ve bütün 
belediye işlerine bakim ve na
zım olQJası lazım gelirken, Be
lediye reisinin bizzat bu işle 
uğraşmasını doğru bulmadım. 
Fakat Çine belediye kadrosu
nun bugünkü vaziyetini öğre
nince kendisine hak verdim. 

Çine belediyesinin 12024 
lira olan 937 mali yılı büd
çesi 13300 lira tahsilatla ka
panmış .. 

Belediye meclisinin 14989 
lira olarak kabul ettiği 938 
büdçesi ise 11974 lira olarak 
tasdik olunmuş. 

Devlet, hususi idareler, bü
t~n Belediyeler bütceleriude 
mühim artışlara gurur ve 
sevinçle şahit olduğumuz bu yıl 
Çine belediye büdçesindeki 
bu eksiklik ne halkıo verim 
kabiliyetinin eksilmesinden ne 
da belediye gelir menbalarımn 
azalmasından değildir. Bir 
şekil ve kanaat mahsulüdür. 

Çünkü ilçebayın ayrıca ya
zacağım beyanatında da gö· 
rüleceği üzere Çinede umumi 
refah gün geçtikçe memnu
niyete şayan bir derecede art· 
maktadır. 

937 Haziran ve Temmuz 
ayları belediye tahsilatı 3088 
lira olduğu halde 938 yılında 
ayni aylarda belediye kasası
na 3458 lir.a girmiştir. 

Geçen sene 40~45 lira olan 
baftahk sergi hasılatı bu se· 
ne 60 65, geçe sene 8-1 O li-

1 
O. Becerik 

rayi geçmiyen hayvan satış 
rüsumu bu yıl 20 - 25 liraya 
çıkmıştır. Geçen sene 4500 
lir tahakkuk eden gümrük 
hasılat hissesinin de bu yıl 

5500 lira olacağı ilk taksitin 
1900 lira gelmesile belli ol
muştur. 

Buna rağmen, Çine beledi
ye büdçesi bu yıl geçen sene 
tahmininden 2900. tahsilatın
dan 1600 lira eksiğile tasdik 
olunmuştur. 

Büdçenin bu vaziyeti Çine 
belediyesini şu dar kadro ile 
belediye işlerini çevirmek ve 
yürütmek zorunda bırakıyor. 

40 liralık bir muhasip ayni 
zamanda itfaiye memuru. 

20 lira aylıklı bir tahsildar. 
15 şer lira aylıklı iki ko

miser bunlar itfaiye ve sergi 
para tahsilatına da memur
durlar. 

15şer lira aylıklı iki süpür
geci, bunlar da hayvan rüsum 
takibine de memurdurdurlar. 

15 lira aylıklı bir su yolcusu. 
10 lira aylıklı 84 fener yak

ma ve temizlemeğe memur 
bir fenerci. 

670 hane 150 mağaza, dük
kan ve kahve bulunan 3700 
nüfusu yaşayan 36,000 nüfus
lu 90 köye merkezlik yapan 
bir kasaba belediyesi bu kad
ro ile idare olunursa, bu be
lediyeden daha fazla iş ve 
randıman beklenir mi? 

Akıl, mantıkla düşünülürse 
beklenmez. 

' Emsali dikkata alınırsa umul
maz. 

Fakat bu kadroyu çok gö
renler de var. 

Buna rağmen Çine belediye
sinin yokluk içinde yaratılmış 
ve yaratılmakta olan varlık
ları da var. 

Bunları da yarın .. 
~-

Çimento fiatlarında 
ihtikar yapanlar 

\ 

ceza görecek 
Memleketiıdizin umumi çi

mento ihtiyacını yerli çimen
to fabrikalarının istihsali kar
şılayamadığından Etibank ta
rafından hariçten çimento 
idbal edilecektir. Bununla 
beraber idbal keyfiyeti henüz 
neticelenmediğioden memle
ketin muhtelif yerlerinde çi
mento satanların ihtikara te
şebbüş ettikleri görülmekte
dir. Bu işle yakından alaka
dar olunması ve hükumetin 
tesbit ettiği fiattan fazla ta-
lep edenler hakkında derhal 
kan.lllli tatbikata geçilmesi 
iktisad vekaletinden vilatlere 
tebliğ edilmiştir. 

Beyköyde 
İlkokul binasının 

temeli atıldı 

Köşk [ Hususi J - Kamu
numuza bağlı Beyköyde Bey· 
köy, Davulye, Kuyucular köy
lerinin iştirakile üç smıf1ı iki 
deshaneli bir okulun temeli 
bugün kamunbayımız Bay Os
man Kozanın Uğurlu elile 
konmuştur. Bugün sabahleyin 
kamun merkezinden ve civar 
köylerden toplanan kadın er
kt:k iki bine yakın bir halk 

toplanmıştı. Davul zurna ça
lıyor. Meydanlık bayraklarla 
süslenmiş halk milli oyunlar 
oynuyor. Kamunumuzdan Bay 
Salih Batukan, okul hakkında 
herkesin anlayacağı gibi ğayet 
güzel bir söylev vermiştir. 
Bunun üzerine kabunbayımız 

Osman kozan ilk taşı temele 
koymuştur. Hemen danalar 
kurban edilmiştir. Halk sevgi 
cumhuriyetimize ve onu kuran 
Ulu Atamıza olan bağlılıkla~ 
rını anmışlardır. 

Kamunbayımız Bay Osman 
Kozan kamunumuza geleli 
yedi sekiz ay bir zaman ol
duğu halde köylerde ve ka
mun merkezinde yaptığı bunca 

güıel işlerden başka bu o
kulla beraber ü okulun te
melini atmıştır. Bu haftada 
evelce yazdığım Başçayırda 

beş sınıflı beş dersaneli oku
lun temeli atılacaktır. Yorul
mak bilmez bir azimle gece 
gündüz çalışan sevgili kamun 
bayımıza söyliyecek söz bola
mıyoruz. Var olsun deriz. 

Köşk Ülhü birliğinin 
Müsameresi 
Köşk - [Hususi) Köşk Ül

kü birliği Temsil kolu pazar 
gecesi Kamuna bağlı çiftlik 
köyünde çiftlik okrlu, Köşk 
Himaye heyeti ve Ülku birliği 
menfaatına bir müsamere ve
miştir. Müsamerede [Gömdü
ğüm o cihan) piyesile [21 nci 

asır) komedisi temsil edilmiş
tir. Müsamerede Ülkü bırliği
nin musiki kolunun Mandolin
le çaldıkları güzel parça-

larla halkı çok memnun bı
rakmışlardır. Ülkü birliginin 

köylere kadar kol atarak 
halka temas edip çalışmalarını 

gören halk birlikten son de
rece memnun olmaktadırlar. 

İşittiğimize nazaran Ülkü bir
liği temsil kolu ile Musiki ko
lu yakında kamuna bağlı Baş
çayır köyünde de böyle bir 
müsamere verecekmiş. Ülkü 

Çine kızılay başkanı 
Akçaovada güzel bir

konferans verdi 
Akçaova l Hususi] - Çine 

Kzılay başkanı bayan Feride 
Riza Derebayoğle bugün ka· 
munamuza gelmiş ve halka 
iki saat devam eden kıymetli 
bir konferans vermiştir. 

Bayan Feride Riza Derebay 
oğlu, Kızılay cemiyetinin ta
rihçesini yapmış ve beşeriyete 
yaptığı büyük lhizmetleri an
latmış ve bilhassa Atatürkün 
kurduğu cumhuriyet idaresile 
kurumun inkişafını va büyük 
önderimizin millet ve memle
ket işleri için beş milyon 
liraya yakın muavenette bu
lunduğunu izah etmiş ve hal
kın alaka ile dinlediği bu 
konferansı bir çok defalar 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Bayan Feride Riza Derebay 
oğlu gerek kızılay kurumu 
ve gerekse çocuk terbiyesi· 
hakkında tertip eylediği bu 
konferanslarına devam edece
ğini söylemiş ve halk bundan 
çok memnun kalmışlardır. 

Düğünde kavga 
çıktı bir kişi öldü 
dokuz kişi yaralandc 

Çine [ Hususi ] - Geçen 
gün Cumalar köylüleri Yağış
lar köyüne gelin almağa gi
diyorlar. 

Burada gelin hazırlanırken 
davullar zurnalar çalıyor, köy-
lüler oynuyor. , 

Bir aralık Cumalar köyün
den birisi çalgıcılara kahve 
verilsin, kahvelerini içsinler 
öyle çalsınlar diyor. 

Yağışlar köylü biriside buna 
itiraz ediyor. Münakaşa baş

lıyor, kavgaya çevriliyor, kav
ga büyüyor sopasını kapan 
geliyor. Netice bir hiçten çı
kan kavga jandarmaların ye
ti§mesile fakat bir kişinin 

ölümü, dokuz kişininin yara
lanmasile bitiyor. 

Almanya da 
Yahudiler doktorluk 

yapamıyacaklar 
Berlin 7 [ A. A. ] - Al

manyada yahudilerin doktor
luk yapmaları menedilmiştir. 

birliginin çalışmasına önayak 
olup gayret veren başta ka· 

munbay B. Osman Kozana, 
C. H. P. Kamunyön kuruluna f 
ve yorulmak bilmez bir azim • 
le çalışan Ülkü birliği yöne
tim kuruluna teşekkür eder· ' 
ve muvaffakiyetlerinden do-
layı takdir ederiz. 
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Açik teşekkür 
..... 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

Mübtela olduğum apandi
sitten değerli ihtısas ve tec· 
l'Übelerile ameliyat neticesinde 
beni tekrar bayata ulaştıran 
memleket hastanesi Operatörü 1334 lira 44 kuruş keşif 

bedelli Aydın· Çine yolunun B. Medeni Boyer ile yattığım 
bir hafta zarfında hakkımda dalama varyantmda yapılacak 

h beş adet tahliyesiz menfezle büyük alaka gösteren astane 
yeniden yapılacak biri 1.5 diidare heyetine, yardım ve şef-
ğeri 0.60 santim iki adet katlarıoı esirgemeyen hemşire 
menfez inşaatı açık eksiltmeve hasta bakıcılara teşekkür-
ye konulmuştur. larimi sunmağı sayın gazete-

Eksiltmeye 15181938 pazarnizi tevsit ederim. 
tesi ğünü saat on birde viliAydın: Gündoğdu 
yet daimi encümeninde yapı-

magazası lacaktır. 
Kadri Heplevent 

725 Resim kesif ve şartnameler 
------------"·- vilayet nafıa müdürlüğünde 

ilin 
Aydın Kızılay 

Başkanlığından 
Kızılay hastabakıcı hemşire 

okuluna talebe kryıt ve ka

bulüne başlanılmış olduğundan 

aşağıda yazılı evsafı haiz olup 

da bu okula girmek istiyen 

bayanlarımızın 15 eylül 938 
tarihine kadar ya bizzat veya 

yazı ile ( Kızılay hemşireler 

okulu Aksaray İstanbul ) di

rektörlüğü adresine ve daha 

fazla izahat ve tafsilat için 

de merkezimize mür;\caat et

meleri ilin olunur. 
Okula kabul edilmek için 

talebenin haiz olması icabe

den vasıfları. 

1 - Türk tebası olmak. 

2 - Sihhati yerinde olmak . 
hemşirenin çalışmasına manı 

olacak hiçbir hastalığı olma

mak. 

3 - Yaşı 18 den aşağı ve 

25 ten yukarı olmamak. 

4 - 1ffet ehli ve iyi ahlatk 

sahibi olmak. 

5 - En az orta tahsili bi

tirmiş olmak ve yahut ona 

muadil tahsili gösterir vesi -
kası bulunmak. 

6 - Evli olmamak. 

7 - Okulu veya mesleği 

terki, beş yıllık mecburi hiz

meti ifa etmediği ve tecrübe 

devresinden sonra okulu ter
kettiğ\ takdirde okul tahsil 

masraflarını ödeyecğine dair 
noterden musaddak bir kefa-
letname vermek. [720) 

:-- Abone şeraiti ---· 
ı 1 b . . 6 ı· i : Yı lığı er yer ıçın ıra. ! 
i Alta aylığı 3 liradır. j • 
t idare yeri: Aydında C. H. i : . : i P. Buımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
~ yazı itleri müdürlütüne, ilan- i 
; lar i~n idare müdirUitüne İ 
: müracaat edilmelidir. i 
! ............................................ ~. 

I 

görülebilir. 
Muvakkat teminat 100 lira 

seksen kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi

nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalariel yukarda 
yazılı gün ve saatta vilayet 
daimi encuümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

[683) 28 5 9 14 

Aydın inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

Bir sene zarfmda Aydın 

istasyonu ile ida;emiz ambarı 
arasında yapılacak her türlü 
nakliyat yirmi gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihale Umum müdürlü
ğün kabulüne muallak olmak 
şartile ağustosun 25 inci per
şenbe günü saat onda Başmü
düriyette müteşekkil komis
yoda icra kılınacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenlerin% 7,5 
nisbetinde muvakkat teminat 
akçasi olan otuz lirayı Başmü
düriyet veznesine yardımları 
ve muayyen gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmalrı 
ilan olunur. [718) 

9 11 16 18 

Aydın Vakıf /ar 
Müdürlüğünden 

Hamza hali hacı İbrahim 
bey vakfından Köşk - Yavlı 

· Ka vakhda Paşafidam namila 
maruf incir bahçesinin 938 

mahsulü ile Aydının Ramazan 
paşa mahallesi Gazi paşa 
bolvarında softa oğlu camii 
vakfından 6 metre mürabbaı 
dükkan arsasile Köprülü ma
hallesinde Dürrü zade Osman 
vakfından sebil yerinin Mayıs 
939 sonuna kadar icarları 

açık artırmaya konuldu. İhale
leri 23181938 Salı günü saat 
10 da Aydın vakıflar idare
sinde yapılacaktır. Taliplerle 
fazla malumat almak istiyen
lerin incir mahsulü için % 20 
arsalar için % 7 buçuk temi
nat akçelerile Aydın vakıflar 
iclaretine..mDracaatleri 

9 12 15 719 

Aydın Vakıf far idaresinden : 
Çilingiroğlu camii vakfından : 

Adet 

Tahtacı köy civarında Keçi deresinde -
25 

,, ,, ,, Çalılıkta Hayıtlıkta 2 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

,, ,, ,, Keçideresinde 
,, 

" " Molla Halil tarlasında 

" " ,, 
" " " 

" " " Emir yerinde 
., 

" ,, 
" " 

" il " Hışıroğlu. Ahmed yerinde 

" il " ,, 
" " 

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

47 ağaç zeytinlerin milkiyeti satılmak üzere 9 kayme ile müza
yedeye çıkarıldı. İhale bedeli peşindir. İhale 19181938 cuma günü 
saat 10 da Aydın Vak~flar İdaresinde yapılacaktır. Fazla ma
lümat almak istiyenlerin % 1,5 pey akçesi ile Vakıflar idare· 
sine müracaatları. 

[706) 3 9 12 28 

l'''ıı'ıı'ıı'ıı,ıııııı:ııımjiıtJ l lllll!lllJJml ııımııııııııı ıııııııııı" ,,,,il, ııımı ·QUlll,llJllfOlli._ 

~ ~ S ---{Acele Satılk Ev)- i 
; Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat ~ 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Gönencin ~ 
~ 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 bab hane acele satılıktır. Talip olan- 41 
D ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- ~ 
&;, atları ilan olunur. [684) @ 

la.ıt1ıııl ıdlırıl ıııQ!ırrllU!ı rli:ıltıııGı ı&.ıltıı~ ılıılıılıılı ıtlııl ı!i ı•ımlıMMıAııiİI 
Aydın 

Belediyesinden: 
1 - Belediye temizlik ara

baları hayvanatı için 12 bin 
kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ki
losu 3 buçuk kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görme üzere yazı işleri mü-

dÜrlüğüne, eksiltmeye iştakri 
için 3150 kuruş muvakkıt 
teminatiJa birlikte 11 Ağustos 
938 perşenbe günü saat 11 de 

belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

26 30 5 9 681 

Vilayet daimi 
encümeninden 

3795 lira 80 kuruş keşif 
bedelli Aydın F orbes kupan
yası müdür evi karşısında 
ziraat 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. 

isteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası veıikalaril yukarda 
yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni salonunda 
hazır bulunmalatı llzımdır. 

2 9 14 20 704 

ilin 
Aydın Belediyesinden 

1 - Eksiltmeye konulan 
iş: Aydın Elektrik santralmın 
tevsii için (26255) lira keşif 
bedelli muharr\k 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 Eylw 
938 Perşenbe günü saat 1 lde 
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 

imtiyaz aahibl ve Umumi Netrlyat 
MGdllril ı Etem Mendrea 

Baaıldıi'ı •er ı 

C. H. P. Baaıme•l 
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" .. ·-···· ........ ~ ~ DOKTOR ~ 

S MÜNİF İ. ERMAN 
s MEMLEKET HASTANESi 

Doğum, Kadın haıtabklan müteha .. ıı 
ve Operatörü 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsab kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

E;!'ı~ııı;qıı;ıııı"~~ııııı;.ıııır;ıııı;ıııı;ııııı.;ııu!4:10.;qıı;qo_;lffl'~ır;.ııııı;.1111ı;ıııı.;ııo;.rın.;qn;~ '§lj f !f ~11ılllınlllhıwırl 1ıiiırllıiniıll1&n~lllıo1ıllllınılllrı.1ıllllı11ılllhu1llhı..ırlh1ı~ılbı..ıdlıı..11llı1ı~d-1 .. ırllliı::iılbi"iıl l1&11ıdlıhı1ılbı.11ılllı..UlhıMid ')'ı 

t!J Elengüllü ılıcalarına koşunuz t!J 
~!j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin ı:~ 
[+' intizamı ile töhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+1 

1
•1 siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+1 
+1 kadın hastahklanoa tesiri miicerrep ve kati olduğu [•J 
~4 gibi cild bastalıklanna karşı çok faydalı çamuru l•4 

I•~ ve basur bastalıklanna iyi gelen içmesi Aydan ve 

1
r:ıi !] komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile • 

+"f ıabit olan Eleagüllü ılıcalarıaa koıunuz. • 
•ı:a Hastalığınız yoksa bile iıtirahat ve iyi ıa içmek, ı•] 
• temiz hava almak için Elengtlllii ılıca11na gidiniz. •] 

Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon serviıleri !) :l ::encik iıtasyonunda emrinize amadedir. Yemek [tl 
+. ve her tilrlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. [+J 
rt'- ıı~~:ıvı 41ill!'Sill'!NI'! """' !lllP ••P ~ • !.'lllP !MIP "'"' !il 694 il!~* sı:!'I ~ ...... ~ ... ·.~-~ .... ~.·-· ... ~b~ .... ~.4rı1 ... .., . ..... . . . . d ~ .. ,,, • • ~~ 

C. H. P. 

== m 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Memleket hutane.1i uki operat4rü 

Paris bp fakültesi bastaneleriaden mezun 
Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılar ve hastalar tedavi edlllr 
MUAYENE.HANE : Park kar,ısında yeni yapbrdıtı evinde 

Her saatte hastaları kabuJ edeı Eakir hastalar mee-
+. c:ınen muayene olunur. 130 

••••••••••••••••••••R.!;<Ç~ 

--

I 
..................... ~····~ 

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi OperatiJril 
Haıtalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katm<I. 
kabul eder. 

• Muayene ıaatlan : 
p Sabahlan 8 kadar 
.. Aktamlan 3 - 8 

~ ..... ~,aa, ........... ._. 

................. ~ ... ·-~.~ .. ~~·-···················· ... ;f BAKTERİYOLOO t 

:ı 
•ı 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükümet caddesinde Hava Kurumu kUf111ndald :~ muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 
+. üçten yediye kadar haıtalarım kabul Ye tedavi • +. eder. Her türlii kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
+. edilir. Veremliler, ~n son tedavi vasıtası olan 
+. Pinomotorakıi ile tedavi edilir. (353) 

··········2·············· 
:' .................................................... : 
: DOKTOR : 

I FAHREDDİN SÜGÜR 1 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutabklan Mütah•U111 ı 

i Paria Tıp Fakültai Hutaneleriadea b.tiaub lı 
ı Mua11eaehaaul.A.1dıa.fa Gazi BaJ .. nnda Bafahe>sl• dlkkhıaıa 
i Gzerinde her fÜD .. babdan aktama kadar Hutalariaı kabal eder ı ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
.......... • ........... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


