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/igönhurul topland; Doğu Manevraları 
Ordumuz Eiazığda muazzam 

bir resmi geçit yaptı 
· Mareşal Çakmak Diyarbakıra hareket et ti 

Geçen seneki Ege manevralarından bir intiba 
[Yazısı ikinci sahifede] 

Finlandiya güreş 
takımı Ankarada 

Ankara 1 - Türk güzeş
çilerile müsabaka yapmak ü

zere istanbula muvasalet eden 
Finlandiya güreşçileri bugün 
T oros ekispresile Ankara ya 
gelecekler ve Cumartesi günü 
saat on:yedide güreşlere baş-
layacaklardır. a.a. 

Musolini Bulgar 
kr.alı ile görüştü 

Roma 1 - Çarşanba günü 
Musolini evvela Papanın ve
kili ile sonrada Bulgar kralı 
Boris ile g6rüşmi\ştür. Harici
ye naz•rı kont Ciyanoda Ame 
rika sefiri ile mülakat etmiş 
tir. Roma . s;yasi mahfilleri 
bu görüşmelere hususi bir 
ehemmiyet vermektedir. a.a. -

Filistin de 

Yugoslavyada 
Başvekil Hırvat köylü

, lerinin delegeleri ile 
konuştu 

Belgrad 1 - Başvekil ve 
hariciye nazırı doktor Milin 
Stoyadinoviç Hırvat köylüle
rinin delegasyonlarını kabul 
etmiştir. Delegasyona sanayi 
erbabından bir çok ğişi işti
riik etmekte idi. Başvekil 
Stoyadinoviç fırkalanmn şefi 
sıfatile delegasyonu selamla
mış ve mıntakalarının ihtiyaç
larıDI tesbit etmiş ve heye
tinin temennilerini alaka ile 
dinliyerek muavenet vadeyle-
miştir. a.a. -···-
Çek hükumeti 

Bir ayda 260 kişi ölmüş 
1 

Kudüs 1 - Ağustos ayın- 1 

da Filistindeki hadiselerde 
maktu'l döşen veya almış ol-

Südet partisine 3 üncü 
projeyi vermemiş 
Prağ l - Südet Almanları 

tarafından neşredilen bir teb
liğde bildirildiğine göre ecnebi 
memleketlerde çıkan şayialar 
hilaf1Da Çek hükumeti, Südet 
partisine üçüncü projeyi tev
di ememiştir. 

duk!arı yaraların tesirile ölen
lerin adedi iki yüz altmıştır. 
Bunlardan on dokuzu İngiliz 
yib tloksan üçü Arap. 48 zi 
Yabddidir. a.a. · 

Kudüs 1 - Tedhiş ,:iler 
öğleden sonra üç kişi öldür

·nıµşierdir. Bunlarla · beraber 
bir günde öldürülenlerin sa-
yısı beti bulmuştur. Polis bazı 
kimseleri tevkif etmiştir. a.a. 

. ----
Çakoslavakgada 
Başvehil Fransız 
elçisini kabul etti 

Prag 1 - BatYekil Hodza 
fransanın büyük elçisini kabul 
etmiştir. a,a. 

ilbay ve Parti 
Başkanımız Çinede 
İlbay ve parti başkaoımız 

sayın Bay Özdemir Günday, 
evelki gün beraberlerinde Vi
layet Daimi Encümeni ve Par
ti ilyönkurul üyelerinden Bay 
Etem Mendres bulunduğu hal
de Çioeye gitmisler dün av
det etmişlerdir. 
İlbayımız gidişte Çine yolunun 

Dalama göprüsünden itibaren 
ihalesi yapılan kaldırım ve 
menfez inşaatını tetkik etmİ§, 
inşaatın tesrii hususunda emir
ler vermiştir. 

Öğleden sonra Çine bele
diye salonunda Çine tütüncü
leri İlbayın başkanlığında top
lanarak tütünün istihsal ve 
satış işlerile bunlarda görülen 
sakathklar ve bunların ıslahı 

çareleri üzerinde konuşul
muştur. 

Akşam Çine partisi tara
fından parti salonunda İlbay 
ve arkadaşları şerefine bir 
yemek verilmiş, yemekten 
sonra parti ilçe ve merkez 
ocak yön kurullarile partililer 
ve halk parti salonunda ilba
yın başkanlığında ikinci bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda da umumi 
meclis ve belediye seçımı, 

parti yoklaması, üzerinde ko
nuşulmuş, lıbay hükumet ve 
partinin seçimlerde güttükleri 
gayeyi ve halkın da seçimler
r .. ;ki vazifelerini anlabnıştır. 

Bnndan sonra İlbay; Cum
huriyet bayramında Ankarada 
toplanacak birinci köyler ve 
zirai kalkınma kohgresiode 
İli temsilen bulunacak Etem 
Mendresin çiftçinin kakiki 
ihtiyaç ve noktainazarmı not 
alması için ilçenin zirai vazi
zeti üze inde se::rbest konuş

ma açmıştır. 

Bir çok çiftçi ve tütüncü
nün söz aldığı bu konuşmada 
tütün, zeytin, hayvancıbk, 

asayiş üzerinde arasız üç saat 
konuşulmuştur. 

Daha sonra ıpemmleket iş
leri üzerinde halkın dilek ve 
ihtiyaçlarına temas olunarak 
gece yarısından bir saat son
ra toplantıya nihayet veril· 
miştır. 
Aydın : İlbay ve parti baş· 

l<aoımıda Çioeye giden ar
kadaşımızın görüşlerini yarın 

yazacajız. 

C. H. P. İlyönkurulu dün 
ilbay ve parti başkanı sayın 
Özdemir Gündayın başkaolı
ğmda mutad toplantısını yap
mıştır. -···-
Elektrik tesisatının 
ih1.1lesi yapılamadı 

Belediyt"miz, elektrik tesi
satının tevsii için yeniden 
yaptırdığı proje mucibince 

ı santrala konulacak motör ve 
müvellit makinelerini müna
kasaya koyduğunu ve ihale
nin 1 Eylül 938 perşembe gü
nü yapılacağını evvelce yaz
mıştık. 

Haber aldığımıza göre ilin 
edilen müddet zarfında yirmi 

firma belediyeye müracaat e
derek şartname ve projelerde• 
almış olmalarına rağmen ihale 
saatine kadar ancak bir firma 

teklif mektubunu vermiştir. 

Bu firmanın gösterdiği mu
vakkat teminat parası ilin e

dilen münakasa ıartlanna ve 
ııın muhammen kıym~tine 

uygun olmadığından kanun 
mucibince teklif mektubu .a
çılmıyarak kendilerine iade 
edilmiş ve işin bir ay zarfın· 
da pazarlıkla intacına karar 
verilmiştir. 

intihap encümeni 
Y •kında baıhyacak olan 

belediye intihabıaı idare et
mek üzere teıkil edilecek in
tihap encümeni için her ma- -
halleden okur yazar ikiıer 
kişi seçilecektir. Belediye b11 
gün emniyet memurluğuna 
yazdığı bir tezkere ile bu se
çimin mümkün olan süratle 
yaptırılarak belediye kanunun 
tarifatı dairesinde her mahal
leden seçilecek ikişer zatın 
isimlerinin nihayet eylülün al
tıncı günü akşamına kadar 
belediyeye bildirmesini rica 
etmiştir. Emniyet amirliği po
lis memurları vasıtasile ma
halle halkıoı bir araya · top
layarak kanuni evsafı hai~ . 
ikiıer zatın seçilmesini temin 
edeceklerdir. Her mahalleden 
seçilecek olan mümestiller 
eyliilün yedinci günü belediye . 
daireıinde toplanarak isimle
rine kur'a çekilecek y.e kur'a 
i11&bet eden on nıünaessil in-

-Dewamı 3~6 eaJf•d• 
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Nazilli sulama kooperatifi 
• cevap verıyor 

Muhteram gazetealztn 25181 
938 tarihli nusbaı mm ikinci 
sahifesinde (çiftçi gözile) bat
hğı albndaki Mustafa D&vez 
imzalı yazıda: daha evvel bi
taraf bir yazınm kooperatifi
miz lehindeki hükümlerini 
cerh mahiyetinde nazilli sula
ma kooperatifinin, mütehassıs 
memur istihdam edemediğin
den ve idare makinasının eyi 
çalıımadığından bahisle ka
nalımız kenarlarındaki sulanan 
tarlalara faideden ziyade za
rar ir:ıt s edildiğinden koope
ratife karşı çiftçiler üzerinde 
bu bal hoşnutsuzluk tevlit 
etmekte olduğu !Öylenilmekte 
ise de hakikati başka göz ve 
baıka zihniyetle gören bu 
yazının muhtacı tavzih göriil· 
mesinden muhterem gazeteni
zin aynı sütunlarında tavzihi
ni rica ediyoruz. 

Şahsi menfaatinin ihtirası 
ile menafii umumiyeyi unuta
rak yurtdaıına bile nümune 
olan (gerek resmi ve gerekse 
hususiyollarla yapılan muhabe
relerle bir çok mahallerden 
esas mukavelemizin suretleri 
istenilmiıtir.) Teşekkülümüzün 
maneviyabnı rencide etmek 
emeli ile çalışan ve bugün köy 
katibi bulunan Mustafa Dövez 
yakın zamana kadar Nazilli 

tahrirat katibi iken kanunu 
mahsusundan istifade ile bir 
kaç merayı işleterek tarla 
haline ifrağ etmiş ve bu me
yanda mera iddiası ile evkaf 
idaresine ait kanalımız yaki
ninde işlettiği 3 dekar t ,.rla
ıını sulamak istemiş ise de 
esas mukavelemizin biikümle
rine göre kendi ortaklanmızın 
milraccab hakkı tanınmıı ve 
daha ıiddetle su ihtiyacını 
g&teren diğer tarlalar tercih 
edilmit olmasından kendisine 
istediği giin ve saatte ıu 
verilmemesinden iğbiraren ve 
infialen yazdığı (ıikiyetname) 
muhtacı tavzihtir. 

l.met ln&nlinln iki aene 
evvelki Ege pamukçuluğu tet
kik seyahatinde dinledikleri 
hakiki çiftçilerin kooperatifi
miz baklanda kendilerine ver· 
dikleri malimat herine sayın 
genralimiz kooperatifizi tak
dir buyurarak devletin ıu 
liyuetiae ehemmiyet Yermif 
olmakla kooperatifimizin naaıl 
çahfbj'I ve ne gibi iıtifadeler 
temİll ettiği meydanda iken 
ve ıulanmızdan ne bir çiftçi
nia zarar glrdDjil ve ne de 
bir tabaan biç bir makama 
biç bir fiklyeti glrtılmediji 
Ye 933 ~ne~ind~n , bu gline 
kadar devam eden ıulama 

işlerinde hiç bir çiftçinin ge
rek yekdiğerlerile ve gerekse 
kooperatifimizle hiç bir niza 
ve hadisesi vuku bulmamııken 
kooperatifimizin insicam dai
resinde ve müsmir bir ıekilde 
çalıımadığına hüküm vermek, 
ıahsi menfaatinin tevlit eyle
diği muYakkat şuursuz kalem 
erbabına hasdır. 

Şurası da şayanı izahtır ki; 
kooperatifimizin teşekkülün· 
den evvel gerek satış halinde 
ve arazi tahririnde ve gerekse 
ziraat bankasının kararı umu
misinde beher dekarına 20-25 

r lira kıymet takdir olunmakta 
iken kanalımızdan müstefit 
olan tarlalar bugün sulak 
tarla haline girmiş ve her 
hususta dekan 80-100 liraya 
çıkmıı ve bugünkü verimi de 
bu nisbctte artmıştır. 

Bu cümleden olarak kredi 
kooperatifine verdiği beyanna-
mede mumaileyh de mezkur 
tarlasının kıymeti 90 lira iken 
ikinci bir beyanname ile 200 
küsur liraya çıkarmıştır. 

Bent tutmamak keyfiyeti 
ise idareye aittir. Ortakları
mız ve-. esasen idare ve mura-

kabe heyetimizden baıka kim
senin tenkit hakkı yoktur. 

Nazilli ovasında açtığımız 

kanallar Mustafa Dövezin 
mezkir tarlası baric bir çok 
çiftçilerin tarlaları kenarların
dan ve hatta kendi istekleri 
ve teklifleri üzerine bazıları-

nın ortasından geçirilmekte
dir. Fakat bunlar her şeyi 
doğr gören hakiki çiftçilerin 
tarlalarıdır. 

Nazilli sulama kooperatifi 
müdürü 

M. Sütçüoğlu 

Aydın - Sulama koopera
tifleri Türkiyede yeni bir te
tekkiildilr. Bunlan sevmek 
himaye etmek ve besleyici 
yardımlarla muhitine fay dalı 
olabilmelerini temin etmek li
zımdır. Geçen niisbalanmızdan 

birinde neırettiğimiz bir ti· 
kiyet mektubu Nazilli ıUlama 
kooperatifinin verdiji cevab 
bizi çok mltehauıs etmiftir. 

Kooperatifler ince ortakla· 
nnın ihtiyacını temin etmek 
mecburiyetincledirler. koope· 
ratife ortak olmıyanlann ar· 
zularını kabul edip etmemek 
kooperatifin idare vaziyetine 
gire Yereceği karara baih 
bir ıey olduğundan ortak ol· 
mıyanların tikiyete hakları 
olamaz. 

Bu mevzu &zerinde baıka 
neşriyat yapmıyacağız. 

Orta okul 
muallimliği imtihanını 

kazanan öğretmenler 
' •illi• ' 

Maarif Vekaleti tarafından 
Orta tedrisat muallim ihti
yacım karşılamak için, orta 
mektep muallimi olmak üzere 
ilk mektep öğretmen okulu 
mezunları arasında açılan 

imtihan bitmiş ve muyaffak 
olanların listesi neşredilmiştir. 

Bu imtP a'.lı kazananlar A 
ve B derecelerile ikiye ayrıl
mıılardır. A derecesinde mu
vaffak olanlar doğrudan doğ
ruya orta mektep muallimli
ğine tayin olunmuşlardır. B 
derecesinde muvaffak olan
larda Gazi terbiye enistitüsün
de bir sene mensup oldukları 
Seksiyonlara devam ettikten 
sonra orta mektep muallim
liğine tayin olunacaklardır. 

Vilayetimiz içindeki ilk 
okul öğretmenlerinden bu im
tihanlar., iştirak ederek ka
zanmış olanlann isimlerini 
yazıyoruz: 

B derecesinde mata
ma tik imtihanında 
muvaffak olanlar 

Çine ikinci okulunda Recep 
Gürkan, Ortaklar okulundan 
Kemal Çeribaşı, Aydın Mer
kez Güzelhisar okulundan 
Hasan Ataç, Köık ikinci o
kulundan Durgut Arısan. 

Tarih ve coğrafya im
tihanında B derecesin
de muvaffak olanlar 

Yenipazar okulundan Hu
lusi Tanyeri, Umurlu okulun
dan Hurşit Tüzün, Çine birin· 
ci okulundan Şefik Er ,ıün. 

-·-Terfi eden 
öğretmenlerimiz 
Aydın bölge Sanat okuln 

türkçe öğretmeni Emin Arık 
40 liradan 45 liraya, Aydın 
Ortaokulundan Nimet 22 lira· 
dan 25 liraya terfi etmifler· 
dir. 

İngilterede 
Lord Halifaks Fransız 
ve Amerikan elçilerin' 

kabul etti 
• ııllll* • 

Londra 1 - Hariciye aa· 
zırı Lord Halifakı \birbiri ar· 
dı sıra Fransız ve Amerikaa 
bllyük elçilerini kabul ettiji 
teyidetmektedir. Lord Halifab . 
Franıız elçisi ile yapbğı ıl
rotmede bilbaua Çekoılo· 
vakya meselesi bahsi mev
zun olaıuıtur. Bu g6rlfme 
Pariı ile Londra araımda 
sıkı bir anlaşma olduğunu 

isbat etmiıtir. a.a. 

ı Doğumanevralan 
l Elazığ 1 - Dlin sabah ba

rayA gelen muhtelif devletler 
ateıemileterleri general Al>
dullab tarafından ordu evinde 
kabul edilmiıler ve sonra Halk 
evine gelerek burada genel 
kurmay ba7kanı mareşal Fevzi 
Çakmak tarafından kabul edil.
mişlerdir. 

Ôğle yemeğinden soma 
geçit resmi mahalline gidilmiş 
ve geçit resmi ıal't 14 de 
başlamııtır. Orta tribünde Ma-

reşal Fevzi Çakmak, Orgene
ral Fahreddin Altay, Orgene-
ral Asım Gündüz, Orgeneral 
Kazım Urbay bulunuyordu. 

Ateşemiliterler kendileri için 
hazırlan hususi tribünde mev-
ki almış idiler. Binlerce halkın 
coşkun tezahüratı ve yaşa aa
daları arasında evYeli piyade 
onu takiben süvari, topçu, 
tankler ve diğerkıtaa t geç~
lerdir. Resmigeçid esnasında 
Hava filoları uçuşlar yapmlflu. 

Elazığ 1 - Genel kurmay 
Baıkanı Maref8l Fevzi Çakmak 
beraberlerinde Orgeneral F ab
reddin Altay ve Orgeneral 
Azım Gündüz olduğu h•lde 
bu sabah Oiyarbakıra hare
ket etmişlerdir. 

Y aban~ı memleketlere 
Yaş megı'e ihraç 
edecekler okusun 
Yabancı ülkelere yaş üzüm 

kavun ve karpuz ve yaş mey-
ve nebat parçası ye buna 
penzer ihracat yapacaklar, ih-
raç edilecek malın hangi ka
za, nahiye' ve köye ait oldu-
ğuna dair o kazanın ziraat 
teşekkülünden, bulunmadığı 

takdirde en büyük millkiye 
reisinden bir vesika getirme
ğe mecburdurlar. Ancak b• 
veıikalar g6riildlikten aonra ~ 

ııbbat ıabadetnameai Yerile
bilecektir. 

Bornova ziraat mllcadele 
iıtaıyonu mOdürll 

N. lrboz 

Şaı·ktan gelen 
göçmenlere trahum 
tedavisi gapılıgor 

Doiu mıntakasından Yill
yetimize naklonularak muvak-
katen tehrimizdeki boı han
lara yerlettirilmiı olaa glç
menlere Wediye aahat memar
lan tarafmdan trahum teclari-

ıine baflanmıı Ye bunlardan 
350 nllfuaa ikinci tifo a ... Ja
pılmııbr •. 

l•tl1u ..ı.tbl " Umumi fhtrl1at 
llldlrll ı Etem ......_ 

Baaıldıtı ,,... 1 

C. H. P. 8a81•••1 
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T. C. Ziraat Bankası Aydın İtalya hükumeti 

AYDIN YOZ 3 

Spor ve Sporcu 
Sporu gençliğe faideli bil' 

tekilde muntazam mesailerle 
yayımı çahşılırken sporcu 
gençlerimizden de bir çok 
yardımlara karşıbk kendile
rinden çok şeyler bekliyoruz. 

Sporun büyük ehemmiyetini 
anhyan Atatürk gençliğine 
büyük Fedakirhklarla kurulan 
ve kurulmakta olan stadyom
lar açık havalı mektepleri
mizdir. Yeni kurulan bu mek
teplerimizde sporu zevk işi, 

kulüp işi olarClk ele alm1ya
cağız. Her gencin muvaffak 
olacağı spor şube~inde çalı
şırken sporun ve memleketin 
kendilerinden istediği disiplinli 
çalışmalarile memleket müda
faasına hazırlayıcı bir şekilde 
yetişmelerini gözönünden ayır
mamalarıdır. 

Spor vücudümüzün bütün 
kabiliyetlerini inkişaf ettiren, 
Samimiyeti bağlayan, sağlığı 
koruyan çok kıymetli bir 
vasıtadır. 

Sporda yenmek yenilmek 
mevzubahs olmamalıdır. Çün
kü iki taraftan birinin fazla 
kuveü diğerine galebe Çalma
sı tabiidir. Muvaffak olanı 

tebrik et, kabiliyetini takdir 
ile kendinden iyi olanlardan 
daima öğrenmeğ'e çalış. Kal
binde dargınlık ve kin tutma 
çünkü diğerinin muvaff akiyeti 
müşterek gaye için bir feda
karlıktır. 

Muvaffak olduğun zaman 
tevazunu gaip etmiyerek di
ğer arkadaşlarının mu•ıaffa
kiyetini tebrik ve takdir et
mek sporcunun çok ·~ önemli 
bir vazifesini yapmakla diğer 
arkadaşlarının sevgilerini tak
viye edeceğini gözönünden 
ayırma. 

Sporcu: Hahem tarafsızdır. 
Hükümleıini mutlaka ve bili 
itiraz kabul et. 

Şporun ehemmiyetini teba
rüz ettirmek için uzun uıadı
ya mütalaa yürütecek değiliz. 
Sporun devlet işi olarak ele 
abndığım tekrar kaydetmekle 
ehemmiyetini anlamış olacağız. 

T. S. K. Aydan bölgesi 
spor eğitmeni 

Mustafa İber 

Çalışkan bir köy 
muhtarı -···-Yeoipazarıa Direcik köyünden 

Ali Yiğit imzaıile aldığınız 

bir mektupta köyün çeknıek
te olduğu su sıkıobsının köy 
ihtiyar heyeti rtarafından alı· 
nan karar la kurtarıldığı 
Ye suyun demir borlar içine 
abnmğı bildirilmekte ve. bu 
lıte çalışan köy muhtarı emin 
Alpakan ile arkadaılarına te .. 

, oekkilr dilmektedir. Bu çalış- -
muhtarı bizde takdir ederiz. 

Yahudileri hudud hancı 
ediyor 

Roma 1 - Bu sabah Mu· 
solininin başkanlığ1nda topla
nan nazırlar meclisi ezcümle 
atideki kararı alnuşlardır. 

1937 tarihinden sonra İtal~ 
yada ve gerek müstemleke
sinde bulunan yabancılar aşa
ğıda yazılı surette hareket 
edeceklerdir. 

Bu kararname neşri tarihin 
den muteberdir. 

1 - Yahudilerin İtalyada, 
Libyada ve Eğe mıntakaların
da bulunmaları memnudur. 

2 - Yahudi ana ve baba
dan dogan adam yahudidir. 

3 - Yabancı yahudiler 
İtalya tebası olduklarını ispat 
etmeğe mecburdurlar. 

4 - Yukarda gösterilen 
mıotakalarda iskan etmiş olan 
yahudiler altı' ay zarfında 
İtalya topraklarını terkede
ceklerdir. 

Be tediyede 
• Baştarafı 1 inci sahifede 

tihap encümenini teşkil etmiş 
olacaklardır. İoUbap encüme
ninin ittihaz edeceği karara 
göre intihap defterleri eylü
lün sekizinci günü belediye 
kapısına asılacaktır. 

Belediye meclisi 
toplanıyor 

Belediye kanuı, unun 38 inci 
maddesi mucibince belediye 
meclisi toplanarak intihabın 
kaç gün devam edeceğini ve 
son günde hangi saate kadar 
reylerin kabul edileceğinin 

kararlaşbrılması ve bu karar 
vilayet makamının tasdikine 
iktiran ettikten sonra halka 
ilan edilmesi icap etmektedir. 
Bu sebeple belediye nıeclisi 
5 eylül 938 pazartesi günü 
saat dokuzda fevkalade içti
maa davet edilmiş ve dave~ 
tiyeler dün belediye meclisi 
azalarına gönderilmiştir. 

Fransada 
48 saatlık iş meselesi 

Paris 1 - Öğleden sonra 
toplanan amele iş konfederas-
yonu, kabine içtimaında veri
len kararı ıiddetle protesto 
etmiştir. iş konfederasyonu 
iş kanununa mahalif olarak 
48 saatlik mesaiyi kabul etmi
yen ameleye milzaberete ka-
rar vermittir. a.a 

Lord Halif alıs 
lıabinege izahat 
verdi 

Londra 31 - Kabine top-
. lantısı hakkında neşredi-
len beyannamede bildirildiği
ne göre; hariciye nazırı Lord 
Halifaks; beynelmilel vaziyet 
etrafında izahat vermiş ve 
kabine hükumetin dış siyaseti 
hakkında tam bir birlik gös .. 
termiştir. a.a. 

Şubesinden 
24161938 Tarihinden evvel Bankamıza ihbarla ve ihbarsız 

olarak tevdiatta bulunan saym müşterilerimizin tevdiatlarına 
11101938 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen nisbet dahi
linde faiz tatbik edileceği ilan olunur. 

Tasarruf Tevdiatı 
5000 Liraya kadar Fazlası 

Vadesiz % 2,5 
üç ay preavili % 3 
Alt ay ,, %3,5 

Bir sene ve daha fazla 
vadeli ve prea vili % 4 
İki sene veya daha 
fazla preavili %4,5 

•-l,3,5 

Vedesiz 

Ticari Tevdiat 
50000 Liraya kadar 

% 2 
Fazlası 

%1,5 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan cumhuriyet ma-

hallesinde 321 ada 3 parsel 

numaralı ve 130 metre murab

baı arsanın mülkiyeti açık ar

tırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni 

metre murabbaı 60 kuruştur. 
4 - İhale bedeli taksitle 

ödenecektir. 
4 - İsteklilerin şartname-

yi görmek üzre Yazı işleri mü

dürlüğüne, artırmaya girmek 
üzre 585 kuruş muvakkat te

minatlarile birlikte 8191938 
perşembe günü saat 11 de be

lediye daimi encümenine mü
racaatlara ilan olunur. 

{755] 23 28 2 7 

Aydın inhisarlar 
Başmü.dürlüğünden 

Aydmdan Çineye ve Çioe
den Aydma naklediL cek İn
hisarlar emtiasmın nakliyatı 

20 gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

Taliplerin 15 eylül perşenbe 
günü saat onda Aydın İnhi
sarlar idaresine müraraatları 
ve % 7,5 muvakkat teminat 
ücreti olan otuz lirayı ihale 
saatinden evvel vezneye ya
tırmaları ili.o olunur. 

[776] 30 2 4 6 

Aydın P. T. T. 
Müdürlüğünden 

Germencik - istasyon arası 
Posta sürücülüğü matbu şart· 

namesi hükümlerine göre ve 
nakliyat araba ve hayvanla 

yapılmak 1 zere 20 lira muham 
men bedelle 24,8,938 tarihin-

den on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

8,9,938 Perşenbe günü saat 
14 te Aydm P. T. T. Müdür
lüğü binasınada ihalesinin ya
pılacağı ilin olunur. 

(759) 25 28 :ı 6 

[767) 25, 27, 30 2 

Karap111ar ltkolıul 
inşaat lıomisyonu 
Başkanlığından 

Karpınarda yabılacak İlk 
okul kurağı tr:nel inşaatının 

hafriyatı ve projesi mucibince 
temel betonu harda ve kireç 

harçlı kağir inşaatının su 
basamağı tesviyesine kadar 

beton malzemesi komisyondan 
yaloız işçilik ücreti 591 lira 
32 kuruş olarak açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye 

10,9,938 tarihinde son verile
ceğinden istekliler müddeti 

muayyenesi :zarfında her gün 
Karapınarda müteşekkil ko
misyona müracaat edebilirler. 

(758) 25 28 2 6 

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Kurtuluş ma-

hallesinde 275 ada 5 parsel 
numaralı ve 589150 metre 

murabbaı arasının mülkiyeti 
açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Bedeli muhammeni met
re murabbaı 70 kuruştur. 

3 - ihale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartname
yi görmek ilzere yazı işleri 

miidürlüğüne, artırmaya gir· 
mek üzere 2044 kuruş muvak

kat teminatlarile birlikte 8191 
938 perıenbe günü saat ıaat 
11 de belediye daimi enc&nıe
nine müraatlan ilin olunur. 

23 28 2 7 754 

ı- Abone ıeraiti -ı 
j Yıllıtı her yer için 6 lira. E 

1 Altı aylıtı 3 liradır. 1 
1 idare ye~ı Ayd1nda C. H. ! 
f P. Buımevı. : 
i gazeteye ait yu:ılu içla İ 
l yazı itleri müdürlütüne, ilin· i 
i lar için idare müdürlüj'Gae f 
: müracaat edilmelidir. 'f 
ı ........................................... ~ı 
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DOKTOR 

MÜNİF l ERMAN 
MIEM&..ICKIET HA&TANIESI 

Dotam, Kadın hutabklan miitebauıı 
ve OperatlSrü ,,, 

Hutalannı her fiİD Park kartıaıada Bay Huaa Klml-
lin e~nde kabul eder. S92 

Muayene aaatleri : Mbah 7 - 8 
lııı Ôj'ledea IODra 3 den itibaren 

0°0A1Wttbe0••·e~aa••a• 

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaflanndan biltimum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 

Sa11n memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 
bauaten taniye ederiz. 

Muzaffer Eraydın 
105 Demiyolu caddesinde. Aydın 

Elengüllü ıhcalanna koşunuz .. 
• • Mevkünin letafeti, tesisahnın iyiliği, servislerin 1 

iatizamı ile ,ahret balan Elengüllü ıhcau romatizma, (t 
aiyatik, ber tiri& mide, b6brek, ciğ~r, mesane ve t. 
bdm haatabldanna tesiri miicerrep ve kati oldup 1 
pbi cild butalaldanaa karp çok faydalı çamuru 1 
Ye basar butahldanaa İ)'İ relen içmesi Aydın ve : 
kOlllfll illerinden binlerce yurtdatın tecrilbelerile t 
sabit olan Eleasllll ahcalanna kOfQDaZ. 

Hutabfımz yokaa bile iıtil!ahat Ye iyi aa içmek, 
temiz h•va aluk için Elengllllil ahcuana gidinir. 

Gidip pime ucuz teneulb Ye kamyon servisleri 
GermeJICik iatuyo•anclıa ~mrinize •madeclir. Yeaı.ü 
Ye her tirli ibtiyacmaz ıayet ucuz teoaüa olunur. 

~;·:·:·:·:·:·:...,·:·x·:·=·=~ 694 rı::·z: .. ' c :; ' Pi 

DOKTOR - OPERAXÔR 

Medeni Boyer 
M~mleket Hastanesi Oper11-t1Jra 

Haatalanm Her gün park caclcleainde Deairci 
Bay Osmanın yeni yapbr~ evin iist kaW.cla 
kabul eder. 

Muayene aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Alqamlan 3 - 8 

-< Acele Sahlk Ev )-
Aydının Cumhuriyet mabaU.aiade -.ki Ziraat 

Bankuı vemedan 8. lleb.mecl Teriik GIDeacia 
Maballei meıkilrede iki katlı albacla iki oc1a bir 
Alon ve bir mutfak ve bir çamqırbane ve aa de
posu ile 400 metre bahçesi ve lıtilacle iç oda Ye 

1 ıalonu havi bir bab baae acele aatıhkbr. Talip olaıa
lann Aydında Doktor 8. Halil Gizaydma miraca· 
atlan ilin olunur. (684) 

~•etaıaaAA••••ıa•••• .. •111••~• ....... • 
:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 
: ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ı : : 
j Birinci~~.:::~~.:::."=·•.., i: 
i Muayyenebanui.6.ydın~a Gui Bal•an•cla Bafaborlu dlldd•aa .. 

ı O..rillCle laer ,an aabalaclaa alqama kaW Hutalariaı lraltal _. 
............ ~···················· .................. ı 

AYDIN 
ilin; herköşesine dağılan ve en 
çok okuntıll bir tane ıintlelilc 
gazetesidir. 

Matbaamızda Belediye se~im defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartlan, Seçim beyan.~ ... ~-· 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci bainur 

geçmez kiğıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ne ~ırlallıpı 
Figa#lar mız Kekabet kabul etmez derec e ııc-- .... --

Sip,~rişleriıiiz.de acele edi 


