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Pazarlıksız sat~ş kanunu 
İstanbul, Anka;a ve İzmirde tatbik edilecek --------Ankara 2 [ A. A.J - Dün- ması ve bu ilan edilen fiat-

den itibaren meriyete geçen lardan aşağı veya yukarı 
pazarlıksız satış lrtmununuo satışı mani mecburiyetleri 
ve etiket usulünün hangi şe- ve bazı maddelerde halkı saf 
birlerde tatbik edileceğine da- ve iyi maldan karışık veya 
ir İktisad Vekaletince ilk ka- adi olanlarını ayıra bilmesi 
rarname hazırlanarak heyeti için etiketler konulması hü-
vekilenin tetkik ve tasTibine kümlerioi ihtiva etmektedir. 
arzedilmiştir. Bu hükümler ne suretle 

Bu projeye nazaran kanu- tatbik edileceki hazırlanmış 
nun şimdilik Anlrnra, İstanbul 1 olan kararnamede tesbit edil -
ve İzmir şehirleri belediye miştir. 
hudutları içinde tatbiki derpiş 
adilmekte ve bu şehirlerde 
pazarlıksız satış usulünün baş
lıca gıda maddeleri ve mahru
katla giyecek gibi en zaruri 
ihtiyaç maddelerine teşmili 

ltalgaı1 hiiklimet 
memurları evliolacak 

Roma 2 [ Radyo J - Dün 
musolinınin başkanlığıııda top 
la nan vekıller heyeti 1919 

düşünülmektedir. 
Bu kanunda pek kökl ş ııiş 

bir itiyadın kaldırılması mev
zubahs olduğundan tatbika
tında tedriç esasları derpiş 

edilmiştir. 

Onun içindir ki ilk tatbi
kat neticeleri elde edildikten 
ve gerek halk, gerek tüccar 
ve esnaf bu tarza alıştıktan 
sonra kanunun tatbik sahası 
tedricen genişletilecektir . 

, senesinden sonra İtalya, Libya 
ve Ege adalarında tavattun 
etmiş olan yahudilerin altı ay 
zarfında İtalyayı terketmele
ri hakkındaki kararından son
ra hükumet memurlarının evli 
ve: çalışan kadınların sayısı 

yüzde elliyi geçmemesi hak
kında da kararlar verClİŞtir. 

Bu kanun; eşyaya hükumet 
tarafından fiat ve r arlı kon · 
masım değil, prakende satışlarda 
pazarlık usulü kaldırılarak mak- 1 

~u fiat esas koymak olduğundan 1 

Kararnameler ile tayin edile- 1 

cek eşyaya fiat etiketi konul - 1 

Japonlarm maksad; 1 

Ne imiş . 
Şanghay 2 [Radya] - Ja

pon kıtatı yüzlerce kilometre 
genişliğinde bir cephe üzerin
ilerlem~ktedir . 

askeri harekat üç ayalette 
apılmaktadır. Taarruz cephe
sinin geniş olması v ...: muha
rebelerin muhtelif cephelerde 

yapılmakta olmasına bakılırsa 

Japonların, Çin kuvvetlerini 
parçalayıp beklemedikleri bir 

ye.-de nihai darbeyi vurmak 
maksadını istihdaf etmekte 
oldukları anla~ılmaktadır. 

1 .. ·====~ı j Halkeui köfe•i: 

Bugün: 1 

Saat 16 da Gösterit, 1 

f 17 de de Müze ve Sergi 
. t komiteleri toplanacaktır. 
~~=:::::::;,:::;,:::==:::::::::::::::::::::::::::::::;,:::=4G 

Roma 2 [Radyo) - ıtalya 
gazeteleri vekiller heyetinin 
aldığı bu kararların ırk mese
lesinin hallinde yeni bir mer
hale olduğunu yazmaktadırlar. 

-- - -
l'tpa11ya lıarbine 
ait bir istatistik 

Bergos 2 [Radyo] - Fran
kist hükümetinin neşrettiği 
bir istatistiğe nazaran harbin 
başlangıcından bugüne kadar 
Frankistler cumhuriyetçilerden 
210,230 esir almışlardır. 

Bu hesab ancak silahlı ola
rak aiman esirleri ihtiva et
mekte olup kaçaklar ve ilti
ca edenler bu yekuna dahil 
değildir. 

37 bin 625 esir temerküz 
kamplarında bulunmaktadır. 
Yirmi yaşını bitirmmeiş olan 
14,120 esir tebiye işi gören 
kamplara gönderilmişlerdir. 

Terfi eden 
Öğretmenlerimiz 

Ortaokul öğretmenlerinden 

B. Avni Deniz kırk liradan 
kırk beşe, Fahri Güler yüz de 
otuz beş liradan kırk liraya 
terfi etmişlerdir. 

Değerli öğretmenlerimizi 

tebrik eduiz. 

Donanmamız 
. İzmire geldi 
lzmir 2 ( Hususi ) - Y avu

zumuzla, Hamidiye, Mecidiye 
kruvazörlerinden, Zafer, Ada
tepe, Tınaztepe torpidoları ve 
üç tahtelbahir bir taahtelba
hir ana gemisinden mürekkep 
olmak üzere donanmamız bu
gün saat 11 de limanımıza 
geldi. 
Donanmayı deniz ve kara 

tayyareleri uzaklardan karşı

lamışlardır. Gemilerimiz, Ata
tarkün heykeli önünden do
laşmak suretile büyük şefe 
resmi tazimi ifa etmişler ve 
Karataş açıklarında demirle
mişlerdir. 

Ege liklerinin 
Dördüncü haftası 

Ege çevresi liklerinin bu 
pazar günü yapılacak maçlar
la dördüncü haftası da bitmiş 
olacak. 

Yarınki pazar günü Aydın 
sahasında Aydınsporla Denizli 
spor takımları; Manisada da 

İzmir doğan spor takım ile 

Manisanın Yıldırım sporu kar
şılaşacaklardır. 

Kastamonu muhtelitınin ani 
gelişi, Çevre tikleri üzerinde 
küçük bir değşiklik yapılma-

sına sebep oldu. '28 Ağustosta 
yani geçen hafta karılaşması 

ml?karrer olan Denizli ve Ma
nisa takımları; Kastamonu 
muhtelitinin ayni günde Ma
nisayı ziyareti yüzünden 11 
eylüle bırakıldı. Manisa takı
mı 10 eylülde Mnğla 

C. Bavramı 
1 Kutlulama .. komisyonu 

toplandı 
15 nci Cumhnriyet Bayramı 

Vilayet kutlama kom;syoou 
dün parti kuragında İlbay 
ve parti başkammız sayın Öz· 
demir Gündayın başkanlığında 
boplanmıştır. Toplantıya ko
mutanımızla Belediye reisi 
B. Nafiz, İlyön kurul üyesin
den B. Raif Aydoğdu, Halk 
evi yönetim kurulu üyesinden 
doktor Fuad Bayraktar ve 
Kültür direktörü Salih Oagan 
er iş'irak etmişlerdir. 

Komisyon dünkü toplanb
smda 15 nci Cumhuriyet Bay
ramının geçen yıllardan daha 
parlak bir şekilde kutlulanmast 
için esaslı tedbir ve kararlar 
almıştır. --Bir kuz11 yüzünden 
bir adam öldü 

Çine de Tekeler köyünde 
hiç yüzünden bir cinayat ol
muştur. Çoban Mehmed dün 
sabahleyin sürüsünün başına 

gitmiş, çoban Osmaoın bir 
kuzusunun kendi merasına 
girdiğini görmüş bundan kıza
rak Osmanla kavga etmiş, 
kavga sonunda tabancasını 

çekerek Osmanı cansız yere 
sermiştir. 

Katil yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

yonu ile 11 de de Denizlispor
la İzmirde birer maç yapacak 
tır. Binaenaleyh Bu Maçın 

böylece son haftaya talik edil
mesi bu tiklerin neticesi hak-

-D~vam• 3ncü snvfad" 

Güreş ta ımımız gitti 
~--------------Grekorumen Türkiye birincilikleri 
Bugün başlıyor 

Grekorumen güreşi Türkiye 
birincilik müsabakalarına bu 
gün muhtelif gurup merkez
lerinde başlanacaktır. 

Bu gurup müsabakalara bu 
gün ve yarın devam edecek 

ve buradan birincilik kaza
nanlardan teşekkül edecek 
gurup takımları 10 ve 11 Ey
lülde final müsRhakalannı 
yapmak üzere lstanbulda top
lanacaklardır. 

für gurup merkezi olan İz
mirdeki müsabakalara iştirak 
etmek üz.;re hazırlan:ın böl
gemiz güreş takımıda dün 
geceki ekispresle İzmire ha
reket etmiştir . 

Bölge takımı 56 kiloda 
Feyzullah, 61 kiloda Hayri. 
66 kiloda Zülfikar, 72 kiloda 
Re,ad, 79 kiloda Baki ve 87 
kiloda Kaniden mürekkeptir. 

Gençlerimize iyi batanlar 
dileriz. 



. YOZ 2 AYD~ SAYI 334 
- - - - . -'----"-

iNÔNÜ HAVACILIK ŞEHRiNDEN RÖPORTAJLAR 

Bu sene kampta rastlanan Türk 
yeniliği : Otorömork ! 

Bu, randımanı bir misli fazlalaştıran 
nefis bir buluştur 

Uykunuz ne kadar ağır ve 
ne kadar yorgun olursanız 

olunuz kampın yatakhaneleri 
önüne konulmuş olan müdbiş 
çanın sesi, sizi muhakkak u
yandırır. 

Buradaki gençler saat do
kuzda yattıkları ve sabahın 

çok erken saatmdan beri de
vam eden faaliyet dolayısiyle 

yoruldukları için hemen uyu
yorlar ve dört buçuağa kadar 
devam eden sekiz buçuk sa
atlik rahat uyku, onlara kafi 
geliyor. 

İnönünde devamlı çalışma 
sabah dört buçuktan akşam 
19,20 ye kadardır. Kampın 
proğramı, geçen seneye göre 
esaslı deği,iklikler geçirmiş : 
Kalitenin yükseldiğini bu proğ
ram ile geçen seneki arasın
daki bir mukayese kolaylıkla 

gösteriyor. 
Kampta sabah lcabvaltısı 

beştedir. Yirmi dakika sonra 
yoklama ve bayrak merasimi 
var İnönünün her zaman milli 
kurtuluşumuzu hatırlatan ta~ 

rihi sırtlar1nıo eteklerinde 
gün doğarken istiklal marşını 
dinlemek daima heyecan ve
riyor. 

5,30 dan onbire kadar beş 
buçuk saat, sabah talimleri ya
pılmaktadır. Yer yüzünün ça
lışması ile gök yüzünün çalış
masını birbirine karıştırmamak 
liıım.. Çünkü ikisi · arasında, 
mesafe uzunluğu kadar, bir
birine benzemiyen hususiyetler 
vardır. Havada işliyen ne yal
nız vücud, ne yalnız kafadır: 
Muvaffak olmak için ikisini de 
birbirinin çalışması bozmıya

cak kadar düzgün olarak ça
lıştırmak lazım .. 

Saat 11 den 11,20 ye ka
dar temizlik; 12 den 14 de 
kadar yemek ve istirahat; 
14 den 15 e kadar nazari 
ders; 15,10 dan 18,30 a kadar 
akşam tatili, 18,50 de planör 
temizleme ve bağlamasına son 
verme işleri var. Bana bunla
rı anlatan kamp direktörüne 
bir kelime yanlış olduğunu 

zannederek sordum: 
" - Yağlama mı, bağlama 

mı? Yağlama olacak değil mi'? 
" - Hayır, yanlış değil •. 

Bağlama. . Planöt, ipi bağlan
maz ve müsait rüzgar bulursa 
hemen havalanır. ,, 
Akşam yoklaması ve çalış

maya nihayet verilmesi 19,20 
dedir. 19,~0 da bayrak indir· 
ai~ töreni , ve sonra yemek. 

f 

Yazan : Cemal Kutay 
Yat zHi, saat 21 de çalıyor. 

Üniversite hukuk fakültesi 
talebelerinden bir gence saat 
dokuzda rahat uyuyup uyuma
dığım sordum. 

" - Burada. dedi. Bütün 
şehir itiyatlarımız değişti. 
Mesela ben, lstanbulda saat 
8,5 de akşam yemeği yer ve 
11 de yatardım. Şimdi saat 
on bir. benim uykumun en 
derin saatidir. ,, 

Kampta pazartesi istirahat 
günüdür. Tatil günü olarak 
neden pazartesiyi seçtiklerini 
kamplı arkadaş şöyle anlattı: 

" - Talebeler bazı ihtiyaç
larını ya kasabaya, ya Eski
şe hire giderek temin ediyor
lar. Pazar günü arzularını 
yerine getirmeğe imkan yok, 
çünkü her taraf kapalıdır. 

Onun için Pazartesiyi seçtik.,, 
Kampta haftada üç gün 

öğleden sonra askerlik talim
leri ıörüyorlar. 

Kampta bugünkü fevkala
delik, Türk Hava Kurumu 
başkanı B. Fuat Bulca ile, 
Türkkuşu baş öğretmeni Ba
yan Sabiha Gökçen ve Türk 
kuşu genel direktörü 8. Os
man Nuri Baykalın teftişe 
geleceği haberi idi. Bundan 
talebelerin haberi bile yoktu. 
Her sorduğuma, uzun uzun 
cevap vermekten kaçıomıyan 

nazik kamp direktörü, buna 
hiç lüzum görmediklerini, çün

kü kamptaki hayatın haber
siz her teftişte gösterilecek 
kadar muntazam olduğunu 

anlattı. Böyle müesseseleri 
idare edenlerde, bu itimat 

hissi, muvaffakiyetin en ku
vetli imilidir. 

Devamı var 

Kendi kendini 
yaraladı 

Çinenin Mutaflar köyünde 

feci bir kaza oldu. Dikkatsiz
lik yüzünden bir delikanlı 

ağır surette yaralandı. Bu 
köyden Osman oğlu Hidayet 

su doldurmak üzere pıoara 
giderken dolu çiftesini çalılar 

arasına saklamış, dönüşünde 
namlısından tutarak tüfengi 

çalılar arasından çekmiş, bu 
sırada çalılara dokunan tetik 
çekilerek çifte ateş almış 
Osmanm çene ve burnundan 
ağır surette yaralanmasına 

sebep olmuştur. 
· Osman tedavi için memle

ket hastanesine getirilmişttir. 

-· ------"-==== -:_==...:~--=-----

Güzel göğüs 
Bir rivavete göre de Hav

va anamızm eşile birlikte 
cennetten kovulmasına sebep, 
Ademe kırmızı kabuklu elma 
yedirmesi değil, elma gibi 
yuvarlak fakat cildi bembe
yaz olan göğsünü göstermek 
olmuştur ve bundan dolayı 
bütün kadınlar çocuklarını 
sütle beslemiye, neticesinde 
de vücutlarmın en güzel yeri 
olan bu göğüslerinin bozuldu
ğunu görerek üzülmiye mah
kum olmuşlardır. 

Cennette geçen hadiseleri 
tahkik etmek pek güç oldu
ğundan Ha vvanın eşine ver
diği şeyin ne olduğunu bugün 
kestirmek mümkün değilse de 
kadınların sonradan ve daima 
göğüs güzelliğile iftihar etmiş 
olmaları o rivayete kuvet 
verecek bir şeydir : Meseli 
bizim şimdiki Çanakkaleye 
yakın yakıo trovalı güzel He
lena Diyana mabedine en gü
zel şekilde bir altın kupa 
hediye etmek istediği vakit 
kendi göğsünün kahbmı dök
türmüş ve altın kupayı o ka
lıba göre yaptırmıştı. 

1 

-biri yandan çekilmiş iki res-
mini de bir çok kitaplarda 
görmüşsünüzdür. O resimlere 
dikkat ediniz. Göğsün kaba
rık noktaları aynı hizadadır. 
Göğüs güzelliğinde birinci 
güçlük buradadır. Sonra iki 

göğsün arasındaki bir çizgi, 
iki göğsü ile boyunda iki 
köprücük kemiğinin birleştik
leri yerde bulunan boşluk 

arasında iki çizgi çekerek bir 
müselles çizerseniz bu müsel-

• lesin üç çizgisi birbirine ta-
mamile müsavi olur. Güzel 
göğüs kanununda bir mühim 
~adde de budur... İki göğüs 
arasında çizdiğiniz çizgiyi ye
rinde bırakarak, şimdi göğsün 
iki tarafından göbeğe doğru 
iki çizgi çızıoız, bu ikinci 
mi\sellesin de yan taraflarda
ki iki çizgisi birbirine tam 

ı müsavi ve yukarda ki müselle
. sin çizgilerinin her birinden 

dörtte bir uzundur. 

ikinci mühim nokta: Göğ
sün iki noktası kollarm 

Vakıa kadınların saçlarını ' 
kestirerek onları erkeklere 

yukarı kısmının tam yarı

sına ve yahut, kol biraz u

zunca olursa, bu yukarı kısmın 

en yukardaki üçte bir parça-benzetmiye çalışan modanın 

çıktığındanberi kadının bir 
memeli hayvan olduğu unu
tulmuş gibi görünür, dümdüz 
göğüslerde - şekil güzelliği 
değil - yıtlnız cilt güzelligi 
aranılır. Fakat bundan dolayı 
göğüs güzelliğinin artık ehem
miyeti kalmamış sanılmama
lıdır. Bilirsiniz ki moda ger-

çekten güzellerin güzelliğini 
yükseltmel< için değil, ger
çekten güzel olamıyanları gü· 
zel göstermek için icat edil
miştir. Daha 3nceki modalar 
kadın roplarına pamuk ve 
kıtık doldurarak göğüs güzel-

liğini temine çalıştıkları halde 
muvaffak olmadıkları ıçıo 

şimdiki moda göğüs güzelliği
ni büsbütün unutmuş gibi gö
rünür. 

Modanın göğüs güzelliğini 

teminden aciz kalmasına se
bep bu türlü güzelliğin kanu
nu pek sıkı olması ve kanuna 
uygun güzel göğsün pek na
dir bulunabilmesidir. Sakız 

adasında çıkan Venüs heyke
linin cihanı hayrette bırakma
sı sebeplerinden biri de o 
heykeli yaratan artistin güzel 
göğüs kanununa noktası nok
tasına riayet etmiş olması, 

yahut heykele model olan 
güzel kadm vücudunda göğ
sünde güzellik kanununa nok
tası noktasına uygun bulun-
masıdır. 11 

O heykelin biri karşıdan, 

sının ortadaki üçte bir par

çasiyle birleştiği yere gelme

lidir.. Bir elin parmak uçları 

öteki taraftaki omuza doku

narak bir zaviye teşkil edilin
ce el tarafındaki kısım bu za
viyenin içinde kalmalıdır. 

Üçüncü en mühim nokta : 

Göğsün büyüklüğü : Tam gü

zel göğüs büsbütün yuvarlak 

olmaz, ~ukardan aşağı 8, 10, 
bir taraftan bir tarafa 10, 12 
santimetre olur. Hepsinden 

mühim kabarıklığı : Göğüs 

tahtasından göğsün ucuna ka
dar . 5, 6 santimetre .. 

Artistlerin beğendikleri, he
kimlerin de sağlığa uygun bul 

dukları güzel göğüs bu ölçü

lere uygun olmıyan gögüıleri 

ameliyat yaparak güzelleştirir· 

ler. Artist veya hekim olmı

yanlara sorarsanız güzel gö
güsün tarifi pek çok değişir. 

Kimi4Ji büyük ve dolgun göğ

sü ve kimisi kllçilk ve basık 
göğüsü gllzel bulur. 

Sağlık bakımından en ziya
de dikkat edilecek 11ey gögft-

sün iki tarafının ayoı hizaaa 
olmama .. dır. O vakıt göğsün 

içindeki akciğerlerin nasıl iş
lediklerini hekime dinlettirmek 
bir de röntgen ışıklariyle · filmi .. 
ni çektirmek fena olmaz~ · 

. 
;' ... 
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Antrenman f aideleri 
Sporun gayeleri vücudun 

bütün kabiliyetlerini inkişaf 
ettirmektir. Yapılacak her 
hangi spor antrenmanları dai· 
rna muayyen zamanlarda kal
bin yorulmasını gözününe ala
rak yemek hazmından sonra 
Yapılmalıdır. Bilhassa sabah
ları oda jimnastikleri bütün 
Yurtdaşlara tavsiye t::dilir. 

Muayyen saatlerde intizam
la ifrata vardırmamak suretile 
Yapılacak antrenmanlarla kalp l 
adelelerini kuvvetlendirmek 
Ve faaliyetini artırmakla spor
da azami randmant elde etmiş 
olacağız. Ömrümüzün sonuna 
kadar kuvvetli ve eyi çalışan 
bir kalbe ihtiyacımız olduğuna 
göre kalplerimizi kuvvetlendir
ınek için genç kızlarımıza ip ! 
atlamayı ve genç çocuklarımı- 1 

Za tedricen artırılaeak kısa 1 

ınesafeli koşularla elde tavsiye 1 

ederiz. 1 

Doğum 
İJimiz kültür direktörü bay 

Salih Onganerin dün gece 
bir erkek çocuğu dünyaya gel
miştir. Küçüğe uzun ömürler 
ve ailesile birlikte saadetler 
dileriz. -···-B. Benes Ronsimanla 
görüştü 

Prag 2 ( Radyo ) - Lord 
Runsiman reisisi cumhur Be
nes tarafından kabul edilmiştir. 

B. Benes bugün Alman sü
c.let partisi reisile görüşecektir. 

ilin 
Aydın inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 
Aydından Çineye ve Çine

den Aydan:-- naklediL cek İn
hisarlar emtiasının nakliyatı 
20 gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

Taliplerin 15 eylül perşenbe 
günü s~at onda Aydın İnhi
sarlar idaresine müra"aatları 

ve % 7,5 muvakkat teminat 
ücreti olan otuz lirayı ihale 
saatinden evvel vezneye ya~ 
tırmaları ilan olunur. 

[776) 30 2 4 6 -
ilin 

Her Sporun kendi şubesin- 1 

deki sistemli antreomanlarile 1 

kuvet li bir kalbe sahip ol- ı 
lllakla vücudumuzun bütün ! 
hücrelerine kao devranının eyi 
bir şekilde gitmesile bol gıda ~ 
ihtiyacını temin etmiş ve ada- ı· 
le hareketlerinin neticesile 
husule gelen Toksinlerini ala
rak hücrelerimize taze hayat 
"ermekle uzuvlarımızın takvi-
Ye olunmasını temin etmekte· 
dir. 

C.H.P.Aydın İlyönhu
rul Başkanlığından 

Spor muntazam antrenman
larla yapılmak sağlığımızı, 
neşemizi koruyan en kıymetli 
\1asıta olduğuna şüphe kalma
l!ııştar. 

Amerik üniversitelerinde ya
Pılan muntazam antrenmanlar 
sonuncunda tutulan istatistik
lere göre zayıf kimselerin 
kemikleri neşvünüma bulmuş 
adaleleri kuvvetlendirmiş, şiş· 
ınan olanlar ise normal vucuda 
sahip oldukları görülmüştür. 

Sayın İlbay ve bölge başka
nımız Bay Özdemir Gündaym 
Yüksek alaka ve yardımlarile 
Yapılmakta olan stadyom ve 
temin edilecek bol malzeme 
ile Aydın gençlerine sağlık, 
Neşe ve büyük sevinç kata
caktır. 

Spor eğitmeni 
Mustafa İber 

1) Aydma bağlı Karapınar 
nahiyesinde yukarı mahallede 
parti mali 889,28 metre mu
rabba natemam binayı ve 
incir fidanlığını müştemil ar
sanın mülkiyeti açık hr~ 

maya konulmuştur. 
2) İhale 8 Eylül 938 Per

şembe günü saat 18 de Ay
dmda parti kurağ.nda llyön
kurul huzurile yapılacaktır. 

3) Taliplerin muhammen 
kıymeti olan 600 liranın % 10 
nunu depozito olarak yatır
malar1 veyahut banka teminat 
mektubu getirme! eri lazımdır. 

4) İhaleyi müteakip feağ 
muamelesi yapılacak ve bedeli 
peşinen ve defaten alınacak-
tır. 

5) İlan, dellaliye ve tapu 
masrafı müşteriye aittir. 

[767) 26 30 3 7 

Ege ilklerinin dördüncü haf tası 
Baştarafı 1 inci sahifede 

kında şimdiden her hangi 

bir tahmin yapmak imkanını 
bırakmadı. 

Geçen hafta yalnız Doğan 

spor Muğlaya geçerek Yayla

sporla bir maç yaptı ~ıe 4 · 1 
galip geldi. 

Şimdiki halde ege 
Şudur: 

liklerinde takımların puvan vaziyeti 

l'akımin ismi Yaptığı maç 

J)oğanspor 
J\ydınspor 
Yaylaspor 
benizli spor 
Yıldırımspor 

2 
2 
3 
2 
1 

Galip 

2 
2 
1 

beraber mağlup 

1 
2 
1 

attığı gol 

10 
8 
7 
1 
2 

yediği gol puvan 

1 6 
3 6 
9 5 

11 2 
4 1 

! 

Aydın Belediyesinden: 
Cinsi Mevkii Miktarı sahası 4 Yıllık bedeli Muvakkat 

metre muhammeni teminatı 

L. L. K. 

Sebze bahçesi Cüzelhisa Ma. 18400 175 13 13 

" 
,. Kurtuluş ,. 41300 350 26 25 

" " " 
,, 29440 350 26 25 

" Orta ,, 34960 200 15 
1 - Belediye emvalinden yukarıda mevki ve sairesi yazılı 

sebze bahçelerinin dörder senelik icraları açık arthrmaya 
konmuştur. 

2 - isteklilerin şartnameleri görmek üzere Yazı işleri 
müdürlüğüne, arttırmaya iştirak etmek üzere hizalarında ya
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 5191938 Pazartesi saat 
11 de Belediye Daimi Encümenine muracaatlan ilan olnnnr. 

[742] 19 24 28 3 . 

1.lin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

659 lira 66 kuruş keşif be
delli Aydın - Çine yolunun 
41 inci kilometresinden Kar
puzlu köy yoluna ayrılan bir 
kilometre ilerde Çine çayı 
üzerinde Çaltı köprüsü tami
ratının kereste ve k-ıtranı 
nafıadan verilmek üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5191938 Pazartesi 
gunu saat 11 de vilayet da
imi encümeni salonunda yapı

lacaktır. 

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

Muvakkat teminat 49 lira 
48 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikal'1rile yu-

karda yazılı g i n ve saatte 
vilayet daimi encümeni salo

nunda hazır bulunmalara la
zımdır. 23 25 28 3 752 

ilin 
Aydın Nafia eksilt
me komisyonuudan 

500 lir 23 kuruş keşif be

delli Aydın Sanat okulu de

mir atölyesi inşaat malzemesi 

alımı açık eksiltıneye kon· 
muştur. 

Eksiltme 12,9,938 Pazartesi 

günü saat 11 de Aydın Nafia 

müdürlüğü odasında yapıla
caktır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler Aydm Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
52 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi· 
oatları ve tkaret odası vesi· 
kalarile yukarda yazılı gün 
ve saatta vilayet Nafia mü-

dürlüğünde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 
(751) 23 28 3 10 

ilin 
Aydın Nafia ekA'iltme 
homisyonuudan 

277 lira 15 kuruş bedelli 
Aydın sanat okulu demir .atöl

yesi Elektrik malzemesi alımı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12191938 pazartesi 
günü nat on birde Aydın Na
fıa müdürlüğü odasında yapı

lacaktır. 

Bu işe aid resim keşif ve 
şartnameler Aydın Nafıa mü · 
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatları 28 
lira 29 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kalarile yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vilayet Nafıa müdür
lünde hazır bulunmaları ilan 
olur. [750] 23 26 3 10 

Aydın belediyesinden 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Cnmhuriyet 

mahallesinde 321 ada 11 par
sel numaralı ve 204 metre 

murabbaı arsanın mülkiyeti 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli mubammenin· 
metre murabbaı 60 kuruştur. 

3 - Bedeli ihalesi taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 1068 kuruş muvakkat 

teminatlarile birlikte 5191938 
pazartesi günü saat 11 de 

Belediye daimi encümenine 
ilan olunur. 

19 24 28 3 743 

:........ Abone şeraiti -··•m: . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 
i ~ltı aylığı 3 liradır. 
1 idare yeri: Aydında C. H. 
~ P. Basım evi. 
~ gazeteye ait yaııJar için 
i yaı:ı işleri müdürlüğüne, ilin
i lar için idare müdürlüğüne 
! müracaat edilmelidir. 
• ............. -•• .. •••••••• ... ••••-•• ............. c 

imtiyaz sahibi ve Umumi Nefdyat 
Müdürü : Etem Mendre. 

BasıldıO-ı ver : " 
C. H, P. Ba11mevi 
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MÜNİF İ. ERMAN 
IVIEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

p:ır•ırıımııııııııuııuııııııımırıır ır.ıımııııııııııııır~ı,ıı'ı Jll'1l''1J1'J'ı• ~·ı 

~ . DOKTOR-OPERATÖR 
~~ 

S Medeni Boyer 
~ 
e.- Memleket H:ıslanesi Operatörü 

i> Hastalarını her gun Parı< karşısında Bay Hasan Kami-
~ lin evinde kabul eder. 592 

~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
~ Bay Osmanın yem yaptırd1C:·1 evin üst katında 

~ Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
~ Öğleden sonra 3 den itibaren 

ıllnn a'ıliıı !iı'1ıı~ı: .f~ıı!Wnııilııılıııınlıı.~~ıliıı ~:ıaôııtn:ını .ıtıı ıt!iltı~ 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

--·--
Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 1 
hassaten tavsiye ederiz. 

Muzaffer Eraydın 
Demiyolu caddesinde. Aydın ı 705 

r.::!!1!·'..;11 ~11'.;'";'1 .. ll .. •1~11';111~11';11 ';'IP.,IP.,111!;'.'IP.,ll '!;'.'IP!;'.llıl!;'.Qll!;'.111~111';'11';1111;1111!;'.ll •;i) 
ırr 11ıı1ıfaı,ttıllJııuıflııut1li1,,,,ı1ı1ruıdl11.,1ıllıh•t•UlıuııJJtı.a1ıllıı ... ı11Jı,.ı1lbıııılUb11dlh.iulıJl111;;tllıL11Jll1ıuuııJ111ılllıı.t11nhmılLh11dJl.tı .. 1 llıkııtl "i)j 

Elengüllü ılıcalarına koşunuz [!j 
r•~ 

Mevkiinin letafeti, tesisatının iıriliği, servisl~rio l+j 
intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, ltl 
siyatik, her türlu mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+j 
kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu ~t] r.1 gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru f.~ 
ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve f•1 
komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile r.~ 
sabit olan Elengüllü ıhcalarına koşunuz. ft! 

Hastalığınız yok~a bile istirahat ve iyi su içmek, f•1 
temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidini1. t•~ 

Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri 
Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek 
ve her tilrlii ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. 

i•1 
f•] 
::•1 
!?':.~ 
f,_ .= 

~ kabul eder. 
6 

~ 
~ Muayene saatları : 
~ Sabahları 8 kadar 
& Akşamları 3 - 8 626 

li.ıb.ııuntı!~ııımıl'ltı:ımııı lllllıı ı, trıı ııııııı:lı 1tiıılı·lı:ı"ııaıı,:ı1Wıı.llU!ıııfll!lli ıtııilllıııtl~ııLVJ.~ııtııııtııı 

1'1,JlllD!lll,fllJl!lll lll ll!lfıl ill!ilf llJ!lilllfıllll!lllli'll'l 'lllJljıl: lfı1GiUi!'lfıllılf111'1ır.ıır1111111ııfillrunl 

: -(Acele Satılk Ev)-
~ ~ io Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat i 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin ~ 
~ 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 ~ 
~ salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- ~ 
~ l Dk B H G ~ i§t arın Aydında o tor . alil özaydına müraca- ~ 

~ atları ilan olunur. [684] ~ 

• ıJnlMlll!ııılı ıl1llıııılll!ıı \lllııııııl!ıı1.\11 1m!ı~:ıJl1lı1 i!JllııııJı'ıı .!lll!Jı ~I iJı-rııılı lı1ımlıı tiı ırtıDıııfıı~ı 
....................................................... 
• • • DOKTOR • • • • • 
: FAHREDDİN SÜGÜR i • • • • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabasıwı : 
• • • • • • Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı • • • 
: Muayyenehanesi.Aydın1a Gazi Bulvarında Bafalıog!u Jvkkaoıaıo : 
• • : üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! ........................................... ~ .......... . 

AYDIN 
• 

! ilin,· her köşesine dağılan ve en 
i çok okunan bir tane gündelik 
' gazetesidir. 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 
• 1 ~ • ·, .ı ........ ,' • ;,ı. .. -· • • ...... ·~:~-~ ··."" '· .'~i· ,,~.:.:"'., -:....... ·, .. ,- 4 . 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 

geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 
Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


