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··HATAY BAYRAM ·y APIYOR 
........................................ ~ .......................................................... . 

Hatay Millet Meclisi Toplandı 
Devlet reisliğine B. ·Tayfur Sökmen ittifakla seçildi 

İStiklilin kutlu olsun kardeş Hatay 
Antakya 2 - Anadolu a

ıansını.n hususi muhabiri bil-•• • 
dıfiyor. 

. Hatay mill~t meclisi bu sa
bah sazt onda çoşkun ve 
se1!'İnçli teuhürat içinde en 

' l 
yaşh reis Mehmet Adalının 
nutkile açılmıştır . Kapının 

önUnda Türk ve Fransız as
k~si kıtaları Türk ve Fransız 
hi'ikiımet mümessillerini ve 
askeri kumandanlarını slamla
mışıır. 

Abdulgani Türkmen itiifak
la Ye alkışlar arasında meclis 
reisliğıne seçildikten sonra 
reig ' vekilleri ve divani riya
set. intibabab ve resmi tahlif 
yapılmış ve bunu müteakip 
bay Tayfur Sökmen ittifakla 
ve alkışlar arasmda devlet 
Teisliğine intihap edilmiştir. 

1 Bay Tayfur Sökmen yarm 
merasim mahsusi ile meclise 
gelecek, and içecek ve bir 
nbt~k soyleyecektir. 

t : ( • 

Antakya 2 [ A. A. J 
Anadolu ajansının hususi mu· 
habiri bildiriyor : 

Hatay Millet Meclisi riya
setjQe seçilmesi münasebetile 
B. ·Abdülgani Türkmen şu 
nQtku söylemiştir. 

Sayın Hatay mebusları, 
Milli coğrafiyamızda şimdi 

Hatay diye anılan bu havali 
Büyük Türk milletinin ve o
D~!J,,Şerefli tarihinin ayrılık 
bilmiyen ve dünya bir araya 

g!1\se ayrılmayacak olan kut
saJ,.bir · yurdudur. Bu diyar ve 
bµf güzel ülkenin asil ve cesur 
halkı 1 asırlar ve asırlarca milli 
ca~ianm tarihi ve siyasi mu
kadderabmn aslı ve esaslı bir 
rüknü olmuş ve öyle de kal-

Hallıeoi köteıi: - ' 
· Bugün: 

Saat 11 de 7 Eylul gar- · ~· · 

..,. denparti komitesi topla-
ı · nacaktır. 

' . 
/ 

mıştır. Cihan harbinin sonuna 1 

kadar istila felaketinden ma- · 
sun kalmış ana 'atanın bir 
parçası da bu yerlerdi. 

Vatan ve milletin selamet 
ve istikJilinin teminine taalJiik 
eden bu zaruret buranın esas 
karakteri Türk ve müstakil 
olmak şartlarile idaresinde 
bir değişiklik ve bir ayrılık 

icap ettirmişti. Bu kı~mi ay
rılık gönüllerdeki ideallerdeki 
birliği hiç bir an ayırmadı. 

Ve bağlılığı asla eksiltmedi. 
Bu memleket çocuklarının 
ümitle, emniyetle dolu kalbi 
19 sene hürriyet ve istiklal 
için çarptı. 

Arkadaşlar, bütün cihanın 
çok iyi bildiği bir hakikati 

tekrar şükran ve minnetle 
tekrar etmek isterim ki Türk 
milleti de bizim hürriyet ve 
istiklalimizi korumak ve kur-

tarmak için hiç bir fedakar
lıktan çekinmedi. Nihayet 
malum mukarrerata ve anlaş
malara dayanan bu mesut 
netice hasıl oldu. Bu mesut 
neticenin en müessir amili 
Ulu Şefin daha ilk günlerden 
beri izhar ve ifade buyurduk

ları irade ve kararlardır. Bu 
büyük milli şefimize derin ve 
engin şükran ve bağlılığmızı 
cihan buzunda bu kürsüden 
bir kerre daha arzederim. 

Arkadaşlar, on dokuz sene
nin çekilen hic.ın ve ıstırap
larını yad ederek bu güzel 
günümüzün sevincini kırmak 
istemem. Biz on dokuz sene
nin eziyetlerine göğüs gerer· 
ken kurtuluş ümit ve inanını 
asla kaybetmemiştik. Coğraf
ya ve tarih bizim mukadde
rabmızm Türkün daima yük
selen taliioe bağlamıştır. O
nun kavuştuğu ikbal ve saa
detin bizi de ihata etmesi 
tabii ve zaruridir. Bu zarureti 
görmemek veyahut bu netice
yi mene kalkışmak maneYİ 

ve tabii incizap ve tesanüt 
kuYvetlerinin milletler arası 

münasebetlerindeki hak, ada
let ve karşılıklı müzaheret 
mefhumunu, siyasi adaleti ta
hakkuk ettiriren kuvvet mu
vazenelerini bilhassa tarihin 
seyrine hakim olan l'ealiteleri 
unutmak demektir. Tarih gaf
let ve unutkanlığı asla affet
memiştir. 

Arkadaşlar, bizim varlığı
mız ve hayatımız böyle rea
litelere istinat eder. Ne mutlu 
bize ki, hürriyet ve istiklal 
idealimizin tecellisi insani dü
şüncelerin hak ve adalet mef
humlarının hakim oldu sulh 
ve ihlas yollarından gelmiıtir. 
Türkiye cümhuriyeti Türk -
Fransız münasebetlerini Hatay 
işinin iyi bir yönde yürüme
sine bağlamıştır. Fransa cu
muriyeti de Türk dostluğunu 

Hatayın hürriyeti ve istikla
line ve onun bilfiil tahakku
kuna dayanan mesut hadise 
ayni zamanda cihan sulhunu 
koruyacaktır. Bizim tam hür· 
riyet ve istiklalilimizin meb
dei adalet ve gayesi de hal-
kımızm saadetidir. Bu kadar 
insani ve yüksek ideallere 
dayanan siyasi varlıktan her 
millet ve hususiyle komşula
rımız yalnız fayda görecekler
dir. 

Bizim dahili işlerimiz de 
politikamızın dini ve dili ırkı 

ne olursa olsun bütün Hatay
lıların geniş bir hürriyet ve 
tam bir müsavat dairesinde 
saadet ve refahlarının inkişa
fını ve bu husustaki bütün 
fırsat ve imkanları temin ede-

·Devam• 3ncü sayfad:ı 

Mısır, Filistin 
hududuna asker 
gönderiyor 

Kahire 3 - Mısır hüküme
ti Filistin hududuna askeri 
kuvvetler göodermeğe karar 
vermiıtir. 

Halkevinde : 
Halkevi yönetim kurulu 

dün öğleden sonra proğram 
komitesile birlikte başkan A
vukat Neşet Akkorun başkan
hğında toplanmış ve yedi Ey
lôl kutlulama proğramını yap
mıştır. 

ltalgada gahudi 
aleyhtalığı 

Roma 3 - Dün Başvekil 
Musolinin riyasetinde topla
nan nazırlar heyeti bilyük 
faşist meclisinin aldığı kararı 
taıtik etmiştir. 
T astik edilen kararda : 

1 - Resmi ve hususi mek 
teplerde yahudi ırkından öğ
retmen bulunmıyacakhr. 

2 - Yahudi ırkından olan 
talebenin mekteplerden ala
kası kesilecektir. 

3 - 16 İlkteşrinden itiba
ren yahudi öğretmenler açığa 
çıkarılacaktır. 

4 - İlim, edebiyat, güzel 
sanatlar ve musiki cemiyetle
rinde kayıtlı bulunan yahudile
rin 16 ilk teşrinden itibaren 
bu müesseselerle alakala;ı 
kesilecektir. 

5 - Babası ve anası ya
hudi olanlar yahudi addedi
lecektir. 

Paris maha/ili Orta 
Avrupa vaziyetinden 
nikbin görünüyor 

Paris 3 [ Radyo ] - Siya 
si mahfiller Orta Avrupa 
vaziyetinde günden güne sü
kunet hareketleri görülmek-

tedir. Hariciye nazırı B. Bone 
ile alman sefiri aramdaki 
müzakere gayet samimi ol-

muş, Boney Lord Runsiman 
heyetinin giriştiği müzakere-

lerin memnuniyet bahş netice 
ler vereceğini söylemiştir. 

-···~ 
Hanlayn Lord Runsi
man ile tekrar müza

kereye girişecek 
Prağ 3 - Hanlayn başve

kil Hodza ile görüştükten 
sonra Lord Ransiman ile tek
rar müzakereye giriıeceği 

siiylenmektedir. 

' . ,.. l 1 • , - _ .. _. ~_... .. ,._ 



SAYI ı SS5 AYDIN 

INONO HAVACIUK ŞEHRiNDEN RÖPORTAJLAR 

Bu sene kampta rastlanan Türk 
yeniliği : Otorömork ! 

-------------------8 u, randımanı bir milli fazlalaşbran 
uefis bir buluştur 

Yasan : Cemal KataJ 
( Dlakl .. ,. ........ ) 

Batk•n : Ba1an Gıkçenia 
iclareaiDdeki tayyare ile uat 
7,40 ta geldi. Ayn bir tayya
rede Tlrkkap genel direktl
rl 8. Osman Nari Baykal 
ftl'Cb. 

1 

mGkemmel fArtlar içinde ger• 
çeklqmeai, inaanı tabii ki 
meaut eder. Siz bana bugln 
b&1le bir aaadet tatbrcluuz." 

B. Fuat Balca ; keadiaini 
hayran bırakan bir muvaffa-
Jdyetle getiren kabramaa Glk· 
çene bltla talebe &alade 
tefekktlrler etti Ye hepaini 
ODllll tlbi milli bir iftihar 
mevzuu olarak g&mekle meaut 
olacatuu aalatb. 

TeftitteD evftl, kamp pup 
teflerinden d.t Sovyet Rm
,U 8. Aaolia bqkana uker
ce bir MIAm verdi •• ıtl&el 
bir tlrkçe ile ...ıan lly· 
lecli: 

.. _ 18 mailim aamsedi Ye 
119 talebe ...... bamchrl,, 

Fut Balca , albayhk 
uawnlanm habrlatu gir 
bir ... ...... ıeaç
Jiiain habnm aorayor : 

.. - Merhaba açmanlar 1 

.. - S.toll 
Bir gurup tefi olu SoYJet 

R..,.ı. Gavrife tlrkçe ajre
aip ~edlpai IOl'da. 8. 
Ganif, memleketinden geleli 
healz dokuz ay bile olmamlf• 1 
tır. Fakat tarlcçeyi, bu kadar 
az aman içinde pltlalz 
cleaecek bir tekilde konUf'I· 
pr. Keaclhi bqkana : .. -
Biraz 1 ,, diye mltevaziane bir 
ceYap Yerdi. 

Bir genç kız, bqkanın aaa
line hafif ..ı. ceyap Yerdi. 
Fut Balca, hemen bir tayya
reci ...&m hatırlattı : 

.. _ TaJJUecİ y&bek açar 
Ye ylbek kOD11f111' 1., 

Kamp bbaalarmı gezmiye 
pclea Faat Balca, yolda, kah
raman Glkçue talebeDİD a
-cle llylediklerinin bir de
..... olarak, Aakaradan laa
abe kadar deftlD eden 
beraber 11Çllf8D ihtllulanm 
ulabyorda: 

.. - Sbbale beraber açar
kea, iç aene eYeliDi hatırla· 
dam. Bot bir meydan, bir iki 
plblr, bir kaç genç 1. Ba,oa 
mm idare ettiginiz ta11are
cle awkea ba manzara bana, 
çok eüi Ye meaell yirmi 
otu MDe eftline aitmif gibi 
auk " aiali geldi. Siz ull 
karakteriaiz, 10maz eaerjiniz, 
lau rerde takdir topbyan ka
biliyetiDille ıeaçliie imek 
oldanu. ~endiaiai nkfettiji 
pyeniD, bekleadijiadea daha 

Kahraman Gakçea, kendi
aine bia olan tevazuu içinde 
bqkanın bu g8n8lden teb
rik ve takdirlerine te19kkOr 
etti ve • Ben, ghterdiğiniz 
yoldan yGrOyerek muvaffak 
eldum." dedi. 

Şimdi çocuklar marı alyli
yerek otobilalerle UÇUf yerine 
gidiyorlar. inan&, bir mekte
bin muhtelif mmflan gibidir. 
Eneli Uç gurup tefi var. 
Bunlardan biriai, bize bir 
cllnya birinciliji ve dlrdlbıcU
lljil kazandıran Ali Y ıldazdır. 
İkiDci8i SoYJet Raayalı 8. 
AnoUa Ye llçlnclal arkadap 
B. Gavriıtir. 

Bayan Gakçene, 1eyahatiD 
naa1I geçtiğini ıoruyorlar. 

TBrkkutu bafatretmeni, An
kara ile lnlnllDID tayyare ile 
·komıa bpm gibi oldujanu 
llyliyerek diyor ki: 

.. - Önceleri biraz rlzglr 
Yarda, o da kalmadı. inini 
yaldqıp ormanhk mmtakadan 
geçerken çam kokuu duydum." 

Ve bahis, hemen Ankara-
DID ataçlanmallD& geçiyor. 
Y qil Ankara, o kadar ı&a-
18mllzde yapyor ki, inan& ha· 
vacdak tehrillİD binalanmn 
inilde yeşertilen çemenler bile 
bize ona habrlabyor. 

Faat Balca, ba meYza IP
riacle eaki bir habramm an
lattı: 

.. - Siz Ankaraya çorak 
bir memleket aanmayamz. Biz 
Milli Mlcadelede, Ankaramn 
çevreaiDde aık apçlıklara 
rutladak Ye banlar bizim için 
o zaman bagllak&nden daha 
çok deterli idi. Çbkl k&Dl
rlmlz yokta ve cephe ile tren 

mavualuuu temin etmeye mec· 
bar oldatumazdan ba apçlar-
claafaydalan•yorclak. Ankan ka· 
mandanhğı yaptıjlm mada Ye 

Sakarya harbi olarken Dik
men mrtlarıadaki •taçlan 
keatik. MWi mldafaa mecbu
riyeti, ylrejimiz 11zlıyarak, bi
ze AakaraDID aon yeıillikleriDİ 
de feda ettirdi. Şimdi Anka
rada her yeni dildlea fidan 
bana ba keaifiıı bir kefareti 
gibi ıelir ve bir iç rahab da
yarım. " 

Bu urada kamp kamanct.m 
bqbna yakl8fbr•rak dedi. ki: 

7 Eyliil 1938 
Aydın kurtuluş bayramı proğramı - - -Genel esaslar 

1 - 88tlbı reami daireler, Belediye, Parti Ye Halkni; 
cemiyetler, mlle11eaeler, bankalar, m•taz•, dllkkaa ft nlw 
donatılacak gece teaYir edilecektir. 

2 - Taka olanlana tak kurmaları dilenir. 
3 - Saat 9 dan itibaren bitin Mataza, d&klraa, kala..-.. 

bpablacak, kartalllf tlreaindea IODI'& açdacaktır. 
4 - Biltln Aydaablar ordaaan geçeceii yere ve hllldimet 

alamna toplanarak kahraman ordaya minDet ve flkru hille
rini izhar eylemeleri ve hlldUaet inindeki tlrelle iftirak 
etmeleri yard aeYerliklerinclen beklenir. 

PRO(JRAM 
1 - Sabahleyin aaat 9,30 dan itibaren klllDlltaalık tarafa.. 

dan tertp olanacak proiram "' tertip berine ordu tarafulclaa 
ıehrla iatirdada temail olaaacaktır. 

2 - İfpl kıtam h&ktmet alanına ıelclilrtea IODra t.a•ılD 
latiklll marpm çalacak mlfreze komutam tanfıaclaa top at 
bnlacaktır. 

3 - Bandan IODra hlk6met alanma koaalacak halk. kir· 
alnclen Belediye "' HalkeYi adma birer llyleY Yerilec:ektir. 

4 - 5ayleylerdea IOnra Atatark ba.tlae takra cı'rk
leri konalacakbr. 

S - Daha aoara geçit rami yapdarak tlnae _. ..U. 
cektir. 

Gece: 
6 - Fener alaya yaplacak, mazikalar · tarafıadaa laalsa 

Belediye, parti alanlarile parkta açık haYa koaeri ...u.cekllr. 
7 - Akpm aaat 20 de HalkeYi taraç••••da orda erlrl

DIDa Belediye taraf.adan bir ziJafet Yerilecektir. 
8 - Saat 21 de OrdaeYiacle HalkeYi tarafılldu bir pı

deaparti verilecektir 
9 - S. propam daYetiye ,...medlr • 

HalU.i S.,luualıfı 

.. - Buglbı otorlmark Ue Umurlu Gardenparti-
uçllf yapılacak." sinin pilinçosu 

Şa, bir otomobil •bilin gibi Umarla Kızılay Bafkaabı-
gelen otor&Dork tabirinia ne tından : 
oldajıma ltreamek iatedim. 11.6.938 taribiacle u...
Bu, bir çok pylerde oldaja Kmlay pbeai tarafmclaa tw
gibi, bizim T&rkkuta gençli- tip olum llDDet clliG ,, ft 

iinia kendine his olan bal...- gardeapartiye ait iMi '--
tuflye olanan la.aplana 

lanadan biridir: PllD&il çe• mllfredab qajldachr. 
ken tel, otomatik olarak bir Varidat ... 

otomobilin motlribae batlam· L K. 
yor, motlr ifleyiace bu tel 375 25 Bilet •bf h•e'lb 
keneli kendine anhyor, Tel, 430 90 Bllede bne ... 
llatiktir, motlr hareketten 17o 55 PIJUp ••-• • 

78 1 Artan .., ....... 
danmca liatik tel bopmyor llt •bfa blallb 
Ye plnlr o hızla havalamyor. l054 71 Yekea 

Bizim çocuklar, yalmz Sov· llaarifat 
yet Raayada bir bqka tekil L K. 
tatbik edilen bu 8Pf tanmı 387 U llahtelif blfe ...... 
kolaylatbnmflar .. buitl..- nflan 
.:-:-1 128 63 Sbmt ettire.. ..._ .. _.,.er. 

Bqkum yamaa kolmacla fakir focak lcla P............ ,. ..... 
iç mrmab liıetmea/elbüelile lair .......,._ 
Ali Yıldaı geldi: 273 hteUf w mlteler-

.. _ Otor&aark huar, gir- ~ 

mek istemez miliniz? .. ,, 114 P1J1U110 ..,... .... 
Hep beraber, 8Pf meyda- 59 T•ftıat" tes,Wit 

.... dojra giderken, keaclill- .......... 
ne bize bir dtbaya biriacilitl 62 19 llali,eye pal mı ı alı 
kazandıran UÇlllUDDD babra- lciS 46 Yekin 
lanm aordam. '9 25 Klqehir fellketirecle-

Ba hatıralar .hakibteD u- _ leriDe 
tereaandır. · -Bitti- 1054 71 
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İstiklalin · kutlu olsun kardeş Hatay 
--------

Ba,tarah ı inci sahifede müstenid kinler ve ada ve ti er 
cek cümhuriyet esaslarıoa da- durmalı ve durdurulmalıdır. İyi 
yanan halkçı ve demokrat bir yatandaşlık Yasfı bundan son-
politikadır. raki hareketlerimizin netice-

Baylar, Siz de böyle mesut sine ve fili tezahürlerine bağ-
şartlar içeı isinde t~kevvün Ye lı olacaktır. Bu memleket 
böyle yüksek gayeleri kendi- ve halkı bundan sonra 
ne mesnet eden hür ve müs- ne şahsi politika ihtiras· 
takil yeni bir devletin vatan- laın ne de şahsi entrika 
daşları ve seçilmiş ilk mebus- ve dolapların tezvir sabası 
ları bulunuyorsunuz. Bu müs- olmıyacaktır. Hemşerilerime 
tesna mazhariyet hayatta ka- ve herkese bakikatı söyliye-
zanabileceğimiz şereflerin en lim ki böyle tahrikata hem 
büyüğüdür. Sizi candan tebrik meydan verilmiyecek hem de 
ederim. Millet Meclisinin ilk yapanlar asla hoş görülmiye-
reisliğioe beni seçtiğiniz için ceklerdir. 
duydğum meserret heyecenını Kanunların kudreti bükü-
gizliyemiyorum. İtimadıoıza ve metimizin icraatı, h•1lkımı-
muhabbetinize çok teşekkür zın gayz ve nefreti ve parti-
ederim. mızın murakabesi nihayet 
Arkadaşlar, vezifenizin de şe- daha yükseten alınacak ted-
refinizin büyüklüğü ile müte- birler bu makus hareket ve 
nasip ağır olduğuna nazarı cereyanları önliyecek ve kö-
dikkatinizi celbetmek isterim. künden imha edecektir. 
Hatay müstakil devletini ku- Bizzat her yerde olduğu 
racak ve koruyacak kanunla· gibi şahsın kıymeti ve itibarı 
n siz yapcaksmız. Bu kanun- ve vatana bağlılğı, kanunlara 
ların hak ve adalet prensibi- taati, rejime sadakatile ölçü-
ne dayanarak memleketimizin lecektir. 
ve halkımızın saadet ve refa· 
hını temin edecek medeni ve 
akli esasları ihtiva edeceğine 
eminim. Bu memleketin vari
dab ve vasıtalarına münhası
ran halkımızın refahına has
retmek istiklalimizin temelidir. 
İç emniyetimizin tam korun
masını ancak milli zabıtamız 
temin edebilir. Teşekkül ede
cek milli bükümetimizdeu 
ilk beklediğimiz şey milli 
irat menbalarımızı münhası
ran milli ihtiyaçlarımıza sarfe· 
decek ve verimli bir bütçe, 
ve köylerimizi ve hem
şehirlerimizi haydutların şer

rinden koruyacak milli bir 
zabıtadır. Millet namına hük-
medecek mahkemelerimizi kur 
mak, bilgin adil ve yerinde 
hür milli hakimler seçmek ve 
onları medeni usuller ve ka
nunlarla techiz etmek, teeh
hür kabul etmez bir vazife
dir. 

Arkadaşlar her şeye tekad 
dilm eden bize, millete ve 
bükümete terettüp eden en 
önemli vazife bu istiklale, bu 
Yatana layık olmak evsafını 
haiz olmaktır. On dokuz sene 
dren fıtret devrinin girda
bın sonu ve bin bir ce
reyanları arkasında binbir saik 
altında masumane veya gafi
line hareketlrrde bulunmuş 
olanların durumları artık ma
ziye ait ve artık hatırası bile 
zihinlerden ve gönüllerden si
linmelidir. Yeni devlet ve re
jim dilıöst bir siyasi umde 
taııyan ve temiz ahlak sahibi 
sadık ve vicdanlı, seciyeli va
tan sever tipinde bir vatan
daı ister. Şahsi hedeflere 

-···-Açık teşekkür 
Babamız Avukat Cemal 

Mürenin ölümü dolayısile acı
larımızı paylaşan, bize uzak
tan ve yakından tahriren ve 
şıfaben taziyette bulunan 
sevdiklerimize ayrı ayrı teşek
küre acılarımız mani olduğun
dan dileğimizin sayın gazete
nizle isafmı rica ve bize be
yanı taziyet eden dostlarımıza 
ayn ayrı teşekkür ederiz. 

Cemal Müren zevcesi 
Latife Müren 

Oğlu Enişteleri 
Nedim Müren Mümtaz Mıhçı 

Hüseyin Ünsal 

ilin 
Aydın Daimi 
Encümeninden 

9269 lira 40 kuruş keşif 
bedelli Söke - Bağarası yolu
nun Burunköy kısmında 
0+ 000-1 + 491 arasında tes
viyei türabiye işi açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 19,9,938 Pazartesi 
günü saat 15 te Vilayet Dai
mi Encümeninde yapılacağtır. 

Bu işe ait resim, keşif ve 
1şartnameler Nafia müdürlü
ğünde görülebilir. Muvakkat 
teminat 695 lir 20 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
natları, ticaret odası vesika
ları ve ihale günün den 8 gün 
evvel vilayet Nafia müdürlü
günden alınmış ehliyeti fen
niye vesikalarile daimi encü
mende hazır bulunanları ilan 
olunur. 

(781] 4 9 14 18 

Aydın daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın Vilayetinin Söke· Or

taklar yolunda 14+ 000-18+ 
000 kilo metreleri arasında 
esaslı tamirattır. Keşif bedeli 
15749 lira 44 kuruştur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre 
uzunluğunda şose tamiridir. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, 

D) Tesviyei türabiye şose 
ve kirğir inşaata dair fenni 
şartname, 

E) Hususi şartname, 
F) Keşif cetveli, silsilei fi

at, metraj cedveli, 
G) Grafik proje, 
İsteyenler bu şartnameleri 

ve evrakı bedelsiz olarak na
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 26191938 tarihinde 
pazartesi günü saat on beşte 
Vilayet encümeninde yapıla

cakbr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf 

usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 1181 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminat 
vermesi ve ihale gününden 
8 gün evvel ehliyet vesikası 

almak için vekalete müracaat 
etmiş bulunması ve yaptığı en 
büyük işin bedeli 12000 lira
dan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühen- · 
dis veya mimar olması veya 
bunlardan birile müştereken 
teklif yapması ve mukaveleyi 
birlkte imza etmesi lizımır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçü~cü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar Vilayet encümenine geti
rilerek eksiltme encümen re· 
isliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 

ücüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

[782) 4 9 14 20 

Aydın inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 
Aydından Çineye ve Çine

den Aydına nakledilı: cek İn
hisarlar emtiasının nakliyatı 
20 gün müddetle münakasa· 
ya konulmuştur. 

Taliplerin 15 eylül perşenbe 
günü saat onda Aydın inhi
sarlar İdaresine müraraatlan 
ve % 7,5 muvakkat ten;ıinat 
ücreti olan otuz lirayı ıhale 
saatinden evvel vezneye ya
tırmaları ilan olunur. 

[776] 30 2 4 6 

Aydın Vilayetinden 
1 - Maltepe Askeri lise

sine gireceklerin seçim sınaY
ları 6 Eylül 938 günü başlı
yacaktır. 

2 - Seçim sınavları 9 un
cu sınıf için tabii ilimler, fen 
bilgisi, riyaziye, dil, spor, 
ODUDUCU sınıf için riyaziye, 
fizik, kimya, dil, spordan ya
pılacaktır. 

3 - Hareketleri tarihiıae 
kadar evrakı mektep idare
since geri çevrilmemiş olan 
namzedlerin 6 Eylül 938 güoi 
okulda bulunmaları lüzuma 
iJan olunur. 

[763) 25 28 4 

Aydın. Daimi 
Encümeninden : 

15191938 Perşenbe günü 
saat 11 de Aydın Daimi En
cümeni odasında 972 lira 71 
kuruş keşii bedelli Germen
cik okulu müstacel tamiratı 
açık eksiltme ··sulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj, 
resim ve diğer evrak Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 72 lira 
95 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektubu 
ehliyeti fenniye vesikası Ye. 

Ticaret odası vesikalarını 
15191938 Perşenbe günü saat 
11 re kadar Vilayet Daimi 
Encümenine vermeleri lazımdır. 

[777) 30 4 8 12 

Aydın orman 
idaresindn 
Aydın orman idaresince mü

sadere edilip belediye hanına 
teslim edilen 1200 kilo kömür 
ile 40 kilo katran ve eğri 
kavak köyünde 1500 ve ger-
mencik nahiyesine bağlı Boz 
köyde 1000 kiloki ceman 3700 
kilodan ibaret olan işbu kö
mürlerden merkezde bulunan· 
kömürlerin kilosuna 3 kuruş 
ve tişradakilerin kilosuna 1 
kuruş 50 santim ve katramn 
kilosuna 10 kuruştan ticaret 
odasınca kıymet takdir edile-
rek 938 yılı 1 eylülden itiba
ren 15 güe müddetle müza
yedeye çıkarılmış ve ihalesi 
de. eylülün 15 inci perşenbe 
gdnü öğieden sonra saat 14 te 
orman idaresinde yapılacağın-
dan taliplerin muayyen günde 
orman idaresince müracaatlan 
ve ihale beşin olmakla bera
ber mallar mahallinde teslim. 
edilmek suretile ilin.at vesair 
masraflar da alıcılara ait ol
duğu ilin olunur. 

1 4 9 13 779 

lmtlyaı: aahlbl ve Umumi Nefrlyat 
Müdürll ı Etem Mendrea 

BaalldıVı Yer ı 

C. H. P. Baaımevi 
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Doğum. Kadın hastalıkları mütehassıs 4 
D' ve Operatörü G 
9 Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi· 41 
~ lin evinde kabul eder. 592 

f1 Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
D Öğleden sonra 3 den itibaren 

~•m~~••:.• •666~6a. ~ 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydıo 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

r_. .............................. ~.'!·~-~h~,.~ı:rı11ı~.""~.bı~~~ı.:.-ı111ıeıı'l'ı 
r
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rf Elengüllü ılıcalarına koşunuz f!j 
t!l Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin p!j 
[t] intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ıhcası romatizma, (+~ 

[•l siyatik. her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+J 
[~~ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [•~ 
t•~ gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru &4 
b~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydm ve r!i 
t•l komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile r.~ 
[•J sabit olan Eleagüllü ılıcalarma koşunuz. •] 
[+,J Hastahğınız yoksa bile· istirahat ve iyi su içmek, •1 
-- 'S ,.J temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ·~~ 
t+ı G'd· 1 t ·· h k . l . • r•~ l ıp ge me ucuz enezzu ve amyon servıs erı •= 
r-+1 Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek .1 
~- = 
[+] ve her türlü ibtiyacmız gayet ucuz temin ol 11nur. [+] 
,~~111•"1Jll'"ql~'''ll'"~Qll"'lllll'"'lll'"''llll''"'lffll"'ll~'"'llll""'ll"~llı1"llll'""ll''!!!11P•111t 694 P""llll'!'llfl~~ı 15r~·ııııa%.h~ıllı~~.~~ı:.t~~~db~~~~Jıı.~ı~dh~ lı~ıllı~dlı='ıı ~ 
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Memleket H!l.slanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdı&-ı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahlan 8 kadar a. Akşamlan 3 - 8 626 

li.ııtıı6ııint.ı!IBıı .ıtıtıı ~ılııımlııQı6ı1'ılllıı6:ılUiıı·lı ılıiımlıt.ı!Unııiııalm11rtUll!ıııdlaıııilMmılı 

p1nıııınıııııımı1'1ı!f~'•ı'ı•ıı,ı,11'1'1ı•••''ııımıınıııııruı111~~ 

; --( Acele Satılk Ev )- • 
~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat ~ 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin 1 

S
i :~::ı:! :;·:~~~~ ~~ h:a~::~~:!:n~i v:d:u :~~ ı· 
w posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 

salonu havi bir bab hane acele sablıkbr. Talip olan-
8' ların Aydında Doktor 8. Halil Gözaydına müraca- 4 
~ atları ilin olunur. [684) ..ti 
~ııatılıııılıJı tmbıılı ılnd!Anriııtıı66raı,a1t1ıı••A A:ıb·ıliııtıı8ıııtı.~ 
....................................................... 
• • : DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
: Birinci Sanıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : • • • j • • Pariı Tıp Fakültui Hutanelerindeo htiaulı • • • 
: Muayyenehaneai.&.ydında Gasi Bulvarında Bafalıogfo dükkanının : 
• • :üzerinde her gün aabahdan aktama kadar Haatalarinı kabul eder •: ........................................................ 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
J!azetesidir. 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetv·eller, 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 Mildilrlüğü 


