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Belediye Reisimizin Elektrik 
ve su işleri hakkında Gaze

temize beyanatı 

P. H. C. 
Kengön kurul 
toplantısında 

Ankara 28 - Cumhuriyet 
Halkpartisi Kenyön kurulu 
dUn öğleden evvel ve öğleden 

. sonra iki içtima yapmışhr. 

Boş vakit 
-

Çinde şimendifer yeni yap
tırılıyormuş. Banun iyiliğini 
anlatmak için halka demişler 
ki: "Bir haftada gittiğiniz bir 
yere bu nakil vasıtasile bir 
günde gidebileceksiniz.,, Çin
linin biri şu samimi ka ygusu
nu bütün saff etile açığa vur
muş: 

. Elektrik ve su işleri hak
.kında alakadar makamlarla 
temas etmek üzere Ankaraya 
giden ve evvelki gün şehri
mize avdet eden belediye rei
si Nafiz Karabudak, seyahat 
intibaJarını soran bir arkada
şım•za aşağıdaki beyanatı ver
mişlerdir. 

.. Ankaraya elektrik tesi
sabnm tevsii ve ikinci bir 
motör almak için lazım olan 
parayı temin için gitmiştim. 

Belediyeler bankasından bu 
iş için 10 sene vade ile 30 
bin lira alınmıştır. Bu para 
ile ikinci motör alınacak ve 
bu motör için lazım olan bina 
yaptırılacaktır. Evvelce elek
trik için belediyeler banka
sından istikraz olunan para
dan bakiye borcumuz kalan 
ve ild taksitte ödenmesi icap 
eden 12 bin lirada yedi sene 

temdid ve imhal ettirilmiştir.,, 
- İc;tikraz olunan bu para 

ile ikinci motör alınacak ve 
yaptırılacak şebekenin temdi
di ve yeni tesisat için ne dü
şünüyorsunuz. 

- " Şebekenin temdidi ve 
transformatörlerin yapılması 

soğuk hava depoları ve n.'ez
baba inşasından sonra lazım
dır. Biz şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan sonrada tesisatı 
elektriğin kendi karile teni 
ve tekemmül ettireceğiz. ,, 

- Şu halde elektrik fiatla
rını bir müddet daha indir
mek mümkün olamıyacak. 

- " Bilakis ileriye doğru 

nihayet eylül ayında elektrik 
fia tlarını ucuzla tabileceğimizi 
tahmin ediyoruz. Bunun için 
tet ki katla meşgul bulunu
yoruz. 

(Devamı 3 Gncll Hhıfede 

Öğleden evvel yaptığı top 
lantıda memleketin sanat ha 
yatını alakadar eden mevzu 
lar üzerinde müsbet kararlar 
vermiş ve öğleden sonra ya 
pıldığı toplantıda bilhassa 
yakında başlayacak olan umu 
mi meclisi ve belediye seçim 
leri etrafında görüşmeler yap 
mış ve bu toplantı geç vakta 
kadar devam etmiştir. 

İstanbul -·--
Mıntaka atlatizm ve 
yüzme müsabakaları 

Istanbul 30 - Mıntaka at
latizm müsabakları bugün Ka
dıköy sitadında nihayetlenmiş

tir. Mıntaka yüzme müsabaka
ları da Moda havzasında ya-
pılmıştır. 

- Ya geriye kalan alb 
günde ne yapacağız? 

Teşpihte hata olmaz ya; 
tamşbğım yaşlı memurlardan 
biri hemen hemen bu suale 
benzer bir mütaleya yeni ça .. 
hşma saati hakkındaki endi
şesini bana söyledi : - saat 
ikiden sonra ne yapacağız? 

Bu sual yabana atılacak bir 
dava değildir. İhtiyar memu
run ilk defa kaldığı bu me
sele karşısında derin düşün 
mesi bayatı ciddiye alışına 
delalet eder. Yoksa o da pek 
ala şöyle diyebilirdi. - Adam 
sen de, boş vakitlerimi nasıl 
olsa öldürebilirim. 

Ad~iye v·ekaletinin isabetli bir karanı Yunailikiimeti 
Boş vakit deyip geçmiye 

lim. Medeni insamn tariflerin 
den biri de vazifesi dlflDda 
ki zamanlarını iyi kullanmayı 
bilmiş olmasıdır. Herkeı kea 
di yaıama ıartına göre, eYli 
veya beklr, çocuklu veya ço 
cuksuz, fakir, zengin veya 
orta halli, sağlam, hasta veya 
ikisi ortası bir •ılıhatte ba 
lu.nduğunu nazara alarak gilll 
lük bir proğram tanzim ede 
bilmelidir. 

Mahkeme için şehirlere gelen köylülere kolay-
lık gösterilecek Girit isyanını ·bastırdı 

-~ · 

J\nkara - Mahkeme için 
ve kasabalara gelen köylüle
rin bazı davalan geç vakte 
kadar sfirdüğünden dolayı 
keceyi şehirde geçirmeğe mec
bur kaldıkları görülmektedir. 

Adliye Vekaleti bu vaziye 
ti göz önüne alarak ıabetlik 

ispanya 
Frankistlerin ileri 
hareketi 

Salamanka 30 [ Radyo J
lstramadora cephesinde Fran
kfatlerin taarruz hareketi de
vam etmektedir. İşgal edilen 
arazi temizlendikten sonra 
suvari kıtaları duşmanı şid
detle takip ederek müdafaa 
hattı tesisine imkan verme· 

Müthiş sıcaklar 
-~-

veya sair sebeplerle celbedi 
len köylülerin sıkıntıya mil 
ruz kalmamasını temin ede 
cek bir karar almıştır. Bu 
vaziyette muhakemeler miim 
kfin mertebe listesinin başına 
alınacak ve erken görüle 
cektir. 

Atina 30 [Radyo] - Yunan 
hükumeti Hanya ihtilal hare
ketini basbrmıştır. lbtılil ko
münist unsurunun eseri oldu
ğu meydana çıkmıştır. ihti
lalcilerin büyük bir kısmı hli
kümet kuvvetlerine teslim 
olmuştur. Kaçanlar azdır. 

Uzak Şarkta Harp 
Japonlar Hankova yirmi mil 

yaklaşmışlar 

Kitap okumalı, evinde i~ 
işlere kanşabilmeli, kırık dö
kükleri düzeltmeli, açık ha
vanao ve denizin faydaların
dan hisselenmeli.. Her hatde 
aylak durmıyarak vaktini iyi 
kullanmalıdır. Esasen hayabn 
kıymetini bilen ve zevkini 
çıkarmayı öğrenmiş olanlar 
için boş vakit var mıdır? Ha-

Şanghay 30 - Japon kuvvetleri Hankov istikametinde yat kısa. güo dardı. 60 yd 
ilerlemektedirler. Japonlar Hankova 20 mil yaklaşmışlardır. yaşamış bir insanın hemen 

Çin hükumeti Hankovda bulunan sivil halkın şehri terk 25 senesi zaten uyku ile ge-
etmeleri için emir vermiştir. ' çiyor. Geriye kalan zamanın 
~~~~~~~~~.=~~==~E~b=r~i=c=e=p~h=~~i=n~d=e~m~üd~a~f~a~a 20~m~~ muay~n m~-
mektedirler. Frankist erin ta- Jek çalışmalarına ayırsak mü-
arruzu iki istikamette inkişaf gayet çetin de~a?I. etm:kte- tebaki yılların tutarını kı·m 

dir. Bbri nebrınını sagında 
etmektedir. Biri Kutulinyo k ·· b0 l' ? B k bulunan cumhriyetçilerio irti- ço gore ı ır oş va it 
madenlerine diğeri şimal ve d - b b l ı · · :.1_ batları kesilmek üzere ir. aşı oş o an ar ıçın varwr. 
cenup iştikametinedir. Cum- Ktalonya ordusu kumandanı- Boş kafalılıktan kurtulmanın 
huriyetçiler alelacele yeni nın irtibat tesisi hareketi çaresi ancak boş vakitleri 
müdafaa hattı hazırlamak- tayyarelerimizin teşebbüsü ile faydalı ve güzel mesaiyle dol-
tadırlur. müşkülata uğramaktadır. durmalıdır. 
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il içinden r6portojlar: 

-- Nazillide --
O. Becerik 

-2-
Nazillide yeni pazar yerin· 

de büyük bir mağaza içinde 
toplanan yağ ve yoğurt satl
lan yer çok enteresan bir 
manzara arzediyor. 
Mağaza battan başa ve 

etrafına masalar konulmuş, 
masaların arkalarınada satıcı-
lar için sıralar yaptırılmış .• 
Buraya girince insan kendini 
büyük bir mektep aer
sanesinde sanıyor. Bina kapalı, 
yiyecek maddeleri temiz ma· 
salar üzerinde, satıcılar akıa· 
ma kadar kışın yağmur ve 
kar altında yazın kavurucu 
göneşin karşısında yerde o-

turmak tan kurtulmuf.. Alıcı
lar serin bir çatı altında alış 

veriş etmek imkanını kazan· 
mıı, aablan maddelerde ter 
temiz mtııteriye arzedilmek
tedir. 
Yağ ve yoğurt pazannın 

bu iyiliğine karıı açıkta ka· 
lan diğer esnaf için bir çare 
düşünülmek lizım. 

Burası her şeye tercihan 
kapatılmalıdır. Yoksa Nazilli
nin sıcağında, kııın da çamu
runda burada beklemek ve 
durmak satıcı için de, alıcı 
için de, hakikaten zordur. 

Pazarın buraya kaldırılma
undan esnafın zarar ettiğine 

gelince: Ben bu fikre iştirak 
edemiyeceğim. Çünki, çarşı 

pazar içinde olsa da ıimdiki 
yeriade bulunsa da seyyar 
satıcıların mağaza sahiplerine 
rekabet ve zararları farksız 
olacaktır. 

Netekim pazar giinleri ma
ğaza sahiplerine mallarını 

yaya kaldınmlarında teşhire 
müsaade olunmakla belediye 

hakikaten milsadekir davran
maktadir. 

Nazilli belediyesi pazar ye
rini çarşı içinden çıkarmakla 

iaabetli hareket etmiştir. Yal
nız burasını ıslah ederek ih-

tiyacı karşıbyacak şekle ge· 
tirmelidir. 

• • • 
Nazillide köycülük çalışma-

ları gittikçe ilerlemekte ve 
köy kalkınma hareketleri hız
la yürümektedir. 

Bunu rakamlann dilile ifade 
edelim: 

Nazillinin 90 köyünden 81 
köyde köy kanunu tatbik e
diliyor. Bunların nüfusu 21011 
kadın, 18849 erkek olmak 
üzere 39860 dır. 

Bu 81 köyün yılda ödediği 
devlet ve hususi muhasebe 
vergileri: 

Arazi 
Kazanç 
Yol 
Hayvan 
Bina 
Yekiın 

Lira K. 
85044 57 
2448 56 

49378 00 
33395 10 
2750 62 

173016 85 
Köy gelirlerine gelince: 

Geçen aene Bu aene 
Lira K. Lira K. - -Para 118201 25 84165 86 

imece 14334 17~51 60 
Mahsul O 516 00 
Y ekün 132535 22 103233 46 

Eksiliş köylünün verim ka
biliyetinin eksilmesinden de
ğildir. Bilakis bu yıl tahmi
ninde hayalden kaçınılarak 
rejimin denk büdce düzgün 
ödeme siyasetinin daha dik
kat ve ciddiyetle ele alınma
sındandır. 

Salma 
Hasılat 

Resim ve harçlar 
Para cezaları 
Yardımlar 

Türlü gelirler 

Yekün 

Lira K. 

47075 91 
22575 66 

4411 ()() 
4362 46 
1227 00 
4513 83 

84165 86 
Bu pare köylerin çeşitli hiz

metlerine şu suretle taksim 
edilmiştir. 

" Lira K. 
İdari masraflar 38679 57 
Ziraat ve ekonomik 6479 32 
Külfür 10081 70 
Sağlık 8102 84 
Bayındırlık 8420 47 
Türlü işler 12402 06 -Yekun 84165 86 

Köy ve köycülük davamızın 
en başında ve başlaogıc1nda 
bu rakamların tahakkuku ve 
işlerin baıarılması kabil olur
sa· ki biç şüphe etmiyorum. 
Yarın için büyük Omit ve 
müjdeler vadediyor. 

ı Kullanılmayan tren 
1 bileılerinin paraları 

geri verilecek 
Devlet Demiryolları işletme 

umum müdürlüğü her hangi 
bir sebeple kullanılmayan bi
letlerden hangilerinin paraları 
nın geri verilebileceğini tes
bit etmiştir. Bir Bilet para
sının keri verilebilmesi için 
kullanılmadığına kanaat basıl 
olacak ve satıldığı günün ak 
ıamına kadar istasyon kişe 
sine- ibraz edilecek ve bedeli 
henüz hesaba geçmemiş ola 
caktır. 

Bu şartlar aahilinde kişele 
ibraz edilen biletlerin ibtal 
edilmiş olan damga pullarının 
bedelJeri haric olmak özere 
paraları geri verilecektır. 

SPORUMUZDA YENi DURUM : 5 

Spor ve sistem meselesi - - -Felemenkli bir muharrir Is- Sistem, kendisini teşkil eden 
veç tarzına 11sistem,, kelime- elemanların milli endikasyon· 
sinden ziyade 11zihniyet,, tabi- lara tevafuk etmesi ıartile 
rioi layık bulur. Alman tar- makbul olabilir. Onun için 
zına da "sözde sistem-Pseudo kendimize lazım olan s\stemi 
·systeme,, diyenler vardır. seçerken değil, kurarken bu 

Bizim memleketimizde sis- milli endikasyonları düsilnme-
tem milnakaşaları bazan renkli liyiz. 
kelimeler kullamlarak yapıl- Bir sene evveı . gazetelede 
maktadır. İsveç tarzının uka- anket yapıldı. Doktorlarımız 
laca bir eser olduğunu, Alman bu ankete cevap vermege 
tarzının da haşin olu'1JDU söy:- davet edilmişlerdir. Bir pro-
lerler. Bize kalırsa kendi mem- fesörümüz ( profesör Tevfik 
leketimizin beden terbiyesi ve Sağlam ) muharrire tunları 
sporu Ozerinde konuşulurken s5yledi : 
şu veya bu sistemin tercihi, 11 Ben jimnastikleri bir tec-
yahut kabulü hakkında mü- rübeli ve biigili spor mütehas-
naka.şayı lüzumsuz sayarız. Bu sısı salihiyetile mukayese e-
bahiste şundan veya bundan decek vaziyette değilim. Fakat 
değil, kendi muhitimizden il- bence jimnastikleri onluı ya-
bam almalıyız. Bir millet hiç panla.ı ın bünyelerine uydurmak 
bir ıeyi kötü bir surette tak- lazımdır.. İsveç usulü ile 
lit edemez, sadece ilham alır. atletik jimnastiklerden birisini 

Otuz sene evel Selim Sırrı seçmek hiç bir şeyi hallede-
Tarcan memleketimize spor mez. Bu usullerden birini 
kelimesini ve beden terbiyesi umumiyetle kabul etmek yan-
bahıinde de lsveç shtemini bştır •• ,, 
taaıttı. İsveç gibi medeniyet Spor muharirleri arasında 
yoluna çok eskiden girmiş, münakaıa vesilesi olan tistam 
bu yolda aksamadan, sürç- işinin en doğru muhakemsi 
meden, sürüklenmeden yürü- bizce de budur. Bizce daha 
meğe muvaffak olmuş bulunan beden terbiyesi ve spor bak-
bir millete sistem kabul ettir· kında ortaya yeni kanaatler 
mit olan Liog'i ve eserini be- ablıyorken kendi veziyetimizi 
ğenmemek için bize sebep düşünerek, icabederse, kendi-
yoktur. Muhakkak ki Ling mize göre yeni bir usul kur-
eserinioi yazarken bir gün mak fikirlerin doğrusudur. 
herkesin ona sataşacağını de- Bir sistem kurmanın kolay 
ğil, kendi muhitinin soysal ve bir it olmadığını bili,oruz. 
ijyen tartlarıoı dütünmüş, in- Bununla beber kolay olmıyan 
celemiı, eserini muhitine, mu- bir iş imkansız demek de 
hitin ihtiyaçlarına göre yarat- değildir. Bir defa umumi gö-
mışbr. rüşlerle yola çıkarıldıktan 

Refah içinde doğmuı. nisbi aoora az zamanda böyle bir 
bir refah içinde büyümüş ve işi yapmak için kifi eleman 
yaşamış olan bu soğuk iklim- toplanabilir. Siatem meaeleai 
deki uzun boylu ve pek çok de bu unsurlara dayanır. 

milletleride can alacak yollan- Biz aaırlardanberi ihmal 
nı hırpalamıt olan insanlar· edilmif, yaşayış tarzı iptidai-
dan nisbeten uzak kalmış, a- leştirilmİf bir milletiz. Öyle 
kılları başında İsveçliler her olmakla beraber beden terbi-
halde kabul ettikleri bu sis- yesi iılerinde değerli bir mü

tehassıs olan muallim doktor 
temi kendileri muhakeme ede 
bilirler. lsveç sistemini İsveç
lilere bırakalım. Ayni şartlar 
içinde yaşıyan, fakat isveçli
liler gibi sulh ve sükün hav,\
sı teneffüs etmeyi göze ala
mıyan veya imkansız bulunan 
almanların kendileri için icat 
ettikleri sistemi de kendileri
ne bırakabiliriz. 

Dünyada sistem mi yok ? 
Hazır mal müşterisi oldukt1n 
sonra çeşidi bulunur. Fele
menklilerin Neerlando Alman 
sistemi, Juvanvil'de beslenen 
ve büyütülen fransız sistemi 
bir millet üzerinde tatbik e
dilmeğe çalışılan Sovyet Rus 
sistemi. Ve daha bir çokları 

var. 

Nüzhet Şakirin dediii gibi 
dünyanın en sporcu bir mil
letine Çanakkalede " pes " 
dedirtmiı insanlarız. O halde 
bize kada; intikal eden ırsi 
kabiliyetlerimiz vardır. Benu 
nemalandırmak için son yıl
lardan itibaren kalkınma ema
releri göstermeğe başlıyan 

milletimizin soysal, ijyenik, 
patolojik varlıklarını araştı
rarak bulacağımız elemanlar 
bize sistem bahsinde ilk ve 
esaslı malzemeyi teşkil ede
ceklerdir. 

Evlerimizin basit yapılır, 
hatti bazı yerlerde izbeler 
halinde bluunduğu gözönünde
dir. Yiyeceklerimiz basittir. 

-Devamı 3ncG sayfada -

• 
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Belediye reisimi
zin beyanatı 

(Bqtarah linci sahifede) 

Su işi hakbında da malümat 
rica edeceğim. 

Şehrin su tesisatını yapan 
hohtif şirketinin mühendisi 
tesisatı ilk teşrin ayına ka
dar bitireceğini vadetmişti. 
Topyatağmde yapılacak filitre 
tesisatı için Ankarada bele
diyeler imar heyetine bir kaç 

firma teklif yapmıs. imar heyeti 
tetkikatını bitirerek tercih 
edeceği firmaya ihale yaptık
tan sonra bunun ısmarlanması 
'Ye Avrupadan celbi 3 - 4 ay 
uzayacağından tesisat kanun
larda bitirilebilecektir. 

- Su fiatı hakkında bir 
düşünce ve kararınız varmı 
dır? 

- " Belediyenin düşüncesi 
su fiatlarını azami ucuz tesbit 
etmektir. Aydınhlar çok ucuz 
su alacaklardır. " 

- Evlerine su alacaklaran 
yaptıracakları tesisat için ne 
düşünüyotsunuz? 

- "Evvelcede söylemiştim, 
bunun için bohtif şirketinin 
teklifini bekliyoruz. Maamafih 
elektirik işinde olduğu gibi 
ııkınbye düşmemek için şim
diden tetkikat yaptırıyoruz. 

Evlerine tesisat yaptıracakla
rın yakında müracaatlerini 
ilan ederek kabule başlana
caktır. 

Verdiği izahattan dolayı 

reisimize teşekkür ettim. [Ben 
gittiğimde Bay Nafiz Karabu
dak arkaşlarına Ankara inti
balarını anlatıyordu. Bunları 
yazmağa müsaade alamadım, 
bir noktayı okurlarıma bildi
receğim. 

Belediyeler bankası elekti
rik işleri için istikraz yopmı

yormış. Yalnız su işine baş
hyan ve yepan belediyelere 
vekilin müsaadesile para ve
rilebiliyormuş. Bu müsaadeyi 
İstihsal için dahiliye vekili ve 
parti genel ıekreterimiz sayın 
Şükrü Kayayı ziyaret eden 
belediye reisimize sayın vekil 
Aydın hakkında büyük sempa
tisini izhar etmiş 'e Aydının 
çalışmalarından memnuniyetle
rini bildirmiştir. 

Bunu; sayın vekilimize Ay
dınlıların şükran ve minnetle
rini arzederek kaydediyorum. 

Gzeteci 

Vilayet daimi 
encümeninden 

8713 lira 17 kuruş keşif 
bedelli Nazilli-Bozdoğan yo
lunun 10+ 000-10 t-540 ve 10 1-
610 13+ 000 kilometreleri ara
sındaki esaslı tamirat işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18181938 perşembe 

-· 
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Spor ve sistem 
meselesi 

- Baş~arah 2 inci Sayfada

Şebirlerde gıdamn iyisini, te
mizini ve keseye elverişlisini 

bulmak güç olduğu gibi köy
lülerimiz de kendilerine lazım 
olanları pazarlara taşımakta
dırlar. Tahta kurusundan do-
layı uykularımız bile rahat 
değildir. Biz bu mevcudivet 
ile soysal ve ijyen şartları 
bize nazaran ileri olan alman 
veya İsveç sistemlerinden bi
risini, yahut başkasını kabul 

edersek sürmena je uğramış 
şaşkan atletlere döneriz. 

Bir çok bakımdan ileri mil
letlere yetişmeğe çahşan biz-
ler beden terbiyesi ve spor 
işlerinde alamana veya İsveç-
liye benzemek için onların git
tiği yoldan değil, gidebilece· 
ğimiz diğer yollardan gidece
ğiz. Bu yürüdüşte bize faydalı 
olan şeyler görürsek pekala 
alırız. Bulamazsak kendimize 
yakışanı yeni olarak yapaca
ğlz. 

Yeni bir sistem kurmak 
lüzumu önünde riayete mec-
bur oldugumuz prensipler şun
lardır. 

A. Vücudumuzun güzelliğini 
ve tenasübünü artırmak, 

B. Bedenlerimizi memleket 
müdafaasmda daha kuvvetli 
bulundurmak ve sağlam ya
şamak için onu sertleştirmek 
ve kuvvetlendirmek. 

İşte prensipler. Biz spor 
için spor yapmaktan fayda 

umacak çağda değiliz. Kesin 
mecburiyetlerimiz vardır. Ga-
yeye erişmek için tutacağlmız 
yolu ise bütün ijyen şartları 

ile birlikte antrepolojik vasıf
larımızın, hatti sıhhi istatis
tiklerimizin kurulacak olan 
spor enstitümüzde tc:tkikinden 
sonra anlıyacağız. Bizim de 
si.oııtemimiz ancak böyle kuru
lacaktır, bunun adı " Türk 
sistemi,, olacaktır. 

Ulustan 

günü saat 11 de vilayet dai
mi encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydao nafıa mü-
dürlüğünde görülebilir. Mu
yakkat teminat 653 lira 49 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve 
ticaret odası vesikalarile yu· 
karda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümen salo
nunda hazır bulunmaları la-

zımdır. {699) 31 6 12 16 

Aydın sulh hukuk 
hahimliğinden 

Aydm Tabak Ali mollaya 
ait iken ölümile veresesine 

intikal c den Ömer beyli köyü
nün Aktaş kırı mevkiindeki 
şarkan Silleli oğlu bahçesi 
batısı molla İsmail veresesi 
ve kısmen hoca Ali tarlası 
şimalen İzmir caddesi ve ce
nubeo Kerim kızı vereselerile 
çevrili 61 dönüm incir bah
çesindeki ağaç üzerinde tah
minen yirmi bin kilo mikta
rındaki incir ve 1185 kilo 
miktarındaki seoei hal!ye 
zeytin mabsullerile, Hıdırbeyli 
köyünün Kara kuyu mevkiin· 
de şarkan peynirci hacı Mus
tafa bahçesi batısı Hasibe 
bahçesi şimalen demir yolu 
cenuben Germencikli Yusuf 
tarlasile çevrili 20 Dünüm 
incir bahçesindeki ağaç üze
rinde ta hmiaen 4620 kilo 
incir ve 500 kilo zeytin senei 
haliye mahsulleri tedbiri ihti
yab neticesi olarak satılma

sına karar verildiğinden açık 
artırma ve peşin para ile 
satılmak üzere artırmaya çı
kardmışbr. 

Artırma 4 Ağustos 938 
tarihinde Perşenbe günü saat 
11 de Germencik çaşısmda 
ıcra edilecektir. Şu kadar ki 
satış gunü ticaret odasmdan 
alınacak rayici kıymet mu .. 
hammen kyımet olarak tayin 
edilip bu artırmada teklif 
edilecek bedel bu kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadı
ğı takdirde arllrma dört gün 
temdit ebilerek 8 Ağustos 
938 tarihinde Pazartesi günu 
aynı saatte yıne Germencik 
çarşısında en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış açık artırma va peşin 
para iledir. Tellaliye resmi 
ve ihale karar pulları müşte· 

riye aittir, artırmaya işti r ik 
için yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi verilmesi 
lazımdır. 

1 Japan hariciye 
nazırının 

beyannamesi 

Tokyo 50 [Radyo J - Ha
riciye nezareti mükaleme pü
rosu Japon halkına İngiliz 
parlametosundaki beyanatının 
Japonyaya korşı bir tehdit 
olduğunu beyan etmiştir. 

Vilayet daimi 
encümeninden 
~ 

4196 lira 90 kuruş keşif 
bedelli Aydın - Çine yolunun 
41 inci kilometresinden kar~ 

pm lu köy yoluna ayrılan nok· 
tadan bir kilometre ilerde çi
ne çayı üzerindeki çaltı köp
rüsü tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

1 

caktır. 

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

Muvakkat teminnt 315 li-

radır. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ehliyeti fenniye ve ti
caret odası vesikalarile yu-

karda yazıla gün ve saatte 

vilayet daimi encümeni salo
nunda bulunmaları lazımdır. 

( 698) 31 6 13 16 

Talip olanlartn mezkür bah
çeleri görerek tayin edilen 
ğün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak satış memu
runa 381831 sayı ile müracaat 
eylemeleri ve şartnameyi oku
maları ve gösterilen şartlara 
riayet etmeleri lüzümu ilin 
olunur. 30 31 2 696 

1mtlyaz aahlbi ve Umumi Ne,Tlyat 
Mtidürü ı Etem Mendra. 

Baaıldığı yer ı 

C. H. P. Baumevl 

Aydın vahıf lar idaresinden 
ZEYTİNY AGI SATIŞI 

Aydın vakıflar idaresine ait koçarlı nahiyesinin ded~köyün
de Muharrem Şevki fabrikasında 7 kazan ve 11 bomba içinde 
depo edilmiş bulunan 36 ton küçük asitli zeytinyağı ile Ay
dmda Ekrem Çiftçi fabrikasmda bir kazan ve 2 bomba içinde 
4 ton zeytinyağı satılığa çıkarıldı. Dedeköy fabrikasandaki 
yağlardan kazan içindekiler ayrı ayrı 7 kayme ile ve bomba 
içindekiler 2 kayme ile, Ekrem Çiftçi fabrikasındaki bir kazan. 
ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek asitli 
yağ ile dip yağı ayrı ayrı kaymelerle ve yağlarm satışından 
sonra diplerinde kalacak posalar dahi ayrı kayme ile satıla
caktır. Dedeköy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 er tonluk 
2 tanesi de 1 er tonluktur. Açık artırma 19181938 cuma günü 
saat 10 da Aydın vakıflar idaresinde yepılacaktır. Nümune ve 
asılları her zaman görülebilir. Arbrmaya iştirak edecek olan
lar % 7,5 muvakkat teminat vereceklerdir. Yağlar mahallinde 
teslim olup ihale bedeli peşindir. Taliplerle fazla malumat al
mak istiyenlerin Aydın vakıflar idaresine müracaatları. 

(695) 31 6 12 

. 
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YOZı 4 AYDIN 

r ........................ ~ DOKTOR ~ 

MÜNiF İ. ERMAN 
MEMl-ICKET HASTANESi 

Dotum, Kadın haltalıldan mütehusı• 
n Operat5rü 

Hutalannı her l'İİD Park kartı•ıada Bay Ha .. n Klml-
lin e.tnde kabul eder. 592 

Muayene .. atleri : .. bab 7 - 8 
Ôtleden .onra S den itibaren 

Ilı········· ............... . 
Türkiye Kızılay 
Cemigetl Umumi 
Merkezinden 

Afyonkarahisar Maden su
yunun bir litrelik bot ıifeleri, 
saman kiilabile beraber 9 ve 
sandıkları 50 kuruıtan geri 
alınacakbr. 

Afyonkarahisar Maden su
yuna mahsus bot şiıelerin ucuz 
fiatle fİfecilere verilmemesi 
ve cemiyetimizin bayilerine 
yukarda yazıla değer fiatla 
iade edilmesei ıayın ballcımız-
dan rica olunur. (689] 

Aydın acenteliği 
Ahmed Nuri Sakiroğlu 

29 30 31 

Agdın 
Beledlgeslnden: 

1 - Belediye temizlik ara
balan hayvanah için 12 bin 
kilo arpa sabo ahnacakhr. 

2 - Muhammen bedeli ki· 
losu 3 buçuk kuruıtur. 

3 - lsteklilerin ıartnameyi 
görme llzere yazı itleri mii
dürlüğüne, eksiltmeye iştikri 

için 3150 kuruş muvakk'lt 
teminatila birlikte 11 Ağustos 
938 perıenbe günü saat 11 de 
belediye daimi encllmenine 
miiracaatları ilin olunur. 

26 30 s 9 681 

~IP~l'!'llll"!'lll~P'!'llll~.1111~111!!'1111~Pl"lllll'"'~~·••qpr•"il" :_ıtjıtı!!"llll '4111 •ijl1"4~~ 
t'F~~~ .. ,.~ ... ~ .. ~.~,~ıı:: .. ~ .. ııe..~,ed,ı:r~.11~ .. ~~~ıııııı:r.ı~,.e.~ .. 9, lf Elengüllü ılıcalanna koşunuz ~) 
(tJ Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin r.J 

1

, 
•ı intizamı ile töhret bulan Elengilllü ılıcası romatizma, (tJ 

siyatik, her türlü mide, böbrek, ciier, mesane ve t] 
t kadın haıtalıklarına tesiri mOc:errep ve kati olduiu ~~ 
• gibi cild hastalıklanna karıı çok faydab çamuru ~i 
: ve basur haıtalıklanoa iyi gelen içmeıi Aydın ve : 
f ko1Dfu illerinden binlerce yurtdapn tecrilbelerile 1 

sabit olan Elengilllll ılıcalanna kOf11nm. ı 
Hastalıiınız yokıa bile iıtirabat ve iyi m içmek, ı 

temiz bava almak için Eleaslllil ılıca11na gidiniz. 
Gidip gelme acaz tenezzlh ve kamyon tervisleri 

Germencik istuyonunda emrinize amadedir. Yemek 
ve her tilrlll ibtiyacımz ıayet ucuz temin olunur. 

C. H. P. 
321 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Memleket hutanul uld operatarl 

Paris bp fakiiltesi hutanelerincle• me11111 
Her türlü cerrahi amellyatlar..yapıhr Ye hutalu teclaYI ecllltr 
MUAYENEHANE : Park kartıaıada reni yapbrdıtı nincle 

Her ıaatte baatalan kabaf edea Ealdr hastalar mec-

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 

150 

Memleket Hastanesi OperatlJrtl 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığl evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 626 

~AılıılıeA .... eOO .. eAOlıOeA •...... ~ .............. . 
t BAKTERİYOLCXi 

! Doktor Şevket Kırbaş 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşmndald 
+. muayenehanesinde, hergiin saat yediden sekize ve 
: üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedavi 

1 eder. Her türlii kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtam olu 
P"momotorakai ile tedavi edilir. (353) 

:4 .................................................... , 

•.= DOKTOR ı 
: / F AHREDDIN SOGOR 
f Birinci Smıf D&hill Çocuk llatat.ldan Mata••••• ı 
i Parla Tıp Faldllteal Hutaael.taclea llatlaab 
! •-nuelaaaealAydıa.Ja Gui Balnn•cla Bafab .. ı. dlkkA'9•••• J 
t~cle laer ~· ~ ... claa~ma WilJ' lfltlakftll\ ~~ ı 
···········································~········ .. ı 

Basım.evi 
1 i 

En temiz, En çabuk, :En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·---

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


