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Rus - Japon harb~ 
Çarpışmalar şiddetlendi - Ruslar 

;ağır toplarla bombardmanlar yaptı 
Tokyo 9 - Royter ajansı 

muhabirinden: Japonlar yeni
den şiddetli çarpışmalardan 
sonra Çankuf eng tepesinin 

kendi ellerinde kaldığını bil
dirmektedirler. 

Dünkü çarpışma muhasa

mabn başlangıcındanberi vuku 
bulan çarpışmaların en şid-

detlisi ve en büyüğü olmuş· 

tur. 
Japonlar öğleden evvel si

perlerini takviye etmişler, 
öğleden sonra huduttaki sü-

kunet büyük çapta Rus top
larının Çankufenin tepesinin 

sol cenahını bombardmanları 
dolayısile bozulmuştur. 

Keşif uçuşları yapan So\ yet 
tayyareleri Japon kollarını 
mitralyöz ateşine tutmuşlar 
ve demiryolunu bombardman 
etmişlerdir. a.a. 

Tokyo 9 [A. A.] - Japon
ya - Sovyet hududu anlaşma· 

mazhğından ileri gelen çar
pışmalar devam etmektedir. 

Bu sabah 14 tayyareden 
mürekkep bir Sovyet hava 

filosu AlonKufeng Satsaoping 

tepelerindeki Japon mevzile
rini bombardıman etmişlerdir. 
~ . 

Sovyet taarruzu 
Püskürtülmüş 

Tokyo 9 [Radyo] - Domei 
ajansından: Sovvet tayyarele-

ri şarki Korada hudud boyu· 
nu bombardıman etmilerdir. 

Çankufeng tepesine Sov
yetlerin taarruzu püskürtül-

müş ve 400 metre geri gidil
m ştir. 

Sovyetlerin şimdiye kadar 
verdikleri zayiat 1500 ölü, 6 
tayyare, 100 tank hesap edil
mektedir. 

Bluher harekatı 
bizzat idare ediyor 

Tokyo 9 [ A. A. ] - Sov
yet Aksayışark orduları ku
mandanı mareşal Bluher h•
l'ekib bizzat idare etmek için 
NoYokirvslie gelmiıtir. 

-
Moskovanın hareketi 

hazırlıklı imiş 
Berlin 9 [ Radyo ] - Rus 

Japon ihtilafı ile meşgul olan 
mahafilin kanaatlerine göre 
Moskovanın hattı hareketi 
evvelden tasavvur ve temim 
edilmiş bir bereket olduğun 
göstermektedir. 

Sovyet hükumeti şimdiye 
kadar iddia ettiği yerler için 
hiçbir hak talep etmemişti. -·-Japon devlet 

1 meclisi toplandı 
Tokyo 9 r Radyo] - Mos

kova hükumetine verilecek 
cevabı müzakere için askeri 
kumandanların iştirakile dev
let meclisi toplanmıştır. 

Japonlar tarafmdan işgal 
edilen yerlerin tahliyesini isti
yen hariciye komiseri Litvİ·· 
nofun Japunyada hoşnutsµz
lukla karşılanmışbr. -ihtilaf lngilteregi 
düşündürüyor 

Londra 9 [Radyo) - Sov
yet hükumeti ile Japonya 
arasında hasıl olan vaziyet 
İngiliz siyasi mabafilini dü
şündürmektedir. 

Askeri harekatın vahim 
bir hal alması ihtimali gözö· 
nünde tutulmaktadır . --··· ... 

Arap alemi 
Filıstin davasına müza

heret edecek 
Kudüs 9 [Radyo] - Arap 

islim alemi Filistin araplarına 
karşı müzaheretlerini gittikçe 
artırmaktadırler. 

Bunu isbat etmsk için iki 
tezahür hazırlanmaktadır. 

1 - Filistin meselesini e
sasb surette tetkik etmek 
üzere müslüman devletlerin 
murahhasları Parise toplana· 
caktar. 

2 - Suriye, Meverayı er
düo ve arabistao yarımadası 
devletlerin n iştirakile bir çöl 
kongresi toplanacakbr. 

Bu kongrede Filistin arap
lannın iktisadi ve zirai Yazi
yetlerile diğer hususat tetkik 
edilecaktir. .... 

Çinliler 
1 

Cenupta muvaffakiyet
ler kazanıyorlar 

Şanghay 9 -Çin tarafrarı 
mahafil Çin kıtalarının Y ang
sinin eenup tarafındaki büyük 
muvaffakiyetlerinden memnu
niyet ve sitayişle behsetmek· 
tedirler. 

Japon makamatı bu hare· 
kat hakkında sükunu muha-
faza etmektedir. a.a. 

Çinliler 38 Japon 
tayyaresi düşürdüler 

Hankeo 9 [ A. A. ) -
Muhtelif Çin şehirleri üzerine 
Japon tayyareler tarafından 
yapılan akınlarda otuz üç ja
pon tayyaresi düşürülmüştür. 

Bundan şarka Çin akıncı 
kuvvetleri tarafından japon
larin demiryolları üzerindeki 
köprülerle bu hatlarıo muh
telif noktaları tahrip edil
miştir. 

--e-se--

Fuvar lıupa~·ına 
Girecekmiyiz 
Duyduğumuza göre pazar 

giinü Jzmirdeki müsabakadan 
sonra Ege muhtelit takımının
da 27 -28 ağvstosta lzmirde 
İstanbul, Ankara, lzmir l ve 
Trakya muhtelitleri arasında 
yapılması kararlaşbnlmış olan 
Fuvar kupa'ı müsabakalanna 
Ege mubtelitinin de girmesi 
hakkında bir ceryan uyanmış 
ve keyfiyet genel r merkezle 
federasyona bildirilmiştir. 

Bu takdirde Ege muhteliti
nin esas kadrosunu bölg~mi

zin teşkil edeceği muhakkak
tır. 

Bu tel<lif Ankarada kabul 
edilirse çocuklaramız için ka
biliyetlerini gösterecek ikinci 
bir fırsat daha çıkmış ·olacak
tır. 

Ege çevresi likleri 
Bu hafta şehrimizde 

ve İzmirde başlıyor 
Bölgemiz tarafından teklif 

edilerek İzmir, Manis~ Muğ
la, Denizli bölgelerince de 
kabul edilmek suretile teşek
kül eden Ege çevresinin şam
piyon kulüpleri arasında ter
tip edilen bir devrelik birlik 
müsabakası bu pazar g i.inü 
başhyor. 

Yapılan fikstüre göre bu 
pazar günü Aydın ile Manisa 
takımları izmirde, Muğla ile 
Denizli tak.rrları da sahamız
da karşılaşacaklardır. 

Bu hususta alacağımız taf
silatı ayrıca bildireceğiz. 

Spor eğitmeıli geldi 
Yerli ant·enör yetiştirmek 

için Türk Spor Kurumu ta
rafından Ankarada açılan an
trenör kursunda yetişen spor
cu gençlerimizden Mustafa 
lber bölgemize tayin edilmiı 
ve dün şehrimize gelerek va
zifeye başlamışbr. Kendisine 
muvaffakiyetler diler, g~nçle
rimize de kursu ikinciHkle 
bitirmiş olan bu değerli ağ· 
retmenden azami istifade et
mek için çalışmalarını tavsiye 
ederiz. 

Harf inkılabının 
Yıl dönümü 
• Harf inkılabının yıl dönü

m Ü münasebetile dün şehri
miz olfullarında törenler ya
pılmış ve büyük şef Atatürke 
tazim telgraftan çekilmiştir. 

Doğu kültllr 
kongresi açıldı 

Trabzon 9 [Radyo) - Doğu 
kültür kongresi bugün Tra~ 
zonda umumi müfettiş vekili 
Nizami Atiker tarafından 
açılmıştır. 

Güzel Çine 

Çok yeri muntazam ve az 
kısmı bozuk bir şose. Et
tafı, yemyeşil tarlalar ve 

ağaçlar. 

Size, yolda, bir müddet te 
Çine çayı refakat ediyor. 
Söğüt ağaçlarının gölgelediği 
Çine çayının, bazao o kadar 
hülyah ve şirin koyları var
ki. Bu, gök kubbenin kazan, 
arzın ateş olduğu saatlarda, 

otomobilden hemen atlamak 
ve oralara sığınmak istiyor• 
sun uz. 

Çineye girişte ne kadar 
güzeldir. Beton ve mükemmel 
bir köprüden, açık ve ferah, 
aydıolık bil" kasabaya giriyor-
sunuz. r 

Herkes gibi ben de, Çineyi 
her görütümde, biraz daha 

( Devaıaı 3GacG eabifede ) 
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ifinden roportajlar: 

-- '-1inede --

-2 
Çine belediyesinin bugün 

ele aldığı işlerin başıoda ka
sabanın suyu geliyor. Su işini 
kökünden halletmeğe beledi
yenin bugünkü mali durumu 
müsait olmadığı gibi, bugün
kü halile bırakılırsa kasabanın 
susuz kalması da mukadder .• 
Bunun için belediye, su yol
larını tamir ve ıslahı karar
laştırmış, işe de başlamış. 

Çine suyu ilimizin en iyi 
ıuyu olarak bilinir. Hatta İzmir 

1 
val liği zamanında Kamil (Pa
tanın) lzmire Çioeden su gö
türdüğü söylenir. 

Hatta Aydınlılardan bile 
Çineden su getirenler vardır. 

Kati hükmü, kimyagerin 
tahliline dayanan raporun 
ahnmasına bırakarak Çine 
suyu hakkında bu kadar met
hi kafi g6r0yorum. 

Çineye gelen su Madran 
yaylasında sekiz kaynaktan 
çıkarak bir derede toplan
maktadır. 

Çineye dört kilometre uzak
lıkta bir şelileden 3 incelik 
demir borular içine alınan su 
birbuçuk kilometre geldikten 
sonra bir beton depoda top
lanıyor. 

Depodan da iki ve bir 
incelik diğer boru ile kasaba
ya gelerek taksim ediliyior. 
Depo ile kasabanın arası 2,5 
kiiometr"dir. 

Çine Belediye ve parti 
başkanları Güncü arkadaşımla 
beni de bunun ilerisine kadar 
götürdiler. Boruların çoğu çü
rümüş, çinkolarla tamir edi
lerek su teminine çalışılmış, 
Fakat bir kaç yere ve depo
ya teneke süzgeçler konularak 
suyun borulara temiz girmesi 
temin olunmuş .. 

Çine Beldiyesi, su işini her 
şeyden mühim telakki ederek, 
esaslı su tesisatı yapılasıye 

kadar, Çine suyunu daha em
ııiyet ve daha temiz getir
meğe azmetmiş, gazetemizde 
ilanı görüldüğü üzere boru 
satan alıyor. Karar şudur: 

Şelaleden depoya kadar su 
tamamen demir boru içine 
alınacak, depodan birer buçuk 
incelik iki boru ile ve daha 
kısa yollardan kasabaya ge
tirilecek. 

Çine belediyesinin yokluk 
içinde yaratmağa çalıştığı 
varlıklardan birisi bu su iıi
dir. ikincisi elektrik işi: 

Çinede müteahhit tası ta
rağı toplamış gitmiş, Çinede 
kısa bir miiddet için kavuı
tuğu elektrik nurundan tek
rar petrol lambalannın ziyası
na mnm olmuf. 

O. Becerik 

Çine Belediyecileri, dökme 
su ile değirmen döomeyece
ğioe inanan gençler olduğun
dan bu işi de kökünden bal 
ediyorlar. Projelerini yapmış
lar, İktısad Vekaleti Çine be
lediyesinin kırk kilovatlık mo
tör almasına müsaade etmiş .• 
Proje Nafıa vekaletinin tas
dikine arzolunmuş.. Bu gün-
lerde tasdiktedn çıkacağı 
umulan proje gelince, 

Belediye reısı Ankaraya 
giderek Belediyeler banka
sından para alacak. 

Çine kasabası, Aydın-Muğla 
yolu nzerinde bulunduğundan 

hergUn bir çok kamyon ve 
otomobiller gelip geçer. Altı 
gün çarşı içinden gelip geçen 
nakil vasıtaları Çine pazarı 
olan Perşenbe günleri çarşı 
arkasındaki bir sokaktan do
laşır. 

Temuz ve Ağustos ayların
da bile çamur ve bataktan 
kurtulamıyan bu yolunda tes
viye edilerek kaldırımlaoması 

kararlaştırılmış ve müteahhide 
verilmiştir. 

Çine belediyeside, Aydın 
belediyesi gibi hanlarla mü
cadeleye gırışmiş. Hanlan 
kanun ve nizamın emri vec
hile tadil ve tamir yaptırma

ğa mecbur tutmuş. Bu husus
ta bava kurumunun Çine be
lediyesine büyük bir yardımı 
nı burada kaydetmek isterim. 

Hava kurumumuz Cinede 
bir otel ve gazino tutmuş. 

Otel Dahiliye vekaletinin 
oteller hakkındaki emri hü
kümlerine göre tanzim Ye 
tefriş edilmif, henüz eksikleri 
tamamlanmayan otel, bu halile 
bile kalanları memnun ediyor. 

Otelde geçirdiğim üç ge
cede her gece bir eksiğin yok 
edildiğine şabid oldum. He
men ilave edeyim ki, idare 
edenler, müşteri ve misafirle
rinden kendilerinin göreme
dikleri noksenları bildirmele
rini rica ediyorlar. İkazları 
memnuniyetle karşılıyorlar. 
otelin gazinosu her bakımdan 
bir şehir gazinosu ayarında
dır. 

Çine belediyesine ait görüş
lerimden birisi de mezbeha 
işidir. Çinede hayvanlar Nas
reddin bocanın türbesine ben
zer. iki direkten başka bir 
ıey bulunmıyan ve adı salha
ne olan bir yerde geciliyor. 
Sonra kasaplann omuzunda 
veya peştamallarının içinde 
dükkana getiriliyor. 

Bu hususta kendisinden 
fikrini ve miitaliasını sordu
ğum belediye reisi, salhaneyi 

• 

İzmirdeki maçımızı 8-4 kaybettik 
Pazar günü İz;ir muhteliti 

ile karşılaşan bölge takımı
mız sekize karşı dört sayı ile 
yenildi. 

Sayıların çokluğu; ilk bakış
ta takımların her ikisinin de 
müdafaa batlarıoın çürüklü
ğünü göstermektedir. 

Maç; Sert ve beycanh oldu. 
Beşinci dakikada yıllardan 

beri Antrenör elinde yetişmiş, 
Milli takımda yer almış Said, 
Fuad gibi iki muhacim in tek
nik oyunlarının sürükledigi 
İzmir muhacimleri kalemizin 
önünde kümelendiler ve sol 
içleri yerinde aldığı pası gü-
zel kullanarak ilk sayıyı kay
detti. 

Fakat daha ayni dakikalar
da sert bir çarpışma netice
sinde sağ içimiz Enverin du-
dağı patlamış ve maçı terk 
etmiş bulunuyordu. 

ilk sayıyı onuncu dakika
da dudağını pansuman yap
tırarak tekrar yerini almıt 
olan enver sola doğru kaydı 
Turguttan aldığı pası durdur-
madan sıkı bir tütle lzmir · 
ağlarına gönderdi. 

Oyun muvazeneli devam 
ediyor. Her iki tarafın müda
faası fena halde aksıyor. İz
mir müdafaasında bugün yal
nız Ali iyi. Bi'Zim müdafaada 
bir durgunluk var. ikisi üçü 
birden bir kişinin üstüoe çı

kıyorlar. Bundan istifade eden 
İzmirir forları güzel paslaş· 
malarla kalemize kolaylıkla 
ioiyorlar. 

Yirminci dakika da Fikre
tin biraz geç kalışı yüzünden 
ikinci sayıyı da yemiş bulu
nuyorduk. 
Sağdan soldan akınlar sık

laşmağa ve kalemizde sık1ş
mağa başladı. Sağdan çekilip 
kalemizin sol köşesini bulan 
yilz de yüz golluk bir şutu 
Fikraet cidden güzel bir su-
rette kurtardı. Bu kurtarış 

İzmirli seyircilerin de takdiri
ni kazanmış olacak ki Fikreti 
alkışladılar. 

ıslah ve bir et nakliye arabası 
ahnması için belediye mecli
sinin 938 büdçesine ko}'duğu 
800 lira tahsisatın çıkarıldığı
nı söyledir. 

Dünkü yazımda Çine bele
diysinin gelir ve büdçe vazi
yetini yazdım .• 

Tahakkuk edecek gelir faz
lasıle yapılacak munzam büd
çe ile Çinenin mezbaha işini 
halletmesi çok lazım ve mü
himdir. Bunu sayın ilçebayın 

ve belediye reisi ve meclisi
nin dikkaklerine arzederken, 
bütün Çinelilerin çok yerinde 
bir dileklerine tercüman olu
yorum. 

Belediyenin pazar yeri ve 
cadde istimlak itlerini de ge
lecek yazıma bırakıyorum. 

Yirmi beşinci dakikada Fik· 
reti yine çekilen bir şutun 
üzerine atılmış gördük. Şutu 
tuttu. Kaleyi kurtardı. Fakat 
kendisi de yerını arkadaıı 
Mehmede terketmek mecbu
riyetinde kaldı. 

Yeni kaleciyi deni yen lzmir 
muhacimleri geri kalan 20da
kikada iki sayı daha çıkar
dılar. 

Bu müddet zarfında muba
cimlerimizde müteaddit VC! 

tehlikeli akınlarla İzmir kale
sini tehditten geri kalmıyor
yorlardı. Fakat her nedense 
kendi oyuncularının oyun tarz-. 
larına dikkatle dalmaktan 
olacak ki hakem antrenör 
Horesi bariz bir penalbyı gör
mt di ve bir sayımız böylece 
havaya gitti. 

Habibin bir kaç şutilnll de-, 
Hilmi tuttu oyunun bitmesine 
iki dakika kala sol içe geç
miş olan Turgud beki atlata
tarak kaleye sokuldu ye 
enfes bir çekişle ikinci sayı
mızı kaydetti. 

ikinci devrede hem de ilk 
dakikalarda iki gol yedik. 
6 - 2 olan veziyet hakem bir 
penaltı verince 7 - 2 ye çıkb. 
Herkes takımımızın dağılma
smı, çözülmesini bekliyor. Fa
kat çocuklar ilk başladıkları 

gibi maneviyatları yerinde ve 
hatta daha güzel oynuyorlar. 

Hamdi çıktı. Muhterem mer
kez merkez muhacım İsmail 
sol, Nurullah merkez muavin 
yerlerine müdafaaya da Ulvi 
geçti. lzmir kalesini sardık. 
Sol içe geçen Habib kafa 
ile nefis ~ir gol attı. 

Sahada tamamen çocukla
rımız bakim. Ara sıra İzmir
lilerin akınları görülüyor ve 
bunlar daima tehlikeli oluyor. 
Netekim yine böyle bir akın
da sekizinci sayıyı yaptılar. 

Fakat yılmayan gençlerimiz 
yine kolaylıkla İzmir kalesin
de tazyıka başladılar. Bir 
korner oldu. Turgut çekti. 
Kaleci yumrukla karşıladı. 
Muhterem göğsüle Envere ge
çirdi ve bir göğüs darbesi ile 
top lzmir kalesine girdi. O
yunda dört - sekiz aleyhimize 
neticelendi. 

Hakemin lehimize olan iki 
penaltıyı vermemesi ve veril
memesi lizım iken aleyhimi
ze bır penaltı vermesini he
saba katarsak lzmir muhteli
tının aldığı netice pek te if
tibare şayan bir ıey değildir. 

Çocuklarımız hiç bozulma
dan, başka- bir takımı anbale 
edecek bu vaziyet kartıaında 
panige tutulmadan güzel oy
nadılar. Kendilerini tebrik 
ederiz. 
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iktibaslar: 

Sağlık ve güzellik - - -Gönül kimi severse güzel 
odur. derler. Yalnız aşk gö· 
zile bakınca, şüphesiz, doğru 
söz. Ancak bu güzellik nisbi 
bir şeydir, herkesin gönlüne 
göre değişir. Onun sağlıkla 
alakası da anlaşı amaz, çünkü 
hastalığın bazılarına verdiği 
güzelliği de sevenler vardır. 

Bugün söylemek istediğim 
güzellik göyle nisbi güzellik 
dekil, artistlerin resimlerle ve 
heykellerle tasvir etmiye ça
lışbkları, herkesin guzel bul
duğu, mutlak güzelliktir. Bu 
güzellk insanın bütün uzuvları 
arasında tanasüp ve ahenk 
bulunması demek olduğundan 
aynı zamanda vücudun sağ· 
lığını da ifade eder. Sebebini 
anlatmaya da lüzum yoktur. 
Ötedenberi halledilmiş bir 
mesele, güzel vücud aynı za
manda sağlam olur. 

Fakat, bir vücuda ne vakit 
güzel -aynı zamanda sağlam
demeli? GüzelHği ve sağlığı 
temin eden ölçü nisbetleri 
nasıl olmalıdır? 

Bu nisbetlerin kadınlarda 
ve erkeklarde ayrı ayrı oldu
ğonu tabii tahmin edersiniz. 
Erkek vücudunun güzelliğini 
anlamak daha kısa olduğun
dan ilkin onu söyliyeceğim. 

Bunu anlatmanın kısa olması
na sebep, erkeklerin güzel 
vücuda kadınlar kadar ehem
miyet vermedikleri değil, ka
dın ve erkek güzelliğinin 
başka başka olmalarıdır: Gü
zel bir erkek vücudu toptan, 
yani uzuvların aralarındaki 
ahengile güzel olur. Halbuki 
kadın vücudu hem toptan, 
hem parça parça güzel olur, 
Kadının bütün vücudundan 
başka yalnız bir kol, batta 
kolunun iki kısmından her 
biri, yalmz el, bile tek başı
na güzel olur. Bir büyük ar
tistin dediği gibi, kadın eti 
parça parça satılabilir, erkek 
tinin buna tahamm ülii yok

tur, o ancak toptan satılabi
lir ... 

Erkek vücudunun güzelliği
ni temin eden en mühim kı
sım gövde, onun da memeler
le kalça gemiklerinin yukarı 
hizaları arasındaki parçasıdır. 
Bu parça mütenasip olunca 
erkek vücudu hem güzel 
olur, hem de sağlam. 

Bu mühim parçanın müte
nasip olduğu da şu nisbetlerle 
anlaşılır : Bir kere yukardan 
iki memenin hizasından ge
çerek iki koltuk arasında bir 
çizgi çekilirse bu çizgi iki 
kalça kemiğinin üst tarafın
daki iki çıkık yeri arasında 

çekilen çizgiye müsavi olma
lıdır, yani güzel erkek vücu
dunun gövdesi yukarı ve aşa
ğı kısımlarında ayni ölçüde 
olacaktır. Ancak, arkadan 
bakılınca yukardaki çizgi bir 

. az küçük kalır, bu da omuz
ların vaziyetiuden gelir, ebem 
miyeti yoktur. Sonra yukar
daki çizliinin arasındaki me-

safe lene aynı olacaktır. Ya
ni gö ' denin bu mühim parça
sı tam bir dört köşe. Daha 
sonra göbekle koltuk arasın
daki mesafe gene o kadar 
olacak. Gövde yan durup ta 
önden arkaya kalınlığı ölçü
lünce, önceki, biribirine mü-

savi ölçülerden dörtte bir 
kadar küçük olacak. Kalça 
kemiklerinin aşağı hizasından 

çekilen çizgi de gene o biri· 
birine müsavi ölçülere oisbet
le dörtte bir fazla ola · ak. 

Güzellikte sağlığın birlikte 
yürüdüğüne iyi bir delil : Bu 
mütenasip gövdenin içindeki 
uzuvların hepsi mütenasip o
lur. Yürek ne fazl büyük ne 
de küçük. Mide yemekten 
sunra büsbütün başalır. ve 
küçücük kalır. Büyük 
barsaklar muntazam, üç par· 
çası da yerli yerinde. Akci
ğen er pek muntazam işler. 

Gövdenin bu parçası müte
nasip olunca kollar ve bacak
lar da mütenasip olur: Kollar 

iki tarafa açılmca iki taı af
taki en uzun parmakların a
rasındaki mesafe !?oydan onda 
bir derecede uzun. Bacaklar 
başla gövdenin mecmuundan 
biraı kısa... Kollarda aşağı 

parça daha uzun; bacaklarda 
- aksina- yukarı parça, uyluk, 
daha uzun, Eller ve ayaklar 
- tabii - büyük. 

İşte, artistlerin ve hekimle
rin beğendikleri güzel ve sağ
lam erkek vücudn. Bu vücudu 
sporların hepsi az çok temin 
ederlerse de vücud güzelliğini 
en ziyade veren spor güreştir. 

Ulustaa 

lspanyda cumhuri:
yetçiler in bir 
muva/f akıyeti 

Barselon 9 - Harbiye ne
zareti tarafından tebliğ edil
miştir. 

Şark cephesinde cumhuri-
yetçi kuvvetler 1554 ve 1555 
rakımlı tepeleri işgal etmiş-
lerdir. a.a. 

imtiyaz aabibl ve Umumi Ne9rlyat 
MüdUrü ı Etem Mendrea 

Baaıldıiı Yer ı 

C. H. P. BaaımeTi 

Güzel Çine 
(Baştarafı linci sahifede) 

gözelleşmiş, biraz daha ilerle
miş buluyorum. 

Genç ve ateşli bir belediye 
reisi. Onun kadar genç ve 
ateşli arkadaşları .. Küçük yer
lerin mutad ve sinsi dedi ko
dularına karşı daima lakayd, 
daima istihfafkar hareket 
eden bu kıymetli çocuklar; su 
derdile, elektrik derdile, mem· 
leketin güzelleşmesi ve yük
selmesi derdile kavrulup du
ruyorlar. Bütün işleri ve bütün 
mevzuları budur. 

Okadar ki necabetsiz dedi 
koduları dinlemeye bile vakıtN 
ları yok. 

Canlı bir belediye, idt.aline 
bağlı bir parti, memleket mü· 
dafaası için geceli gündüzlü 
çalışan bir Hava kurumu ve 
Halkevi, ve bunların etrafın
da inanarak, güvenerek, te
vazu ve samimiyetle birleş
miş, halkalaşmış Türk gençliği. 

Hangi pıhtılaşmış bir dil, 
bu perçemli halkayı çözebilir 
ve hangi hasis bir emel, bu 
kuvetli zencirin önünde cılız 
göğsünü açabilir!. 

G0NC0 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

980 lira 88 kuruş keşif be· 
delli kuyucak - Karacasu yolu 
iltisaki arasında kaldırım işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29181938 pazartesi 
günü saat 11 de Vilayet daimi 
encümeni salonunda yapıla

caktır. 
Şartname ve keşif nafıa 

müdürluğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 73 lira 

57 kuruştur. 
1 

İsteklilerin teminatları ehli
yeti fenniye ve ticaret odası 
vesikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte Vilayet daimi encü
meni salouunda hazır bulun-
maları ilan olunur. (727] 

10 14 20 25 

Vilayet daimi 
encümeninden 

930 lira 65 kuruş keşif 
bedelli Aydının Köşk nahiyesi 
merkezinde ilk okul tamiri 
işi açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksitme 29181938 Hazartesi 
günü saat 11 de vilayet dai
mi encümeni salonunda yapı
lacaktır. 

Şartname ve keşif nafia 
müdürlüğünde gürülebHir. 

Muvakkat teminat 69 lira 
80 kuruştur. 

İıteklilerio teminat ehliyeti 
fenniye ve ticaret odası ve· 
sikalarile yukarda yazılı gün 
ve saatte vilayet daimi encü
meni salonunda hazır bulun
maları lazımdır. 

10 14 20 25 728 

Aydın Daimi 
Encümen inden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın Vilayetinin Karapınar 

Koçarlı yolunun 5+30 daki 
10 metre açıklığında beton 
arme menfez ile 6+ 015 deki 
mevcut 5 X 4 00 lik beton ar
ma köprünün Koçarlı t .ua
fındaki kenar ayağı ile iki 
gözden radyes= ve her iki 
köprü üzerinde şosa inşaatı 
keşif bedeli 11246 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D) Tesviyei türabiye şosa 
ve kağir inşaata dair fenni 
şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei 

fiat cedveli, metraj cedveli 
G) Proje, grafik 

İstiyenler şartname ve ev
rakı bedelsiz olarak Nafia 
müdürl Jğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29181938 ta
rihinden Pazartesi günü saat 
11 de Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 843 lira 51 
kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası 
ile yaptığı en büyük menfez 
işinin 12000 liradan aşağı 

olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya fen 
memuru veya mimar olması 

yahut daimi surette inşaat 

mevkiinde bir fen memuru 
bulundurması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 
yudarda yazılı 3 üncü madde
deki saatten bir saat evveline 
kadar encümene getirilerek 
eksiltme encümeni reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderile
cek mektubların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler · kabul 
edilmez. 726 

10 14 'lO 25 

Aydın Vilayetinden 
Aydın askerlik şubesinde 

kayıtlı harp malüllerile şehit
lerinin 938 senesi tütün beyiye 
ikramiyelerinin tevziatına 
9 Ağustos 938 Salı gününden 
itibaren başlanacak ve her 
haftanın yalnız Sah ve Per-
şenbe günleri tevziata mun
tazaman devam edilecektir. 

Esbabı istihkakıu ellerinde
ki evrakı müsbitelerile tevzi 
komisyonu başkanlığına mü
racaatlaı ı lüzumu ilin olunur. 

(713] 5 7 10 
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~ DOKTOR ~ 

S MÜNİF İ. ERMAN ~ 
t MEMLEKET HASTANESİ ı 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs ~ t ve Operatörü ı 
u Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- -. 
I> lin evinde kabul eder. 592 @ s Muayene saatleri : sabah 7 - 8 ı 
~ Ôğ'leden sonra 3 den itibaren A 
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Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t--

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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f!1 Elengüllü ılıcalarına koşunuz &l 
f!l Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin r!J 
F+~ intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+j 

[+1 siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve t•] 
~+1 kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu ~+j 

ı:J gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru t~ 
t~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve t+j 
~·~ komşu illerinden binlerce yurtdaşıo tecrübelerile r+~ 
'€+~ sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. ~.~ 
t.~ Hastalıgı" nız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, t+1 a= ~~ 

~•] temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~+1 

[+] Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri [+] 
ı:ı Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek r!J 
~·~ ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. ~+l 
f i.1-~~ ııınıııııı••ıııııınıııpı•ııııı~~ıırııı~ııııı•:'.!llP''!.llfll'"'llllf"!lllP"[llJP!~Jpt''qlpı1~uı~11ııırı111ıq 694 pınqlll'"'llll~~q~~ 
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C. H. P. 
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~ OPERATÖR gj 
C•l Dr. Nuri Erkan C• 
N ~ 
[+] Memleket bastane3i eski operatörü [f. 
[+] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 1 

I
~~~ Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 1 
·~~ MU<\ YEN EH <\NE : Park karşıstnda yeni yaptırdığı evinde + 
+ Her saatte hastaları kabut edeı Eakir hastalar mec- f 
J c~nen muayene olunur. 130 f 
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~ DOKTOR - OPERATÖR 
~ 

g Medeni Boyer 
~ Memleket HBslanesi Operatörü 
~ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
~ Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında 
~ kabul eder. 
~ M 1 t ~ uayene saat arı : 'lill 

~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 626 ~ 
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: -( Acele Satılk Ev )- : 
~ ~ ~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat -
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Gönencin 3 
f§. Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir @ 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de· <i 
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve ~ l salonu havi bir bab hane acele satılıkbr. Talip olan- <i 
~ hrın Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- J 
~ atları ilan olunur. (684) ~ 
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:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 
: : 

i Biri:.~~!~~~ .. ~~~~1111 i 
: Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiaaalı i 
i Muayyenebaneai.&.ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkinının ı 
i üzerinde her gün sabahdan aktama kadar Hastalarinı kabul eder ıı ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
' 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----· ···---

En şık, Eµ güz~l, En. sağlam 

.Cilt iş i e r i 


