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R J •ht•l""f Peştede yapılacak us - apon ı ı a ı şenlikler 

J 1 
.. . İtalyan ve Alınan he-

Kano rekorunu 
kıramadılar 

Ceneve 16 - Binbaşı Ka
nore rekorunu kırmak üzere 
yapbğı müsabakada saatte 
205 kilometre katetmeğe mu
yaffak olmuştur. Rekor 208 
kilometre 500 metredir. 

apon ar munazaalı mıntakayı tetkık yetleri peşteye gittiler 
için bir heyet gönderdiler Peşte 16 [Radyo] - Kolor-

Tokyo 16 - Domei ajan
ıından: 

Ayan ve mebusandan mü
rekkep bir heyet Tokyodan 

Mançukoya haraket etmişler-

dir. Heyet Çang-Ku-feng te

peside dahil olmak üzere mü

nazaalı mıntakayı tetkik ede
cektir. 

a. a. -· 
Filistin ihtilili 

. Karmel tepesine hücüm eden bir 
çete zabıta ile müsademe etti 

On yedi ölü iki yaralı var --------Hayfa 17 - Karmel tepesine tedhişçiler tarafından yap-
1an bir akını müteakip vaki olan müsademede alb yahudi polisi. 

sekiz arap ve Karmel köyünün muhtarı ölmüştür. Muhtarın 
yanında bulunan iki kadın da yaralanmışbr. 

Kudüs 16 - Hayfa civarında Karmel tepesinde bir otobüse 
tuzak kurulmuş altı ya hudi ölmüş iki kadın yaralanmıştır. 

a.a. 

• 
Alman Askeri Manevraları - - -Manevralara 1,350,000 kişi iştirak etmişti · 

Berlin 16 - Dün başlayan 
aıkeri manevralar muayyen 

bir mıntakaya inhisar etmi
·yecektir. Bu manevraların 
esasını ibtiyatlarında iştirak 

·etmesi keyfiyeti teşkil etrnek-
tedir. Manevralar fırka hare-

kib çerçivesini geçmiyecek
tir. Manevraya çağınlan ihti· 
yat kuvvetlerin yekünu 350 
bin k~i tahmin edilmektedir. 

Manevralar memleketin her 
· tarafında yapılacaktır. Bu 
müddet zarfında ihtiyat ve 

muvazzaf olarak bir milyon 

350 bin kişi silah altına ça· 
ğırılmış olacaktır. 

400 bin istihkam sınıfı Al-

manyanın garbındaki kamp

•!========•• 1 

Halkeui kôfe~i: 
~ ........... ----
Bugün: 

1 - Saat 16,30 da Kurs
lar, 17,30 da Spor komi
teleri toplantıları vardır. 

2 - Saat 18 de Halke-
yj binasında güreş ders· 
leri devam e:..!ecektir. 

larda toplanmıştır. Bunlar alh 

ay kadar hizmette kalabile
ceklerdir. 

Bu seneki manevralarda 
kıtalann teknik hareketleri 
kontrol edilecektir. a.a. -·-
İspanya harbı 
Ebre mıntakasında 
şiddetli muharebeler 

oluyor 
Salamanka 16 [Radyo] -

Ebre mmtakasında muharebe 
· şiddetle devam etmekte ve 
Frankist kıtaat ileri hateket
lerine devam etmektedir. Bu 
muharede düşmana ağır zayı
at verdirilmiş, 1000 esir ele 
geçirilmiştir. Tayyarelerimiz 
Barselonada Garagona istas
yonunda depo edilmiş harp 
levazimatmı yakmışlardır. 

Londra 16 - Barselon, Ber
gos ~ükômetleri kontrol için 
bir Ingiliı komisyonun kurul
masını kabul etmişlerdir. Ko
misyonun merkezi Toloz ola
caktır. Komisyon azalan ya· 
kında Toloza hareket ede
ceklerdir. 

du komandanı Mariyettinin 
başkanlığı altında bulunan 
İtalyan heyeti bn sabah bura
ya vasıl olmuştur. Öğleden 
sonra da Alman hususi heyeti 
gelmiştir. 

Berlin 16 - 17 Ağustosta 
başbyak şenliklere iştirak 
edecek olan Alman heyeti 
Peşteye hareket etmiştir. 

a.a . 

Japonlar Sovyet 
iddialarını reddediyorlar 

Tokyo 16 - Hariciye ne
zareti namına söz söylemeğe 

salahiyettar bir zat matbuata 

beyanatta bulunarak Japon 

hükümeti Sovyet hükumetinin 
mütareke anındaki mütalaa· 

larını redeylediğini ve Sov
yetler tarafından iddia edilen 

hadiselerin baştan başa uy
durma olduğun söylemiştir. 

a.a. 

-···-Tren servisleri 
değişti 

20 Ağustos 1938 tarihinde 
açılacak İzmir enternasyonal 
fuarına halkın ziyaretini ko
la ylaşbrmak için devlet demir
yolları idaıesi trenlerin seyi
riseferlerinde ba1.1 değişiklikler 
yapmıştır. 

Alakadarlardan aldığımız 

malumata göre haftada üç 
gün olmak üzere İzmirden 
Denizliye ve Denizliden İzmire 
hareket etmekte olan muhte
lit katarlar 15 ağustos 938 
tarihinden itiberen işlemiye
ceklerdir . 

Bunun yerine İzmir katan 
15181938 tarihinden 24191938 
tarihine kadar ve Afyon -
Karakuyu İzmir arasında işle
yen katar da 16181938 tari
hinden 26191938 tarihine kadar 
he•gün işleyecektir. 

Üç Vuslat 
Türk Yatanı, son yıllarda büyük mazhariyetlere erdi. Oç 

hasret, üç vuslata kavuştu. Montör, Çaoakkaleye tiirk ordusunu 
soktu. Hatay, on sekiz yıl sonro bayrağına sarıldı. Şimdi 
Edirne, bu aziz yurt parçasına çevreliyen öksüz kalmış mınta
kasına aynı vuslatın zevkine hazırlanmaktadır. 

Üç hasret, üç vuslat ... Çanakkalenin türkü, oraya ilk giren 
alay sancağınto ateşindu ayJ ıbk göz yaşlar!Dl kuruturken bii
tiln millet, tek bir yürek halinde, sevinçle coçmuştu. Hatayda 
süvarilerimizin ayakları altına kendini atan Türk kızı, en 
kutsal sevgiliye varlığmı kalbedişin vecdini duydu. Edirneli; o 
ne duyacak? .. 

Hasret, vuslat. Bu iki şiddetli duygunu örsü ile çekici 
arasında pişmek mi, çelikleşmek mi, bizim mukadderimiz ? 
Göz yaşlarımız kalbimizin çeliğine su vare vere mi insanhğın 
özünü, kendi yüreğimizde yaratacağız ve yaratıyoruz? Evlat 
anadan ayrıyken de ana evladını yüreğinde yaşabr; evlat, 
anadan uzakta olsa onun temiz sütünü içerek varlığa erdiğini 
bir an unutmaz. O halde hasret niçin ? 

Türke yaloız düımanla değil, en yakm dostu talibi ile de 
cenkleşmek düşüyor. Bugün değil, en uzak asırlardan beri bu 
böyledir ve böyle olmuftur. Ko. böyle olsun .. Her türlü teklik
lerin üstünde tanrılaştırdığımız müşterek varlık uğrunda biz, 
elle tutulamıyan, gözle görülmiyen mukadderimide de döğüt· 
mesini biliriz. Hasretin soğuğu, vuslatın sıcağıyle titriye titriye 
yana yan& bu olgunluğa ermişiz. Talihin her iklimine, her 
mavsimine dayanacak bir varlığımız var. Biliriz ki en korkunç 
hasret, bu yarhktan mahrum olmak; en sons11z vuılat, ba 
kudreti kendi -Yarlığunızda ıürüp yaşatmaktır. 

Hasan Ali Yücel 

. 
Y- ı mı 
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İl içinden röportajlar: 

-- Çinede --
-.. -

O. Becerik 

-4-
KÜL TÜR HAREKETLERi: Çine hava kurumunda da 
Çinede yapılmakta olao büyük bir varlık ve canlılık 

ilk okul binasının temel ve ilk var. Kurumda çalışanlat, umu-
kat dıvarları bitirilmiştir. 938 miyetle Üzerlerine aldıkları 
yıl büdçesinden ayrılan tahsi- mühim vazifeyi bilerek iman 
satla okul tamamlanacaktır. ederek yürütüyor ve çalışıyor-

Bugün Çinede mevcut iki lar. 
ilk okulda 500 çocuk oku- SIHHi DURUM : 
maktadır. Yeni okul tamam- Uzun müddet doktorsuz 
}anınca birisi buraya naklolu
nacak ve 800 çocuğun oku
ması temin olunacaktır. Çine
de okuma çağındaki şocuk 
sayısı 800 olduğuna göre mer
kezin ilk tahsil işi hmamen 
halledilmiş oluyor. 

Çiaenin 90 köyünde halen 
7 köy mekt!!bi vardır. Bu yıl 

Gölcükte yapılmakta olan 
mektep tamamlanarak 8 köy 
okulnnda faaliyete geçilecek
tir. · Bundan başka bu yıl iki 
köyde daha okul binası ya· 
pılmağa başlanmıştır. 

3 Şube ile açılan Çine 
balke \'inde köycülük şubesi de 
açılarak faalite geçirilmiştir. 
Çine halk evi henüz beş aylık 
bir hayata malik olmasına 
rağmen milli kültür alanında 
dolgun ve verimli çalışmalar 
kaydetmiştir. Geçen yıl Aydın 
halkevi sahnesinde takdirle 
alkışladığımız Çineli gençler 
bu yıl Selçuk harabelerinde 
bir gezi yapmışlerdır. 

Çine parti ve halkevioi 
idare edenler, muhite kendi
lerini sevdirmiş, topluluk ve 
birlik temin etmiş, ateşli ve 
enerjik gençlerdir. 

Çine çocuk esirgeme kuru
munun başarılarından şimdiye 
kadar bir çok defalar bah
settim. Çine de iyi bir var
lık yaratan bu kurum bn 
yılda 200 yoksul çocuk gey
dirmek suretile sosyal alanın
da çalışmalarına devam et
miştir. 

Kızılay kurumunun da; Or
ta Anadolu felaketzedelerine 
yardım hususunda,çok verimli 
çalışmalarıoı. iftiharla öğren
dim. 

Bu iki kurumun el ve iş 
birliği yaparak çok muvaffak 
ve mühim bir eserlerini bura
da kaydetmek istiyorum. Bikes 
ve kimsesiz yavrular toplana
rak süt analara veriliyor. 
Bunlar, kızılay kurumunun 
diplomalı kabile olan münev
ver ve şafkatli başkanının 
nezaret ve kontrolunda büyü
tülüyorlar. Bu iki kurumun 
şimdiye kadar bu suretle kur
tardığı ve yurda kazandırdı

ğı çocuk sayısı 80 dir. 
Yapan ve yaptıranlar var 

olsunlar. 

kalan Çine gene, milli iman 
ve şuuru yüksek bir do\,tor 
kazanmış. 

Köylü şehirli bütün halkın 
sıhhi durumile yakından ilgi
lenen bu gençten bütün Çine 
liler minnettar. 

Bu genç doktor hakkında 
dinlediklerim bana, merhum 
Reşit Galibin köycülük hayat 
ve hatıralarım hatırlatb. 
ZİRAi DURUM: 
Çioede hububat istihsali ku

raktan bu yıl geçen yıldan 
azdır. Buna mukabil zeytin 
mahsulü bem daha çok ve 
hemde daha temizdir. 

Geçen yıl 500 bin kilo tütün 
yetiştiren Çineliler bu sene 
350 bin kilo tütün istihsal 
etmişlerdir. Fakat bu yıl tü
tünleri gerek kalite ve gerek
se nefaset itibarile çok yük
sektir. Bu itibarla müstahsilin 
kazancı geçen seneden çok 
olacağı umulmaktadır. 

Meyve ve sebz~ bu yıl geçen 
yıldan hem daha bol ve hem~ 
de daha çok para ediyor. 

BARAJ İŞİ: 
Çinede Kargan'• burun mev

kiinde yapılacak harajıo muğ
lanın Kayırlı mevkiinde yapıl
ması kararlaştır.lmış ve res
men tebliğ edilmiştir. 

Barajın Kayırlı mevkiine 
kaldırılması hem Çine o ası
nı kurtarıyor ve hem de su
lanmasını temin ediyor. Baraj 
Kayırlı mevkiine kaldırılmakla 
çiftlik burnunda da bir baraj 
yapılarak Koçarlı vs Söke 
ovalarının sulanması temin 
olunuyor. 

Çinede ve köylerinde cum
huriyetin feyizli idaresinin te-

min ettiği refah ve saadet 
artmakta ve ilerlemektedir. 

Çineliler buna iman ederek me 
sud ve müreffeh çalışıyorlar. 

-Son-----
İtalyada açılan 
Açık hava tiyatrosu 

Roma 16 [ Radyo] - 30 
Haziranda Karkalya harabe-

lerinde açılan ve yirmi bin kişi
lik oturacak yeri bulunan açık 

opera tiyatrosu Musolini hu
zurile son temsilini vermiştir. 

, 

Pamukçulara öğüt 
Ziraat müdürlüğünden: 
Bu yıl pamuklarımızın du

ruşları, gerek kemiyet ve ge
rekse keyfiyet itibarile gc:çen 
yıllara nazaran çok iyidir. 
Memlekete milyonlarca servet 
kazandıran bu bereketli ve 
karlı mahsulün bir çok düş
manları vardır. Şimdiye ka
dar alınan tedbirlerle pamuk
larımızın evsafını bozan ve 
binoetice ticari kıymetini dü· 
şüren ehemmiyetli bir hasta
lık çıkmamıştır. 

Pamuklara musallat olan 
ve bir çok muzır haşarata 

yataklık vazifesini gören ve 
bu k1ş mücadelesi yapılan 
gülhatmiler, pamuk alanları
mızda tekrar görümeğe baş
lamıştır. Bu kere şüpheli gö
rülen gülhatmilerde, pamuk
ların en önemli ve tebbkeH 
heşerelerinden olan ve mıota
kamızda ilk defa görülen 
Penbe kurt ( Peutinophora ) 
görülmüştür. 

Bu haşerenin pamukları sap, 
filiz, çiçek ve koz".t gibı ak
samından başka en tehlikeli 
zararı pamuk çekirdeklerinin 
içini kemirmesi ve çekirdek
lerin intaş kuvvetini sıfıra 
indirmesidir. 

Haşerenin sirayeti pek ko
lay ve çabuktur. Kısa bir 
zamanda önü alınmazsa bütün 
memleket pamuklarına sira
yet eder ve milyonlarca zara
ra sokar. Elbirliği ile çalışa
rak bu çok tehlikeli haşere
nin önüne geçmek, ziyan ve 
sirayete mani olacak tedbirler 

almak bütün çiftçiler için va
tani bir borçtur. Alınacak 

tedbirler 7aman zaman daire 
mizden bildirilecektir. Şimdi· 

lik yapılacak iş, bilumum tar
la ve bahçe sahiplerinin mülk-

leri dahilinde bulunan gül· 
hatmileri sökerek kuru otlarla 

karıştırmak ve hemen yerinde 
yakmaktan ibarettir. 

Bu meselede memlekete 
milyonlar getiren pamuklar 

mevzubahs olduğundan bütün 
ilgilerin bu işi yapmaları la
zımdır. Yapmıyanlar hakkıu
da kanunui muameleye teves
sül olunacağı. 

--BC'.:r--

İsviçrede 
Memurların kommünist 
partisine girmesi yasak 

edilmiş 
Beren 16 [ Radyo - Vod 

kantoni her hangi bir komo
nist proprğandasıoın yapıl

masını ve memurların komo
nist partisine girmelerini men 
eden bir kanun layihasını ka~ 
bul etmiştir. 

SAYI 320 
..... __ 

Komşu vilayetlerde 
Denizli Halkevi hopar
lörler vasıtasile neşri
yat sahasını genişletti 

Denizli [Hususi) - Vali ve 
parti başkanı B. Ekrem Engür 
sıhhi ahvalinden dolayı iki ay 
izin almış ve İstanbula gitmiş
tir. 

Avdetlerine kadar Vilayet 
umuru ve parti başkanlığını 

vilayet mektupçusu B. Hilmi 
fürkeri tarafından tedYir 
olunacaktır. 

§ Halkevi ile Belediyemiz 
müştereken şimdilik şehrin 
üç meydanına, cumhriyet, bay
ramyeri, Delikli çınar mey
danlarına birer hoparlöı · koy
mak suretile medeni ve bedii 
ihtiyaçlardan bir eksiği ta
mamlanmıştır. 

Her gün saat 18 den sonra 
Halkımız bu hoparlörler vası
tasile muntazamen dünya ha
berlerini ve Halkevi neşriya
tını · zevkle almaktadırlar. 

Harf inkilabınm onuncu yıl 
dönümü münasebetile Halk 
evinde yapılan tören ve harf 
inkilabının iyilikleri ve kıymeti 
hakkmda Dil faköltesi mezun
larından B. Fehmi Erdoğan 
tarafından çok değerli söylev 
hoparlörler vasıtasile neşre
dilmiştir. 

§ Şehrimiz ticaret ve zahi
re borsası idare heyeti secimi 

yapılarak Ali Karabacak, Ce
lal Güzile, Fehmi Cillo~, İs

mail Kozalı, Nazmi Tosun, 
Osman Muzacr, Osman Tavas
hgil, Ömer Mazı, Rasim sü
rücü ekseriyet kazenmışlardır. 

§ Vilayetimiz P. T. T. mer
kez müdürü Vehbi Altuğ Muş 

merkez müdürli~üne naklo
lunmuştur. Denizliye de Zon
guldak muavini Bay Hakkı-

nın geleceği haber almmıştır. 

§ Vilayetimiz Acıpayam 
kaymakamı Recep Aydın 

Dadya kaymakamlığına tayin 
edilmiştir. 

§ Şehrimizde son iki gün 
zarfmda üç hırsızlık vakası 
tesbit edilmiştir, Soyulan ev-

lerdf'n birisi belediye memur
larından Bekir Acarın evidir. 

Bekir Acarın ailesi gündü% 
misafirliğe gitmiş ve bu ev 

gündüz soyulmuş ve bilezik, 

küpe, elbise ve istiklal ma

dalyası gibi yüz elli lira kıy
metinde eşyası aşırılmıştır. 

Denizlide vukuu pek nadir 
olan bu hadise failleri polis 

ve jandarmamızın müşterek 
tedbir ve faaliyetle ve çalınan 
eşyalarla beraber yakalan
mıştır. Hırsızlar başka başka 
yerlerdendir. 
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Askerlik bahisleri: 

Akdeniz kıyısında F ranko 
kıtalarının vaziyeti 

-
Frankocuların ileri hareket-

leri üzerine Teruelde, Sarion 
ile Sakunto arasında meydana 
gelmiş olan cephe vaziyetini 
bilmeden, Mekiusuza ile Am
PC>sta arasındaki Ebre cephe· 
sinde yapılan hücumlardan 
babıetmet doğru değildir. 
Frankonu~, temmuz İonuda 
Saguntoyu zaptetmek hedefi· 
ni güden planı artık bir sır 
değildir. Bu planda, Franko
nun, Valansiyaya doğru daha 
ileri gidip gitmek istemediği 
aıalüm değildir. Ancak, Sa
ıuntonun ele geçirilmesi, Fran
ko ordusu için gün geçtikçe 
daha büyük bir zaruret haline 
girmektedir. Çünkii, bu suret
le, bu şehrin limanmdan ma-

. ada, Teruel-Akdeniz yolu ile 
Santanderden Saguntoya ka
dar giden ve Atlantik Ok
yanusu ile Akdeniz arasında 
blU\ asala temin eden demir 
yolu Frankonun eline geçmit 
olacaktır. Nasyonalistler Ak
denize varalı iiç aydan fazla 
olduğu halde, hinterlant ile 
buradaki mevziler arasında 
bili doğrudan doğruya bir 
nıuvasala temin edememişler
dir. Bütün münakalelerin, ön
ceden olduğu gibi, çok bozuk 
ve karışık bir irtibat yolu o
lan Akdeniz ve Morelladan 
yapılması lazım gelmektedir. 
Bugüne kadar burada henüz I 
bir demiryolu hattı ellerine 
geçirememişlerdir. Bundan do-j 
layı, bu mahzuru ortadan kal· 
dırmak için, Gavdeza ile Vi- ı 
varez arasında bundan dört 
hafta evel 4000 işçi ile 60 
kilometrelik bir hat döşen
nıeaine batlanaaııtir. Bu hat
tın 8 hafta içinde bitirilmesi 
için mühendislere emir veril
nıiştir. 

Cephenin bu kısmını dolaş
nıak imkanım bulan gazeteci
ler, geriden ikmal ameliyele
rinin güçlüklerini anlatmakla 
bitiremiyorlar. Bilhassa gene
ral Arandanın sa bil boyu or
dusu bu vaziyetten çok mü
teessirdir. Askere iaşe leva
zımile cephane yetiştirmek için 
kamyonlar, yüzlerce kilometre 
•ilren daracık yollardan geç
IDek zorundadırlar. Hükümet
çilerin bava silahı, bu zor
lukları katmerleştirmek için 
ellerinden geleni yapmakta-
dırlar. · 

Uzun müddet tahammül e
dilmesi kabil olmıyan bu va
ziyet, Sagontoya karşı yapılan 
ileri hareketin belli başlı 
iınillerindendir. F ronkoculann 
bu harekette, karşılaştıkları 

1 zorluklar sabile doğru yapılan 
yarma hareketindekinden da
ha az olmamamıştır. Harbin 
cereyanı da göstermiştir ki, 
yarma teşebbüsleri, ilk hare· 
ket sona kadar hedefe vardı
ğı takdirde muvaffakiyetle 
tetevvüç etmektedir. Fakat 
Sagontoda vaziyet böyle olma· 
mıştır. General Arand, Sierra 
Espadanda general Verela da 
Sierra da Montegraoda dur
durulmuştur. Bunun içiadir ki, 
bundan takriben on gün ev
vel, doğrudan doğruya Viver 
yanındaki mevzileri yarmak 
teıebbüsünde bulunulmuştur. 
Bu işe, ltalyanların, muvaffa
lciyetleri nisbetinde büyük 
zayiat vermiş olen "Littorio" 
ve "23. Merzo,. alayları tahsis 
edilmiştir. 

Girişilen harekei buna rağ 
men muvaffakiyetsizlikle ne
tecelendi. Hücumlar, fevkali
de mükemmel bir surette 
tecbiz edilmiş ve topçusu 
Frankoculara üstün olan hü
kumetçilerin mukabil hücum
ları karıısında akim kaldı. 
Hükümetçilerin topçusu, tesir 
ve isabet bakımından, diğer 

bütün modellere üstün olan 
12,4 santimetrelik Rus topla
rına istinat etmektedir. Bu 
münasebetle, üç İtalyan fır
kasının iki fırka halinde terkip 
edilmiş olması zikre şayan
dır. Kerta ve Fortoza önün
de yapılan savaılardaki büyük 
zayiat bunu icabettirmiş ve 
" Lame nere ,, adındaki İtal
yan fırkası dağıtılmıştır. Buna 
rağmen, bu iki fırkanın mev
cutları eskisine nisbetle çok 
küçülmüttür. Önceden her 
fırka 12,000 kişi iken şimdiki 
iki fırkanın her birindeki 
mevcut 8000 i aşmamaktadır. 

Nosyonalistlerin kumanda 
heyeti, 17 - 20 temmuz tarih
lerinde, maksad ve hedefleri 
eski planı değiştirmek olan 
fakat ehemmiyetsiz gibi gö~ 
rülen bir manevra yaptı. Ge
nerel Solşaga, bir baskınla 
Monte Salada sırtlarınını zapt 
etti. Bu suretle Sagontoya 
karşı yapılan hiicumlar Valan
siya istikametine çevrildi. 
Monte Salado, Şelva - Valan
ciya yolunun 20 kilometre şi
malinde bulunmaktedır. Ha
rekerin daha dördüncü günü 
saplanıp kalan bu ameliyenin 
mahzuru, Arandanıo, Si.erra 
Espadan çekin bir muharebe 
cereyen ettiği için Ebre cep
sinded takviye kıtaları getirt
tiği bir anda cephenin 40 ki
lometreye uzamış olmasıdır. 

r==z 

Meksikada 
Bir çete trene hucum 

etti 
Meksika 16 - Kataro 

mıntukasında demir yolunda 
çalışan 30amele hususi bir tren
le iş başına giderlerken mü
sellah bir çetenın taarruzuna 
uğramıştır. Makinist treni 
durdurmak mecburiyetinde 

· kalmıştır. Mütt cavüzler sindi
kaya dahil olmiyan 26 ame
leyi aldıktan sonra diğerlerini 
serbest bırakmlflardır. 

...... 
Samuel Hover 
Holandaya vasıl sldu 
Vşington 16 - Avrupaya 

gitmek üzere buradan hare
ket eden Samoel Ho
ver Holandaya vasıl olmuştnr. 
Mumaileyh söylendiği gibi 
lsviçreye değil lskandinavya 
memleketlerine gidecek ve 
bu ıeyabati bir ay silrecektir. 
~ 

Amerika hükumeti 
/azla buğday ihracı 
için tedbirler alıyor 

Vaşington 16 Ziraat 
nazırı ihracatçılara prim ver
mek suretile fazla miktarda 
Amerikan buğday ihracı için 
tetkikat yapmakta ve ihra
catın yüz milyon kiloya çıka
rılması esbabını araştırmak

tadır. Bu suretle ecnebi piya
salarda rekabet imkim ola-
caktır. a.a. 

Aydınlı talili/er 
Tayyare piyangsonun buse

ferki keşidesinde Aydınımıza 
bir çok ikramiye düşmüştür. 
En büyük ikramiye olan elli 
bin lira Tapu muhafızlığı mu
avini B. H. Tahsinle yine ta
puda katip B. Tahsinin müşte 
reken aldıkları 43503 numa
raya çıkmıştır. 

14564 numaranın sahibi Mı
sırcı 8. Mustafaya beş yüz 
lira, 30093 numaralı biletin 
hamili Aydınpalas oteli sahibi 
B. Hakkinin oğlu ile otel ka
tibi B. Yusufa beş yüz lira, 

37770 numaralı biletin ha
mili komiser muavini B. Lüt
fiye beşyüz lira, 

32642 numaralı biletin ha
mili Umurluda B. Hudayi Ça
yırlıya yüz lira isabet etmiştir. 

Talili yurtdaşlanmızı tebrik 
ederiz. 

Gelen bu takviye kıtalarından 
general Solşağaya da pay 
düşmüştür. Tekmil kuvvetlerin 
T eruel - Levante cephesine 
toplanması, cenubi ispanyada 
hükiimetçilerin başlarına gel
diği gibi, mevzilerdeki mev
cudun azalblması neticesinde 
hezimetlerini mucip oldu. 

YÜZ 3 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - 25 adet 200, 150 adet 
100 ve 275 adet 60 vatlık Ye 

220 voltluk ampul satı alına
caktır. 

2 - Bedeli muhammeni 270 
liradır. 

f ıteklilerin ıartnameyi glir
mek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, Açık Eksiltmeye işti

rak etmek üzere 2025 kuruş 

muvakkat teminatlarile birlık
te 18181938 perşanbe günü 

ıaat 1 l de Belediye daimi 
encümenine müracaatları ilin 
olunur. [708) 3 1 12 17 

ilin 
Aydın Vakıflar 
idaresinden 
Aydın Vakıflar binası al.

tında 17 • 5 akar numarasında 
kayıtlı olup Mayıs 939 sonuna 
kadar icarı devren 22, 7,938de 
ihale edilmiş olan dükkanın 
muayyen müddette mukavele 
yapılmamasından dolayı ihalesi 
feshedilerek yeniden eçık 

arttırmaya konulmasına karar 
verildi. İhalesi 23,8,938 Salı 
günü saat 10 da Aydın va
kıflar idaresinde yapılacaktır. 

Birinci arttırmada talip çık 
maz veya verilen bedel layık 
görülmezse ikinci arttırması 

29,8,938 Pazartesi günü aynı 
saatta yapılacak ve yine talip 
çıkmazsa pazarltkla ihalesi 
yapılacağı cihetle taliblerle 
fazla malümat alm~k isteyen
ler beı lira muvakkat temi
natla birlikte Aydın Vakıflar 

idaresine müracaatları. 

[733) 11 14 17 

ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediye hayvan hanı 
ve ahırları tamirinin eksiltme
si 10 gün uzatılmıştır. 

2 - Bedeli keşifi 4216.3 
liradır. 

3 - isteklilerin şartname 

ve keşifnameyi görmek üzere 
yazı işleri müdürlüğüne, ek
siltmeye iştirak etmek üzere 
316 lira 21 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 25181938 
perşembe günü saat 11 de 
belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

739 

imtiyaz aalılbı •e Umum! Netrlyat 
Mlldürü : Etem Mendru 

BaaıldıJ.1 Tiır : 
C. H. P. Baeııaeyl 
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MÜNİF İ. ERMAN • 
MEML.EKET HASTANESi 

Dotum, Kadın hastalıkları mütehassıs 
ve Operatörü 

Hutalannı her gün Park karfısında Bay Hasan Klmi-
lin erinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
• Ôtleclen sonra 3 den itibaren • 

••tee .. •tAO~A•A00tA-

Alb ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özeniıle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

; Ç • Ç ::o:!:.oııi~~~'illlll"'llJ'!~Jll,,ll!:!ll~llJ~llPllflJJl'll.'!!lllll!!'l(JJl'lllfP~&J 

~~~~~lıı~~l~dlıı~~ .. ıı::' .... •+• ... ~e.ı~~.·-~-·-~-y, 

!1 Elengüllü ılıcalarına koşunuz ~:ı 
~~ ~ ,!j Mevkiioio letafeti, tesisaboın iyiliği, servislerin !t 
.~ intizamı ile ıöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, .~ 
+J siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve +1 
~1 kadın hastalıklarına tesiri milcerrep ve kati olduğu •ı 
•ı gibi cild hastalıklanna kartı çok faydalı çamuru 1 
: ve basur hastalıklanna iyi gelen içmesi Aydın ve : 
tJ komşu illerinden binlerce yurtdaıın tecrtıbelerile •
•' sabit olan Elengllllü ılıcalanna koıunuz. t 
t Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, t 
t temiz baya almak için Elengiillil dıcaıına gidiniz. • 

Gidip gelme ucuz tenezzOh ve kamyon 8ervialeri : 
Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek 1 
ve her türUl ihtiyacımz gayet ucuz temin olunur. t 

C. H. P. 

r··-·-·-····;;:~-~~;t:··-·-·-·-·d ~ 
t Memleket hastane~i eski operat6rü 1 
t Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 1 • • Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır n hastalar tedari edllir 

MUAYENEHANE : Park karfısında yeni yapbrdıtı erinde 
Her saatte hastalan kabul edeı Eakir hastalar mec-

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 

130 

Memleket Hastanesi OperatlJril 
Hastalarım Her glln park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdıi-ı evin üst kabnda 
kabul eder. 

m. Muayene saatlan : 

l Sabahlan 8 kadar 
Akşamlan 3 - 8 626 

Aı6AAAAa6Aıaı ....... AA0 Aet• ,, ............. , ........... , 
.. -{ Acele Sahlk Ev )-f Aydının Cumhuriyet mahallesinde eaki Ziraat 
~ Bankası veznedarı 8. Mebmed Tevfik Giinencin 
D Maballei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
iJ> salon ve bir mutfak ve bir çamaıırbane ve su de
li> posu ile 400 metre bahçesi ve ilstllnde tiç oda ve 

l
. salonu havi bir bab hane acele sablıkbr. Talip olan

ların Aydında Doktor 8. Halil G6zaydına mitraca-
atlan ilin olunur. [684) 

w.ı1ıııı1r.a .... , ............ ~ 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
-----· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


