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26 ıAGUSTOS 
Bugün Büyük Taarruzumuzun On 

Altıncı Yıl Dönümüdür 
: ................................................................................................................. f 
i " Muhterem efendiler; (Afyon Karahisar - Dumlu i 
! pınar) meydan muharebasi ve ondan sonra düşman ! 
i ordusunu kamilen imha veya esir eden bakigetis- ~ 
i süyufunu Akdenize Marmaraya döken harekatımızı i 
! izah ve tavsif için söz söylemekten kendimi müstağni i 

1921 Senesi Eylulünün 13 üncü 
günü, 22 gün gece gündüz 
ar•\Sız süren Sakarya meydan 
muharebesi Türkün zaferile 

: ddd . ı ; a e erım. ; 

neticelenmiş, mukabil taarruz
larımızla Sakaryadan geri 
ablan düşman ordusu Afyon, 
Kütahya, Eskişehir hatbna 
sürülmüştü. 

i Her safhasile düşünülmüş, ihzar, idare ve zaferle i 
~ intaç edilmiş "olan bu harekat, Türk ordusunun, i 
i Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek kudret f 
i oe kahramanlığını tarihide bir daha tesbit eden mu- ! . . Düşmanı ( Vatanın herimi 

ismetinde boğacağını] bütün 
dünyaya büyük millet meclisi 
kürsüsünden ilin eden büyük 
başbuğ. O günden itibaren 
bunun tahakkuku için la-

ı b. d" • : az zam ır eser ır. : 
İ · Bu eser, Türk milleti11in hürriyet ve istiklal fik- i 
: rinin ltigemut abidesidir. Bu eseri vücuda getiren j 
! bir milletin evladı, bir ordunun baş kumandanı ol- ! 
j duğumdan. ilelebet mes'ut ve bahtiyarım.,, i 
! Büyük Nutuk i 

Sıvas - Erzurum 
demiryolu 

Tren merasimle Kema
ha girdi 

Kemah 25 [A.A.] - Sıvas 
Erzurum demiryolu inıaab 

Kemaha varmıı ve ilk tran 
dün merasimle Kemaha gir
miıtir. 

Zonguldak 
Esnaf Cemiyetleri Parti 

himayesine girdi 
Zonguldak 25 [ A. A. J -

Esnaf cemiyetleri yaptıkları 
bir toplanbda ferden olduğu 
gibi cemiyetlerinin hükmü 
şahsiyetlerinin C. halk par
tisine bağlanmasına ve nizam 
namelerine cemiyetin faaliyet 
sahasında kemalizm ve parti 
prensiplerini tahakkuk ettir
meyi asıl gaye addeden bir 
maddenin ilavesine karar verw 
miştir. 

• 
Halk.evi köıeai: 

Bugün: 
1 - Saat 17 de Köy

cülük, 20 de Kitapsaray 
ve Yayın şubeleri komi· 
teleri toplanacaktır. 

2 - Saat 18 de Halke
.:.vi bina11ncla güreş dersi 
vardıı. 

• 

• 

Zonguldak lisesi 
Zonguldak 25 [ A. A. ] 

B. Mehmed Çelikelin 60 bin 
lira sarfile yaptırdığı liseye, 
Mehmed Çelikel adı verilmiş 
ve yeni talebe kayid Ye ka
bulüne başlanmışbr. Liseye 
kavvşan Zonguldak sevinç 
içindedir. 

····-Romen ajansının 
bir tekzibi 

-DeYamı 2 inci sayfada 

İspanya harbı 
İtalyan menabiine göre 

cumhuriyetçilerin 
zayıatı 

Salamanka 25 [ Radyo J
Govalasona kadar Karyolano 
yolunu ve Manilyo yolu ağzı -
nı işgal eden merkez ordusu 
sekiz yüz kilometre murabba
hk arazi ve külliyetli esir al-
mıştır. 

Bükreş 25-PomenResmi ajansı Ebre nehrinin kıyısında beş 
Hariciye nazırı komitenin gündenberi en çetin muhare-
yakında Romaya gideceği ve belerden biri cereyan etmek-
Roma elçiliğinin büyük elçi- tedir. Dün frankist hava ku· 
liğe tahvil edileceği hakkın- vetleri 13 cumhuriyetçi tayya 
da ecnebi memleketlerde çı- re daha düşürmüşlerdir iki gün 
kan havadisleri tekzip et- zarfmda cumhuriyetçilerin za-
mektedir. a.a. yi ettikleri tayyare yekünu 

----·~0•• 34 e baliğ olmuştur. 
Uçan kruvazör ~-
Riğa 28 [ Radyo 1 - Mos Japonlar Şansi 

kovadan bildirildiğine göre eyaletinde mühim 
uçan kruvazöt ismi verilen 
yeni bombardman tayyaresi- mevkiler almışlar 
nin tecrübesi yapılırken tay- Tokyo 25 [ Rrdyo] - Ja· 
yarenin içinde bir infilak ol- ponlar Şansi eyeletinin şark 
muş ve tayyare tamamen hududunda ve Sarı nebirin 
mahvolmuştur. cenup kıyısında sevkülceyş 

:::-= _ bakımından ehemmiyeti büyük 
Leh _ Alman ticaret mevkiler işg.tl etmişlerdir. 

münasebetleri A'!'iral Ho~ti ve 
Varşova 25 [ Radyo ] - I · Hıtler berlıne 

Leh - Alman ticaret komis- döndüler 
yona iki memleket arasındaki Berlio 25 [A.A.] - Maca-
ticari ve iktisadi münasebet ristan kral naibi amiral Horti 
lari tanzim ederek mesaisini ile Hiler dün Berline dönmiif· 
bitirmijtir. lerdir . 

İtanyan matbuatı 
Amiral hortinin Berlin 
seyahatini yazıyorlar 

Roma 25 [Radyo] - İtalya 
matbuatı; dün akşam Macar 
kral naibi amiral Horti şere
fine verilen ziyafette teati 
edilen nutukta Hitler beynel
milel vaziyatin durulması uğ

runnda bir teşebbüs yapılma
sı hususuna ehemmiyet vere
rek Alman ve Macar millet
leri arasındaki dostluk müna· 
sebetlerinden ve büyük harp
te slab arkaşlığından ve ara
daki hudut komşuluğundan 

bahsederek iki milletin dost
luğu müşterek menfaatlerine 
hizmet etmekle kalmadığıuı 
söylemiş ve dostumuz İtalyan 
ile beraber sulhun esasını 
teşkil ettiklerini söylediğini 
yazmaktadırlar. 

Varşova ~5 [Radvo]- Leh 
gazeteleri Macar kral naibi 
Amiral Hortiye yapılan sami
mi kabulleri tebarüz ettirmek
te ve Musoliniden mada Al
manyada hiç bir yabancı tah
sın bayle büyük tezahüratla 
kabul edilmediğini yazmakta
dırlar. -···--Alman muhacirleri 
Meselesi 

Bertin 25 (Radyo] - Res
mi bir tebliğde Alman muha
cirleri meaelesinin halli için 
milletler cemiyetinin tayin 
ettiği komisyon azasının lı
viçre arazisine çıkan yahudi
leri yerleştirmek imkanı ol
madığından başka tarafa sev
ki icabettiğini bildirdiği yazıl
maktadır. --Suriye Başvekili 
Paı·iste 

Paris 25 - ffayas ajansı 
m uhabirioden: 

Suriye Başvekili Cemil Mar
dam bugün Pari~e tmuvasalat 
etmeknedir. Cemil Mardam 
Fransız devlet adamlarile ve 
hariciye nazırı Bone ile gö
rüımelerde bulunacaktır. 

Bu görüşmeler Bonenin Şam 
ve Suriye meseleleriae aid 
olup Bonenin Ankara seyaba
bndan evvel bazı noktalanntD 
aydmlatması etrafında yapı
lacaktır. 

8. Bonenin Ankara ae,aluı
hab Eylül ayınua IOllllDda n
ku bulucaktır. Fakat tarih 
heniiz tebbit olunmamafbr. 
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Bir tavzih Tenkit ve Tashih 
Daima görürüm: her hangi 

bir işi, bir sözü, bir hareketi 
ve bir meseleyi tenkit eder
ken dehşetli avrupalı oluruz. 
İnsan zanneder ki lngilterede 
Almanyada, Fransada konu
tuluyor : memnun oluruz. "Ne 
güzel müşahedeler, ne kıymet
li mukayeseler, ne isabetli 
parmak basışlar!. ,, der ve bu 
münekkitlerin görüşte, anla
yışta derecelerinin yüksekli
ğine hayran olasımız gelir. 
Eğer bu tenkitlerin mevzuu 

ile siz, bizzat kendiniz alaka
darsanız aynı avrupalı kafa, 
aynı türk samimiyet ve saffe
tile derhal o işi, o sözü. o 
hareketi veya o davayı tashi
he başlarsınız. 

En tabii dayangaçlarınız, 
en kuvvetli müdafaacılarınız 
sizi bu tashihe götüren mü
nanakkidleridir; değil mi? On
lar, doğru bulmadıklan husus
ların düzeltildiğoi görerek 
ideallerinin gerçekleşmesinde 
size en candae taraftarlığı 
yapacaklardı, böyle olması 
gerekmez mi ? 

İşte burada, yolun bu nok
tasında ko· aman bir levha 
vardır: Hayır!.. " A kardeş, 
vur dedikse öldür demedik 
ya. llu kadar kör kadılığa, 
bu derece aleceye, bu kadar 
kesin harekete ne lüzum var? 
İşi idare etmeliydin ? 
Tabii böyle muvaffakiyetsiz
liğe 1• ğrarsın.,, 

Bu da ikinci tenkinddir. 
Birincisile ne büyük bir tezat! 
Fakat ne yapahm ki hakikat 
budur. Tenkidlerine kıymet 
verilecek insanlar, tenkid e
derken nasıl düsünmüşse tas
hih edilirken de ayni düşün· 
ceyi muhafaza edebilenlerdir. 
Beğenmemekte garbi avru· 

palı veya ıimal Amerikalı 
olup da o beğenmediği şeyler 
yoluna sekulurken orta afri
kalı olanlara kulak asarsanız 
hiç bir işi sonuna erdiremez-

siniz. Hiç bir neticeye vara
maz, hiç bir çiçekten bal ala
maz ve - mahrem olarak söy
tiyeyim- hiç bir yerde dura
maz ve tutunamazsınız. Ben 
kendime daima bıı nasihab 
veririm: 
.. Çabt doğruyu bul. Doğru 
bellediğini yap. Her lifı din
le: fakat faydalısını al, çilrü
ğlnii at. Alt tarafına kulak 
....,., 

Bu düsturu tetbik edenler 
laer halde mevcuttur. Etmi
yenler varı bir kere denesin
sinler: sanırım ki faydasını 
çabuk g6recekleri bir reçete 
balmuı olduklarına onlar da 
inanacaklardır. 

Hasan -Ah Yücel 

26Ağustos 
1 

Karapınardan yazılıyor: 
23tarihli nüshanızda Pazar günl 
yapılan Grekoromen güref Bugün büyük taarruzumuzun 

altıncı yıl dönümüdür 
on 

· seçmelerinde Sümer - Aydın 
ve Karapınar 56 kilolarının 
biribirini tuşla yenmeleri yü
zünden puvan beraberliği ol
duğu ve bu sebeple bu gü
reılerin tekrar edileceği ya
zılmaktadır. Vaziyet böyle 
değildir. Güreşler ikmal edil
miştir. 

(Battarafı linci s ahifede) 

zım gelen hazırlıklara başla
narak. Ordunun eksiklerini 
tamamla!mış ve 20 Ağustos 
922 günü Akşehirde garp 
cephesi karargahında öğleden 
sonra saat 16 da Türkün 
ebedi istiklal zaferini temin 
eden büyük taarruzun 26 
Ağustos sabahı saat 5,30 da 
başlıyacağını emir buyurmuş
tur. 

-!de düşman yine her bakımdan 

Sakaryada yediği büyük 
darbenin tesirile taarruz ka
biliyetini kaybeden düşman 
ordusu, mevcudiyetini muha
faza için çekildiği bu hatta 
bütür bir husumet cihanından 
gördüğü yardım ve her türlü 
harp malzeme bolluğile tahkim 
ettiği hattın asla yarıbp yıkıl
amıyacağı kanaatinde bulunu
yordu. Bu hattı gezen ve gören 
yabancı kurmaylar ise ( Eğer 
türkler bu hattı altı ayda 
yarabilirlerse 6 saatte yarmış 
sansınlar ) diyerek düşmanın 
bu kanaaHni takviye etmişlerdi. 

Fakat türkün hür yaşama 
imanı ve o imanı körükle
mesini, tutuşturmasını, onuu 
bir ateş bir volkan haline 
getirmesini bilen büyük Ku
mandan Atatürk, Büyük Şefin 
işaretile seferber olan bütün 
bir Türklük, Maddi ve manevi 
kuvvetlerini bir noktaya tek
sif ederek mağrur düşmanın 

ve onun mağrur hamilerinin 
tasavvur edemiyecekleri kısa 
bir müddette bu hatb yardı, 
Parçaladı, beş günde düşman 
ordularını tamamen mehvede
re k baş kumandanını da esir 
etti. Bu suretle sade Türk 

tarihinin değil, bütüu bir ci
han tarihinin seyrini de değiş-
tirdi. Türkü ebedi istiklal ve 
cumhuriyetine kavuşturdu. 

Harp vazigeti 
Türk Ordusunun 186 bin 

mevcuduna karşı, düşman or
dusu 195 bin mevcudlu idi. 

Bizim 98 bin tüfenğimiz 2000 
hafif 800 ağır makineli tü-

feğimiz 325 topumuz 4200 kı-. 
lacımız ve on tayyaremiz var-
dı. Dilşmanın ise 105 bin tn
feği, 3100 hafif 1000 ağır 
makineli tilfeği, 352 topu 3000 
kılıcı 50 tayyaresi vardı . 

Bu rakamlardan da anşıla
cağı üzere bizim 1200 kılıç 
fazlalığımıza rağmen inıan, 
tüfek, makineli, top ve tayya-

re itibarile ilstilnlük düşmanda 
bulunuyordu. 

Sevkülceyş vaziyet itibarile 

üstün vaziyette idi. 
Eskişehirden Afyonun cenu

buna kadar olan muazzam 
sahayı dikenli tel örgülerile 
kaplamış, muntazam siperlerle 
tahkim etmiş, yüksek mevcut
lu kuvvetlerle takviye ederek 
adeta geçilmez bir hale ge
tirmişti. Eskişehir Afyon hat
tı da elinde bulunan düşman 
istediği gibi kuvvet kaydırmak 
vaziyetinde bulunuyordu. 

Sevkülceyş vaziyette lehi
mize olan tek nokta, kavis 
şeklinde olan düşman cephe
sinin sağ ve yanlarının kuşat
mağa elverişli bulunmasıdır. 

Toplanma 
Büyük başbuğundan taar

ruz emrini alan türk ordusu 
geceleri~ yürüyerek gündüzleri 
ağaçlar altına gizlenerek ve 
hiçbir karışıklığa meydan ver
meden muayyen zamanında 
toplanmış ve kolordular tayin 
olunan yerlerini almışlardı. 
Üç piyade kolordusundan iki
si cephede biriside ihtiyatta 
yerlerini alırken, süvari kol 
ordumuzda düşman gerilerine 
sarkmıştı. 

26 Ağustos sabahı 
26 Ağustos sabahı 300 türk 

topunun birden patlamasile 
büyük taarruza başladı. Düş-

manı siperlerinde dayanılmaz 
hale getiren topçunun arka-

sından kahraman türk piya
desi düşmana saldırdı. Saat 

dokuzda 5, 11, 15, 23 ve 
14 üncü fırkalar kalecik siv· 
risi, Tınaztepe, Belentepe ve 

. Kılıç arslan mevzilerini, Meh-

medler, tel örgülerini süngü 
ve karavanalarla parçalaya-

rak aldılar. Süvari kolordu
muzda dütmanm İzmirle olan 
telgraf ve demiryolu muvasa
laBlnı kesmek harikasını gös-

terdi ve dliımanı arkadan 
vurdu. 

Saat 16 da duşmanin tak
viye kıtalarile yaptığı muka
bil taarruz kahraman Meb
medciklerin süngülerile defe
dildi, 

O gün birinci ordu bu em
salsiz taarruzu muvaffakiyetle 
başarırken, dilımanı oyalamıı 

ve cenuba kaymasına mani 
olmak vazifesini alan ikinci 

ordumuzda, vazifesini büyük 
bir muvaffakiyetle yaptı. 

Bilyük taarruzun ilk günü, 
muvaffakiyetle başarıldı. 

O. Bceerik 

Beraberlik olunca hakem 
heyetinin kararile üç kulüp 
milmessilinin arasında kura 
çekilmiş ve güreşler tekrar 
edilmiştir. Sümerli güreşçinin 
Aydına tuşla yenilmesi Ye 
Aydınlı güreşçinin sakatlana
rak güreşi terketmesi üzerine 
Karapınar güreşcisi Feyzi 
Cengiz hakem heyeti tarafın
dan pek haklı olarak galip 
ilin edilmiştir. Halk muvace
hesinde ve bölgemiz mümes
silleri huzuruoda vaki olan 
bu vaziyetin yanlış tefsir ed;J 
mesi yeniden ve yokluklar 
içinde bir varlık yaratmaya 
çalışan kulübümüz muhitini 
cidden müteessir etmiştir. 
Mektubumuzun neşri suretile 
ışin düzeltilmesini saygılarımla 
birlikte rica ederim. 
~ 

Meriyete girecek bir 
ti car et anlaşması 

Tokyo 25 [Radyo] 5 tem
muz 938 de İtalya, Japonya 
ve Mançuko hükümetleri ta
rafmdan Tokyoda imzalanan 
ticaret ve tediyat anlaşması 
eylülün birinden itibaren mer
iyete girmesi için lazım gelen 
son merasim bugün hitam 
bulmuştur. 

Buzlar arasında ilk 
insanlar 

Rapa, dünyanın en timalde 
bulunan bir şehirdir. No"eçle . 
ıimal kutbu arasında bulunan 
bn şehirde tarihten evvelki 
devirlerde yaşamış insanlara 
ait bir resim bulunmuştur: 

Bu resim büyük bir toprak 
kütlesinin altında çıkan. de
niz sathından 75 metre ifilk
.eklikte bulunan bir tapa 
iisttınde 25 tane Ren geyiii 
nin resmidir. Resimler gayet 
net olark görünmektedir. Bir 
Ren geyiğinin uzunluğu 25 
santimetredir. 

r- Abone ıeraiti --ı 
1 Yıllıtı her yer için 6 lira. 1 
i Alb ayhtı 3 liradır. 1 
1 idare yeri: Aydında C. H. l 
1 P. Buımeri. 1 
1 ranteye ait yudar içi• : 
i yuı itleri müdürlGtüne, llln· i 
i lar için idare müdürltltün• l 
i..~~.~~~.~!!~~~:~!:... ......... ,t 
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Alman askeri manevralarının 
uyandırdığı endişe --------

Alman ordusunun manevra
lar1 ve südet meselesi bu haf 
ta sonunda bir çok tefsirlere 
mevzu teşkil etti. Bunda hay
ret edilecek bir şey yoldur, 
çünkü bu iki enternasyonal 
hadise arasında bir münase
bet var görünmektedir. 

İngiliz kamoyu bu manev
ralar hakkında biraz endişe 
izhar etmişti, fakat bu sabah 
Londrada ve Pariste Alman
Yanın askeri organizasyonunu 
tecrübe etmiye tamamile hak-
kı olduğu mütaleasında bulun
ınaktadır. Alman yanın askeri 
organı Deutsche Vehr'in tabi
rile bu "küçük manevralar ,,ın 
ehemmiyetini mübalağa et
IDemelidir. Bundan endişeye 

ınahal yok'ur. 
Bu zihniyet • izaha hacet 

yoktur ki - lüzumlu teyakku
zu izale etmez. İngiltere bu 
teyakkuzla birlikte silahlan· 
ınasını hızlandırması icap et
tiğini pek iyi takdir etmek
tedir. 

Alman manevralarında ya
kın bir tehlike görmemek 
IDantıkidir. Üzerinde durmak 
istemediğimiz bedbin bir fa. 
r~ziye ile: alman başvekilinin 1 

bıraz eski yazılarında, bir harp l 
halinde taarruzunun " gece 
karanlığında şimşek ,, gibi 
seri olacağını haber verdiği 

hatıra getirilebilir. Bugünkü 
askeri hareketlerin esrarlı bir 
tarafı yoktur. Bu hareketle
rin karakteri daha ziyade 
tesir yapıcıdır. 

Ve bu manevrayı çek me
selesinde kati neticeye yak
laşılırken alman kudretinin 
bir nümayişi gibi telakki et
ınek yersiz değildir. 

Lord Runcimanla arkadaş
ları alman südet murabhasla
rile yeniden müzakereye baş
lamaktadırlar. Bugünkü şart· 
lar içinde bir tahmin beyhu
dedir. Bir yandan, südetler 
nuntakasından beş yüzden 
fazla belediye reisinin içtlma
uıda nahiyelerinin mahalli po
litika yapmıyarak " nasyonal 

sosyalist ideolojisi prensiple
rini tatbik ve müdafaa et· 

ınek,, basusunu kararlaşbrma
larile fena bir işaret verilmiş
tir; fakat, öte yandan, mazi
de çok müşkül davaları hal
letmiş olan İngiliz müzakereci 
•inin maharetini hesaba kat
taak lazımdır. 

Esasen lngiltere, imparator
luğu üzerinde tesir yapan 
llleselelerden hiç biri karşısın
da lakayıt kalmamaya azmet
nıiştir. Hicaz ve Necid kralı 

ENFORMASYON Gazetesinden 
İbnissuutla kardeşi Emir Mu
hammedin Londrayı ziyareti 
de bunu göstermektedir. İb
nissuud iki sene içinde üçün
cü defadır ki İngiliz hükfunet 
merkezine geliyor ve bu defa 
ki ikameti bir ay sürecek
tir. 

Bugünkü şartlar içinde, İn
giliz hükumeti şahsi otoritesi 
kuvvetli olan yegane Arap 
hükümdarına istinat etmeyi 
faydalı bulmaktadır. Eski İrak 
ve ve Mısır kralları genç 
yaşta vefat edeliberi, İngilte
re, nüfuzu Hindistana krdar 
-şamil olan İbnissuudun hakem
liği vasıtasile yahudilerin mu
haceretinden ve Filistinin tak
simi projesinden çok kızmış 
olan aragları teskin etmek 
istiyor. 

Bağdad' da hüküm süren 
genç kırabn amcası Maverai 
Şeria Emiri Abdullah- ki İn
gilizler kendisini Filistin, Su
riye ve Şeria üzerinde kıral 
yapmayı tasavvur etmişlerdi
kafi derecede nüfuza sahip 
değildir. Bu itibarla İngitlte
renin İbnisuud'un müzahere-

tine kıymet vermesi ciddi se· 
beplere istisad eder. Üç ay 

evvel kont Atblone ile pron
ses Alice hediyelerle karalın 

nezdine gönderilmişti. 
Görüldüğü gibi, İngiltere kuv· 
vetini artbrmak ve müdafaa 

etmek için gayretlerini bir 
lahza bile yavaşlatmamaktadır. 

Bu uzun soluklu bir palitka· 
dır ki iki .memleket mümessil-
leri arasındaki devamlı temas
ların da gösterdiği gibi, Fran
sanın tam bir müzaheretine 
istioad eder. Daha bu sabah, 

B. Jorj Bne İngiliz işgüderi 
8, Kembelle görüşmüştür. 

Günün endişeleri karşısında 
bu müşterek sulhçn irade, 
general Vilmenin Berline yap
bğı ziyaret gibi, kuvvetli bil" 
huzur unsuru gibi görünmek
tedir. Bu sabahki gazeteler

den birinin yazdığı gibi, Bom
ba gönnderecek yerde gene-· 

raller göndermek daha hayır
lıdır.,, 

Büyük harpte fransız veİn
giliz tayyarecilerinin taşımış 

oldukları mert ruh faydalı 

temasları kolaylaştıracakbr. 

İki orduda aynı derecede meb
zul olan kahramanlık, karşı

h kh bir takdire yol aşmıştır. 
Bundan neden, sulh imkanla-

ran yeni ufuklar açacak daha 
derin bir anlayış çıkmasın; 

i• ..... < .............. ~ .... ıc.H.P.Aydın ilyönlıu-
ıDunyada neler oluyor: rul Başkanlığından 
: .. ~ ...................... : 1) Aydına bağlı Karapınar 

Bır yırtıcı hayvan nahiyesinde yukarı mahallede 

Koca bir şeb ti parti mali 889,28 metre mu-

1 
A d• rabba natemam binayı ye 

te aşa ver ı incir fidanlığını müştemil ar-

Amerikada Pitsburg şehrin- sanın mülkiyeti açık artbr-
de hayvanat bahçesi vardır. maya konulmuştur. 
Bu bahçede iki senedenberi 2} İhale 8 Eylül 938 Per-
Amerika kaplanı cinsinden şembe günü saat 18 de Ay-
çok yırtıcı, hele insana pek dında parti kurağ.nda İlyön-
düşman bir vahşi hayvan var- kurul huzurile yapılacaktır. 

dır ki hayvan pek nadirdir. 3) Taliplerin muhammen 
Bu hayvanın bir hayvanat bah- kıymeti olan 600 liranın % 10 
ç~~inde _bulunması o. ba~~eye nunu depozito olarak yatır-
dıgerlerı arasında b1r ıtıbar malan veyahut banka teminat 
ve hususiyet kazandırır. mektubu getirmeleri lazımdır. 
~u yırtı~ı _hayvan hükümetin 4) İhaleyi müteakip feağ 

musaadesı ıle mar•t Yelvos- muamelesi yapılacak ve bedeli 
ton parkının en sapa bir köşe peşinen ve defaten abnacak-
sine nakledilmiştir. Bu park br. 

öyl~. uf~k tefek ~i~ o~man 5) İlan, dellaliye ve tap• 
degıl bır Fransız vılayetı ka- masrafı müşteriye aittir. 
dar geniştir. Bundan başka [767) 26 30 3 1 
tabiatin bütün güzelliklerini 
toplaması dolayısile büyük bir 
şöhret kazanmıştır. Fakat on 
sene kadar oluyor ki parka 
ne bir avcı girmiş: ne de hiç 
bir şeyine dokunulmuşfur. 

Zaten bu yırtıcı hayvan da 
Y eloston hayvanat bahçesine 
getirilmezden evvel de o or
manda yakalanmıştı. 

Son günlerde havaların 
çok sıcak gitmesinden midir 
nedir, havvanda bir titizlik 
bir hareket görülmeğe baıla
mış. Bir gece parkın muazzam 
kafesinin demirlerini zorlıya
rak dışarıya fırlamıştır. Saba
haın saat altısında şehrin şar
kına doğru uzayan hususi 
villalar mahallesioin sokakla
rında dolaşmağa başlamış. 

Böyle korkunç hayvanlara 
Roşoz dağlarında rastlanabilir. 
Onun için mahalleden ilk ge
çen bir sütçü sabahın bu saa
tinde vahşi hahvan kafası gö
rür görmez afallamış, . her şe
yini yol üstünde bırakarak 
bir kaç adım ötede bulunan 
bir telefon kulübesine canını 
dar atmış. Kulübeye girip 
üzerine doğru yürüyen hay-

vana karşı kapıyı kapat
mıı. Ve bağırmağa başlamış· 

Sabahın bu erken saabnda 
şehrin bütün mahallelerinde 
fabrikalar düdüklerini çalarak 
ortalıkta bir fevkaladelik ol
duğunu, bir tehlike zuhur et· 
tiğini haber yermeğe başla· 

mışlardır. 

Polisler en modern silihla
rile mücehhez bir halde hay· 
vanı aramağa çıkmışlar, bir 
taraftan da halkın son işarete 
kadar evlerinden çıkmamaları 
bildirilmistir. 

Fakat hayvan uzun zaman 
bulunamamıştlr. Bir işçi, par· 
kın tünellerinden birisinde 

Aydın Nafia eksiltme 
komisgonuudan 

277 lira 15 kuruş bedelli 
Aydın sanat okulu demir atöl-
yesi Elektrik malzemesi alımı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12191938 pazartesi 
günü saat on birde Aydın Na
fıa müdürlüğü odasında yapı
lacaktır. 

Bu işe aid resim keşif Ye 

şartnameler Aydın Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatları 2S 
lira 29 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi-
natları ve ticaret odası vesi
kalarile yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vilayet Nafıa müdür
lünde hazır bulunmaları ilan 
olur. [750] 23 26 3 10 

hayvanın kül rengindeki de
risini farkederek diğerlerine 
haber vermiş, tünel dört ta
rafından kuşatılmıştır. .. 

Polislerden birisi tünele 
yaklaşarak hayvanın üzerine on 

beş el ateş etmiştir. Hayvanın 
kuvvetine bakın ki vücu-
du kalbura döndüğü halde 
tünelden süratle dışar!ya fır

lamış, etrafına saranlara sal
dırmı§br. Bereket versin, hay

vanat bahçesi muhafızlann
dan birisi önüne atılarak hay-
vanın iki gözünün arasına 

ateş etmiş öldümüştür. Bu ıu
retle bütün şehir halkını teh
like ve endişeden kurtarmış-
tır. 

Bu korkunç hayvan 180 ki
lo ağırlığınd imiş. 

lmtlya:ı: aahlbi ve Umumi Netrlyat 
Müdürll ı Etem Mendre• 

Baııldıö-ı ver ı 
C. H. P. Ba11mevi 
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ra· ~~~~~~~~·. ·~• ~ 
DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 

~tlllll~~U1l'ıml~iılrıl!iııl!lllM!IDMlıı!lÖ~~~d~en~s~o~ndrla~3~dle~n~.·~·t~ib~ar•ueln•ı!llıiln!Db~ 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t---

yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

lİE ı•• .. ııııı•qıııı•u•qlJl!•ıqıJP"q'ır"ıqJll!!'llııP1•n~··ıııı"''''ııı1111vıınıı111•"•ııB""ııır111•1pı•••ırı•·"'l~'"qll"'"'''P"IQl'P''''ıı•"•nıı•"•nııı•ıq~ 
-~.-·~ıı!:ııı~ıı::ııı~ıııı!:'ı1~dıeım~ıııı~ı~ıı ı~ı:ıı'!'~ııı:.M!b~,,~,~~ııı!:iııı~ııı~~~.'9. 

t!J Elengüllü ılıcalarına koşunuz Rj 
! +l r.~ (+j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [+J 
[+1 intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+J 
i•J siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+] 
r:~ kadın hastalıklarıoa tesiri mücerrep ve kati olduğu f :ı 
v+1 gibi cild hastalıklanna karşı çok faydalı çamuru [•] 
f+],, ve basur hastalıklanna iyi gelen içmesi Aydın ve f+'ll 

~.. komşu illerinden binlerce yurtdaşıo tecrübelerile ~.~ 

--·~ ~-.~ .. ..::' sabit olan Elen güllü ılıcaları na koşunuz. ~ı 
l•1 Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, t 

t•l temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ı'• 
!4 Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri : 

[+] Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek + 
[+] ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. i.• 
·~fl~lntlllfl!'ll•::olf1P'~f~P"1Qfll!'1lllı:!ilfll!.'l9tP"I~~ 694 ~~~:f~ ,,.,.. •• ..,1ı;!,'1ıı~..ııı~•~1ıı~ıı!rdr~ı!:'ı11ı:r1111~~1ı:.rı11ı~ı~~ ~k~ıı!:i ~ 

C. H. P. 

~~, ......... ;tı•:!lıt'f'..:ıı~~~~~':"':"~·=-:~~-+.'411f1.+.•~~ 
ır.ıWfti ......... llıliıftıOilıll~~ıa.ı~.~ • .,~ ................. ~-.. 

[+] OPERATÖR ~1 

' Dr. Nuri Erkan Ii il Memleket hastane~i eski operatörü ı·ı f+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t 
ı• Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 1 
[: MUA. YENEHl\NE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde :.~ 
{+] Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec- .. f..1 

caneu muayene olunur. 130 :it 
ıı;q~~·~·~·.,~·l~~~ıı.:..1111~~········..-~~~~6..•.J 
~~~ıı;,ieıiiiıffıo,iill''>i.,.. ..... , •• iı'lliiOiılll .... IMıılllıiiOıll~~ 

1P•'~•••••1111 ... ···~~ S DOKTOR-OPERATÖR 1 
S Medeni Boyer 1 
S Memleket Hastanesi Operatörü 
i> Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 

I
~ Bay Osmanın yeni yapbrclı&"J evin üst katında 

kabul eder. 

Muayene saatları: 1 
~ Sabahları 8 kadar J 
~ Akşamları 3 - 8 626 

lb!thılnlıiııı6 1 .tıı 1 : ..... , ........ . 

r• 1 ~ • '"1 ••' •1'111fllt ·~ 
~ --(Acele Satılk Ev)-
it; Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat -~ Bankası veznedarı 8. Mebmed Tevfik Günencin g: Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de-
°"' posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 

salonu havi bir bab hane acele sablıktır. Talip olan
ların Aydında Doktor 8. Halil Gözaydına müraca-
atları ilin olunur. [684) 

·~ ~ı~,tmlııılı:fl·•lıılı6aAtlmlııı 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan 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 


