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Aydınımızın kurtuluşu yıldönümü 
büyük tezahüratla kutlulandı 

ı Havacılık Haftası 
ı1 Zonguldakta ~ok parlak 

geçtı - -Dün Aydın; tarihi ve en 
mesut günlerinden birini daha 
ya;.ıadı. 

Dü~man istilasından kurtu
luşunun on altıncı yıldönümü
nü büyük sevinç ve coşkun 
bir heyecanla tasid etti 

Daha sabahın erken saatle
n nden itibaren kadın erkek, 
büyük küçük bütün Aydmlılar 
3okaklara dökülmüşler, mera-

simin yapılacağı hükumet ko
nağı meydanına doğru akma
ga başlamıŞlardı . 

Saat dokuzda İlbay Alay 
komutanı bütün memurin ve 

ıubaylar hükumetin önüne 
gelmişler ve artık meydan 
ve civarındaki sokaklardc-. tek 

ki.,i daha almıyacak hale gel
mişti. Geç.t resmini yapacak 
u .keri kıta da başta alay 
sancağı olduğu halde bando-

.. ~ile h~raber gelmiş meydanda 
yerini almıştı. 

-Şimdi herkes büyük bir 
heyecanla bundan on altı yıl 
evvel Aydma ilk giden askeri 
müfrezenin girişini temsil ede
cek olan bölüğü bekliyordu. 

Derinden silah sesleri gel
meğe ve kalpler, göğüsleri 
delmek iseter gibi çarpmağa 
başladı. Silah sesleri kesik ve 
fasılalı, bazao da sürekli de· 
vam ediyor ve gittikçe yakia· 
şıyor. 

Nihayet, işte.. Bir süngü, 
bir süngü da ba parladı. Sağ
dan, soldan süngüler, etrafı 
kollayarak ve tarayarak gelen 

yağız Mehmetcikler hüküme
tin etrafmı sarıyorlar ve bir· 
denbire açılan halk kütlesinin 
içinden fırlayan bir hayvan 

üstünde işgal bölüğünün ku
mandanı üstteğm ~n Turgut 
Barlas ile onu koşarak takip 
eden üç Türk askeri hükümet 

(Devam1 2 inci aab1fede 

Zonguldak 7 - Havacılık 
haftası hazırlanan zengin 
proğramla söylevler, konser· 
ler, spor oyunları, yarışlar, 
deniz eğlenceleri ve Halkevi 
şubelerinin manalı ve beye· 
canlı gösterilerile geçmi,tir. 

Haftanın son günü; başta 
vali ve parti başkam olduğu 

halde yüz kişilik bir kafile 
ile Safranboluya bir seyahat 
yapıldı. 

Karabük fabrikası gezildi 
ve bir gardenparti verildi. 
Bu gardenpartiye Zonguldak
ta bulunan ecnebilerde iştirak 
ettiler. 

Gezi kafilesi belediye ote· 
linde misafir edilmiştir. Misa
firler şerefine belediye oteli 
bahçesinde iki yüz kişilik bir 
üzüm ziyllfeti verilmiştir. 

Zonguldak ve Safranbolu 
ların kaynaşmalarına sebep 
olan bu gezi baştan başa gü-
zel oldu. a.a 

·Hatay meclisi Hatayın ana ya.sasııii 
ittifakla kabul etti 

Hatay Devlet Reisi beş sene müddetle seçilecek 
Hatay meclisinde görülen birlik her tarafta memnuniyet uyandırdı 

Antakya, 7 - Anadolu a· 
jansının hususi muhabirinden: 

Hatay inillet meclisi dün 
öğleden evvelki toplantısında 
Hataym ana yasasını ittifakla 
kabul etmiştir. 

Yeni ya!)aya göre hükumet 
merkezi Antakya olup bütün 
Hataylılar ırk ve din gözet
meksizin kanun nazarında bila 
istisna müsavidirler. Devlet 
reisi meclis tarafından beş 
sene müddetle intihap olunur. 

Devlet reisi millet meclisini 
feshetmek salahiyetine malik 
ise de derhal yeni intihap 
yaptırmak mecburiyetindedir. 

Millet meclisi azalarının iş

ledikleri suçlardan dolayı mu· 
hakemeleri meclisin kararına 
bağlı olup cürmü meşhudlarda 
buna riayet edilmez. Yalnız 
varifedar makamlar derhal 
meclise malumat vermekle 

ı miikelleftirler. 
İua beyetinin vazifeleri ay-

rıca bir kanunla tesbit oluna· 
caktır. Adli kuvvetin mukar
reratmı hiç bir kuvvet değiş· 
tirem ez. 

Yasanın müteferrik hüküm
lerine göre Hatay vatandaş
ları harice seyahatlerinde Ha
tay pasaportu alacaklardır. 

İnzibatı temin ' için polis ve 
jandarma kuvvetleri teşkil o
lunacaktır. 

Antakya, 7 - Anadolu a
jansının hususi muhabirinden: 

Hatay miJJet meclisinin dün· 
kü toplantısında iki sene evel 

Hataym istiklali uğrunda bü

yük yararlığı görülen ve dev
let reisliğine intihap olunan 

Tayfur Sökmenin hükümetine 

itimat olunması ve ana yasa

nın tekmil mebuslar tarafın

dan ittifakla kabul edilmesi 
yerli yabancı .bütün mahfil-

lerde memnuniyet uyandır
mıştır . 

Filistinde tedhişçilerin cüreti artıyor 
Y t:niden yirmi tedhişçi arap idam edildi 

Hayfa 7 - Asılerin cüreti gittikçe Artmaktadır. 
Muvaklıcat bükümet adını taşıyan teşekkülün emirleri cami 

kapılarına yapıştırılmıştır. 

Son emirler mucibince saat yirmide her taraf kapanacakbr. 
Arap tedhişçilerinin idam bükümleri alakadarlara tebliğ edil
dikten sonra infaz edilmektedir. 

Yeniden yirmi arap idam edilmiştir. 

r 

Yozgat Ehli 
hayvanlar sergisi 
açıldı 

Yozgat 7 - Ehli hayvanlar 
cinslerinin ıslahmı teşvik için 
açılan ehli hayvan sergisinde 
otuz altı inek, on dokuz tay, 
onbeş kısrak teşhir edilmiştir. 

Kazananlara verilen ikra
miyeler yekunu bin yüz yirmi 
liraya balığ olmuştur. a.a. -···-ltalga daima 
Macar dostu 
kalacak 

Roma 7 - Buraya gelen 
Macar endüıtri işçilerini ka
bul eden Muıolini İtalyanın 
daima Macar dostu olarak 
kalacağını söylemiıtir. a.a 

._ ..... 
Bir Sovget-Roman
ya muahedesi 
yapılmadı 

Bükreş 7 - SoYyet Rusya 
ile Romanya arasında bir 
muahede aktedildiği hakkın
daki ecnebi memleketlerde 
çıkan ıayialar tekzip edil-
mektedir. a.a 

Bir Çin tayyaresi 
düşürülmüş 
Şanghay 7 - Japon ordu

sunun resmi bir tebliğıoa 

nazaran Hankovuo otuz mil 
cenubunda yeniden bir Çin 
tayyaresi düşürülmüştür. a.a 
~ 

Almanyanın Prag 
elçisi nürenbergde 

Nürenberg 7 - Almaoya
nın Prağ Ortaelçisi dün bura
ya gelmiş ve hariciye nazırı 
ile uzun bir mülakat yap-
mıştır. a.a -·--
Alma11 milli mükii
f atını kazananlar 

Nürenberg 7 - Propagan
' da nazırı Göbles 938 Alman 
milli mükafatını kazananların 
isimlerini ilan!etmiştir. a.a 

C-AıC 

Henlein Hitlere 
misafir olacak 

Nürenberg 7 - Südet Al
manları reisi Heolein buraya 
gelmiştir. 

Henlein Hitlerin misafiri 
olacaktır. a.a. 
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Aydınımızın kurtuluşu yıldönümü 

büyük tezahüratla kutlulandı 
- Bq~arafı 1 inci Sayfada

kun ağının merdivenlerine sal
dırdılar. 

Bölük kumandanı yanında

ki erlerile hükumete bayrak 
çekmek için merdiTenleri çı
karken bölüğün kısmı güllisi 
de ko,ar adımla meydanı sar
dı ve hemen mevzie girdi. 

İki dakika sonra sevinç 
göz yaşları, alkışlar ve sü
rekli tüfek ve makineli tüfek 
ateşleri arasında şanlı bayra
ğımızın bandonun çaldığı ve 
askerin söylediği istiklal mar
şımızm ahenğine uyarak haş
metle salına salına direkte 
yükselmeğe başladığı görüldü. 

Manzara cidden muhteşem 

ve çok alevi idi. Aydının is
tirdadın sahnesi pek canlı bir 
fekilde temsil edilmişti. 

Bayrağı çektikten sonra 
aşağı iaeo subayımıza hüku-
met konağının merdivenlerin
de belediye reisi Nafiz Kara
budak; 

Sayın subay; Aydın kurtu
luşunun yıl dönümü münase· 
betile Aydın şehri adına 
maddi kıymeti az fakat ma· 
•evi kıymeti pek buyük olan 
ıu saatı takdim ediyorum, 
diyerek, güzel bir saat hediye 
etti. 

Bu11dan sonra Belediye rei
simiz Nafiz Karabudak mer 
dandaki halk kürsüsüne çıka
rak güzel bir nutuk söyledi. 
Reis nutkunda: işgalin kara 
günlerini ve istiklal sava,ile 
kurtuluıu anlattıktan sonra 
690 küsur senelik saltanat 
devrile on altı yıllık cumhu

riyet deninin mukayesesine 
geçmiş ve bunun için de yal
aız aydını misal almıştır. 

Ez cümle eski devirde can, 
mal, ırz emniyetine sahip ol
mıyau, ticareti ecnebilerin 
elinde olan, sıtma yatağı ba
taklıklarile bakımsız kalan, 

içecek suyu olmıyan Aydın 

ile cumhuriyet hükumetinin 

tesis ettiği asayiş ve emniye
ti, iktisadi kalkınmayı, sıtma 

ile ta köylere kadar kiderek 
buğuşan sıtma mücadele ve 
bataklıkları kurutmağa, ova
larımızı ihyaya çalışan su iı
leri teşkilatını ve nihayet 
bugün elektrik nuru içinde 
yüzen ve pek yakında temiz, 
suya kavuşacak olan Aydını 
mukayes ederek anlattı. Sık 
sık alkışlanan bu nutuktan 
sonra kürsüye gençlerimizden 
Enver Demiray geldi ve çok 
heyecanlı bir nutuk söyledi. 

Nutukları müteakıp askeri . 
kıta tarafından bir geçit res-

mi yapılarak hükumet önün· 
deki merasime son verildi. 

Bundan sonra! İlbay ve ku
mandanla subaylar, memurin 
ve halkten pek çok kimseler 
belediyeye giderek belediye 
reisini ziyaret ve kurtluş bay
ramını tebrik ettiler. 

Halk bu bayramı yer yer 
çaldırdıkları davul zurnalar ile 
zeybek oyunları oynıyarak 

tesit ediyordu. 
Akşam saat yirmide, bele

diye tarafından Halkevi tara
çasında alay zabitanına yüz 
kişilik bir ziyafet verildi. Bu 
ziyafette sayın İlbay ve Parti 
başkanımız Özdemir Günday 
ile teşekküller rüesası ve 
matbuat mümessilleride bulu
nuyorlardı. Bu ziyafeti halkevi 
tarafından askeri mahfel bah
çesindeki gardenparti takip 
etti. 

Gece her taraf donatılmış 
ve geç vakta kadar her ta
rafta tezahürat coşkun bir 
şekilde devam etmiştir. 

Nüfus cüzdanları 
5 kuruşa indirildi 

Nüfus cüzdanları 5 
kuruşa indirildi 

Dahiliye vekaleti, nüfus mü
dürlüklerine bir tamim gön-

dererek, bez kaplı nüfus cüz
danlarının fiatını bildirmiştir. 

Bu tamime göre 3356 sayılı 

kanunla bez kaplı nüfus cüz

danlarının kıymeti beş kuruşa 

indirilmiş ve bu husus hak

kında olunacak muamele Ma • 

liye vekaletinden malmüdür

lüklerine tebliğ edilmiştir. 

Nüfus memurları, mal me

murlariyle temas ederek zim

metlerinde bulunan kıymetli 

evrak için, Maliye vekaletinin 

gönderdiği tamim dairesinde 

muamele yapacaklar ve cüz
danları, tayın olunan fiat üze
rinden vereceklerdir. 

İngiliz 
tasvip 

teslihatı 
ediliyor 

Londra 6 - Treds Ünyon 
kongresi sindıkalar tarafından 

teslihat meselesi hakkında 
hükümetle müzakerelerde Ah· 

nan vaziyeti büyük bir ekse
riyetle tasvip etmiştir. Yani, 
Çemberlayn kabinesinin umu
mi siyaseti hakkındaki kayıt
lara rağmen, bu sahada ta
habkuk etirdiği gayret tasvip 
olunmaktadır. 

=----·~=-=-=-=-=..=...=:.-z..-- -~-- -~~~-=----· ,.,_ 

Doğur, kızım, doğur!.. 
Eski, fakat her vakit ve 

kala doğru bir hekim öğüdü: 
Bir kadının sinir hastalığına 
tutulması, tutulduktan sonra 
da hastalıktan kurtulması için 
iyi bir çare çocuk, hem de 
çok çocuk doğurmaktır. 

Ta İpokrat zamanından be
ri hekimlerin hepsi dikkat 
etmiştir. İster dediğiniz ve 
tutulan kadıoın kendi hayatı
nı zehirliyen, aile hayatının 
tadını kaçıran sinir hastalığı 
en ziyade, çocuksut yahut bir 
nihayet iki çocuğu olan ka
dınlarda görülür. Çok çocuk
lu annelerde bu hastalığın 
ve ona benzer ruh hastalıkla
rının görülmesi nadir olur. 
Onun için ötedenberi hekim
ler sinirleri bozuk bir kadm 
muayene ettikleri vakit: 

- Doğur, kızım, doğur!.. 
Diye nasihat verirler. Va

kıa bu nasihat ilkin insana 
tuhaf ğelir: Sinirli bir kadın 
çocuk annesi olunca kederlen
miye, endişe etmiye daha çok 
maruz kalacak gibi görünür. 
Çocuk bakmak yorgunluğa bir 
sebep, çocuğun her defa has
talanması annesinin meraklan
masına birer sebep sayılır. 

Çocuk acaba menenjit hasta
lığına mı tutuldu, verem has
talığı mı geJdi? Fakat sinir 
hekimleri daha ince dihkat 
etmişdir. Çocuklarının arada 
sırada hastalanmaları üzerine 
meraklanarak sinirleri bozulan 
anneler tek çocuklu yahut az 
çocuklu kadınlardır. Çocuk
ların sayısı arttıkça sinirler 
daha kuvvetlenir, anne olmı
ya alışıklık gelir. 

Ruh hastahklarınm bir çoğu 
insanın kendinin fazla düşün
mesinden, düşüncesini daima 
zayıf bildiği sinirlerine bağla
masından ileri gelir. Çocuksuz 
yahut az çocuklu, onları da 
büyütmüş, kadın kendi kendini 
düşünmeye çok vakit bulur. 
Gezmek, eğlenmek de onu 
kendini düşünmekten alıko
maz. Halbuki çocukların sayısı 
arttıkça anneleri kendini dü· 
şünmiye artık vakit bulamaz 
ve sinirleri gerçekten iyileşir. 

Onun için sinirli kıza ilaç ev
lenmek, sonra da çok çocuk 
doğurmaktır. Sinirler bakımın
dan evliliğin bekarlıktan, çok 
çocuk doğurmak de az doğur
maktan daha iyidir. Çocuk 
yalnız annesini değil, babasının 
da sinirlerini sakinleştirir. 
Yalnız tatlı bir meşguliyet 
olamasından değil, aile ara
sında kıskançlığı kaybettirme-
sinden, kadında kıskançlığı 
kaybettirmesinden, kadında 
olsun, erkekte olsun; sinirli· 
liğin - aile hayatına tatsızlık 

' 

veren, çok defa o hayatı r•
kan - bir alameti de kıskanç
lıktır. Bir çocuk, iki çocuk 

bu alameti kaybettirmer. Fa
kat çocuklar çoğaldıkça aile 

arasında kıskançlık kalmaz_. 
iki tarafın da sinirleri düzelir. 

Medeni memleketlerin he
pisinde dikkat edilmiştir: Ka-
dınlar erkeklerden çok yaşar
lar Ayrı ayrı yerlerde tutula
rak sonra birleşiirilen bir ista · 
tiıtiğe göre, c, ltmış yaşını ge-

çirerek yüz yaşına kadar ya
şamış 4,780 erkeğe karşıhk 

5740 kadrn vardır. 

Bu farkı kadınlarıo her yer
de erkeklerden daha rahat 

geçirmelerine hmlederlerd!. 
Halbuki kadınlık hayatı pt;k 
de rahat yalımaz. 

Hele uzun ömürlü kadın~~:-., 
rın çok bulundukları köylerd~ 
kadınlık hayatı hiç de r'bat . 
değildir. Biraz daha incele·
yince görülür ki çok yaşaya1;1. 
kadınların hepsi çok ço,c~k .. 
doğurmuş olanlardır. 

Biz de şöhret kadınlara u· 
zun ömür verir, tabii, ilim v~ 
sanat işlerinde şöhret. 

Demek ki çok yaşamak ı.<J~ 
tiyen kadın ya büyük alim, 
büyük artist olmalı, yahut çok 
çocuk doğurmalıdır. Birinci 
şartı yerine getirmek kolay if 
değildir, fakat çok çocuk do
ğurmak onu istiyen her k.ı · 
tlanan kendi elindedir. 

Ulu.ııt.ur 

• 
Bir lngiliz vapurunu 
bomba ile yaktılar 

Paris 6 - Frankic;t ka~· · 
naklarıodan gelen telgraflara 

göre Ebre cephesinde harp 
hafifçe şimale doğru kaymı.ş-

tır. Şimdi nasyonalist sol ce· 
nahı Gandesa - Mora dö Ebre 
yolunun sol tarafında cutu · 

buriyetçilerin müdafaa hattın• 
aokulmağa çalışıyor. Üç kod 
sıkı irtibat halinde oo kilo
metreyi tecavüz etmiyen bir 
cephede hareket ederek şimali 
şarki istikametinde ilerile
mekte, biribirini tak.ip eden 
çevirme hareketlerile arazi 
kazanmaktadır. 

Valansiya 6 - Mayorktaa 
gelen beş tayyare Alikaoteyıi 
yeniden bombardman etmiş
lerdir, Bir yangın bombası 
'• Almeria ,, İngiliz vapuruna 
düşmüş ve kıç tarafında yan· 
gın çıkarmıştır. Bir ateşçi öl
müştür. Buğday yüklü olan 
vapur yanmaktadır. Diğe.r 
bazı bombalar şehrin içine · 
düşmüştür. 11 yaralı Tard1r ., 
Üç bina karap olmuştur. ' 

• 
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Mektepte spor 
Yazan: Spor eğitmeni 

Mustafa İber 
Sporu mektep çevresi içine 

almak suretile mektebin kendi 
bünyesine uydurarak çocukla-

rımızı genç yaşda spora alış
tırmak ve hakiki sprcu mer-

tebesine vardırmak için mek
tep sporuna azami ehemmiyeti 

vermekle çok eyi neticelere 
ulaşa biliriz. 

Sıhhi bakımdan vucudun 
bütün azalarını kuvvetlendiren 

ve tam bir sağhğa sahip kı
lan Atletizme ilk, Orta •ıe lise 

mekteplerimizde gereken ehem 
miyeti vermekle bol şubeli o

lan sporda her çocuğun kendi 
bünyesine güre muvaffak ola-

hilecegi spor şubesinde istekle 
çalışacağı muhakkaktır. 

Tek şubeli sporlarda mu
vaffak olamayan gençler spor 
sevgilerini kaybetmekte oldu
ğunu göz önüne alarak Atle
tizmin yayımı çok faideli ola
caktır. 

Şurada ehemmiyetle bir 
noktaya temas etmeden geçe-

miyecegım. İlk defa spora 
yanaşan bir çocuğa Mesela 

yüksek atlamada irtifa 150 
santim yapacak olursak tabi-

idirki atlayamaz ve ilk muvaf
fakiyetsizlikle spordan yılar 

ve hatta yanındaki arkadaş· 

lardan gösterilen işi başara-

madığından mabcub olur ve 
bir daha spor sahasına yak
laşmak istemez. 

Yeni çalışdırılacak gençlere 
bütün kolaylıkları göstererek 

yapabilecekleri sporu kendi
lerine göstermekle muvaffaki· 

yetlerini temin edebilmek ve 

bu vesile ile spora sarsılmaz 

bir sevgi ile bağlanmak ye
rinde bir harekettir. 

İlk, Orta ve Lise gençlerini 
çok iyi hazırlayarak yüksek 

mekteplerimize olğun bir spor
cu halinde iken girmesini te· 

min etmekle hakiki kuvveti· 
mizi yabancı Milletler arasın
da ifade edecek Milli sporcu· 
larımızı kazanmış olacağız. 

- - +--

Telef onlu gaz 
maskesi 

Viyana - Bu seneki son 
bahar Viyana sergisinde bir 

çok firmalar yeni tertibatla 
mücehhez muhtelif gaz mas
kelerini teşhir edeceklerdir. 

Avusturya firması, zehirli gaz
lardan sakınma işlerinde fai
desi dokunan telefonlu bir 
gaz maskesi 
nıiştir. 

meydana getir .. 

--=- - = - c=- -

Esrarengiz Pantellerya adası 
Nasıl bir yerdir, Musolini neden ziyaret etti 

Tunus ile İtalyanın Sicilya 
adası arasında çok mühim bir 
mevkide Pantellerya adında 
bir İtalyan adası vardır. Mu
solini bu adayı pek yakında 
teftiş etmişti. Pariste çıkan 
Jurnal gazetesinin bir muhar
riri bu adaların stratejik bir 
meYkide bulunup bulunmadı
ğını tetkik eden bır yazı 
neşretmiştir. Bu adanın Ak
denizin çok mühim bir mev
kiinde, Tunus ile İtalya ara
sında ve Hindistan yolunun 
mühim bir noktasında bulun
ması İngiltereyi l'akından a
lakadar etmektedir. Bu yazıyı 
alıyoruz: 

"Musolini çok yakında tay
yareye binerek, hatta tayya
reyi bizzat kendisi idare e
derek adanın denizle tepe 
arasında sıkışan küçük hava 
meydanına inmiştir. 

Akdeniz meselesinin her 
meydana atılışında, bu mini 
mini ada İngiltere-Mısır ara
smda korkunç. bir tehdit, bir 
istihkam olarak telakki edil
miştir. 

İngilrerenini Hindistan, Fi
listin, Mısır ve Arabistana 
doğru aktığı deniz şah damarı 
içinde, dolaşan vapurları bu
rada adeta damar iltihabı 

yapmaktadır. 

İtalyan hükumetioden Pan
tellaya adasına çıkmak için 
müsaade istedim, itediğim 

reddedildi. Tayyareciler hari
tayı açıp buraya göz gezdir
dikleri zaman bu adaların kızıl 
renkte memnu mıntaka olar.ak 
görürler. 

Bununla beraber bu adanın 
etrafında dolaştım, 

İtalyanların deniz tayyare~ 
lerine mahsus olan meydanla
rı kayalık bir yerdedir. Ve 
Sicilya boğazının rüzgarı ek
sik olmıyan bir yerindedir. Bu 
adanın limanına gelince, bu 
liman ancak balıkçı gemileri· 
ni koruya bilir. 

Adanın uzunluğu ancak 9 
kilometre, genişliği de 4 kilo
metredir. 

Bundan başka bu ada havaya 
karşı müdafaa •yapılmasına 
imkan vermez. Hatta buraya 
yerleştirilecek bataryalar Si
cilya boğazını tamamen ka
patamaz. Panteierya adası ile 
Sicilya adalarında 100 kilomet· 
relik, Tunustaki Bon burun 
arasında 60 kilometrelik bir 
mesafe vardır. 
Adanın kara kısmında bulu

nan bava üssüne gelince, bu
rası da Afrika sahilinden ge
lecek bir tayyare darbesile 
yaralanabilir. Çünkü modern 

bombardman tayyarelerinden 
birisi buraya on dakikada 
ulaşabilir. 

Sicilya adasından bir çeyrek 
saat uçusta buraya gelmek 
kabil olduğu halde İtalyanların 
bu kayalarda hava üssü kur
malarının sebebi pek iyi bilin
miyor. Halbuki Sicilya da Kas
telvetrano adında çok üstün 
bir mevki vardır. 

Mütehassısların söy ledikle
rine nazaran Malta adası mü
dafaa vasıtalarını ihtiva et
mege pek müsait değildir. 
Çok büyüktüa. Habuki burası 
Gazo arazisi ile birlikte Pan
tellerya adasının dört mislidir. 

Söylendiğine göre, Pantel
leryanın ~hemmiyeti, inuhasa
mat esnasında gemi seferle
lerini ancak taciz edebilir. 
Yoksa bir gecel olamaz. 

Bununla beraber bu ada 
Akdenizde bir çok anlaşmaz
lıklara sepep olmuştur. Burası 
eski devirlerde ve Fenikeliler 
tarafından iskan edilmiştir. 

Milattan evel 225 senesinde 
Romalılar tarafından zapte
dilmiştir. 

Oraya yerleşmiş bulunan 
Kartacalılar, Milattan 217 
sene evel gene Romalılar ta
rafından bu adadan koğul
muşlardır. 

Millattan rsonra 700 sene
sinde orasını araplar ele ge
çirmişlerdir 1123 senesiode 
ik Sicilya kıralı ikinci Roje 
bu adayı arkerileştirmiştir. 

Burası 1553 senesindede türk 
lerin eline geçmiştir. 

Bu adada ~atlı su bulunma
dığından burada çok insan 
barınamaz.. 1914 senesinde 
ancak 10000 insan vardı. Hü
fus gittikçe artmaktadır. Et
nağrafjk olarak bu artan nü
fusta araplar mahim rol oy
namaktadır. 

Velhasıl Musolininin Pantel
lerya adasını ziyaret etmesi 
k kadar fazla mürekkep sarf 
etmeğ değmez. 

Suriye başı'elıili 
şeref ine bir 
ziyafet verildi 

Paris 6 - Hariciye nazırı 

bay Bonne Suriye başvekili 
Cemil Merdam şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Buna devlet 
nazırı bay Kamil Şotan, eko
nomi nazırı bay Patenoter, 
eski başvekil bay Pol Bonkur 
ayan hariciye komisyon reisi 
bay Branje, eski hariciye 
müsteşarları B. Tesan ve Vi
yeno, genel kurmay başkanı 
general Gamlen de iştirak 
etmiştir. 

- --= 
Yeni Çin sefirinin' 
Moskovadalıi 
Beyanatı 

Moskova 6 - Yeni Çin 
sefiri reisicumhur Bay Kale
nine itimatnamesini verdikten 
sonra Sovyet gazetelerine şu 
beyanatta bulunmuştur. 

" Beş bin senelik bir kül
türe ve sulh emellerine daya
nan, şanlı Sung Y atsenin ve 

kurtarıcı Çan· Kay-Şekio yol
larında yürüyen Çin milleti 
şimdi milli mevcudiyetini mü
dafaa etmektedir. 

Bu esebeple iki memleketin 
dostluk münasbetleri tebiidir , 
müşterek emeUere müstenittir. 
Bu münasebetler yorulmadan 

iokişaf edecek ve insanlığa 
saadet verecektir. 

İstikbalde dünyanın sulh 
içinde birleşmesi emelini bes
liyen diğer milletlerden yar
dım görecegini de ümit ediyor. 
Çin milletinin icaanlık yolun
daki emelleri Sovyet milletle
rinin emellerinin aynidir. 

-~ 

İrak 
Almanyaya silah ve: 

radyo sipariş etti 
Kahire 6 - Bağdattan bil

dirildiğine göra frak hükiime· 

ti Almanyaya mühim miktar
da silah ve radyo cihazları 

sipariş etmiştir. 

Aydın Daimi 
Encümeninden : · 

15191938 Perşenbe günü 
saat 11 de Aydın Daimi En-

cümeni odasında 972 lira 71 
kuruş keşi; bedelli Germen

cik okulu müstacel tamiratt 
açık eksiltme usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj, 

resim ve diğer evrak Nafia 

müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 72 lira 
95 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu 

ehliyeti fenniye vesikası ve 

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

(777) 30 4 8 12 

......... Abone şeraiti ........ . . . 
j YılJığı her yer için 6 lira. ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. ! 
~ İdare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Basımevi. : 
i gazeteye ait yuılar için İ 
~ yazı işleri müdürlüğüne, ilan- : 
i }ar için idare müdürlüğiine f 
i müracaat edilmelidir. ~ ................................................. 

lmtlyu aahibl ve Uauuni Ne,.ri at 
M- d- - E y y u uru : tem Mendreı 

BaaıldıVı ver : 
C. H. P. Bas1mevi 
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t MEMLEKET HASTANESİ ı 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 4 
~ ve Operatörü 41 
9' Hastaların ı her gü n Park karşısında Bay Hasan Kimi-
~ lin evinde kabul eder. 592 

i" Muayene saatleri : sabah 7 - 8 ı 
P Öğleden sonra 3 den itibaren A 
aııibılıılı!llııtmlıııtmiıııılııtmıiııımbııılııllmıııumıııı~MlııltıııQlıııiJıılJıı!lllllııılıı6ıflıııılıdlllı• 

ııı••ııwı•••ıııP• 1ı~ıı·"'QIU"''l ' '"'llP'"''ll''"''lll'''"lil'''''ll l'''''lll'"'QPl"llfll''"'lil' '"lfll•"qlll'''''lll'"''li''''lllll'"'llP'""lll"''' lil''"llfP1•1i~ 

·························~ i"" lıuıllllı.,ıılliıuııllıi,.ııllıh,ırllı~ııllliı .. ıJ!llı • .ıllliıuıllhı..ıll!iıulllhıuıllilıııilJllı.1111111uıltliıuıllliıuıl01ıullllıiuıllhıuılillıuıdlııi,ıılliıuıllllıoııil~J 

t3 Elengüllü ılıcalarına koşunuz i!) 
~ T 
(~ Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin t.1 
r•] intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+j 

-~=-f!~_=_;_! siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve =--;;--~.·-=-~ 
~ kadın hastahldarına tesiri mücerrep ve kati olduğu -
ı:ı gibi cild hastalıklanna karşı çok faydalı çamuru (!) 
f.~ ve basur bastalıklaruıa iyi gelen içmesi Aydın ve f°t~ 

~-:~i_--~_: ~=:i::~:~~~:~~~t~~~!=~.f ~~~~:::··i::::::~~ :_~.~-:-~-~ 
• temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. _ 

ro oo r+~ Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri ft~ 
l•! Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek t+1 
f°•~ ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. f•] 
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• DOKTOR - OPERATOR 
~ S Medeni Boyer 

Memleket H!islanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdı&-ı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 

~ 
~ 
~ 
~ w 
~ 
~ 
~ Sabahları 8 kadar . ~ 
~ Akşamlan 3 - 8 626 ~ 
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S Biçki ve dikiş yurdu i 
~ . 
~ Süreyya Diker kayda yaşladı ı 
~ -= En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle ~ 
ı bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür J 
~ direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan @ 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak ~ r geri bırakılmaması için yurt direktörü biliımum ~ 
1 masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. ~ 
~ Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- 3 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam- <:i 
~ zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 
~ Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 
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~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın il 
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i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı ! 
• • ! Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtiaaslı ! • • -~ Muayyenehanesi.A.ydao-ia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkinıoıo : 
• • : üzerinde her gün sababdan akşama kadar Hastalarinı kabul eder ! 
............................................. -+A .......... . 

AYDIN 
• 

ilin,·. her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

1 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t--

y erli 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 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 
1 • . • . • ! " ••.• : . •. • • c . . . . 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 

geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


