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Çinlilerin mukabil taarruzları inkişaf ediyor 
Şimali Çinde yeniden on bin kişilik bir Japon kuvveti imha edildi. 

Harp ~ütün şiddetile devam etmektedir 

8. Çemberlayinin ____________ ..... _______ _ 
Avam kamarasındaki nutku işçi partisini 

memnun etmedi ----------
Londra 26 - İşçi partisi miş ve harici politikayı 1914-

düiıkü toplantısından sonra teki vaziyetin aynı olan poli:! 
atideki tebliği neşrtmiştir. tikaya döndürmüştür. 

lşçi partisi, başvekilin avam İşçi partisi milletler cemiye-
kamarasındaki beyanatından ti asambilesinin toplanmasını 
sonra beycana düşmüştür. Baş ve İspanya hükumetine sab-

vekil Bay Çemberlayın sulhun lan silahlar üzerine konulan 

idamesi için ortaya atılan ambargonun derhal kaldınl-

kollektif emniyetini reddet- masını istemiştir. 

Uzak . Şarkta Harp ---Şimali Çinde Çin· kıtaatı 
muvaffak oluyor 

Hankov 26 [Radyo J - Çin ajansının tebliği : 
Şimali Çinde Çin kıtaatı TiyenÇin - Çonk hattı üzerindeki 

Japon mevzilerine girmişlerdir. Çin kuvvetlerinin büyuük bir 
kısmı Tiyen çine varmışlar ve orada büyük bir harbe girişe
rek 10000 kişiden mürekkep olan ve kısmen çevrilmiş olan 
Japon kuvvetlerini mağlubederek panik bir halde dağıtmış
lardır. 

Amerika borsasında 
düşkünlük 

Nevyork 26 - Yeni bir 
satış damgası endüstri kuvve
tini düşük bir mevkie indir
miştir. 

Borsada yapılan bir milyon 
altıyüz elli bin isham 250 bi
ne düşmüştür. 

·========================-
Halkevi kö,e•i: 

Bugün: 

1 - Öğleden evvel spor 
sabasmda voleybol öğleden 
sonra futbol lik maçları de
vam edecektir. 

2 - Saat 19,30 da Al
rnanca dil dersleri vardır. 

Yarın: 

3 - Saat 17 de idare 
heyeti toplanacaktır. 

4 - Saat 20 de İngiliz
ce dil derleri vardır . 

5 - Saat 20 de zehirli 
gaz kursu sürecektir. 

• 
Milli küme maçları 

İstanbul 26 - Bugün f stan-
, bnlda yapılan küme maçların-

da Harbiye idman yurdu Ga
latasarayı 3-0, İzmirde Güneş 
Alsancağı 2-5 yenmiştir. 

Avusturya 
mültecilerine yardım 

ışı 

Paris 26 ( A. A.) - Avus
turya mültecilerine yardım 

edilmesi hakkındaki Amerika 
teklifi Londra, Paris ve Brük-

selde çok müsait bir şekilde 

karşılandı . 

İtalya bu meseleye hususi 
bir ehemmiyet vermemektedir. 

- - +--

Belçikanın 
Roma Sefiri 

Roma 26 [ Radyo ] - Bel
çikamn yeni sefiri dün akşam 
~uraya getmlş~lr. 

General Mustafa 
Muğlalı şehrimizde 

Korgeneral Mustafa Muğ
lalı dün öğleden sonra Muğ
ladan şehrimize gelmiştir 

Sayın generalhnız bugün 
İzmire gidecektir, -···-
Bozdoğanda 
Gençlik faaliyeti 

Bozdoğan [Hususi) - Y ur
dun her bucağında faydalı 

ıııklan görülen Halkevi için 
burada da ilk adım abldı. Par
tinin daveti üzerine uray o
kuma salonunda toplanan 
gençlik;. partinin himayesi ai
bnda: spor, ar, gösterit, k6y
cülük, kitapaaray ve yayın, 
okuma kursu, ıoıyal yardım, 
tarih dil ve edebiyat şubeleri 
gençlik teşkilibnın müteşebbis 
elemanlarım seçmiştir. Bu ae
çimde bilhassa ilçenin ileri 
gelen işyarları vazife aldığı 
gibi gençliğin daha çok köy
cülük şubesine temayül gös
termesi memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

En büyüğümüzün nurlu işa

reti ile meydana gelen bu 
mukaddes kuruma ilçemizin 
de kavuşm&sı için komiteler 
şimdiden faaliyete geçmiştir. 

Bir yıl sonra Bozdoğanın da 
halkevine kavuşacağını büyük 
bir istekle dileriz. 

Yunanistanın Milli 
Bayramı 

A tina, 26 [ A. A.I] - Elen 
İstiklalinin yıl dönümü dün 
bütün Yunanistanda büyük 
tezahürlerle kutlulanmıştır. 

Parti teftişleri 
başladı 

C. H. P. Merkez ilçesine 
bağlı kamun yönkurullannın 
heaap ve muamelitm senelik 
teftişlerine başranmışbr. 

Geçen hafta umurlu 'Ye 

köşkün kamun ylinkurulları 
teftiş edilmiş bu hafta da Ka..: 
rapınar ve ğermencik teftijle
ri bitirilecektir. ...... 
Halkevinde Karagöz 
Temsilleri 

Her cumartesi Halkevimizde 
umuma mahsus parasa.ı Kara
göz oynablmasına karar ve-

rilmiş ve bu kararın tatbikine 

geçen haftadan itibaren baş
lanmışb. 

Bu Karagöz oyunları büy&k 
bir rağbet görmeğe ba~lamış
br. 

Dün a-ece temsil salonu ka
pılanna kadar dolu idi. ve 

yersizlik yüzünden geri dlinen

lerde her halde bir kaç yüzden 
aşağı değildi. 

Eğlencesi kıt Aydmımı:r:da 

neşe ihtiyacım tatmin yolun

da atılmış olan bu adım şa
yanı şükrandır. 
~ 

Pamuk Mibzer ve 
Çapa makineleri 

İ:r:mir ziraat bankasında 109 
adet pamuk Mibzeri ile 147 

adet çapa makinesi olup buma
kinelerden almak isteyenlerin 
doğruca mezkur bankaya mü
racatları ziraat vekaletinden 
vilayete bildirih~iıtir. 

Parazitler 

Parazitler başlığını gören· 
lerden bir çokları yine gü
naha gireceklerdir. onun 

ıçın, hemen haber vereyim ki, 
benim bahsetmek istediğim 
1

' insan parazitler ,, değildir. 

Şu herkesin bildiği radyo pa
razitleridir ve buou da, dün 
öğrendiğim bir hakikat üzeri
ne y~zmıya mecbur oldum .. 

Aydında, şim<iiye kadar 

ağız tadı ile bir radyo dinl
lemenin imkanını bulamamıı, 
vaziyeti bilmediğimiz için, bu
raya gelen radyoların iyi ol-

' madığma kanaat getirir gibi 
olmuştuk. Halbuki, işin içinde 
iş varmıı ve bu, ancak erba
bınca malummuş .. 

Memlekette elektrik tesisatı 
yapıldıktan sonra, şehrin ora- , 

• Devamı 3ncü tayfada. 
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h içinden raportajlar: - ...__. __ 
Nazilli Basma Kombinası 

O. Becerik 
-6-

1 Artık dokumahaneye gire- bir dakikada kurutulur.. Bu
biliriz. Burada da iıçi makine barlı kurutma ve etü makine
aa yı11ndan azdır. Çünki bu- sine gelir oradanda çıkınca 

rada iıçi metro hesabile para arbk basma olmuştur .. Fakat 
abr. 10 tezgib kadar kulla- bu ameliyelerin bu ka
nan Türk ·İşçilerini gururla dar karışık ve uzun olmasına 
seyrederek ölçO daire•ine ge- rağmen sekiz saatlık bir ekip 
çeriz. Burada her işçinin işi 15 bin metre basmayı top 
ölçülür, sakat kısmı ayrılır. yapmıştır. 

Muayyen miktarda toplara ay- Amma bu basmalar yazlık: 
nlır, basma dairesine verilir. basmadır, bazen mi istiyor-
Baımahaneye girmekte pek sunuz. O da kolay .. Bu basma 

acele etmiyelim, çünki burada bir makineye yazlık basma o-
yabnız pamuk tozu, haşıl ko- larak girer, bir tarafı kr..bar-
kusu, makine bkırdısı yoktur. mış bazen çıkar. 

Kimyevi boyalarıa abtmı- Sayın okuyucu, bu röpor-
yanlan bkıyan kokulan bur- ta jın sana Nazilli kombinesine 
nauuza çarpar, genzinize ka- pamuk balyesinin, basma bal-
çar. yesi olarak çıktığını tamamen 

Dokumahaneden çıkan bir tasvir etmit değildir. 
kumq evveli akıl ermiyen Oraya sen de girince pfıra-
bir hokkabaz makinesinden caksın., Mütevazi, misafirper-
geçer. ver Türk ustalarının delile ti 

Bu makinenin adı kumqa ve izahatile alınacak notlar bu 
yiiz verme makineaidir. Ku- yazı gibi bu fen harikasının 
mat bu makinede kıp kızıl mütebariz noktalannı sana bcl
bir bakır üstüvaneden geçer. !edecek .• Fakat içine girme
Havı yanar, yüzü belli olur den onun esrarını öğrenmen 
fakat ~psağlam haşıl yıkama mümkün olamıyacaktır .. 
kazanına dalar. Çünki doku- Dört saat mütemadiyen 
mada kumaşa alestikiyet ver- Fabrikayı gezdik yorulduk, 
mek için kullamlan haşıla ar- hararet bastı, öyle ise Fabri-
bk liizum kalmamııbr. Haplı kanın günde bir ton yapan 
çıkanlan kumaş ıııda yıkanır, buzbanesine girer orayı da 
sut kostikte terbiye olur, 135 görür hararetimizi teskin ede-
hararet derecesinde pişirilir. riz. 
Bu ameliyede kumaşın Ostün· Şimdi bir nokta kalıyor, bu 
deki ecnebi maddeler çıkmış, makinelere bir anza olsa, bir 
kirler temizlenmiştir. tarafı kırılsa ne olacak.. Hiç 

Amma beyazlanmamııbr. merak etme, Fabrikanın en 
bunun içinde iyakleriyet kal- kuvvetli tarafı tamirhanesidir. 
siyon'dan geçirilir, asidten ge- Dökümhanesi, demirhanesi, 
çirilir. Bu ameliyelerden bir '- k lfayna tesisatı, marangozha-
gemi halatı gibi burularak nesi, teneke dairesi, en niha
kurutulan kumaş etil makine- yet Modelhanesile fabtikanm 
sinde etülenir.. Bem beyaz, modern tamirhanesi her türlü 
ter temiz , etülü bir halde 
basmabaneye gelir. Şurasınıda 
hemen kaydedeyimki sekiz 
saatlık bir devrede 60 bin 
metre kumaı beyazlanmış, kJ
rumaş ve etülenmiştir. 

Bu bembeyaz kumaş bakır 
dallar üzerine işlenmiş model
lerden geçirilerek basmanın 

ilk çiçekleri işlenir. Basmanın 
çiçeğinin kaç rengi varsa o 
kadar dal bir geçişte bu 
ameliyeyi başarır. Fakat bu 
kısımda çok kalmağa gelmez. 
Fabrika burada çalışan işçi

lerine günde ikişer kilo süt 
içirir, vakit geçmiştir.. Süt 
bulamazsınız. Binaenaleyh ça
buk ayrılmak daha iyi. 

~urada kumaş boyahaneye 
girer.. Bu boya makineside 
ömiirdür.. Kumaş baştan baş
lar, dört beş renkte karar 
kılarak, kimya ile makinenin 
yarattığı bu el çabukluğula 

tamiri yapar, hatta fabrikanın 
her makinesini yeniden de 
yapacak kuvvet ve kudrettedir. 
Yapmıştır da .. 

Fabrikanın tatil düdüğü öt
meğe, Nazilli ovasını inletmeğe 

başladı.. Nazilliye dönmek 
0 

li
zım., 

Eğer on onbeş gün sonra 
fabrikayı gezersen, Amerika
dan yeni gelen Sinema maki
nesi kurulmuş olur.. Yorgun
luğunu sinemada geçirir, Na
zilliye öyle dönersin .. 

- Bitti -

r··--· Abone şeraiti ·-· 
: Yılhğı her yer için 6 lira. İ 
~ Altı aylığı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. : 
• p 8 . : ! . uımevı. i 
; ııazeteye ait yazılar için i 
: yazı itleri müdürlüğüne, ilin- f • • 
: )ar için idare müdürlüğüne i 
! müracaat edilmelidir. f .............................................. ...,: 

~~!S.QŞESI 

Bugülıkü Futbol ve 
Voleybol maçları ---Bugün Aydın b6lgesi futbol J paslarile beslenecek olan sol 

voleybol birinciliklerinin üçün- ve bilhassa sağ açık Nurinin 
cu haftası. ortalayışlannın yaratacağı fır:. 

Fikistüre göre Karapınar satları üç orta muhacim ka-
ile Aydınspor Sümerle; Men- çırmıyacak olurlarsa takımao 

dresspor karıılqacaklar. muvaffakıyeti ihtimal çoğalır. 
Karapınar kulübü voleybol Aksitakdirde Aydın maçanın 

liklerine girmediği için sabah- verdiği neticeye müncer olQr. 
leyin yalnız Nazillinin ve böl- Mamafi he~ ne olursa ~lsun 
gemizin iki kuvvetli ekibi bugün iki takım arasında son 
arasında bir voleybol maçı ve esaslı sözü söyliyecek olan 
yapılacaktır. şanstır. 

Her iki kulübilıı C:le voley- Bukadar mütevazin kuvetli 
bol elemanları kuvvetli ve bu iki takım arasında nefsi kabi
sporun tekniğine vakıf olduk- liyeti, enerjisi ve bunlara Ha
ları için bugün bu maçı veten şansı kuvetli olan; sa-
görmeğe gideceklerin · zevkli hadan galip çıkacaktır. 
bir oyun seyredeceklerine 8u maçın bir hususiyeti de 
şüpheyoktur. neticesinin birinci .. devreıüa 

Futbola gelince; haftanın şampiyonunu tayin edecece
en ali~a çekecek maçı hiç ğinden ileri gelmektedir. 
şüphe yok hi Medressporla Mendresspor iki galibiyetle 
SÜmerspor arasında oynana- Sümerspor da bir galibiyetle. 
cak olan maçtır. ileridedir. 

Mendressporu bölgemizin ge- Sümerin karşısında en cidi 
çen seneki şampiyonunu sene- rakip olarak bir Mendreupor 
lerdenberi tanıyoruz. · vardır. Çünkü ciddi tehlike-

Şevki, Sami, Macid, Ala lerden birini geçen haftaki 
gibi ciden teknik, iyi yetişmiş maçı ile lehine olarak berta-
fudbolcuları kadrosunda taşı- raf etmittir. Eğer Mendresspo-
yor. ra galip gelecek olursa arbk 

Geçen hafta Aydınla yaptı- birinci devrenin sonuna kadar 
ğı son maçta yeni kadrosunu yenilmekten kork~ıyacakbr. 
gördüğümüz Süm~rsporda bil- Mendres spor galip geldiği 
hassa açıkları ve . oldukça takdirde bu birinci devre bi-
kuvvetli müdafaası ile çok rinciliği ; Mendres, Süı:Qer; ve 
güzel vekombine bir takım hissi Aydın arasında muallakta kal-
verdi · mış olacaktır. Ve Bunu Ancak 

Binaenaleyh birbirlerinin Mendres - Aydan spor maçının 
·Sümer sporun ilk kurulduğu neticesi tayin edecektir. 
gündenberi rakibi olan bu iki Likler, heyecanlı maçlarla 
takımın aralarında kuvvet far- dolu olarak ileriliyorlar. Bize 
kı da yok gibidir. de güzel ve zevkli oyunlar 

Bu günkü müsabekada ta- seyretmek imkanı veriyorlar. 
kımlann nasıl çıkacaklarını Sporca 
şimdiden hakıkata yakın bir - ..... -
şekilde tahmin edebiliriz. Pariste yeniden 

Mendres sporun kalede Mu- l b l d 
ammeri ve müdafaada da Hüs- grev er aş a 1 

Paris 25 - Hiton fabrika
ile Kadriyi oynatacağı muavin lannda başlayan grev Paris 
hattında yine Ali, Macid ve civanndaki fabrikalarada si
Kiradumanı göreceğimize mu- rayet etmektedir. 
hakkak nazarile bakabiliriz. 

Bu suretle müdafaasını kuv- Paris 25 - Kabine içtimaı-
vetlendirecek olan Mendresin nın sonunda baş vekil 8. Blom 
hücum hatb; Şevkinin direktifi Paris civarındaki sınai fabri-

kalarında baş gösteren grev 
rakip kaleye tehlikeler yarat-
mıya çalışacaktır. Bu takımın hakkında bazı tedabir almak 
en aksayacak yeri Kadrinin teklifinde bulunmuıtur. 
oynıyacağı müdafa hattıdır. Paris - 25 Batvekil kabi-

Sümer sporun seri açıkla- ne toplantısından sonra amele 
rını haflar tutamıyacak olursa sendikası Başkitibi ile görüş-
bunlar Kadriyi çabuk atlatmı- miiştür. [a.a.) 
ya muvaffak olacaklardır. -~oou .. -

Dünya Otomobil Sümer spora gelince onun 
hemen hemen geçen haftaki 
kadro ile sabaya çıkacağını 
umabiliriz. 

Orta hafta Sudi gibi Tek
nik gibi bir elemanın uzun 

yarışı 

Roma 26 [ Radyo ) - Bey
nelmilel otomobil yarışına tim
diye kadar yOz otuz bet mii
sabık kaydeclilmiftir . 
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Sun'iKalp 
Matbuatımızm son gönlerde 

nıeıgul olduğu bir mesele de 
doktor ( Alekis Carrele ) in 
yaptığı ve tayyareci (Linbergb) 
in takmağa heves ettiği sun'i 
kalp keşfidir ki bur.ıun üzerin
de şunların hatıra gelmemesi 
mümkün değildir. 

Fennin durdurulmaz ilerle
yişi karşısında böyle bir keşfe 
inanmamazlık edilmezse de vü
cudumuzdaki organların yapı
lış itibarile bjrbirine bağlı et
ten, kemikten ve sinirden bir 
kül halinde te,ekkülü arasın
da böyle madenden mamul 
bir kalbin ·onlarla ne derece
ye kadar iŞ birliği yapabile
ceği şüphelidir.. Esksik kolu
nun yerine sun'i bir kol tak
tırmış bir adam şüphe yok ki 
ceketinin kol kısmı boş bir 
halde sarkmasa bile sakattır. 

Bir kaç yıl fada yaşama
ğa bedel; işleyen bir kalbi 
çıkarmak fedakarlığım - bu a
meliyenin ıztırabına da katla
narak - göze . almak her ne
kadar hakikaten cesaret isti
yen bir iş isede acaba kendi
sine böyle bir şeyler kazanmış 
bulunan bir kimse gerçekten 
diğer insanlardan üstün bir 
şeyler kazanmış mıdır dersiniz? 

Kalbi ancak fiziyolojin bi
ze tanıttığı bir organizim di
ye ve kanımızı vücudumuza 

r 
sevk eden bir tulumba olarak 
düşündüğümüz takdirde belki.. 
Fakat hissiyatımızın her nevi 
acı, sevinç vesair tezahürleri
nin beşiği olarak ifade etti
ğimiz kalbimizin yerine taka
cağımız sun'i kalp her 
halde bu ikinci vazifeyi göre
cek kabiliyette olmasa gerek-
tir .. 

Böyle bir kalbi taktırmış 
bir adamı birbirimize gösterir
ken elbet de: 

- İşte çelik · kalpli adam 
diyeceğiz. Bunun merhamet 
şefkat veya sevmeğe müteal
lik her hangi bir şeyini gör
mek onun taşıdığı kalple ha
kiki bir tezad teşkil edecek 
değilmi dir ? 

Hayatımızın manasız olduğu 
hiç bir an iddia edilemez. 
Hatta en muztarip, en meyus 
ve en bedbin bir haleti ruhi
ye içinde çırpındığımız zaman 
bile.. Sun'i kalp ac~ba damar
larımıza kan sevk edebileceği 
kadar maneviyatımızı da işle
tebilecek bir makine olabile
cek mi? · 

Olmazsa ömrümüzü uzat
mak bahsine bir Robot ola
rak yaşamayı bu günkü bize 
kısa bir ömürde verse bir his
siyat hazinesi verebilen kal
bimize nasıl tercih edebiliriz? 

A . Ôzdemir Altümsek 
--==-===================================================---= 
Frankokuvetleri \ Dünkü yangın 
t d d" j Dün saat on ikide Kaynak aarruza evam. e ıyor h 11 . d T 

1 
k k .. 

B l 26 D
.. ma a esın e or a mev un-

arse on - uşman . 
taarruza devam ederek Jan de Seyıt çavuşun müstecir 
liolyan, Parolenda'ya kadar bulunduğu Ekrem Çiftçiye ait 
ilerlemiştir. Buharello cephe- bahçe damlarında yangın çık-
sinde duşman süvarisinin şid- mış ve itfaiye yetişerek ittisa-

detli bir hücumunu reddettik. lindeki evlere sirayetine mey-
tayyarelerimiz duşmanın piya- dan vermeden söndürülmüş-
desi üzerine bombalar atarak tür. 
zayiat verdirmiştir. 

Norvec kıyılarında 
fırtına 

Boston 26 - [Radyo] -
Norveveçin şimal sahillerinde 

şidbetli bir fırtına hüküm sür

ıtıektedir. Balıkçı gemilerinden 

haber alnamaınıştır. 16 balık
çı boğulmuştur. 

~~ 

ita/ya-Felemenk 
llıünasebatı iyi 
karşılandı 

Arnisterdam 26 ( Radyo )
liollanda gazeteleri ltalya hü
~fııneti tarafından Hollandanın 
ltalya sefirine yaptığı teklif
!eri müsait karştlamakta ve 
Italyanın Hollanda ile yiniden 
llıünasebata girişmesini mem
nuniyetle kaydetmektedirler. 

Yangın, 

için dam 
çamaşır yıkamak 

kenarında yakılan 

ateşin sazları tutuşturmasın

dan ileri gelmiştir. 

Nasyonalist/erin 
yeni bir 
mu va// ahi yeti 

Salamanka 26 [ Radyo ] 

Nasyonalist kuvvetler Aragon 

cephesine taarruza devam et

mektedir. 

Bu mıntakada bir çok esir, 

silah ve cephane ve kamyon 

ele geçirildi. 

Nasyonalissler Mayda hava 

meydanını işgal ettikten biraz 

sonra üç hükumet tayyaresi 

yere inmiştir. mürettebab esır 

almışlardır. 

Halk~vi Başkanlığından: 
17 Nisan 938 Pazar günü Sultahisannda 
yapılacak Portakal bayramı proğramıdır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki tem~nni olunur. 

2) Gezi otobüslerle yapılacak ve her şahstan gidip gelme 
ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. Ku-

cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden co
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam ücret alınır. 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket sa t 8 dedir. 

) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 

numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müracaat sı-
rasile verilecektir. · · 

5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 
beraberinde götürmelidir. 

6) Geziye iştirak edecekler, gezi komitesinin proğramma 
uymağa mecburdur. · r 

7) Gezicilerin güzel vakit, geçirmeleri için aşadaki tertibat · 
alınmıştır. · 

A : Halkevi bandosu iştirak edecektir. 

B : Ulusal oyunlar oynanacaktır. 

C : Saat 17 de Niza harabeleri. gezilecek, salahiyettarlar 
izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 17,30 dır. 
9) Bu geziye iştirak edecekler 15/41938 gününe kadar 

halkevi sekreterliğine müracaat ederek · numaralı biletlerini 
almalıdırlar. Gezi gomitesi 

Parazitler 
(Baştaraf lnci sahifede) 

sında burasında bulunan bazı 
iş yerleri bu ceryandan istifa
de ederek küçük tesisat vü.
cude getirmişle_rdir. Marangoz, 
demirci, şu veya bu. dükkan
larına gayri fenni birer ma· 
kine oturtmuşlar, iş görmiye 
başlamışlardır. . 

İyi amma, bu tesisatın fen
ni olmayışı, kontroldan geç
meyişi, bizim zavallı radyolara 
en büyük muzipliği yapmış, 
onların seslerini kısmış .. 

Bu küçük tesisat, usulüne, 
fenne göre yapılmış, tanzim 
edilmiş olsa imiş, radyoların 
sesi kısılmaz, bir domuz, ho
murtusunu andıran acayip ses
ler çıkmaz, bizde güzel güzel 
dinler, radyodan istifade eder
mişiz .. 

Bu hadise alakadarlara bir 
kere daha öğretmelidir ki: 

Fen işleri, ancak fenden 
anlıyanın işidir.. Bilmiyorsak, 
ayıp değil, bilene kıymet ve
relim, bileni dinleyelim! 

GÜNCÜ 

Aydın Kızılay 
Başkanlığından 

26131 938 Cumartesi günü 
saat on altıda toplanması ilan 
edilipte mezkür toplantıda 
Kı·zılay nizamnamesinin mad
dei mahsusuna binaen çokluk 
teşkil edilemediğinden bu top
tının 3013/38 Çarşanba günü 
saat 17 ye taiik edilmiş oldu
ğunu bildirir, üyelerimizin ya
zılı gün ve saatta Halkevimiz 
salonunda bulunmalarını dile
rım. 

~lin 
Aydın· tapu s,icil 
Muhafızlığından 

Aydının lşıkşlı köyünün hacı 
arap mevkiinde doğusu yol 
batısı yol kuzeyi yorgancı oğ
lu Memed güneyi halilcik ile 
çevrili bir kıta tarla esasen 
paştemalcı oğlu şeb Azizin 60 
selledenberi senetsiz malı iken 
330da ölmesile veraseti karıları 

Hafize ve Lutfiye ile kardeş
leri Hüdayi ve Müstafaya kal-

dığı bunlarda aynı sene ara
larında yaptıkları taksimde 

Mustafa, Hafize ve Lütfiye 
hisselerini başka yerlerden a
larak liu tarla müstekillen Hü
dayiye kaldığı ve Hüdayinin 
de ölmesile mahkemenin ilamı 
mucibi bir oğlu Reşada kal

dığından babsile köy kurulun

dan getirilen ilmühaber muci

bi yeniden Reşad namına tes

cili istenilmektedir. Bu yerin 

tapuca kaydı bulunmadığından 

ilan tarihinden itibaren 11 nci 

günü mahallinde keşfine memur 

gönderilecek bu mahal üze
rinda ayi bir hak iddiasında 

bulunanlar varsa bu müddet 
zarfında tapu dairesine veya 

kaşif günü mahallinde bulu
nacak memura muteber! vesi-

kalarile birlikte bildirmeleri 
ilan olunur. [408} 

lmtlya:t sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Baıımevi 



AY.DiN SAYI :1't' 

Nazilli Pamuk üretme çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Müe~~mizini iki kamyonetine artarmıı, eksiltme kanunu 
bükümleri dahilinde ve açık eksiltme uaulü ile birer karoseri 
yapbracaiaz. 

Eksiltme ll/Nisan/938 tarihinde Malmüdürlüğünda toplana
cak komiıyonda saat 16 da açılacakbr. Teminat akçası 60 
liradır. Şartname ve fazla malfunat içinMüeueıe Müdürlüğüne 
müracaat olunabilir. [407) 26 30 5 9 
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• DOKTOR 

1 t Fuat Bayrakdar 
Bel •ofuklufa, Flrengi oe Cilt luutalılıları mliteha .. ıar 

Muayenehanesi: , 
Çocuk parkı karşısanda köşe başında 

Muayene 1aatleri: 
Sabah saat 7 - 8 

• Akşamlan 15 - 18 kadar 

~~Aıı1ı,ı1ıı~•••aaa! ..... 
10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arZU.1unda bulunan bilumum memurin 

~~''llll""llP'"'Qll"''IJll'"'lfl~"'lfll'"'llll'"'QllP~Jl"'lflll'"'llfll''lllf~l'"'lf'""ll~IP'~lll!"llll'!'llll'" 

l.t="'~~-::~~ .. ~--j ............ iil9iillıl 

ğ~ Doktor Şevket Kırbaş Demirgolu caddesinde kad1.n ve erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

....................................................... • • 
: DOKTOR : 
• • 
! F AHREDDIN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutahklan Mitahwaıı : • • 
ı Parla Tıp Fakültui Hutanelerinden lhtiaaalı : • • i Muayenehane: >.ydın-ta Gui Bulnnuda Bafalıoırlu dükkanının : 
ı üzerinde her pn aabahdan •ktama kadar Hui:alarını kabul eder. ı 
............................................ ~········ı 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 

P.~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
t:~ı Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
ft muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
~ üçten yediye kadar hastalannı kabul ve tedavi 
t!i eder. Her türlü kao, idrar, balgam muayeneleri icra 
ftl edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan [tl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
Dlı.;:,~z ..... ~ • ..,..... -- -- ,.~·ı;.....,..~, • 

r• DOKTOR - OPERA TÔR 

: Medeni Boyer 
it- Memleket Hastanesinin yeni Operatörü J Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
it Bay Osmanın · yeni yaptırdığı evin üst kahnda 
9 kabul eder. 
• Muayene saatlan: 
• Sabahlan 8 kadar 
D Akıamlan 3 - 8 , ............... . 
••••••••••••••••••••• 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Yükıek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

.. 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

.. 
• 
~ 


