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Uzak Şarkta Harp Hariciye vekilimizin Büyük 
seyahati ve . Türk sanatkô:rı 
Mısır matbuatı Mimar Sinan toplantıa 

Japon.ordusu umumi rücata başladı Kahire 7 [Radyo] - Mısır .~ 

- gazeteleri Türkiye hariciye Önlü Türk san'atkin Mi-
' vekili doktor Tevfik IRüştü mar Sinanm ölümünün 350 inc:i Çinliler 77· Sahra Batarya.sı 30 Tank al<lılar 
Arasın MıSJr topraklarına bu-

Kanton 9 [A.A.] - Çin res
llli tebliğine göre şimal cephe
si~de Japon ordusu Taierş
V a.ng -l lingşang 1 hath boyu 
tnnumi rücat hareketine baş• 
lamış ve Çin lotaab tarafın-
dan fasılasız takip edilmek· 
tedimr. 

Çin ordusu nezdindeki ga· 
zete muhabirlerinin bildirdik
lerine göre oo bin tüfenk ve 
dokuz yüz makineli tüfenk ile 

yetnıif yedi sabra bataryası ve 
otuz tank çiDlilerin eline geç- · 
miıtir. 

gün ayak basacağını hararet
le selamlamaktadırlar. 

Elohram gazetesi doktor 
Tevfik Rüttü Arasın her ta
rafta sempati yaratbğım yaz
makta ve bu ziyaretin her 
iki taraf için hayırlı olmasını 
temenni etmektedir. 

'""===:============================================================,---,======= 
F.~anko hükiimeti j Fransada yine kabina buhranı 
ln~ltereden istikra21 1 p 1,.. t .... k ar amen o kabineye ademi itimad reyi verdi 

yapaca ....... 
Londra 9 [ A. A.] - Mali . 

ıtıah afilde İspanyadaki ecnebi 
gönüUülerin gitmesini ve da

hili harbm bitmesini müteakıp 
F-.ıanko hükumetine mühim 
miktarda ikrazatta biunula
cağt ve İngiliz bükU.m.etinio 
ajanı ile Burgosta bu ikraz 
meselesinin de görüşüleceği 

söyl'enrnekt~dir. _ ..... 
f<ranko kuvvetleri 
ilerliyorlar 

Salamanka 9 ( Radyo ) -
F'ranko kuvvetletleri Anloran
ıo ve kamarado elektrik san· 
tr-allanw da işgal etmişlerdu-. 
~ · . 

Halkeoi köıesi: 

~tı~n: 
1 - Spor alanında og

leden evvel voleybol, öğ
leden soora futbol lik 
lllaçlan d~vam edecektir. 

2 - Halkevli a:·vcılar Or
taklara giderek Naipli kö
Yünde sürek avı yapacak
lardır. 
3 - Saat 19,30 da Al

lllanca dil dersi vardır. 
4 -- Saat 20 de Kukla oy
llablac.aktır. Davetiye yok
hır . herkes davetlimizdir. 

Yarın : 

S .- Saat 17,30 da Yö
netim kurulu toplanbsı 
\lardır. 

6: - Saat 20 de İngiliz
ce dil dersi davam ede
~ektjr. 

İ - Saat 20 de Zehirli 
i'8 Z kursu sürecektir. .. 

Paris 9 [ RadyQ] - Fransız parlamentosu 49 raye karşı 
343 reye kabineye itimatsızlığını bildirmiştir . 

Belgrad 9 {Radyo] - Royne gazetesi istifa eden Fransız 
başvekili B. Blumun yerine kabine ' teşkil edecek başbakanın 

sosyalistlerden müzaheret görmiyeceğini ve müşkilita uğrıya .. 
ğını bildirmekt~dir. 

Fransız habinesini 
B. Daladier karacak 

Paris 9 [A.A.J - hükume
tin üç ay müddetle istediği 
mali salahiyet projesinin müza
keresinin ayan meclisi tarafın
dan reddedilmesi üzerine Blum 
kabması istifa etmiştir. 

Yeni kabineyi teşkile milli 
müdafaa nazırı B. Daladier 
memur edilmiştir. 

Paris 9 f Radyo J - Yeni 
kabinenin teşkiline memur 
edilen Daladier sosyalistler 
iştirak etmezlerse bile yine 
kabineyi teşkile muvaffak O· 

lacağını söylemiştir. 
Sosyalistler kabineye mü

zaheret etmemeğe karar ver
mişler ise de nihai karar bu 
akşam içtimaa da~et edilen 

· sosyalist kongresinde verile
cektir. 

Fransız ihracat 
açığı 

Paris 9 ( Radyo ] - Dün 
neşredilen resmi rakamlara 
nazaran son üç a.y zarfında 
Fransız ihracatının açığı dört 
milyar yediyüz beş milyon 
frangı bulmnştur. -·-Fransa hududunda 
/spanyol mültecileri 

Paris 9 {Radyo) - Fran
sa hududuna on beş bin İs
~nyol mültecisi gelmiftir • 
Bunlar perişan bir haldedirler. 

Yeni Frall8ız kabi
nesi nasıl kurulacak 

--·~ Paris 9 [ Radyo ] - İyi 
haber alan siyasi mahfeller
den bildirildiğine göre Başve

kil Daladye sosyalist ve mer
kez hrkalarından mürekkep 
bir kabine teşkil etmeğe gay
ret edecektir. 

Trak vapuru 
Te.flellüm edildi 

Ki yel 9 ( A. A. J - Deniz· 
yolları idaremiz hesabına Al
many ada Krop destegihla-
rmda yapılmış olan Trak va
purumuzun dün burada tes· 
lim muamelesi yapılmıştır, 

Vapur Dört yüz elli yolcu 
taşıyabilecktir. 

Trikotaj makinele
rine gümrük 
Maaf iye ti veriliyor 

Ankara 9 f A. A.] - Mem
leketimizdeki trikotaj ve ipekli 

çorap sanayının vaziyetleri 
tetkik edilerek mezkur sana
yiin kalite itibarile memleket 

ihtiyacını karşılayamadığı an
laşıldığından bu gibi mamulat 

yapan müesseselerin hariçten 
getirecekleri makinelere maa

fiyet verilmesi iktiıad veka
letince kabul edilmiştir. 

yıl dönümüne rastlaması do-· 
layıaile dün alqam Halkevi 
salonunda bir toplaab yap.1-

mıştır. 

T oplant İstiklal marşı ile· 
başlamıştır. 

Ar fUbesi Bqkanı H~it 
Ziya Barlar Büyük Tii,rk saa· 
atkirının bayab ve esrleri: 
hakkında çok vukuflu bir 

"konferans vermiştir. Mimann 
hal tercllmesini ve yaratt;ği · 
ölmez eserleri ve sanat kud

ret ve kuvvetini tebarüz etti .. 
ren bu koferna çok takdir 
edilmif, salonu dolduranlar 
sürekli alkıtlarile bu takdir
lerini izhar etmişledir. 

Bundan sonra mw:ili kolu 

bir konser vermiş garp musiki .. 

sinden seçilmiş parç.alar ve 

operet parçal~ile milli bav.a

lar çalınmıştır. 

Halkımız dünkü toplanbya 
çok alaka göstermiş, salon 

tamamen dolmuş, yer bulama
dıklarından bir çok yurtdaş

lar geri dönmüştür. 

Mendres gine 
yükseliyor 

---t-

Son günlerde havaların yu

muşaması ve [yağan yağmur- · 

larla eriyen karlardan dolayı 

Mendres nehri J yine yüksel- · 
meğe başlamıştır. 

Sular halı tal>iiden bir bu
çuk metre yükselmiştir. 

ÜYada taşkın yoktur. · 

-···-Bölge futbol ve voley
bol ajanlıklanndan 

10141938 Pazar sabahı Aydın 
alamnda Sökespor-Sümerspor 
voleybol takımları karşılaşa

caklardır. 

Öğleden sonra saat 14 de 
futbol maçları vardır. 

Birinci maç; Sümespor-Süke
spor. hakem Naim Ôrsmen 

ikinci maç; llendresapor-Ka
rapınaspor hakem Halil Arpaç 

... 
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AKiSLER 

Kuvvetli tarafını glJremedim 

İstanbul matbuabnın tanınmlf muharrirlerinden biri Sinyor 
Musolininin bir beyanabnı bahia mevzuu yaparak Cumhuriyet 
Gazetesinde " İtalya 9 milyonluk bir ordu çıkarabilir mi ? ,, 
Başlıklı bir yazı neıretti. Fdhakika " ltalyanın kısa bir harp 
için hazırlanmakta olduğunu söyleyen Sinyor Musolini 20 den 
55 · yaşına kadar olan İtalyanları silah altına çağırırsa 9 milyon · 
asker çıkarabileceğini iyan meclisinde ifade etmiş ,.e Doçenin 
bu beyanatı Roma ajansı vasıtasile dünya matbuarına intikal 
etmjş bulunmaktadır. Makalenin muharriri İtaltanını, içinde 
bulunduğu mllşkil hayat şartlarmı birer birer sayıp dökdökten 
sonra en zayıf tarafını "İtalya yarım adasmın müdafaası güç 
olan vazıyetinde,, bulmaktadır. Makaleyi baştan sonuna kadar 
dikkatle okuduktan sonra İtalyanın kuvvetli tarafını aradım. 
Fakat nafile ... Bir türlü bulamadım. 

Genca 

· · Not: DOnkU yazımın onuncu satırındaki (Şarba başkanlığı} 
Şaarbay ba,kanbğı olacaktır. Üzür dilerim. G. 

· Bu günkü futbol maçları 
' 

· Bu gün bölge lik maçlarının 
befinci haftası . 

Fikıtür bize; bugün Söke 
sporla Silmer sporun ve Men· 
dr.es sporla. Karapmarın kar-
şılaşacaklarını bildiriyor. ı 

Söke takımı geçen hafta J 
yi~e noksan bir kadro ile Çi- 1 
nenin karşısına çıkmış ve ra
kibini müşkilatla 1-0 yene
bilmişti. Binaenaley Sümarspor 
gibi bölgenin, yalnız bölgenin 
değil lszmir bölgesinin de ha
tırı sayılır takımlarile boy öl
çebilecek bir seviyede bir takım 
olan Sümersporla yarınki kar
şılaşmasından alacağı netice 
pek açık bir mağlubiyettir . 

Y almz Sökenin çocukları 
bu maça ehemmiyet verirde 
takımlarına eski ve tecrübeli 
oyuncularını koymak akıllılı
ğında bulunacak olurlar ise 
netice değişmese bile sayı 
faıkı artmaz . 

Sümersporun oyun tarzı 

hemen hemen tayyun etmit 
gibidir. 

Bu takım çok seri olan açık
larile ve derin paslarla oynı
yor. 

Müdafaa kuvvetlidir. Onun 
için karşısında kapalı ve fır
setçı bir şekilde oynıyacak 
takımlara karşı ağır basamaz. 

Geçen bafataki Karapınar 
Sümer maçı bunun bariz bir 

" misalidir. 
Karapınar yediği gollerin 

hemen hepsini zayif ve ağır 
olmasına rağmen açık ve ile
ri bir oyun çıkaran müdafaa
sıam ve kalecisinin becerik
sizliği yüzünden yemiştir. 

Söke bunu gözönünde tu
tacak olursa tecrübesiz olma
sına rağmen çok müstaid olan 
kalecisi sayesinde o akabite 
düpıez. 

Sönra bilinmez, top yuvar
lakbr ve fu~bolda şans ber 
şeye hikinidir. 

İkinci maçı Karapınarla 
Mendres spor oynıyacaklardır. 

Mendres spor, Sümerspora 
yenilmesine rağmen oyun iti
barile ondan aşağı olmıyan 

ve bölgemizin hemen hemen 
en teknik takımıdır. 

Karapınara gelince geçen 
haftaki oyununu seyredenler 
bu takımın da yabana atılmı
yacak bir kuvveti olduğunu 

takdir ederler. 
Binaenaleyh bu iki 

arasındaki maç ; her 
zevkli olacaktır. 

kulüp 
halde 

Karapınar müdafaa hattını 
takviye ederse elindekiJ for 
hatti iş çıkarabilir. Yalnız 
Uygurun fırsatlar karşısında 
sinirlerine hakim olması ve 
şaşırmaması lazımdır. Mendres 
spora gelince; Şevki gibi ha
kiki bir fudbol ası tarafından 
sevk ve idare edilen, hepsi de 
genç, uefesli ve futbolun ne 
demek olduğunu az çok bilen 
elemanların kurduğu bu takı
mın da yarın alacağı netice 
hemen hemen herkesce me
lômdur. Meğer ki pek fevka· 
lide bir şansızlığı olsun. 

Mendresspor liklerden 
çekildi mi? 

Dün geç vakit Mendresspo
run tiklerden çekildiği hak
kında bir şayia dolaşıyordu. 
Doğruluğnu tahkik imkini bu
lamadığımız bu habere inan
madık. 

Mendres spor gibi bölgenin 
en iyi bir takımına malik olan 
bir kulübün liklerin de en 
başında giderken böyle Aydın 
sporla yapacağı) maçın arife
sinde tiklerden çekilmesi ve 
meydanı rakiplerine bırakması 
da inanılacak şeyleden değil
dir. 

Bu hususta alacağımız ma
lumatı yine karilerimize bil· 
direceğiz. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin SUrr 

-46 -

Oksiyür : Çocukları ve bil
hassa küçük çocukları rahat
sız eden bir kurdun da uf ak
lığına rağmen bu oksüyarlar
dır. Her mevsimde her yerde 

bulunur. Boyları 5-6 milimet
re olup dişleri 10-12 milimetre 
kadar olur. Bağırsağın yukarı 
kısımlarında nadiren yaşar en 
seydiği yer kalın b~ğırsaktır. 

Kör bağırsak içinde yaşa
dığı zamanlarda •adeta apan
disit hisleri . verir. Nihayet 
süfliyei kolonda, makatta da
ha çol<: yaşar. Ora<laki gışa-
yi mahati aralıklarında çok 
iyi saklanır. Bilbhassa' çocuk
ların akşam uykusu araların
da makadlannda fazla kaşıntı 
yapmağa başlar. Çocuk rahat
sızlığını annesine söyler. Ba
kdmak suretili barice çıkarı
lır. Ve rahat temin edilir. 

Kaşıntıları pek · muziCtir. Kız 
çocuklarında bazen makattan 
çıkarak mihb~le dah·il olr. 
Kuddami 9lan bu kaşıntı aile 
efradınıda hazan telişa düşü· 
rür. Bir hastalık vukuu hatır
lanarak· daha ziyad~ merak 
artar. 

Çocuk bilmeyerek kaşır, "kı
zamık, iltihablanmak ve da ha 
fazla kaşınırsa gışayı bekareti 
bile sakatlamak ihtimali var
dır. Bu noktaya kız çocukla-

Mahkemelerde: 

Muhtelis tahsildar 
Mahkum oldu 

ihtilas suretile zimmetine 
iki yüz elli altı lira otuz beş 
kuruş geçirdiğinden ağır ceza
da muhakemesi yapılmakta 
olan Söke hususi muhasebe 
eski tahsildarı Selim ~ğlu Ha
mirdin muhakemesi dün bit
miştir. 

Yapılan muhakeme netice
sinde suçu sabit olan Hamid 
beş sene onay ağır hapsa ve 
ve iki yüz elli altı lira otuz 
kuruş ağır para cezasına mah-
kum olmuştur. · 

Bir arsa alış verişinin 
neticesi 

Nazillinin Sinekciler köyün
den Kara Halil oğullarından 
36 yaşında Mustafanın kardeşi 
komşusu Kara Ali oğlu Nu· 
riye beş liraya bir arsa satmış 
arsanın pazarlığı yapılıp para
verilirken Nurinin ağabeğisi 
Hüseyin yanlarına gelmiı 
Mustafaya dağ başında para 

·ile arsa mı satılır diyerek kü
für etmeğe başlamış, hiddeti
ni küfürle de.· ycnemiyerek bi
çağinı çehmiş Mustafanın ilze-

rında çok dikkat etmek ve 
derhal çarelerini aramak la
zımdır. 

Başka bir kaç çeşid daha bu 
cinsten soğulcanlar ve kurdlar 
varsa da ayrı ayrı zikre fü
zum görmiyoruz! En mühim 
ve tasadüf edilenleri yukarıda 
söylediklerimizdir. 

Tedabir: hariçten ağız ta.
rikile giren butenya soğulcan 
ve kurdların t'ekar olmaması 
için çiy yenilen gıdalara pek 
ziyade ehemmiyet verHmesi 
lazımdır. 

Bilhassa yazın bile çiy s"eb
zeler ve meyYelef 'bu mah·. 
lôkların ~ücuda girmesi "içiq 
en iyi. vasıtadır. Çocukların 
çi yenilen meyveleri ve :m,."l
rul, salata, salatalık gibi. seb~ 
zeleri her halde bol suda iyi 
yıkadıktan sonra yenilme~ine 
alıştırmahdır. Tabiidirki buna 
itina eden çocuklar ve aile 
efradı bu gibi· .. rahatsızhga 
maruz kalmazlar. . . 

Çocuklara bazı köy
0 

v:e şe
hirlerde ev tedavisi olara 
kabak çekirdeği ve saire gibi 
şey~erle müdahal~ ediliyorsa· 
da müsbet netice alınması pek 
azdır. En doğru "tedavi dok
tora müracaat ederek iliç 
almak suretile tedaviye te-

.vessül. edilmelidir. 
• Dc'1alDJ \ ar.• 

Zabıtada tayinler 
Evvelce baş komisarliğe ter

filerini yazdığımız kıymetli 
zabıta amirlerimizden başko

miser B. Ziya İzmiz emniyet 
müdürlüğü sivil başkomiserli
ğine tayin edilmiş ve · viliye
timiz zabıta kadrosu içinde 

kalan kamiser B. İsmail de 
emniyet memurluğu üçüncü 
şube şefliğine memur edilmi,ı
tir.-

Vazifelerinde •erimli bafa
rılar göstermiş olan bu muk

tedir zabıta memurlanm1za 

yeni işlerind~ de muvaffaki· 
yetler dileriz. 

rine hücum etmiş .. Mustafa da 
bu taarruzu def için yerden 
bir taş kaparak Hüaeyinin ba
ıına vurmuştur. Yaralı Hflse .. 
yin memleket baıtabane8ine 
getirilerek tedavi albna akn· 
mışsa da bq giin soma 61· 

müştir. 

Temmuzun 17 inci günö 
cereyan aden bu vakanın 

mahkemesi şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde neticelendiril· 
miş ve ıuçlu Mustafa 3 sene 
4 ay ağır hapse· mabkİİIJ! 
edilmiştir. 
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Ev Sineği (Kara Sinek) 
Vilayet hıfzıssıha meclisinin 

sinek ve sivrisinekler ile mü
cadele için vermiş olduğu 
karar münasebetile ev sineği 
yani karasinek ile hakkile 
mücadele yapılabilmesi ıçın 

bu pis hayvan hakkında ya
pılması lazım gelen bazı ma
Jümat vardır. 

Sinek pek çabık üreyen bir 
H~yvandır. Dişisi her yumurt
layışında 125 yumurta yapar. 
Ve bu hareketi yevmiye iki
den dörde kadar çıkanr. Si
neklerin nereden geldiğini biç 
düşündünüz mü ? Bu sabah 

· kahvealb masanızdan gördük
lerinize ne dersiniz ? . Güzel 
sinekler değil mi ? Ve tabii 
sizir.le birlikte yemek yimek 
istemiyorlar. · Bu sineklerden 
lier birisi otı gün ve yahut 
ij<i hafta·· evvel bir ahırda, bir 
ğübre yığınında, açık bir hala
da veyahllt her gün bir pis 
y~de yumurtadan çıkmış

lardır. 

. · Dişi sinek bir gübre yığını 
üzerine veyahut her hanği bir 
:ahırde on gün evvel 120 adet
lik ( 3 - 4 ) b&lük taze yumur
ta yumurtlam;ştır: Gece ol
madan evvel bunlar cıvıldayan 
küçük kudretler oluyor. Bu kü
çük kudretler ( 4-5 ) gün ru
tubetli gübre içinde büzülüp 
kıvrılarak hareket ederler. 

bir hayvan iaşesi sineğin iş

tihasını nasıl davet ederse 
zavallı bir çocuğun süt şişesi 
ve taze pişmiş bir ekmekte 
ayni suretle iştihasını celbeder. 
İşte bu gördüğüz sinekler 
ayaklar ve ağızları vasıtasile 

o tifolu hastanın pisliğini ve 
• 

o veremli hastanın balgamın-
daki mikropları bu suretle bu 
zavallı yavrunun [bin bir itina 
ile . hazırlanmış sütüne zehir 
katmıştır. 

Meselenin en ehemmiyetli 
geri buradadır: 

1 - Bir Mayısta hayatta 
bulunan bir çift sinek 30 Ha
zirana kadar yani altmış gün 
zarfındal( 5, 746,640,500 ) sinek 
hasıl edebir. Binaenaleyh bu 
mesele ile uğraşmış insanların 
ölüm ve hastalığa karşı açtıkları 
en· büyük ve ehemmiyetli me
selelerden biridir. 

2 - Sinekler tarafından 
nakledildiği malum olan 21 
cins hastalık vardır. 

·· 3 - Sineklerin dokunduğu 
yemek tehlikelidir. Ve yenme
melidir. 

4 - Sinekler temiz yerlere 

1
. girdikleri kada.r serbestçe pis 

1 

yerlere de girerler onların bu 
itiyadını değiştiremeyiz. 

5 - Bir sinek gördünüz 
zaman onun üreme yerinin 

Şişmanlar ,,.e kabuk bağlıya- uzak olmadmdan emin olabi-
rak bu kabuğun içinde bacak, lirsiniz. 
kanat ve saireyi kazanırlar. 
Çok geçmeden kabuklarından Çare : 
çıkarlar; kaypak ve rutubetli 1 - Sinekİerin üreme yer-
vücutları gübre yığınından sii- lerinin tahribi bunların imhası 
rünerek harice çıkarlar. Ka- için en iyi bir usüldür. 
natlarını kurudurlar. Bundan • 2 - içindeki Gobrelerin 
sonra arbk yemek odanıza ve derhal kaldırılamadığı ahır-
mutfağınızs girmek için fırsat larda sinek yumurtaları şu su-
kollarlar. retle imh~ edilir. Hayvanın 

Kahvaltı masanızda gör- altından gübre kaldırılır kal-
düğünüz sinekler işte bu dırılmaz, yere ve çatlaklara 
siaeklerdir. Sinekler rekor bolca Boraks serpmelidir. 
kıran misaf1rlerdir . yani Ve toplanan gübreyi beton-
ellerine) geçerse yemekleri- dan yapılmış bir çukura ko-
nin arasının açdmasına 15 yup üzerine beher metre mik-
dakikadan fazla tahammül ahına 1000 gram hasa bile 
edemezler. Aç bir sinek bir Boraks dökmeli ve sıkıca ka-
<>tunışta kendi ağırlığının ya- pağını kapamalıdır. 
rw kadar yemek yer. 3 - Sinek kapanları, sinek 

Sineğin hazım cihazı çok kağıtları, ve pencerelere tel 
~ittir. Vücutlarında mikrop- koymak çok faidelidir. 
lar biç bir tebeddülata uğra- Sıhhi halalar, temiz yerler, 
madan çıkarlar. Sinekler ve- temiz evler ve üreme yerl"eri-
ren:ılinio tükrüğü, tifolu has· nin imhası sinekten sakınma-
tanın pisliği ile beslenir. Ve nan anahtarlarını teşkil eder. 
o zaman da bu hastalıkların Aydın hükumet tabibi 
mikrobunu naklederler. Bun- Dr. Kemal Sivrikoz 
dan başka iyi beslenmiş bir 
sinek günde elli defa pislik 
çıkarabilir. İşte bu hareket 
sineğin tifo, verem, dizanteri 
gibi hastalık mikr-0plarmı gı
dalarımıza taşımak için kul
landığı birinci yoldur. 
Tıfodan yatan bir hastanın 

başı ucundaki liğen veyahut 

r······· Abone şeraiti ........ 1 
: Yıllığı her ver için 6 lira. : . - . i Alb ayhğı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Basımevi. 1 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüpne i 
i mfiracaat edilmelidir. i ............................. , ..................... . 

Yugoslav -Alman ticaret anlaşniası 
---------------------.--Müzakeler Nerede şapılacak 

Belgrad 9 - Yugoslarya ile Almanya arasında akdedile
cek ticaret mukavelesi için murahhaslar · bu a·Yıiı sonunda 
Belgradta müzakereye brşlayacaklardı~. 

Berlinden gelen haberler; müzakeratın Sertinde yapılacağı 
yolun- dadır. [a.a. J 

• 
İngiliz - İtalyan anlaşması 

-----------------------Müzakereler devam ediyor 

. Roma 9 - Dün Romada hariciye nazırı kont Ciyano ·ile 
lngiliz sefiri arasında görüşmeler yapılırl<en İngilterede İtalya 
İngiliz anlaşması hakkında mühim beyanatlarda bulunulmuştur. 

İngiliz . Ticaret nazırı avam kau:ıarasında İngiltere - İtalya 
klering anlaşmasını izah etmiştir. [a.a.] 

ita/ya lngiliz ticaret Ya•a.ıaiıiın kaçak 
anlaşması bu haf ta eşya 
imza edilecek . Ankara 9 [ Radyo ] - Çie-

Roma 9 (Radyo J _ Hari- çen bir hafta - zarfında _güm
rük muhafaza teşkilatımız kırk 

ciye nazırı kont Ciyano ile 
İngiltere .sefiri arasında Per-

şenbe günü yapılan müzake· 

nin neticesine göre İtaly~ İn
giltere tic~ret anlaşmasını~ 
gelecek hafta ortalarında im-

za edileceği anlaşılmaktadır. 

Hitler Viyanada 
tezahüratla 
karşıla.rıdı 

Viyana 9 [Radyo] - Saat 
onbiri on beşte buraya gelen 
B. Hitler istasyonda sayısız 
bir halk kitlesi tarafından 
karşılanmıştır. Hitler; otomo
bil ile doğruca belediye daire
sin~ gitmiştir. 

Öğleden sonra propaganda 
nazırı Göbbels belediye balko
nundan bir nutuk irad etmiştir. 

lratiyax sahibi ve Um~mf Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Baı.ıldığı )Cr : 

C. H. P. Basımevi 

bir kaçakçı, yedi yüz elli do
kuz kilo ·gümrük kaçağı eşya, 

yedi ·bin dokuz yüz defter 
siğara . kağıdı ile. on kaçakçı 

bayva~i yakalamış~~r. 
_z:z; 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 
, 1 - Bele~iyenin' mülkiye
tinde bulul\an Hasan ef. ma-

hallesinde 82 ada 15 parsel 
No. lı ve 31 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
suretile satılacaktır. 

· 2 - · Bedeli muhammeni 
metresi ikf liradır. 

3 - İsteklilerin. Şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü .. 
dürlüğüne, artırma için 18t413Ş 

pazartesi günü saat 15,30 da 
465 ·kuruş muvakkat teminat
larile birlikte Belediye daimi 
encümenine muracatları ilan 
olunur. [420] 

2 7 12 17 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimizde 15 Nisan 938 gününden itiba

ren Boks dersleri verilecektir. isteklilerin 14-4-
938 perşmbe günü akşamına kadar adlarını 

Halkevi sekreterliğine yazdırmaları ilan olunur. 

• * 
Halkevi Başkanlığından : 

Dil, tarih ve edebiyat şubesi i:arafından bir 
hikaye müsabakası tertip olunmuştur 

Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de bitecek ondan sonra 

gelecek hikayeler müsabakaya idhal olunnuyacakhr. 

Müsabaka şartları : 
1 - Mevzu Milli olacak. 
2 - Büyük kıta iki kağıdın yalnız birer tarafından fazla 

yazılmıyacak. 

3 - Hikayeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 

başkanlığına ) gönderilecek. 

4 - Birinci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir • 
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1t1ı:' AYDJN SAYJ. ns 

DOKTOR 
Fuat Bayrakdar 

a.I eofalı,.,,., Fırenai f1e Cilt laatalılılan Miit•hn••• 
•• ,,.. ...... 1 

·Çocuk parla karfmnda kaşe bqıada 

DOKTOR - OPERA TÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanelinin yeni Operatörü 

Hutalanm Her gln park caddesinde Demirci 
Bay O..•nın yelli Japbrdığı evin O.t katu.da 
bW ....... 

Muayene aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Alqamlan 3 - 8 

BAKTERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulapcı hastalıklar mütehassısı 

HGkUmet cadclaiacle Hava Kurumu kal'fWndaki 
maayenehanellnde, herrtın saat yediden 1ekize ve 
içten yediye kadar hallalanm kabul ve teclaYi 
eder. Her tirli kan, idrar, balgam mua1eaeleri icra 
edilir. Veremliler, ea son tedavi vuıtua olau 
PiDomotorabi ile teda'ri edilir. (SŞS) 

Taze ve ucuz ilaçlan 
Ynbek derece ve sabit kokulu kolonya.lan 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

l•ta.ayott catlJ.•i ı Madrtaa palo. icarı••• 1 
~ ........................... . 

C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

BakımeYi: Belediye karşısı 

260 

V. Kültür 

r·· ... ;:~~;; .. ~~~;ı . 
• Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutaltlrlan M&tah•m11 • 
ı Put. Tıp Faldiltui Hutaaeleriadea batilula i Muayeaelaaae: .6.ydıa-ta Gul Bal .. nada Bafahesha dtlkk••••• . 
ı GHl'lade ber rfin •Mhdaa aktama katlar Halal~ bW .-. ......................................... ~ ...... ~ ... ~ .. 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bil6mum memurin 

Demirgola caddesinde icadın fH! erW 
terzihanesi ..Jai6i 

MUZAFFER ERA YDIN a 
mlracaat etmelidirler 

Aydın lıi Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mab•all, tarihi yeai manuile anlamanın lu7• 

metli bir &neti olan AYDIN TARIHlnl Aydında Beledire kuttllacla 
Süleyman Geaer, l•tanbalda Remzi kltiipbanelinden tedarik edeWIW
sinlz . 

Aydının bütan tarihi malü•abıtdan b&fka eotrafi tabii mala..
iını da bu kitaptan 6freneeekdnis. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Ayd•nhDID bu e rdea bir tane edinmeaini tavsiye edem 

Fiab 250 lmrapar. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


