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Ordumuzun Manevraları 
Bugün hararetli bir safhaya giriyor 
Manevraları bizzat takip bııyuran Büyük Şef Mareşala şu söz• 
leri slJglemlştir: "Bütün komutanlar igi karar veriyorlar igi 
düşünüyorlar, iyi yapıyorlar, askerler çok zindedir. Bu ~etin 

arazide çok tahammül glJsterigorlar. Komutanlardan da 
zabt,tlerden de askerden de çok memnunum.,, 

EVTelkl giln. 

"aıadatı mıatakuıada çetin 
bir kırı m•laal'ebelil~ başlayan 

Garbi Anadolu büyük manevn
lan bu ırfl• elaemıniyetli bir saf-

haya ılr•lı olacaktır. 

Mavi .e Karmun tararfın iki 

fhlilk muharebe temasları ıu 

Şekilde tecelli etmiş bulunuyor. 
ltJrmızı tarafın aııl kuntleriol 

toplayarak keadl 8nüoeyıtma11na 
Taklt bırakmada• karııaına çıka
cak bütün kırmısı kuntleri ezip 
ren atmak ve mtimkan olan ıür
~tle mlhlm ınkülcen noktala· 
r.ııu tutmak eıaaıoa müstenid olan 
Cl\a'fllerlD pl&nı karııs1nda kırmı-
111.,-.n ilk hedefide mavilerle te
-..a girerek denla kenarından 

itibaren müdafaaya batla yan ha
ıeri ku netleri takviye etmekle 
beraber mavi kuvetlerln ilerleme
-1ni durdurmak ve vakit kazana· 
rak tecemmu harehetinl tamam · 

ıayıp kwvarı kGlliyeıil duımanı 

\arıılamakbr. Bu itibarla hare· 
icat çok ıayan dikkat bir safha· 
)'a glrmlt bulunmaktadır. 

gün gerek mavi ue gerekse kır· 
mızı tarafın hava faaliyeti kara 
faaliyetinden daha fazla olmut 

mavinin Mendres boyunca yap• 
mak istediği ketifler kırmızının 

av hücumlarına uğrayarak dağıl
mııtır. 

Kırmm taraf tayyareleri Söke 
cenubunda iJereyen mavilerin 
motl>rlu kıtalarmı bombardman 
etmişlerdir. 

Demir yolu üzerinde mavi tay· 
yarelerin tahrip ettikler kabul 

olunan köprü ve istasyonlar k<>p· 
rü başlarından varyant açmak 
ve hat boyunca yeni istasyonlar 
taıls edilmek suretiJe münakalat 
durmadan devam etmiştir. 

10110/937 akıamı saat 22110 da 
Aydın şehrine baskın yapan 
mavi kuvvetlere meosuk bir tay
yare tenvir tabançaaı atmasına 

rağmen tehrin iyi maskelenmit 
oluasından muvaffakiyetli bir ne
tice elde edememiş ve ıehri 

görmedsn geçmiş gitmiştir. 

Mavi ve kırm1.zı tarafın 10110/37 
Pazar günü kati temaslarile baş
layan mtıharebe bu gün şu tekil
de inkişaf etmiştir. 

Dün sabah erkenden muharebe 
tekrar baılamıttır. Mavi sol ce
nahta bulunan motörlü kuvvetler 
kırmızının Mendres civarandaki ka-

Mavinin merkezinin evvelki 
akşam Sökeyi zabt ile kuvvetle-
rinin Germencik istikametinde 
yaptıfı taarruzlar arazinin daha 
arızalı olına11 dolayııiyle daha ağır 
inkişaf etmittir. Mavi taraf sıklet 
merkezini daha ziyade kendi ıol 
cenahında tutarak Aydın demir 
yolunun timalinde kırmızı tlmal 
sat kankdını bayii tazyik etmiı-

1 tir. 

Fakat kırmızı toplanma11nı ta
mamlamak için oldukça ci~dl 

muharebeler vermek suretiyle 
kendi sat cenahında bir buhran 
kuıulüne mani olmuıtur ki öğ

leden sonra geç vakit yeni kır
mızı kuvvetlerinin yetişmeıl kır· 

mızının bu cenahdaki vaziyetini 
ciddi ve tehlikeli olmakdan kur-
tarmıştır. Harekitın umumi hey
eti kırmızınin planına tevfikan 

şarka doğru çekilmeai ve mavi
nin ilerlemesi suretinde devam 
etmiş ve vaziyet tesbit edilmiştir. 
Yarın kırmızının yeni mevziinde 
daha ciddi ve daha kati mnhare
beler bekleniyor. 

Kırmızı hava ku"etlerl mavinin 
bu günkü taarruz ve ilerlemesine 
çok alçaktan hava taarruzları 

yapmak suretile bayla mani ol-

muştur. Kırmızı hava kuverlerl 
motorlu mavi birlikleri alçaktan 
bombalamıştır. 

( Devamı 3ncU aahıfede 
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Genel kurmay 
Karargahı 
Şehrimizde 

Genel Kurmay Baıkanı Mareıal 
Fevzi Çakmak ile kararfihı dia 
akıam geç vakıt ıehrimize gel
mlılerdir. 

Dan. Manevra kumandanı Or
general lzz:edin Çahılarda karar
gihile beraber fehrlmiz:e gelmiştir. 

Bu karargibla beraber ManeY
raları takip eden Trakya umumi 

müfettiti General Kiz:ım Dirik 

ile diter Generallerimiz ve latan
bul. lzmir guetecilerl de ıehri
mize gelmiılerdlr. ..... 
Tarihçi Amel Re/Ilı 
Öldü 

-8CG-

iataabul. 11 ( Huıuıi ) - Milli 
Kütüphanemize pek çok kı1metli 
eıerlar Termit olan büyük tarih 
bilginimiz Ahmet Refik DÜn 
Haydarpaıa haıtaoeılnde zatülree

clen lSlmiittür. 

B. Alaeddln -···-Seklı aydanberi ilimiz Ziraat 
bankası kooperatif tefi bulunan 
B. Alieddln Metenin bu kere 
merkeze tayin edildiğini haber 
aldık. 

Kendiıine yeni vazifesinde ba
farılar ve iyi yolculuklar temenni 
ederiz. 

-~ 

ilk tedrisat 
Müfettişleri 
~ 

ilimiz ilk tedrisat mOfettitleri 
Necip Gözen. lsameddin Özen 

ve Fikret Başaran dün Umurluya 
giderek Umurlu okulu talebe va
ziyetini tetkik ve teabit ederek 
Aydına dönmüşlerdir. 

Kırmııu taraf bütün imkanlara 

bat vurarak mavilerin taarruzunu 
d.ardurmata çalıtırkea mavilerde 
bUm11kabele kırm•aının bu takvi-
1e ve tecemınü hareketine mey· 
den bırakmadan hedefini tutmak 

için harekete geçmlılardir. Kuş

•dasının cenubunda Karine lake· 
lesine çıkan maYi kuvetle daha 
<iat kısma ihraç olunan mavi kı
talar ayrı ayrı ilerliyer~k balat 
<>nıı ve Kuıadaıı arasındaki ilahi ve mübarek bekçilik 
l&:ırmızıları püıltürtıllütlerdir. 

Şafakla beraber geoit bır cep

bede baılayan çetin bir muhare
beden ıonra bOyik Menderes 
1-aoıabından Söke üzerine iler
leyen mullerln mtörlü livası 

SCJke onıını tarayarak:I Morah 
;atikametioe dütınüş ve Kuşadası 
tenubundan ilerleyen mavilerde 
tlddetli bir mukavete rağmen ge
te S3keye gelmlt .e tebrl itıal 

ıtmltlerdlr. 

nadını yakalamak ve geri irtibat
lannı kesmek için Germencik ve 
şark umumi istıkametinde tazyik 
ve ileri hareketine devam etti. 

Bunun karşısındaki kırmızı süva
ri kuvvetleri de, mavi motörlü 
kuvvetlerin hedeflerine varmala
rına mani olmasına çalıştılar. 

Hatta bu maksat!a motörlü kuv
vetlerin yan ve gerilerine taarruz 

ederek vazifelerini mütearrız bir 

surette yapmağa çalıttı ki Aydın 
şosesi istıkaınetinde taarruz eden 
mavi piyadelerinin üstün kuvvet
lerile yaptlkları taarruzlar karşı
IJDda evvelce hazırlanan müdafaa 

mevziinin kanadına çekUıneğe 

mecbur oldular. 

-+-

Baauala beraber dilo ve evnlkl 

F evkalide günlerdeyiz. Ay
dın, birdenbire, bü.)ük ve 
derin uykusunu kaybetmiş. 

gece gündüz, yirmi dört saat 
süren, mütemadi ve büyük bir 
faaliyete sahne olmuş, şaşkın 
ve kırpışık vaziyette .• 

Geliyorlar ve gidiyorlar •• 
Yürüyorlar ve duruyorlar .. 
Seması mütemadi bir uğultu 
içinde.. Sokakları nal sesleri 

ve nalçalı kunduraların mut
tarit rap rapları altında, eski 
bezgin ve uyuşuk günlerini 
düşünüyor gibi .. 

Etraf. hep meşgul.. Bir kö
şeden, bir irimden, bir bah
çeden. birdenbire önünüze bir 
asker kıtası çıkıyor ve siz 
ürperiyorsunus. 

Beklemediğiniz, ümit etme
( Denmı 3ncll aahifede ) 
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Bölgeler arası 
Futbol birincilikleri 

Milli küme dışmda kalan böl

geler arasında bir birincilik mii

aabekalan yapılacağını evvelce 

yazmıtbk. 

Haber aldığımıza göre Türkspor 

kurumu genel merkezince bu 

hususta hazırlanan program böl

gelere tebliğ edilmiştir. 
Bu birinciliklere bu sene Jik 

maçlarını bitirmiş olan yirmi böl

ge ittirik edecektir. 
Bunların arasında bölgemiz de 

vudır. Yapılan programa naza

ren bu yirmi bölge birincileri 

dört grubta birbirlerile karşılqa

eaklardır. 

Birinci grup Afyanda toplana

cak olan Muğla, Denizli, Eskişe

hir, Bursa, Afyon bölgel~ri birin

cilerinden müteşekkildir . 
ikinci grubun müsabeka yeri 

Manisa olup burada Aydın, Ba

likeslr1 Çanakkale ile Manisa 
baJgelerinin birincileri karııla-
4acaktır. 

Üçüncü grubun müsabeka yeri 
Adanadır. Buradada Seyhan, kon-

ya, Diyaribekir birincileri karşı 

laıaciklardır. 

Dardüncü grubun müsabeka 

mer.kezi Samsondur.Trabzun Sam

sun ve diğer iki bölge ~urada 

birincileri karşılathracaklardır. . 
Bu prupJarm birincilf'ri de 

Ankarada birbirlerile çarpıtacak

lardır. 

Bu halde bölgemizin 936 I 937 

ydı birincisi olan Nazilli Modres

spar ayın beşinci Cuma günü 

hareket edecektir. 

Biricimizin karşısında en teh

likeli olarak Balıkesir ve Manisa 

takımları vardır. 

Nazilli gençlerimizin bu gurup 

mtisabakasında iyi bir netice ala· 
rak finale kadar kalmak şerefini 
kazanmak için çalıştıklarını se

viçle duyduk. 
Başarda dileriz. 

Aydının~ tefrikaaı:62 

Cumhuriyet gazete
si bir tayyare ser

visi kurdu 
Cumhuriyet gazetesi; dün, ya

ni 11 ilk teşrin tarihli nüshasını 

İzmir ve Aydın karilerine okut

mağa muvaffak olmak suretile 

Türkiye gazeteciliğinde yeni bir 

rekor yaptı. 

Cumhuriyet arkadaşımıı. İstan
bulda basılan gazeteyi ayni günde 

Aydın ve İzmire yetiftirmek için 
bir tayyare kiralamıştır. 

Bu suretle dünkü Cumhuriyet 

lstanbulda neşredildiğinden birkaç 

saat sonra lzrnire, akşam trenile 
de Aydına gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre Cnm

huriyet gazetesinin bu tavyare 

postası bu ğünkü nüshayı bugün 
doğruca Aydına getirecek ve bu 
servisi manevraların sonuna ka

dar devam edecektir. 

Sanat okuluna 
Kabul edilenler 

Bu sene sanat okulu parasız 

yablı imtihanlarını kazanarak mek

tebe kabul olunan talebelerin 

isimlerini afatıya yazıyoruz. 

Orhan Biltekin Aydın, H. Feh

mi Çakar Umurlu, Halil Hasırcı 

Nazilli, Kemal Elçm Söke, Mu
harrem Özkan Yenipazar, Süley
man Cengiz Sultanhisar Mehmet 
Taşköprü Bozdoğan, Hicret Gök 

Mong Söke. 

Edirne sanat okuluna gide
cekler: 

Cevdet Tekceer Nazilli, Mus· 
tafa AyasuUu Aydın. 

.ı\nkara inşaat okuluna gide· 

cekler-
Hamit Ersoy Söke. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetcilik istasyon 

karşısında Ziya Evrenin ecza
nesindedir. 

• 
Bahf işi 

Roman 
Yapacağın en muvafık hareket 

hiç şüphesiz ki budur. 
- Şu halde tebdilhava için 

müracaat edeyim demek. 
- Yarın müracaat edersin. 
- Peki Zeynep ; seni ne ya-

payım ? 
- Beni mi dvşünüyorsun Macid? 

beni her hangi bir sıfatla götü
remiyeceğine göre burada bıra• 
kacaksın. 

Zeynebin bu ayrıJıktan böyle 
adeta teessürsüz bahsedişi gücü
me gitti. 

Kalbimde ince bir sızı duydum. 
ve adeta huşunetle sordum ? 

- Demek benden ayrılmaktan 
hiç iztırap duymayacaksın ? 

Birdebire ellerile yüzünü ka
padı ve müdhiş bir bmçkmk 
hücumile omuzları sarstla sarsıla 
ağlamağa başladı. 

Kanapede yan yana oturuyor-

Yazan: V. H. 
duk. 

onu kendime doğru çektim. 
ellerini yüzünden çektim. irade· 
siz ve mutlak bir mutavaatla her 
hareketime inkıyad ediyor ve fa
kat yine ağlıyordu. 

- Zeynep, dedirn. Affet beni, 
seni incittim. İstemiyerek kalbini 
kırdım. 

Beninı gitmem reyinde bulunu
şunu benden bıktığına ba:ulettiın. 

Artık beui sevmediğin fikri 
birin içinde aklıma geldi ve kal
bimi acı acı yakb. 

Sus, sus artık Zeynep. Sus be
ni de ağlatacaksın böyle devam 
edersn. 
Hmçkırarak cevap verdi. 
- Oh Macid ; senin böyle bir 

zehaba kapılacağmı tahmin et
memiştim 

Lakin evet senin gitmeni isti
yorum. 

Çocuk bakımı 
-3 -

Çocuklarda ağız hastalığı nami

le yadedilen hastalığın birkaç 

türlü şekli vardır. Bunları sıra 

ile kaydedeceğiz. Bu ağız hasta

lıkları ekseriyetle altı aya kadar 

olan gürbüz çocuklarla bir yaşına 

kadar zayıf d oğan çocuklarda 

görülür. Daha büyük çocuklarda 

az görüldüğü gibi daha büyükler

de nanir oJarak görülür. 

Basit ağız iltihabı ekseriyetle 

iki diş çıkarma zamanında 

çocukların ağız temizliğine dik

kat edilmediğinden olur. Gıfayı 

muhata tabir ettiğimiz ağız derisi 
kızarır. Şişer. Bazı yerleri ve 

dil ilıı:erl ufak boncuk gibi pürüz

ler rapar. Diş etleri ti,er. Adeti 

çocuk hemen diş çıkaracakmış 

hissini verir. Salyesi bermütad 

çoıahr. Durmadan akan aalye• 
den dolayı aile efradı bizar ka-

lırlar. Bu hale gelince memeıini 

de a]mamata batlar. Çünki ağız 

derisi acır. Çene etler~nin şişme

•lnden dolayı memeye aarılamaz. 

Dudakların if zarları da bu ilti

haba İftiriik ederse katiyen ço

cuk •eme tutamaz. Açlık yüzün· 

den batırmafa baılar. Ağız u:b

rabile açlık bir araya gelince 
sreceli gündüzlü rahatsızlık ken· 

dini göeterir. Hemen doktora mü

racaet . ederek vaziyeti islab et

meli. Eğer geç klınırsa çocuk 

vücuttan dü,er. Bu dütkünlük 

neticesi atızda bulunan mik-

ropların kuvveti artar. Tükrükle 

yutulanları ishaller, tenefüsle içe

riye g-irenler de bronşhleri husu

le getirir. Bazan buradan tükrük 

gudelerine sirayet eden mikrop· 

lar kabakulak, ve a-ude şişlerini 

yapar. Apseye tahavvül ederse 

çocukta ameliyathk işler meyda

na getirir. Ağızdaki virüs kuv· 

istiyorum ki sen gidesin, bu
radan, bu muhitten uzaklaşasın: 

Senin bilmediğin ve bilmeni 
iste rnediğim ne çirkinlikler, ne 
fenalıklar var muhitimizde ... 

Hırçın bir sesle sözünü kestim. 
- Lakin ben gitrnek i~temez

sem beni hangi kuvvet göndere 
bilir buradan. 
Yarın tebdilhava için müracaat 

edeceğim. Fakat bunu buradan 
gitmek için değil; buraya daha 
sağlanı, daha esasla yerleşmek 
için almaıta çalışacğım. 

Yaşlı gözleriJe yüzüme şaşkın 
şaşkıA baktı. 

- Peki Macid, gitme, madamki 
istemiyorsun ... diye mırıldandı. 

O geceyi asabi bir buhran için
de geçirdik. Aramızda sanki kı
rılmış bir şey vardı. 

Böyle bir dargınlığa sebep gös
terilecek hiçbir şey olmamakla 
beraber aramızda her halde bir 
soğukluk vardı. 

Ertesi sabah sessizce giyindim, 
kavaltı teklifini reddettim ve so
ğuk, kuru bir 

- Allah ısmarladık, diyerek 
evden çıktım. 

Doktor Fahrottln Süiür 

kuvvetli mikroplar bu fırfi&tbm 

istifade ederek bademcik titll · 
)eri va daha biiyük anjinler y ·· 

par. Bu ağız mikropları iç taraf

ki kulak deliginden ' kulağa gire· 

rek kulak iltihapları, ağrılan hu. 

sule getirir. ·Çocuk bu zam o 

ağlar. Ailenin ·moa:yepulnde h~ç .. 
bir şey olmadıtmde\ı bahsile 

doktora müracaat derler. En b -

sit bir atız aj'rısı •aziyete göre 
çocuğun hyatına m~lolaeak Qıır 

ihtilatlar yapar. 

BilhaHa bu kulak ihtllib "ehem·. 

miyetli bir şeydir. Kulak zarı de~ 

linip cerahat dııanya . akam~H t 

kulatın iç kemiklerine sirayet 

eder. Oradan da dl mata geçerek 

menenjitler yapar, aklbette ölümM 

dür. Demek ki en ufa~ bir atııı 
iltihabı ve en ufak bir temizli .. 
ve tedbiri~ Bnüne geçilecek ba,.. 

talıklar nele1' doğuruyo1'. Çocuk 

büyütenler çok tedbirli olmall!ı~~ 

lazımdır. 

Ağız iltihaplannın gıfaİ şeklı. · 

nin kabuklu ve eerabath ,sk'ff 

almasından dola11 daha vahlıı:ı. 

neticeler doğabUiır. lık kıl'mızı :· 
lık üzerinde hafif beyaz tabaka:. 

lar halinde gı,a iİtihatiı göze çaı·> · 
par. işte bunun üH'rinede kti:l1 

boğan mikropları toplanacak o .. 

lur ise o vakit daha vahim ıietf:·· 

celer olur. Bu beyaz gıfalaruı 

üzeri siyaha yakın morarımbr.as 

şekil alır. Ve kuru gibi göriilür. 

Bu ilk zamanda çocııkta hafif . 

ateş yapar iki gün ıonra ate11 

düşer. Mikropların ze~irleri kan'-'; , 

karışır. 

Çocukta bir bitabl,k husuie 

gelir. Vücutta bazan k~rın1z~lıklar 

yapar. Bu halıldikten dola11 

bazı aileler korkarak doktorrl 

müracaat ediyorlar. 

Zeynep hiç aeılnl çıkarmadan 
yine mutadı veçhile beni geçlrl.ır. 
ken sordu. 
-Macid, Geç kalmazsın değil mi'r 
- Bilmem; belki de hiç gelemem 

- Niçin gelemlyeceksin Macid?'" 
Sesi titriyordu. Cevap verme·· 

den iki adım yürüdüm. Arkam· 
dan boğuk bir bınçkmğın akılu.E 
duyunca dayanamadım, geriye 
döndüm. 

Başını kapının pervazına daya
mış arkamdan ağlayan bu kadd
na sebepsiz bu kadar ağır mua·· 
mele editiınden utandım. Bir s .. 
niye durdıum ve. 

- Gelmeyeceğim demedimkn 
kendini üzüyorsun, dedim. He 
halde gel ıııağe çalıgacaj'ım, hatt 
hemen geleceğim. 

Ve sakat ayağımın müsaadr· 
ettiği nisbette sün tle sokağa 
doğru yürudüm, uzaklatbm. 

* .. . 
Tebdilhava isteğimi Doktor Sa·· 

im Bey çok müsait kartıladı. O 
ğün muayenemi yaptı. icap edeo 
raporu yazdı, muameleye koydu 

Ve bana: 
(Devanu yann) 
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İki Muhrip 
Akdenizde bir vapur 

batırdılar 
Bone 10 ( A. A. ) -ispanyaya 

gitmekte olan Valansiya hükü
metine ait bir İspanyol vapuru 

bu sabah Cezair açıklannda iki 

muhribin hücumuna uğramıştır. 

Muhripler vapura ateş açarak 

gemide yangın çıkarmışlardır. 

Vapur imdat isteyerek batmıştır. 

Mürettebatının bir kısmı imdada 

yetişeu balıkçı gemileri tarafın

dan kurtanlmış ve karaya çıka
rılmıştır. 

Fransız deniz tayyareleri vaka
dan haber alır almaz hemen 
mahriplerin taharrisine çıkmış· 
larsada tabarriyat boşa çıkmıştır. -·-italga üç tar af lı biı· 
müzakereye giriyor 

Londra, 10 ( A. A. ) - ispanya 

daki ltalyan gönüllülerinin geriye 

çekilmesi hakkındaki lngiliz ve 
Fransız notasına İtalya hükümeti 
veniği cevapta ademi müdahale 
komitesi haricinde ve Almanya 

girlbeden üç taraflı müzakerelere 

giritemeyeceğini bildirmiştir. 
Bu cevap Londra ve parisde 

inkisar uyandır:nıatır. Bu hafta 

içinde mesele hakkında lngiltere 

ile Fransaın kararların fevkalide 

miHfm o(acağı söylenmektedir. 

Alman ğazeteleri; ftalyanın 
Almanyasız müzakerata girmek 

itemeyişioden çok memnundur

lar. Ve bundan sitayişle bahset· 

mektedirler. 

Japonlar kati ha
rekata geçiyorlar 
Tokyo 10 (A. A.) - Şanghay

dan bildirildiğine göre Çindeki 

Japon kuvvetleri başkumandanı 

gazetecilere verdij'i bir beyanat

ta 'pek yakında Çinde kati ve 
umumi bir taarruz hareketi yap-

maİa ve Şanghayı Çinlilerden 

temizlemeğ'e karar verdiğini ıöy

lemittir. 

Manevralar 
Bugün hararetli bir 

safhaya giriyor 
(Battaraf lnci aahlfede) 

Yarın kırmızı tarafın taarruza 
geçmeıi ve muharebenin yeni bir 
aaihaya girmesi muhtemeldir. 

Mavi tarafın komutanlığını bu 
akıamdan itibaren Kor General 
Mümtaz idare edecektir. 

Manevra sahasında arazi son 
derece çetin ve sarptır. 

Buna rağmen her iki taraf kuv
vetlerinin gösterdiği yürüyüş kud-

reti Ye askerlerin hakiki bir mu

harebede imiş gibi gö9terdikleri 
heyecan cidden iftihara değer. 
Çamlıktan O,.taklara giden 

Derbend bo(razında iki taraf ara
sında cereyan eden son derece 
şiddetli ın :ıh.uebeyi Atatürk bü
yük.bir dikkatle takip etmiştir. Ma
Yinin botaza bir günde almak iste
diği halde kırmızının burada iki gün 
11\akavemet etmiş olması boğazın 
müdafaası bakımmdan bu çetin 
ve kahramanca müdafaa bilhaua 

AYDIN 

Çin mareşalı çinli
leri f edakalığa davet 

ediyor 
Tokyo 10 ( A. A. ) - Milli 

Bayram dolayısile bir nutuk söy
liyen Mareşal Şan-Kay-Şek; bir 
kaç ay evvel sulhu ümidetmek 
mahaldir şimdiki fedakarlıklardan 
daha büyük fedakarlıklar yap· 
mağa kazırlanmahyız. 

Bununla beraber ümid ve iti
mad da beslemeliyiz. 
Yıllardan beri bir tefrika için

de yuvarlanan Çin bugün birleş
miştir. Ve mütecavize karşı azim
le müdafaa etınektedir. 

Yine bir Aile 
faciası 
Köşk ( Hususi muhabirimizden) 

dün al,şam saat üçte kamunu • 
muza bağlı Bey köyünde bir ki
tinin ağır surette yaralanması ile 
neticelenen bir aile faciası daha 
olmuştur. 

Da'(ilye köyünde oturan Bosna 
mubacilarından 334 doğumlu Çe
lik, Beyköyünde oturan yine 
Bosna muhacirlerinden Bayram 
oğlu 314 doğumlu Bayram Özde· 
mirin karısı Kadriye ile münase· 
bette bulunmaktadır. 

Dün akşamda iki aşık evde 
baş başa bir hayli vakit geçirdik
ten sonra tam kapıdan çıkacatı 

aırada ev sahibi Bayram Özdemir
le karşılaşıyor. 

Aile yuvasının !<irletildiğinden 
fena halde teessüre kapılan Bay· 
ram Ôzdemir bu ahlaksız adamı 
yine kendi evinden çıkarken 

yakalayınca bıçağını çekerek bir 

kaç yerinden afır surette yara

lamıştır. 

Hadiseyi haber alan Köşk Jan• 
darma karakol kumandanı derhal 
vaka mahalline giderek yaralıyı 
memleket hastanesine göndermiş, 
carihide evinde yakalayarak ev
rakile beraber Adliyeye teslim 
etmiştir. 

Hem çalmış hem 
döv muş 

Kurtuluş mahallesinde oturan 
Ali otlu Alinin bir arada yaşa
makta olduğu Abdullah kızı 

Kadriyenin bazı eşyaoını çaldığı 

· ve bu kadını dövdüğü emniyet 

dairesine şikayet edilmiş ve suç· 
lu yakalanarak cürmümeşhut 

mahkemesine tevdi edilmiştir. 

takdiri celbetmiştir. 
Harekatı her tarafta yakından 

takip eden Atatürk Mareşala şu 
sözleri söylemiştir. 

( Bütün komutanlar iyi kararlar 
veriyorlar, iyi diişünüyorlar, iyi 
yapıyorlar, asker çok zindedir, 

bu çetin arazide çok tahammül 
gösteriyorlar. Komutanlardan da 

zabitlerden de askerlerden de 
memnunum.) 

Köylüler her tarafta askere ve 

komutanlara yemiş ikram etmek
tedir. 

Atatürk refakatlerinde Başvekil 

İsmet lnönü vekiller ve diğer ze

vat olduğu hald ... her tarafı dolaş

makta ve halk tarafından a1kış

lan maktadır. 

İmtiyaz Hhibl ve Umumi Neıriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Bas1n1evl 

ilahi ve mübarek 
bekçilik 

(Baı;tarafı lnci soahifede) 

diğiniz, bir alanda bir dere 
kenarında, bir karargaha rast 
geliyorsunuz. 

Uzun senelerin arkasında 

kalan o büyük ve fevkalade 
günler avdet etmiş sanki .. Ür
periyor ve heycanlanıyorsunuz. 

Fakat derhal, arkasından, 
birden bire, bütün ruhunuzu 
dolduran ve bütün benliğinize 
hakim olan tatlı, mesut, sıcak 
bir gurur ve itimat hissi, sizi 
tatmin ediyor ve gayri ihti
yari söyleniyorsunuz: 

- Büyük ordu, vakur ordu, 
sevgili ordu, bütün komutan
ların ve subaylarınla, bütün 
efradınla, bu mübarek ve iJihi 
bekçilik, vatan bekçiliği, sana 
ne kadar yak1şıyor ve civan
mert mevcudiyetin, varlığın; 

bu büyük yığına, şereflerin en 
büyüğünü ve en ebedisini ve-. 
rıyor. 

Biz, bu şerefle ve senin 
levent mevcudiyetinle iftihar 
ediyoruz. 

Aydın orman 
idaresinden 

GONCO 

Aydına bağlı dağ yeniköy 
halkının iç pazarlara getirip 
sat~aları için köylerine müca
vir bulut alan ve kolan kaya 
nam devlet ormanlarından be
her kentalı elli kuruştan iba
ret olmak üzere ve müzaye
deye ayni köylü iştirak etmek 
şartiyle l 1;101937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle mü
zayedeye konulmuş ve ihalesi 
de 251101937 pazartesi günü 
öğleden sonra saat 14 de 
yapılaçagından alıcıların ihale 
günü orman idaresi satış ko
misyonunda hazır bulunmaları 
dellaliye ve mesarifi saireside 
alıcılara aid olduğu ilin olu
nur. (144) 12 16 20 24 

Aydın orman 
idaresinden 

Memleketin mahrukat ihti .. 
yacını önlemek için Aydına 

bağlı kalfa köyü civarı dam
galı taş ormanından 801 ve 
zeytin köy civarı sarıbağ orma
nından 2668 kental ve daniş
ment köy çalcı gediği devlet 
ormanından 776 kental ceman 
4245 kental meşe odun beher 
kantatı 10 kuruş bedelle 4110 
937 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle müzayedeye çı
kanlmıştır ve ihaleside18110ı 
937 tarih pazartesi günü öğ
leden sonra saat 14 de or
man idaresi satış komisyo
nunda yapılacaktır. Yalnız iş
bu müzayedeye ancak mezkur 
ormana mücavir olan köyler
den başkası iştirak edemeye-
cekleri ilao olunur. 

(133) 6 9 12 15 

Y(\Z ; 3 

Aydın ~rman \. 
/dar sinden .. . . ı 

Cinsi M D Tarife' bedeli 
Çmar dah4 480 2 lira 

Aydına bağlı Zeytin köy 
civarı gözderesi nam devlet 
ormanından beher metrosu 
2 liradan ibaret olmak üzere 
61101937 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle müzayedeye 
konulmuş ve ihalesi de 211101 
937 tarih perşembe günü 
öğleden sonra saat · 14 yapı
lacağından müzayedeye ayni 
köylüden başkası iştirak et
memek suretile ilin olunr. 

(142) 12 16 19 21 

Aydın orman 
idaresinden . 

Tezkeresiz ve· kaçak olarak 
yedi emin suretiyle ... Aydının 
muhtelif köylerin<le tahti mu
hafazaya alınan ve bu malların 
satılması için ticaret odasının 
29/9/937 tarih ve 397 sayılı 
yazısile muhammen kıymet 

takdir edilmek suretile sahb
ğa çıkarılan 140 kilo ve 400 
mahlut odunun kilosu bir ku
ruş 50 santim ve 410 kilo ve 
400 kilo mahlut odunun beher 
kilosu 20 santim ve 45 kilo 
kestane kömürünün beh~r ki
losu 2 ve 20 adet çınar. nalin 
ağacının beher adedi 5 ve 
29 adet çınar semer ağaçı 
beher adedi 5 ve409 adet fi
dansırığı beher adedi 3 ve15 
adet çam kazık beher adedi 
2 ve 6 adet tekne beheri 
25 ve altı adet alatı ziirrai
yede kullanılan üç çatal be
her adedi 5 kuruştan ve 462 
kental yani yüz kilo itibarile 
kentalı ,.5 kuı:uıtan ibaret ol· 
mak üzere 71101937 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeye konulnauı ihale
si de 221101937 tarih cuma 
gilnü öğleden sonra ıaat 14 
de yapılacağından % 7.5 te· 
minat akçelerile birlikte or· 
man idaresi satış komisyonun· 
da bulunmaları ve ihale peıin 
olmağla beraber dellaliye ve 
mesarifi sairede alıcıya aid 
olacağı ilan olunur. (143) 

12 15 79 21 

Sultanhisar ihtiyar 
Heyetinden 

16 teşrinievvel tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü Sultanhisar 
ilk okulu inşaatının zemin ka
tı kargir, tuğla, beton ve be· 
ton arme inşaatı tutarı olan 
693 lira 12 kuruş işçiliği pa
zarlık suretiyle münakasaya 
çıkarılmıştır. Talip olanlar yu
kar1da yazılı cuma günü saat 
on birde Sultanhisar ihtiyar 
heyeti salonunda hazır, bulun
maları ve beraberlerinde de 
kati teminat tutarı olan 104.Ş7 
kuruşu da beraberlerin~e ge
tirmeleri ilin olunur. 

(134) 6 10 12 14 

. . 
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Vilayet daimi Encümeninden 
Memleket hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda isimleri ve 

muhammen kıymetleri yazılı eşya 251101937 pazartesi günü 
saat onbeıte ibleleri yapılmak üzere 20 gün müddetle eksilt
meye çıkarılmıştır. Numune ve ıeraiti öğrenmek isteyenlerin 
daimi encümen kalemine milracaatları. 

Adet iıımi Muhamman kıymeti 

25 Top Kefenlik bez 900 Kr. 
20 .. Kılıflık ,, 750 Kr. 
50 .. Kaput " 750 " 
ıso Don 90 ,, 
150 Gömlek 125 " 

60 ila90 Ton maden kö. 750 .. 
(139} 

Teminat akçesi 

16 87.5 
11 25 
28 15 
10 15 
24 20 
24 20 

8 12 18 
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h OPERATÖR ~J 

!) Dr. Nuri Erkan f!j 
tJ Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı L•l 
~ ~ f+ı Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun ,.J 

i
t] Muayenehanes Park kartısında yeni yaptırdığı evinde i+J 
:+j her giln hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya ~+] 
+A kadar kabul eder. rt] 

[+] Acele nka!ar her zaman müracaat edilebilir. 130 f+J 
~ ~~tt~·~~;~!P,!~1111""•1l"'+ıqıt~ll·"1l!;O"~l~~lrı;,ııtP~~~ıtıı;'lll'·~· llıı~llıı~~~ii:"..,.,dll$ı~~~lıi~lbı~lııliil.:J.;ıiflb~ıilllıbd~ilhdill~I~ 

••••'1lllQllll'11•1lflll!llUllllQf11Q!lllll~lll!lllll ııı,ıııtmıl!1'1'1fllll•ll!lllllJIUP~ 

ı DOKTOR ı 

~ Nuri Şemsi Güneren ı 
i intani Hastalıklar Miltehassısı 3 
~ Dahili İntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 

~ Muayenehanesi: : 

~ Nazilli k6prüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

·~~ın!Bıııtmlı1ı!lll!ııııl4ılııtııılııılıılııılıılııılı~ıı11U!ııılıı~ 

6 ay vade _ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Slimerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

~~~1~,::ı~~qıı;!!lıl;!ı~:.111•"'''''~'lflll"''q11ııı•11ıı~~ıı~pı;ıu~ı~_;!ıw.e:,111ı;ıı~ 
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Taze ve ucuz ılaçları K•J • w 
f Yüksek derece ve sabit kokulu kolon yalan f +1 
t Yalnız '~1 
l ~ 

!J Emniyet Eczanesinde f!j 
~~ Bulursunuz [t~ \ r.ı 
~4 l•ttı.yon caddeai : Madran pal.aa karı••ı Mıl'Di~ 
~~~IP"lllfl•"!llU'!!'llll''!lllıw..!qlll'..,IUl''''llll''''llll''''llP1'''~P''~lttl'''~l"''''llP'!~U'"'llll'"'"n'!'1Jil!!.!!11111!!!111~jl ~ııı~~~1ı%ıft'!t!ıı~lh~~11ı~nıı~ıııı:tdll~t~tı~ıı:t.11ı!:'uı~~~ıı1.:-'ı111• :i!4 

r~-;:;;~~;;-·~~~;·····~ı 
J Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkı..n Mütahassısı ı 

i Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtbash f 
Muayenehane ı Aydında Ga:d Bulvannda Bafalıoglu dükkanının ı 

üzerinde her gün aababdan ak.tama kadar Hastalarını kabul eder. ı 
...................................................... : 

pı ••• ~· .••• ! · ~ j 

1 Foto Abbas Toğu 
S Fotoğraf cılık ve levazimab 
~ . Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· t 
~ kınaları çok fık korniıler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ll R mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak -
5?" istiyenlere kolaylık gösterilir. 'I l 140 Aydın hükilmet bulvan vr.kıflar idaresi altında 
•rlı!llUlııılıAi~ılııılııl:ı~ırıkbılıııSllıuılıılıııiı'ıı •ıaııraıımnııaı ... 

rı ·~·ı·l•ll'111'111M U4Jl':J w ~;ıı~ııı'iiın :~ 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~-
~ - Dr. HASAN T AHSIN SOYLU ~ 
~-~ t 
B"' Pari11 Malatiroloji mektebinden ue dahiliye, çocalı "E! S ha11taneleri kliniklerinden me.zun ~ 
~ Hergiin bastaluını Orta mektep caddesi Eski postahane 2 
~ bin \sında kabul eder. (111) t 
laı.ıMı~~ııiııılıtıWı1llll!ıııllıılllllıııı411ıııMııitaı'1ıtıtlllıı~ılıııllllııııtııllllh~ 

Kitapçılık ve kiğıtçılık evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağla~ cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. · 
,.- lıinlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarib 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruttur. 


