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Sayı• : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayısı ı 100 Para 

Atatürk Dün_ Ankaraya Döndüler 
!Vlareşal Fevzi Çakmak modern silahların kullanılışında büyük 
terakki görügörum. Ordunun gösterdiği zindelik ve tükenmez 

gayret takdire değer. Bu manevrada her cihetçe memnunum, dedi. 
Büytik Eıe maneYralanm takip 

etmek üsere Tili7etimizl ıereflen

dJnnlt bulunan Büyük Şefimiz 

Atatürk bu po Ankaraya aydet 

etmiı bulanmaktadırlar . 
Atatiirkin tekrar tehrlmizden 

geçeceklerini haber alan balki 

din ötleden aonra akın akın 

ietasyoa ve civarını doldurmağa 

batlamıf H kısa bir zaman için

de bütün iıtaayon meydanlığı, 

caddeler intan kalabalağından 

atılmaz bir dinr ~ibi olrnuı· 
dur. 

AtatlrkOa huıuıJ trenleri saat 

<J~ altı kırkta A,dın istasyonuna 

geldi. Biitün h6kümet erkanı ve 

nsemurlar!yle tetekköller Ulu Kur· 

tancıyı ael&mlaınak lçio istasyon· 

da mnki. ıılmıf bulunuyorlardı. 

Atatürke 8apekll ismet loanü 

ile Dahiliye Vcklll Şükrü Kaya, 

Hariciye Vekili Doktor T. Rüttü 
Aru, Adliye Vektll Şükril Sarac· 

otlu refaket etmekte idiler. 

Baıvekll ismet lnanü; kartıla
y1eılara Manevralardan istifade 

ettiniz. Neıc:ltıiniz diye iltifat etti. 
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu 

daı Baıvekile Aydınlı:ar için; 
- Dinç ve diri inıanler dedi. 

Belediye reiıimlzle goruşen 

Dahlllye Vektll ve C. H. P. Ge· 

Qel Sekreteri Şükri Kaya; müna
kasada bulunan Aydın ıuyu işi

nin ne merkezde olduğun ıordu. 

Reis ihalenin tS ikinci tetrinde 

yapılaeağ'ını sHyledi. 
Su işinin biran enel bitirilme• 

siııl ta.siye eden .ekil; 
Suyu ucuz veriniz. Tilrkiyenin 

ber tarafınd& suyun mekre mik
lbı beş kuruştur, Burada da böy-

1e olmahdır. Dedi. 
Bundan sonra belediye bütçesi 

ve mahalli huayic zaruriye Hat

tan hakkında malü'llat aldı. 

Atatürkiia trenleri saat on altı 

\ırk bette Ankaraya mütevecci

hen ıehrimir.den ayralmışt1r. Blr 

aaat soora vekiller heyetini ba

tnil olan tren istasyona geldi. 

Bu trende 8a,Yekilet Vekili ve 

lktisad vekili Celil Bayarla Nafia 

•akili All Ç~tlnkaya, Ziraat ve· 

'kili Şakir Keıebir, Mllli Müdafaa 

eklU General Kazım ÖzaJp,Maa

ll'if veklll Saffet Arıkan, Gümrilk 

Harek&t bugün son ve kati safhaya 
girecek, mühim hava harbı yapıldı 

-------------------------Bu gün de harp sahasında Mavi merkezindeki hareket nls· 

harekat devam etti. Her iki beten tali ehemmiyeti haizdi, gö-
taraf kat'i neticeli muharebelere 

tutuştular mavi taraf kırmızı ku

vetleri aydın demiryolunun iki 

tarafında tuttuğu ve bugün arbk 

elden bırak'11ak istemediği kuvet

li mevziini iki cenahmı tazyik 
ederek düşürmek istiyordu. Bu 

maksatla mavinin sağ cenahın

daki motörlü ve ıirblı birlikler 

aabablayın erkenden kırmızı cep

hesinin gerilerine Germencik isti· 

kametinden taarruzlar baskınlar 

yaptılar Kırmızı bu cenahını za· 

yıf tuttuğundan burada nziyeti 

baylı aarsaldıysada kırmızı süvari 

alaylarının motörlü birlikler üze

rine yaptıkları cüretkir ve kah· 
ramanca hareketler vaziyeti yine 

kırmızı lehine çevirdi. 

ve inhisarlar vekili . Rana, Maliye 
vekili Fuat Ağralı bulunuyorlardı. 

Vekiller heyetinin treni Aydın 

iıtayonunda on beş dakika kadar 

kalmıştır. 

MAREŞALTN BEYANATI: 
Mareşal Eevzi Çakmak, ma• 

nevralar bakkındr ihtisaalarını 

soran Cumhuriyet refikimizin ya· 

zı işleri müdürü Abidin Davere 

fU sözleri süylemiştir: 

rünüşe nazaran kırmızı da cephe-

11ioi pek kuvvetli tutmamıttı. A

sıl tiddetli muharebeler bilhassa 

mavinin sol kırmızının sat cena

hında cereyan etti. mavinin bu 

cenahtaki kuvvetlerinin çok üı· 
tün olması bilhassa kuvvetli top· 

çu kesafetinde bu cenahta bu

lunması kırmızının dikkatini ze• 

valden itibaren bu cenaba Çekti 

ve gelen takviye kuvvetlerini 

bu cenaba sürmek suretile mev

zii n heyeti umnmlyesini elinde 

tuttu. Manevra kumandanhtı kır

ı:naz1yı daha müşkül vaziyetler 

karşısında karar ve tertip almağa 

sevk için kırmızı takviye kuvet· 

lerioi getiren demiyolunun muh· · 

telif yerlerind~n ve istasyonlarının 

tahrip edilmiı olduğu faraziyesini 

kabul ederek kırmızı taraf ku
mandanhğına bildirdi. Filhakika 

mavl tayyareler aydın iıtayonu

nu ve deıniryolu köprülerini bom

balamağa muvaffak ol~uşlardır. 
Bu yeni esas üzerine kırmızı ku· 
mandanhğı takviye kuvetlerini 

daha uzaklarda indirmek mecbu
riyetinde kalmıf fakat cephede 

çok ciddi muharebeler cereyan 

ettiğini nauri dikkate alarak 

güvendifıi katalanndan azami yil· 

rüyüş ve barket kabiliyeti iste

mit böylece istediği neticeyi ala-

Hayattan .e•ler~ 
.,,......._,..-............. ""' 

Na/la vekilimiz dün 
f ehrinıize geldi -·-Atatürkün refakatindeki Vekil-

ler heyeti ile beraber Ege manev

ralarını takip aden Nafia vekili

miz Ali Çetinkaya; dün sabah 
otomobille tehrimize gelmlf ve 

belediyeyi ziyaret etmlttir. 
Nafia nkilimb: refakatıoda au 

itleri heyeti ile birlikte Çine ba. 

rajınıa yapılacağı yere rtderek 

montaj işlerini yakından tetkik 

etmlt ve mühendislere direktifler 

vererek Aydına dönmüt ve Ata

türkc mülaki olmak üzere Ger

menciğe gitmiştir. 

Dr.ŞükrüŞenozan 
C. H. P. Müfettitl ve Kastamo~ 

nu aaylavı Şükrü Şeaozan bu 
geceki Ankara Tirenile Dealdl· 

den gelmiş ve otomobil ile Mut· 
laya hareket etmittir. 

rak bunla1'la kırmızı ıağ cenahı

nı takviyeye muvaffak olmuştur. 

Her iki taraf tayyareleri bu gün 

çok 'iddetli hava muharebeleri 
ve yer kıtalarının muharebelerine 
çok yakından iştirak etmitlerdir. 

Yarın manevranın son günüdür. 

kırnuzının aldığı takviye kunet

lerile taarraza geçerek maviyi gel

diği istikamete doğru atmak is

teyecektir. Taarruzun nereye ve 

hangi istikatnete tevcih edilece
ği pek mühimdi .. , iki taraf ku· 
mandanlarının kararları merakla 
bekleniyor. 

• Devamı 2incl sayfada· 

"Modereo silahların kullanışın· 

da büyük terakki görüyorum. 

Bundan evvelki manenalara na

zareo bu daha muvafıktır. Çok 

çetin ve kesik arazide bütüna sınıf· 

ların yorgunluğa karşı göster• 

dikleri zindelik mukavemet ve 
tükenmez gayret hakikaten tak· 
dire değer mertebededir. Hava 

harbidc vazifeyi tamamile idrak 

eden bir tarzde cel·eyan etmiştir. 

Bu manevradan her cihetce mem

nunum." 

O da gitti!. 

Mareşal Fevzi Çakmak dün 

manevra sahasınde kurulan sey

yar hastaneyi ziyaret etmiş ve 

doktoı General Mazlum tarafın

dan verilen izahatı dinledikten 

sonra memnuniyetlerini beyan 

etmittlr. 

T arihçi Ahmet Refik de 
öldü. 

Son günlerin kayıpları 

arasında, bu ölüm de, mem· 
leketi, azçok müteessir ede
cek ve bugün, işbaşında bu
lunan nesle ( vah, vah ) de
dirtecek bir hadisedir. 

Onu, dünün mekteplerinde 
okuyan hangi yurtdaş tanımaz. 
Bir zamanlar, en gilzel tablo 

1 

ve resimleri ve en nefis tabı· 
larile, onun ( Tarih ) leri, 
mektebe giderken, koltukla-

rımızm altında bir iftihar ma
taı idi ve evde, ev kütüpha
nelerinde, en mutena raflara 
konurdu. 

Bir vakitler, bu memleketin 
bütün tarihi malumata, onun 
kitaplarından öğrenilenlerden 

( Devanu 2lnci aahafede 

' 

. . 
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Mühim hava 
haaplan yrpıldı ..... ~ 

(Battuah lnci sahifede) 

Manevraların başladığı günden 

5tibaren tayyarelerde geceli, giln· 

düzlü bir faaliyete geçtiler. 

Her iki tarafa menaup tayya

Teler bir taraftan keşifler yapar

k en bir taraftan da mühim he

deflere bombalarla taarrudar ya

pıyorlardı. 

Bu bava faaliyeti esnasında 

mavi ve kırmızı taraflara mensup 

~vcı tayyareleri arasında da 'id
detli bava muharebeleri oluyor. 

Dün gece bava faaliyeti devam 
etmit ye Mavilerin tayyareleri 

evveli Aydını sonra da Nazilliyi 
bombardman etmitlerdir. Ant bir 

taarruza uğrayan bu iki tehir 
kendilerini gayet güzel müdafaa 

tmifler~ir. Ve hava taarruauna 

kartı bu ıe~irlerde her türlü 

mildafaa tedbirleri almıştır. 

Dün de aababtan geceye kadar 

haYa faaliyeti ayni tekilde de

vam etti. 
lhca batında tirenden indirme 

hareketi yapan bir kırmızı kuv

Yete kartı maıvi taraf tayyareleri 

miiessir bir hava taarruzu yaptı

larsa da bu taarruz birden çok 
kuvvatli bir müdafaa ile karşı

Jandı. 

Saat 20 de Aydın yine bir ha

va taarruzuna uğradı. 
Bugün kırmızı taraf tayyarele· 

rl meydan muharebesine iştirak 

etmitler ve büyük yararlıklar 

ırastermişlerdir. 

Atatürk kızı Sabiha gl>kçen de 

mavi tarafa mensup olarak bava 

faaliyetine ittirak etmi,tlr. 
Sabiha Gükçen muhtelif vazi· 

feler almış, muvaffakiyetli uçuş

lar ve ketifler yapmış ve verdiği 

raporlarla mavi taraf kumandan

lığının tedbir ve kararlar alması

na yardım etmiştir. 

AyJının telriluuı:63 ............... ~~ 

O da gitti!. 
(Baştaraf tac:i sahifede) 

ibaretti ve onun ( Tarih ) te
rini okuyanlar, kendilerini en 
iyi tarih bilen aeederdi • 

Ahmet Refik, kendisini 
( Bitaraf bir tarihçi ) zanne
der ve onunla övünürdü. 

O, bitaraflığı, tercüme et-
tiği kitaplarm asıllarına sada
katinde bulurdu. Onun, bir 
çok münakaşalarında filin ve 
falan tarihçinin mütalaasını, 

aynen aldığından bahisle, bu 
cepheden muarızını, iskat et
mek isteyişine çok rast geli
nir. 

Ahmet Refik, mesela, en 
zayıf cephesi tarihçilik olan 
Ahmet Rasim kadar (Tarih
çi) olamadı. 

Fakat, ne de olsa, uzun 
seneler bu memleketin irfa
nına çalışan ve hakikaten 
( Tarihçi ) olmaktan .ziyade 
tarihi malümab bulunan Ah
met Refikin, daha, işe yarar 

bir yaşta iken kültür alemi
mizden ayrılması, şüphesiz bir 
kayıpbr. 

O da gitti!.. 
G0NC0 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik : istasyon 

caddesinde Mitat Levendin ecza
neaindedir. 

i•••••••• Abone ıeraiti ·-· .. f 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. j 
ı idare yeriz Aydında C. H. i 
ı • 
ı P. Basımevi. l 
ı gazeteye ait yazılar için i 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin· İ 
f lar için idare mGdürlüğüne i 
·ı müracaat edilmelidir. 1 ................................................ 

lmtiya:r. sahibi ve Umumi Neşriyat 
MGdürü ı Etem Mendrea 

Baaıldığı yer : 
C. H. P. Baaımevi 

• 
Baht işi 

Roman 

- .-ıaydi küçük artık .en git, 
dedi. Ben raporun tastikten gelir 
selmu aena gönderirim. 

Hastanede adresin var detil mi? 
- Teıekkür ederim doktor 

bey, dedim. Oturd'llğum oteli has· 
taneye bildirmiştim. 

- Otel mi ? Dedi, Sonra şak
ırak bir kahkaka atarak ilave etti. 

Peki otel olsun. Otele haber 
g8nderirim. 

Doktor benimle alay ediyordu 
adeta. 

Zaten doktorun macerama va
luf olduğunu da biliyordum. 

Sesimi çıkarmadım. Teşekkür 

ederek hastaneden çıktım. 
Arkamda Receple Tepebatına 

doğr11 yürüdüm. 
Bu yol daiına daha tenhadır. 
Ne yapacağımı bilmeyerek ve 

biç bir karara sahip olmayarak 

Yazan: V. H. 
mütcrereddit adımlarla ağır ağır 

yürüyordum. Ne yapmalı idim, 
eve dönmalimi idim ? 

f oaiyakı bir hareketle geçen 
bir arabayı durdurdum. Ve ote
lin adresini verdim. 

Arabada karşıma aldığım Re
ceple şuradan buradan ve bilhaı.
sa yüzbaşıdan bahsederek konuş• 
tum. 

Recep geniş bir kalb ile yalnız 
yüzbaşıyı değil; bütün ıilih ar
kadaşlarını düşünüyor, onlara ait 
küçük ve fahat hepside bafka 
milletlerde olsa birer kahraman
lık mekibesine zeınin teşkil ede
cek vaklar anlatıyordu. 

- Beğim senin vurulduğundan 
iki gün sonra idi ; bizim bölüğün 
sakazı pehlivan Hasan ne et
tu biliyon mu ? 

- Ne etetti Recep ? 

Çocuk bakımı 
- 4 -

Netekim bu şekilde müracaat 

eden hastalar oluyor. ilk teşhisi 
hemen yapıp bu hastalığa karşı 

koymağa çaluımalı. Vaktinde has

tanın serum tedavisi yapılırsa 

kurtulur. Yoksa ölüm muhakkak
tır. İşte bu şekle ağız diftriıi 

yani kuş boğanı derler. Bunlar 

buğaza ve hançereye sirayet et

meden çocuğu öldürebilir. Bu

halde de çocuğun salyesi çoğalır. 

Ağız içl kızarır. Bilhassa o aert 

siyaha meyyal kabukların etraf

ları deha kırmızıdır. Bu şekil 

dile de sirayet ederse dilde daha 
göze) tethise yarayaçak manzara 

arzeder. Bunlann ·aTasında bulu· 

nan diğer mikroplar da fırsattan 

istifade çene altı ukdelerine sira

yet eder. Bu zamanda çene alb 

şişleri de görülür. Bu çene tişle

ri de zuhurundan sonra çocuğun 

artık hayatı tehlike girmiştir. 

Hemen doktora müracaat edilme

lidir. 

Çocukların bilhassa süt çocuk· 

Jarıanın ağızlarında ekseriyetle 

tesadüf edilen bir bastahk daha 

Yardır ki, buna ( Pamukcuk) ta

bir edilir. isırıi ile anılan bu has

talık hakikatte teşhisi kolaydır. 

Ağız içinde diş etleri üzerinde, 

dudaklarda ve dil üzerinde yu

varlak habecikler halinde beyaz 

ve orta yerleri adeti pamuk ren· 

ginde kabarmış pamuk gibi du

ran bir araz ile kendini g<Ssterir. 

Etrafı yuvarlak kırmızı ve dil 

altmda bulunursa daha ağrılı, 

ve fazla salya getirir. Çocuğun 

salyası durmadan akar. Bazan 

bir yarım nohut kadar ve gayet 

yeknesak olan bu beyazlar ağız

da münteşir halde daha büyük 

sistemde de görülebilir. Çocuk 
fazla iztırap çektiği için meme 

-Neydecek iki siper arasındaki 
pınardan su almata gidiyon diye 1 
gavurun içine varınamıı mı ? 

- Bak serseme, dedim. Kendi 
ayağile esir olmağa gitmiş . 

- Yeıirde olmamıt beğim. 

Ellalem gavur Hesanın gılığına, 
gıyafetlne bakmıt onu bir feye 
benzetememiş ki ona iki gutuda 
datla vererek lJıCrisin geri bölüge 
yolcu etmiş. 

Recebin bahsettiği pehlivan gö
zümün önüne geldi. 

Bir buçuk metreden biraz uzun
ca bir boy, ablak ve penbe, pen· 
be yanaklı bir yüz, küçücük ve 
fakat hem samimiyet, hem de 
zeki fıfkıran gözlerle daima gü
len dudaklarının meydanda bırak
tığı bem beyaz dişlere malik olan 
bu Hasan; bölüğün daimi bir ne:. 
şe kayAağı idi. 
Kü~iik boyuna rağmen kabada

yı tavaından dolayı ona pehlivan 
lakabını takmışlardı. 

Btı adarnın korku bilmeyen bir 
yüreği vardı. En şiddetli topçu 
ateşleri altında bile vazifesini 
öyle bir soğuk kanlılıkla yapıtı 
varki onu o halde gören bir ada-

Doktor Fahretthıı Stlğ6r 

almaz. Durınadao atlar. Haıtal ık 
gışay mubati denilen afız ı:aı•ı 

üzerinde olduğu için tedavisi ko

laydır. Yalnız difer sari ve ku\I · 
vetli mikroplu hastalıklarla ihti·
li.t yapmış olmasın. Onun için -

dir ki doktora milracaati ih

mal etmemelidir. 

Bu pamukcuk denilen hastalık 

yalnız ağa mahsustur. Çocuklaı 

ilk gıdaya başla<'ıklaranda ve Ji .. 
yıkile beslenemiyen çacuklarJ!a 

daha çok g8rülür. Şu hale g5re 

inek sütüne başbyanlarla zaylf 

bünyeli alan ufak yapıh çacuı'-:· · 

laran ağn temizliğine dikkat 
şarttır. akibeti selimdir. Va! ,,. 
ihtilat yapmasın. 

Pamucuk •e afu olan cinsle·· 

rind ve bazan hafif nkayfde 

atefle müterafık olur . . 3915 kada~· 

ateş yapar. Bu ateşin tes:rile du
daklarda ufak Erpes kabarcıktan 

zuhur eder. Her vakada görül~t·· 

yen bu şekil bazı zayıf bünyeli 

çocuklarda ,ürülmektedir. Bilba.1J

sa pamukcuk ateılerl inek ılitGıH~ 

başlanılan vkayide daha çok gö
rülür. Üç gün kad'...lr ağız yarat -

rile beraber 39/40 derece al:eş 

görüldüğü gibi çocuklnda bir t t 

reme ile başlıyan iatahsızhk, kurt·· 

mak ve arkasmdan da iıhalleı~ 

başlar. Bu halde çene alta gudt»

leri ekseriyetle şifer. Ağızda bh· 

koku husule gelir, maddi _gaitada. 

çocuklarda pek fena koku nef-

reder, Bu halde bet alb gün de
vamdan sonra tedHi Ue çabqlı· 

geçer. 

Pamukcuğ'un yegine ihtil b 

olan karhavi şekli bilhasa kü~ük 

çocuklarda dalına tehlikelidir 

Çene yanları türük gadelerlne 

siryet ederse apseler husule ge
tirir. 

ma ne kadar korkak olursa oJ. .• 
sun itimat nefsinden dofma bir" 
cesaret gelmemesi lmkinaızdı. 

Ebedi ve ezeli bir kanaatla o; 
eceli gelmeden C>lmiyecltlee. 
hatta bir t.ek kalına bile bata ,er. .. 
meyecetine inan1yordu. 

Tahaf değil mi ? Hiee ateş 
kasırgaları lçlndeo dip diri, bur~ 
nu bile kanamadan çıkmıfb. 

Bir kere; Bölüğe teldiğim iHr. 
günlerde kendisine biraz daha 
ihtiyatlı ve tedbirli hareket etme .. 
sini tavsıye ettim. 

Yüzüme adeta acır gibi baktt.·· 
da; 

- Bey; dedi. Su destlsi su ya,. 
lu•da gırılr. Alnımın yazgısı te .. 
hit olmaksa şeytanın delüğGne 
girsem yine olacak olur. 

iyis'mi pisi pisine, dilki_ler gibi 
delikte zıbaracajıma, ulan gibi 
meyanda ölürüm. 

Zaten dikkat etmiatim. 
Anadolu çocuğunu düımanl&. 

havle gırtlak gırtlaj'a bopşturan 
onun on beşlik obüıüne göz kırp
bran fey; hep bu düatur, bu an• • 
na bu inanıf idi. 

(Devamı JA1'1D) 
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Hava kuvvetlerine 
umumi bir bakış 

Bazı Avrupa devletlerinin 1937 senesinde ne 
kadar tayyareleri var; 1941 senesinde 

ne kadar olacak? 

.Son gelen lngilizce Spbere mec-

111aaaında Nitel Tangye imzasile 

rnUJetlerın han kuvvetleri hak

ıac:la dikkate deter bir yazı çık

mııtır. Bu yazının mühim kııım

lannı alıyoruz. 

Son unelerde, devletlerin bava 

k•netleri hakkında tahminleryü

riltilürken bu de.,Jetlerin birinci 

battı harp tayyarelerinin adedle

rini vermekle iktifa edildijini 

girmekteyiz. Halbuki bu işte 

tayyare adedinden daha mühim 

olan bazı noktalar vardır. Hangi 

de•letln olurıa olaun bava kuv

vetini teabit ederken tayyare ade

dinden ziyade capbe gerisindeki 

teıkilit, tayyare f abrikaJarıuın 

akedi, ne halde olduklan ve is

tihsal kudretleri, harp ve sulh 

aamanlarında, pilot yetiştirme 

teıkllitları ve elye.m mevcud 

pilot adedi gibi daha mühim me

seleler vardırki bunlar yürütülen 

taltmlnlerde ihmal edilmektedir. 

Bu tarzdaki tahminler, yanlış ne

ticelere varılmasını intaç edeceği 

gibi müstakbel harbde ciddi bir 

ban savafına girlten her hangi 

blr devJetia maruz kalacağı aylık 
aayıatan mevcud hava kuvvetle· 

rinin yü2de dok1anıoa muadil 

bir Diıbet irae edecetini dütü

nüraek yanlıtın büsbütün büyü· 

yeceğini anlarız. Tayyere imal 
kudreti son derece inkişaf etmiş 

olan memleketlerdedirki inadcı 

bir dü9man kar9ııında havai te

fevvuku elde edeıcektlr. Devletle

ria bava kuvvetlerinin derecesini 

anlamak için mevcud tayyareleri, 

bombardıman, harb illh. gibi mub 

telif ınuflara ayırmakta lizımdır. 

2000 tayyaresi olan bir devletin 

bu tayyarelerden 1900 tanesinin 

bemhardıman ve ancak 100 tane· . 
tininin avcı tayyaresi olma1ı, 

bqka bir ku.-vet, bunun akıine 

olarak 1900 avcı tayyaresi mev· 

ead bulunmaıı da gene bambatka 

bir kuvvet, arzeder. Ayni nazari· 

yeyi bir devletin deniz kuvvetle· 

)erine tatbik de caizdir. Bir dev· 

letiıa bahriyesinin kuvvetini anla

mak için kaç gemisi oldutunu 
değil, bu gemilerin harb kudret-

lerini bilmek şart değil midir? 
Biri lsviçreli diğeri ltalyan ol· 

mak üzere iki ınütekassınm uzun 

tetkikat neticesi neşrettikleri cet
vellerden 1914 vaziyetini göstere

niD ; ne derecelere kadar isabetli 
olarak tabınin edildiğini gestlr
mek güctür. 

Aneak bu mütehassısların da 
tebarüz ettirdikleri gibi hava har-

bi, harbin başlangıcında elde 

mevcut ku·netlerle dej'U, harbin 

devamı müddetince tayyare imal 

kudretinin idamesile kazanılacak 

bir harbtir. Bu itibarla da muhte
lif devletlerin biribirlerine niıbet

le ve sanayideki durumları bakı

mından tayyare imal kudretini 

şöyle tahmin etmektedir. 

ltalya 1,0, Almanya 1,S, Fran

sa 2,0. İngiltere 3,0, Rusya 4,0, 

Amerika 6,0. 
Bu vaziyete g8re şimdiki tay-

yare kuntleri insanın gözünü 

korkutan b!lzı devletierin uzun 
sürecek bir hava harbinde zayi-

attan hasıl olacak gedikleri ka· 

payamamak dolayıslle son derece 

müıkül bir mevkie düşecekleri 

muhakkaktır. 

DeYletlerin coğrafi vaziy«-t do· 

lay11ile taarruzda kullanacakları 

bombardıman ve müdafaada kul
lanacakları avcı tayyarelerinin 

bulundukları mevkiler de mühim 
bir meseledir. lngiltere bu buıus

ta çok şanslıdır. Çünkü diiıman 

hava hücumuna ancak bir istika· 

metten maruz kalacaktır. 

franaız avcı tayyarelerinin en 

mühim k11mını şark hududu civa
rında bulundurmata mecburdur. 

Bombardıman tayyarelerinin mev

kii ise, düşman hücumundan 

mümkün mertebe maaun bulun

mak gayeaile daha içerlerdedir. 

Al~anyanın bombardıman tay

yarelerini Fransa, Belçika, Çe· 
kuslovak ve Lehistan hududları 

boyunda bulundurduğu zannedil

mektedir. 
Orta Almanyada da küçük 

birlikler bulunduğu söyleniyor. 
Almanya muharebe tayyarelerinl; 
bombardman tayyarelcrile orta 

Almanyadakl kilçük bombardman 

birlikleri arasına sıkıttırmııbr. 

Aynl zamanda 1anayl merkezle .. 

rini ve bilhaasa Ruhr havalisini 

müdafaa için buralarda da avcı 

tayyareleri yerleıtirilmittir. 

ltalya, gerek bombard~an ge

rekse avcı tayyarelerini cenubi 

ltalya ile Sicllyada bulundurmak· 

tadır. Fransız hududunda da bir 
mikter tayyaresi vardır. 

Lehistan tayyarelerinin kısmı 

küllisini, cenubu garbi sanayi 

merkezlerinde teksif etmiştir. Di

ğer taraftan Rusya sanayi mer

kezinin düşman tayyare hücum

larından masun oldutu kanaatine 

raf ınen ( Rusyanın sanayi mer

kezleri herhangi bir düşman tay

yre filosunun hücum menzili ha

ricindedir.) Muharebe tayyarele

relerinin bir kıamını garp hudu

dunda tahşid etmiştir. Faal tay

yare filolannın üçte ikisini ce· 

nubda, üçte biri veya daha fazla-

sım da Uzakşarkta bulundurmak-

tadır. 

Gerek sevkulceyş gerekse ta

biye bakımından bombardman 

tayyareleri bugün için en mürec

cah hava silahları meyanındadır. 

Muhtelif devletlerin hava kuvvet· 

lerininin tip mukayeıeleri netice

si, fngi)terenin yüzde 60, Ameri

kanın yüzde 51, Almanyanın yüz
de 50, Rusyanın yü:ıde 448 Fran-

sanın v~ İtalyanın yüzde 43, Çe· 
kGslovakyanın yüzde 31, Lebis

tanın da yüzde 17 nisbetinde 

bombardman tayyareleri mevcut 

olduğu tahmin edil.ınektedlr. 
Lebistanın bombardıman tayya-

relerine avcı tayyarelerind\..n da
ha az ehemmiyet verişi, bu mem

leketin ber türlü imkinları bir 

araya getirerek kendi sanayi 

merkezlerini müdafaa prensibini 

kabul etmiş olmasından doğmak

tadır. Lehistanın müstakbel bir 

barbde hava harbı bakımından 

bir taarruz barbmı derpiş etme

yip bütün kuvveti sanayi merkez

lerini düfman taarruzundan vika• 

yeye hasrtmek gayesini güdüyor. 

1937deki tayyare miktarları 
fsvlçreH mütehassısm 1937 se

nesinde muhtelif devletlerin hava 

durumları hakkındaki tahmin 
şöyledir: 
Memleket bombar avcı digf'r yekGn 

dıman tayya· 
reler 

lngiltere-ada· 
lar ve Akdeniz 1100 500 300 1900 

Fransa (müstem 
lekeler hric) 900 800 400 2100 

Çekoılovakya 250 300 250 800 
Almanya 950 600 350 1900 
italya (müstem· 
lekeler baric) 850 900 250 2000 
Lehistan 150 300 4SO 900 
Sovyetler 1700 1200 700 3600 
Amerika 900 4504001750 

ftalyan mütehassısının 1937 ae

sinde muhtelif devletlerin hava 
durumları hakkındaki tahmini: 
Fransa 850 590 520 2060 
Almanya 1350 450 450 2250 
lngUtere 1000 430 440 1870 
Sovyetler 1400 1500 1700 4600 

1941de uaziyet ne olacak? 
ltalyan müteha111sınm 1941 va

ziyeti hakkındaki tahminleri 'öy
ledir. 
Fransa 
Almanya 
lngiltere 
Sovyetler 

1300 
3600 
1700 
sooo 

1000 900 
700 700 
900 700 

2000 2000 

Çine icra 
Mem11rluğundan 

3200 
5000 
3300 
7000 

No 937/419 
2280 sayılı kanun ahkamına ta~ 

bidir. 
Açık artlr:na ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu: 
Çine bölüntü köyünün Emirdağ 
mevkiinde şarkan cebel şimalen 
hacı molla Hüseyin oğlu Ahmet 
garben hacı Ahmet cenuben Ha
san çavuşla mahdut zeytinliğin 
72 sebimi. 

Gayri menkuJun bulunduğu 
mevki. mahallesi, sokagı numarası 
tapuda 60 halen 180 ağaç zeytin
lik.ten 80 sehim itibarile 72 sehim 
zeytinJik. 

Takdir olunan kıymet: 270lira 
kıymet takdir edilmittir. 

Artırmanın yapılacatı yer, gii n 

saat : Çine icra dairesi. ( birinci 
artırma 11/ 111937 parşembe !!Ü· 

nü saat 12 de temdid artırm,,.aıt 
l)fllfJH Clll\ ~hii 

l - işbu gayri menkuUin artır-
ma şartnamesi 10 '10/37 tarihinden 
itibaren 937 /419 sayda Çine icra 
dairesinin muayyen sayısında heır 

kesin görebilmesi için açıktır. 
handa yaZlh olanlardan fula 

malumat almak isteyenle~ işbu 

şartnameye ve 419 dosya numa
siyle memuriyetimb:e muaracamt 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu

karda yazıla kıymetin %7.5 nisbe

tinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubu te\"di 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak. 
kı sahiplerinin gayri menkul Ü2'.e·· 

rindeki haklarını ·hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 20 

gün içinde evrakı miisblteleriyle 
birlikte blldlnneleri icap eder 

Aksi halde haJdar1 tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satıı bedelinin 

payla,masından hariç kalırlar. 
4 - g5sterilen günde artırmay 

iştirak edenler artırma şartname-

sini okumuş malumatı almış n 

bunları tamamen kabul ebniş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamandı. 

gayri menkul üç defa bağmJdık· 

tan sonra en çok artırana ihale 

edilir. Ancak artırma bedeli mu· 

hammea kıymetin %15 tini bul
maz veya satıf isteyenin alacağı. 

na rüchan1 olan diğer alacakJılu 

bulunup ta bedel bunların o py
ri menkul ile temin edilmiş ala· 

caklarmın meemuundan fazlay.ıa 

çıkmazıa en çok artıranın teah. 

hüdü baki kalmak üzere arbrm:ı 

onbet gün daha temdid ve onbe

tinci günü aynı saatte yapılacak 

artırmada, bedeli sabf isteyenin 

alacağına ruchanı olan diğer ala

caklılarm o gayri menkulle temin 

edilmif alacaklan mee•uuodaa 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 

arbrana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya• 

pılmaz ve aatı9 talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisin~ 

ihale olunan kimse derhal veya ve· 

rilen mühlet içinde parayı verme%se 

lhale kararı bozularak kendisin~ 

den evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arz etmiş olduğu 

bedelle almağa razi olursa ona 

razı olmaz veya bulunmazsa he· 

men on beş gün müddetle arbr· 

maya çık.ınhp en çok artırana. 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 

beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

katmakaıun memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. Maede (133) 

Gayri menkul emval yukar
da gösterilen 11/11/937 ·tarihinde 

Çine icra memurluğu odasında 

işbu ilan ve göterilen artırma ,art 

namesi dairealnde satılacağı ilio 
olunur. (145) 
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ı azilli pamuk tohu
mu üretme çif tllği 
Miidürlüğünden 

1 - Müessesemiz için ar· 
h.rma eksiltme kanununun hü
kümleri dairesinde ve açık 

eksiltme ile 270 teneke ben· 
zin satın alacağız. 

2 - Eksiltme 281101937 
tarihine ta adüf eden perşem
be günü Nazilli Mal müdürlü-

ğU odasında toplanacak ko· 
misyonda saat 15 te başlaya

caktır. 

3 Taliplerin sözü geçen ta

rihte nihayet saat 14de kadar 
pey sürmek için komisyona 
gelmeleri lazımdır. 

4 Tafsilatlı .şartname için 
A~dın ziraat Müdürlüğüne ve 
Nazillide pamuk tohumu üret
me çifliği direktarlüğüne mü·. 
racaat olunması. (146) 

13 19 23 27 

J1ı 
1•" 1 11~"'1Pl~·"'lll •I ""!llJI'"' ıır•ı:rı; ~Ulll"ll' ''"11 µ• 1 •111ı"'~H""' I· ııııı~· ıf m r ııı~· ''"''IUl':!.lltıı•"'llf!"'"'llllll"il • • •. • •••• •'•. ~. - •••••.•••• ~;:ıw 

, !!! ıiiil!"ılı iiıl · bi;;.ıll!i:dıR!oiıııtllı1iı lt >111ilııidllbıuıllltıuııllı•o1•llı•~dlı:..1ıu.ııt1tu1I ;ıınU1ıii0 l1'iiı ııı;;..-.,, lıhiıııtıSLii.lj 

~ OPERATÖR ~] 

·~i Dr. Nuri Erkan r.; ~ ~~ 
.:•i Aydın memleket hastaneııi Hariciye mütehassısı =•] 
~ 00 ·+] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [t] 
•• ] Muayenehane: Park karşunnda yeni yaptırdığı evinde [•] 
.. ~ her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya [tj 
5 --

.• ~ kadar kabul eder. [•) 
•j Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 ~f] 
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i: DOKTOR ~ 
~ ~ S Nuri Şemsi Güneren i 
~ intani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dahili İntani hastalıkları laboratuvar muayene1erile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
l Muayenehanesi: ı 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terZ'ibanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

...................................................... : 
DOKTOR : 

FAHREDDİN SÜGÜR 1 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatalıkls 11 Mütahassısı ı 
i Porb Tıp Fakültesi Haataneleriadeıı lııtiııub i 
i M.aayenebane: Aydında Gazi Bulvannda Bafahoglu dükkinıoın : 

iizerinde her giln aabahdan ak.tama kadar Hastalannı kabul eder. ı 
...................................................... : 
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i Foto Abbas Toğu 
~ F otoğrafcılık ve levazimah 
9' . Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
~ kınaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim
~ terini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
İ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 
= 140 Aydm hükümet bulvarı nkıflar idaresi altıncia 
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I''' !1'Jl~'''1"!J~~ , ııırr;n• , .ıııtJt;ıııl 
Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSiN SOYLU 
~ 
& 
~ 
~ ~--=- Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

lı.a•taneleri kliniklerinden mezun 
~ ~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
i@- bin \Sında kabul eder. (ll.i) 
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C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• ilin,· her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN) a veriniz. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarila 

vakalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlmın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiah 250 kuruştur. 
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