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Manevraların Son Günü 
Manevralar Dün Kırmızı Tarafın 

Kati Galibiyeti İle Neticelendi 
.. .4.ydın mıntakasını işgal etmeğe çalışan düşman kuvvetleri 
hareket üslerine çekilmeğe imkan kalmadan esir edilmişlerdir 
Kahraman ordumuzun manevralarda gösterdiği feragat ve 

feda karlık her türlü takdirin üstündedir 
Bu gün manevranın sonuncu 

gunü idi , bu gün iki taraf son 

kodarını oynayacaklardı. Bilhassa 

lınrmır:ı Akdeniz kıyılarına çıka

r&k söke - ortaklar hattına kadar 

ilerlemiş olan maviyi denize dök

mek yahut dağlara atmak 
iç.in kuvetlerinin mühim bir kıs

mını muharebe sahasına getirdi

finden bugün kat'i neticeyi almak 

istiyordu. Bu maksatla bütün ge
ce çalııarak yeni gelen kuvetler 

~e tasarruf ettiği ihtiyatlarla ye

ni gurupman yapmıftı. Sabahla· 

rm kesif tupçu ateti hazırlatın· 

d"2.o sonra mavi merkezini yar· 

ak üzere taarrza geçti. topçu 

azırlığı o kadar canlı idiki bu 

\'etin mavi piyade hattından 

erilere dotru tevcihi ile beraber 

ırmız. piyadesi de taarruza geç-

i. Demiryolu 4imalindeki sahada 

akiki bir muharebe manzarası 

örüldü. Bu taarruz mavinin mer· 

e:ıinde mühim bir gedik açmak 

stidadını gösterirken kırmızının 

yle bir hareket yapacağını ön

~deo tahmin etmiş olan mavi 

htiyatlannı merkezi geriıinde 

oplamıt bulundutundan kısmen 

vetli bir müdafaa kısmen mu

abil taarruzlarla kırmızının taar-
zunu önlemeye çalıştı. Fakat 

iyadelere adım adım refakat 
ı:ten kuvetli kırmızı topçusunun 

strll ateti kırmızı grupmanın 

ayıca üstünlütü taarruz ruhile 

vinin dikkatini bu cenaha çek

meğe çalışmışlar ve maviden bir 

kısım kuvvetleri kendi karşıların

da tutmuşlardır. Ktrmu:ı hava 

avcı tayyareleride alçaktan uça· -- . ' Mareşalın ordu- 1 

muza '!.!e_kkürü ! : I 
Ege manevralarını bidayet

ten itibaren bütün teferrüatile 
mahallinde takip buyuran 

1 

1 

Cumhur Reisimiz Atatürk or- J 

• 
1 dumuzun en modern silahları . 

pek iyi kullanma&ını komutan• 1 

larla subaylarımızın sevk ve 
i idaredeki kabiliyet ve maha

retlerini fevkalade takdir bu
yurmutlar. beraberlerinde bulu
nan hükumet erkanının da bu 
takdirata iştirak ettiklerini bil-

i \ dirmişler ve bu takdiratmın 
selamlarile birlikte bütün or- : 
duya tamimini emir buyurmuş
lardır. Orduya gösterilen 
bu yüsek iltifatlar benim de 
göğsümü iftiharla kabartmış
br. Gösterilen bu gayret ve 
muvaffakiyete ben de teşek· 

kür eder bu hususta, bütün l ı 
komutan. aubay ve erlere 

1 

tebliğini tamimen dilerim. 
Genel kurmay batkam 
Mareşal Fevzi Çakmak . - ....... 

rak mavi piyadelerine hücum et· 

mişlerdir. Kırmızı topçusu bir 

taarruz topçusu rolünü çok iyi 

başarmıştır. Bu günkü muharebe

yi şöyle hulasa edebiliriz. 

Harekat tamamen kırmızı tarafın 

lehine inkişaf etmiştir. 
13 Birinci teşrin sabahı kuvve· 

tur. 

Mavi taraf iki alay ihtiyatlarile 

kırmızı taarruzunu durdurmağa 

çalışmıştır. 

Saat 8,30 dan itibaren şiddetli 

bir yagmur sağnağının verdiği 

büyük müşkülata rağmen muha

rebe şiddetini kaybetmemiştir. 

On altı kilometre imtidad eden 

muharebe cephesinde yağmur ve 

derelerin getirdiği sellerin önün· 
de kıt'alar biç bir fütur getirme

yerek son derece gayret ve fe

dakarlıkla çahtmıtlardır. 

Mavi kuvetler saat on üç
ten itibaren Aziziye istika· 
metinde çekilmeğe çalışmış 
isede Selçuk şimalindeki sa· 
hil mıntakasmda harekit ya· 

pan mavi orduyu sol cenahın
dan bir gece baskını ile sa-
hile doğru sıkıştıran kırmızı 
ordunun Selçuk· Aziziye üze· 
rinden cenuba sevkettiği ih
tiyatlarının tesirile Aydın 
mıntakasıoı istila etmeie ça-
lışan duşman kuvetleri hare· 
ket üslerine çekilmeğe imkin 
kalmadığmdan esir edilmiş
lerdir. 

Germençikte toplanarak öğle 
yameğini beraberce yemiş
lerdir. Dünkü harekit cereyan 

ederken müthiş gök gürültülerile 
- Baştarah 2 ncl Sayfada • 

General Keramettin 
Belediyeyi ziyaret 

etti -···-Kırmızı Ordu Komutana Kor 

General Keramettin dün akşam 

belediyeye gelerek belediye reisi

ne iadei ziyarette bulunmuştur. 

~ 

B. Adnan Mendres 

-···-Şehrimizde bulunan Türk spor 
kurumu Aı Başk

0

anı saylavımır: 
B. Adnan Mendre1 Dün geceki 

trenle Ankaya gitmittir. 

--·- -
Aydınlılar Ordıımu-

zun Geçit resmine 
davetlidirler 

Manevralar münasebetile yarın

ki cuma günü Germencikte or

dumuz tarafından muazzam bir 

geçit resmi yapılacaktır. 

Bu geçit resmine bütün halk, 
hükumet ve belediye memurlarlle 

resmi Ye huıusi teıekktıllerin 

mensupları ordu komutanlıtınca 

davet edilmittir. 

-·-Faydalı yağmurlar 

Başladı --·-İki gündenberi kapalı giden 

hava nihayet yağmura tahavvül 

etmiş ve bu ıababda saat 9 da 
yağmur şiddetle yağmağa baıla

mıştır. 

Pek kurak geçen bu yaz mev
simi; zürraı endi4eye düşürmüttü· 

kuraklık yüzünden kuyuların 

bile suları azalmağa ve bu yılın 

zeytin mahsulü de tehlikeye gir

meğe başlamıştı . 

Bu gün fasılalarla yağan bol 

yağmurlar gece de çiftçinin yü
zünü güldüren ayni bereket ile 

deV'Bm etmiştir. 

eslenmiş kıtaların savletleri kar

sında mavi cephesinin yarılmak tin bir sıklet merkezile Abdurrah

manlar ve cenubundan ortaklar 

istikametine bir mukabil taarru

za geçen kırm1zı ordu; sahilden 

itibaren çok yayılan mavi kuvet

ler cebhesinin bir kısmını çöker

terek geri çekilmeğe mecbur et

miş ve şiddetle takip etmiştir. 

irfan küfrü 
idadı büsbütün arttı, hakemler 

avi cephesinin yarılmak üzere 

lduğunu kabul ettiler. Kırmızı 

l cenahındaki süvari alayları 

arşılarındaki motörlü birliklerin 

ısmen mavinin merkezine nak

dilmiş olması hasebile zayıfla· 

asından bilistifade bunlara cür

li taarruzlar yaparak mevzii 

uvaffakiyetler kazanmışlardır. 

ırmızı sağ cenahında ise düşma-

teıbite memur edilen kuvetler 

steriı taarrudarı yaparak ma-

Bilhassa; Neşeti ye ve Derek;)y 

etrafındaki muharebeler şiddetli 

olmuştur. 

Karaova garp sırtlarında kırmı· 

zı taarruzu çabık inkişaf etmi' 

ve mavi aleyhine müessir olmu'· 

D ünkü (O da gitti) baş
lıklı yazımı okuyan bir 
arkadaş. beni buldu ve: 

- Nasıl olur yahu. dedi. 
Ahmet Refikin bir kütüpba· 
neyi baştan başa dolduracak 
kadar çok ve kıymetli eser· 
leri var. İrili ufaklı olan bu 
kitaplar, başlı başına bir (Ta
rih kütüphanesi) dir. Ahmet 
Refik, bir külliyat sahibidir. 

Onu, nihayet mektepler için 
bir iki küçük tarih kitabı ya· 
zan ve mehaz itibarile. bizde 
en zayıf bir ( Osmanlı tarihi) 
vücuda getiren Ahmet Ra
simle mukayese edersin. Hatta. 
bir irfan küfrü yapmak sure· 
tile " Ahmet Refik. Ahmet 
Rasim kadar tarihçi değildir., 
dersin. 

Belli ki, arkadaş maksadımı 
• Devamı 3 ncü sayfada -
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Telgraf haberleri 
İtalyan cevabının akisleri 
Fransa Pirene hudutlarını açıyor 

Paris 12 ( A . A . ) - Faansız 

hariciye nazırı İtalyan cevabına 

karşı ittihazı lazımgelen hattı 

hareketin tayini hakkında evvela 

başvekil ile sonra da İngilterenin 
paris sefirile görüşmüştür. 

Fransa İngiltere ile mutabık 
kaldıktan sonra tesbit edilecek 

v3:ziyet yarınki kabina toplantı

sında tayin edilecektir. 

Paris, 12 (A.A.) İtalyan ce-

vabı üzerine Pirene hudutlarının 

açılması meselesi ortaya atılmış

tır. 

Bnndan başka Fransız kuvvet
leri göndermek faraziyesinin de 

ihtmal dahilinde olduğu söylen
metkedir. 

Hususi fabrikalar malzeme gön
derebilecekleri gibi transit mal 
zeme de Fransadan geçebilecektir. 

• 
ispanya Jıü.Jlumeti 
gönüllüleri çıhar
mağa karaı· verdi 
Londra 12 ( A. A. ) - İspanya 

hükumeti kendi saflarındaki ya
bancı ~önüllüleri İspanyadan çı
karmağa ve bu maksatla Beynel
milel bir teşekkülün müdahalesi
ni prensip itibarile kabul ettiğini 

İngiltere hükumetine resmen bil
dirmiştir. 

İtalya Trablusta tahşidatmı yapıyor 
Kahire, 12 ( A. A. ) - İtalya hükumeti Trablus garba 

yeniden beş bi~ dört yöz asker göndermiştir. 
Son üç hafta içinde ltalyanın buraya gönderdiği askerin 

yekunu yirmi dört bini bulmuştur. 
Mısır hükumeti ordu ve hudutların muhafazası için bir mil

yon on dört bin liralık munzam tahsisat kabul etmiştir. 

Yeniden dokuz tabur teşkil olunacaktır. 

• 
Manevralar dün 
kırmızı tarafın 

kati galibiyeti ile 
neticelendi 

-~-
(Baştaraf lnci sahifede) 

tufan gibi yağmur yağıyordu. 

Dağlardan yamaçlardan akan şid

detli sellere rağmen harekat bir 

dakika bile durmadı, bataryalar 

hayvanları topları sulara gömüle

rek taşkın dereleri geçtiler· Pi

yade ağaçlar keserek köprüler 

yapb her tarafta otomobiller ça

murlara gömülürken ordu fevkal-

bazı yerlerc'o iki taraf süngü sün

güye geliyordu, şiddetli topçu 

ateşleri manevraya hakiki bir 

meydan muharebesi rengi ve he

yecanı vermişti. Dünkü safha 

türk ordusunun yalnız hasmını 

değil tabiatıda yenecek kadar 

kudretinin ve çelikleşmiş azmini 

yeni bir şaheseri oldu. Bu kah

raman bu arslan orduya eşi bu

lunmayan bir askerdir sözüle yal

nız kendinin değil bütün dünya

nın türk ordusu hakkmdaki tak

dir ve hayranlığını ifade etmiş-

tır. 

Şurasını da ilaveten kaydede-

beşer bir gayretle harp ediyor lim ki; Aydın şehrinin maviler 

Aydının tefrika•ı:64 

• 
Baht işi 

Roman 
Müdafaada bir kaya kadar sert, 

çetin ve sökülmez olan Mehmed, 
Ahmed ve Hasanlar; taarruzda 
tutulmaz coşkun bir sel oluyor
lardı. 

itte Receble konuşa konuşa, 
Recebin hikayelerinin tesirile böy
le şimdi mazi olmuş vakaların 
hayallerine dala, dala otele kadar 
geldik. 

Otel katibi benim eski odanın 
boş olmadığını ve gelmediğim 
için başka birisine verdiklerini 
söyledi. Bana; eşyatarımı koyduk
lan otelin arka tarafında başka 
bir oda açtılar. 

Recebe isterse akşama kadar 
gezebileceğini söyledim ve ken
dimi elbiselerimle karyolanın üs
tüne attım . 

Odada yalnız kalır kalmaz. içi
me bir gariplilc, bir ağlama ar-

Yazan: V. H. 
zusu doldu. 

Kafam düşünmekten acizdi. 
Şimdi yalnız kalbim işliyordu. 

Niçin, hangi sebeple bu vazi· 
yeti ihdas etmiştim . 

.• z:v~llı kadının söylediği iki 
sozunu hemen bir izzeti nefis 
meselesi yapmıştım. 

Kendi kendime kızıyordum 
şimdi. 

Böyle nekadar kaldım, bilmi
yorum. Yalnız bu asabi buhran 
geçtikten ve kafam yavaş yav~ş 

işlemeğe başladıktan sonra dü
şünmeğe başladım. 

Zeynep bena ne yapmıştı ? 
Zeynep bana ; hayatın en zevk

li anlarını yaşatmış, 
Zeynep bana ; kimsesiz kal

dığım bu diyarda şefkat ve mu
habbetle dolu bir kucak, bir yuva 
açmıştı . 

Bizde Çiftçilik 
Dünyada en müreffeh olması 

icap eden bir sınıf varsa o da 

çifçidir. Çifçi çalışkanc;lır, Dürüs

tür, sahurdur, halimdir, müşfiktir. 

Fakat her yerde her asırda çift

ci açtır sefildir. Diğer smıfların 

en berbat sınıfından daha berbat

tır. Bütün bir kitle içinde kaç 

mesut çiftçi ailesi vardır. Fakat 

buna rağmen ekseriyet halinden 

müşteki değildir . 

Mütevekkil çiftçinin en bariz 

slnıfı beklemektir. Bu sene ol

madı ise mutlak gelecek sene 

olecaktır. Gelecek sanede mi ol

madı; korkmayınız bir dahaki 

seneye mahsul iyi olacak ve 

muhtekir eline düşmeden para 

kazanacaktır. 

Kırk senenin geleceği şimdiden 

çifçinin kafasında tevekkül ve 

kanaati yaratmıştır. 

Yoksa: 

Tabiatın ve cemiyetin bin türlü 

~arbelerine tahammül kudretini 

göstermeğe imkan yoktur. 

Bunun niçin böyledir niçin 

böyle oluyor? Bütün beşeriyete 

gıda yetiştiren çiftçi; beşeriyetin 

en sefil ev cahil kısmı çifçidir 

de ondan mı? Bu ağır ittihama 

vicdanı sızlamadan kim iştirak 

eder? Bize kalırsa; çiftçinin fizi

yolojik sefaletini bertaraf etmek 

için yegane vasıta teşkilattır. 

tarafından işgal edildiği hakkın

da bazı İzmir ve İstanbul gaze

telerinde çıkan haberler asla ha

kikate tevafuk etmemektedir. Mu

harebe safahatını takip eden 

salahiyettar kumandanlar bu neş

riyatı hayretle karşılamışlardır. 

Genel Kurmay Başkanı Mare

şal Fevzi Çakmak dün manev
radan sonra maiyeti erkanile be-

raber Germencikte ordunun ge· 

çit resmi yapacağı sahaya gide

rek gözden geçirmiştir. 

Zeynep bana ; kendini, bütün 
varlığıla, bütün benliğile, bütün 
maddiyatı ve bütün maneviyatile 
kendisini vermişti. 

Bütün bunlara karşı kimbilir 
hangi asabi bir kıskandık buh
rana içinde söylediği iki kelime 
için onun kalbini parçalamıştım, 

Bir gece evvelki ve sabahki 
hareketlerim aklıma,..gelince hıca
bımdan yüzümün kızardığını his
settim . 

Şimdi ruhumda bir aksülamel 
başlamıştı. Artık yerimde dura
mıyar, rahat yatamıyor, otura
mıyordum. 

Sabahleyin evden çıkarken, 
sanki hakareti gören ben imişim 
gibi yalvaran gözlerle ve yalvaran 
sesile bana bakış ve hitab edişini 
katırladım . 

Ben çok kötü bir adam olu
yordum. ona hemen döneceğimi 
vadettiğim halde işte şimdi ta
mamen bn sözümün aksini yapı
yor; onun yanında geçirmem la
zımgelen bu saatları burada bir 
otel odasında israf ediyordum. 

Bu asırda her sınıfın her züm

renin mevcudiyetini korumak için 
teşkilata şedit ihtiyaç vard ı r. 

Avrupada ve Amerikada tüccar 

ve müstahselin teşkilatı akıllara 

hayret verecek kadar geniştir. 

Avuc içi kadar Holanda dün ya
nın her tarafına tereyağ sepze 

ve çiçek sevk ediyor. 

Amerika Buğday an barı, paın uk 

deposu, et fabrikasıdır. Şikago

dan Avrupaya her gün yüz h in

lerce kilo et; Amerika çiftçisinin 

fenni surette beslediği ve büy'i.it· 

tüğü hayvanların etidir. Bu gen.iş 

sevkiyatı yapan köylü ve çiftci 

değil; çiftçi teşekküUerdir. K(fr. 

lünün tavuğunu, yumurtasını, ,~ . 
tünü satmak için müşteri bekte· 

meğe ve şehre götürmeğe ihtiyacı 

yoktur. Kooperatifler her müstah 

silin malını her gün kapısnını ö

nünden alır. Ve sayıinin semeı-e

sini iktitaf eden köylü çalışır, kaza

nır. Ve en tabii hak olarak eğle
nir, zevk eder. 

Kazanmasını bilmeyen zevket

mesini de tabii bilmez. Tesadü

fen kazandığımız sen·etlerin nasıl 

çer çop olduğunu her gün gör iıi 

yoruz. Köylü ne zaman kooper:ıı ~ 

tifleşirse rahat ve buı.ur görecek

tir. Ve illa felah yoktur. GeÇ~n 

sene dokuz kuruşa sattığı kozarı 

bu sene yüzde kırk noksanina 

satarken yalnız sızlanmak ve ho 

murdanmak maddi hiç bir falcıle 

temin etmez. Çiftçiyi zengi n, 

müreffeh edecek kooperatiftir. 

Çiftçiyi sefaletten ve cehale r -

kurtaracak kooperatiftir. Çiftçi :ri 

mektepsizlikten görgüsüzlükte n 

kurtaracak, onun saz benzine kaırı 

getirecek kooepratiftir. Çiftçiı;ı;l..rı 

açık ve yanık çehresine sıhha t. 

neşe ve tebessüm getirecek yii'l w 

yine kooperatiftir. 

R. A. 

Artık kati karar vermem lazım· 
dı. 

Tebdilhavam çıkmak üzere idi 
Bunun müddetinin kısa olmıy.ı ' 
cağı da muhakkak idi. 

TebdilhltTa aldıktan sonra b.ıı · 
nu latanbulda geçirmem ve el>e• 
venimi görmemem pek vicda.t<ı' 
sızca bir iş olurdu. 

Demek ki nihayet bir kaç gii.rl 
sonra nasıl olsa Zeynebi bırakı' 

gitmek zaruretinde kalacakbm. 
Bu düşünce; birden yüreglnıı 

sızlattı. Zeynebi bırakıp gitme~ 
onun bir daha görememek ... 

Bu; bana pek acı geliyordu v 
şimdi anlayorum ki akşamki aY 

biyetim hep bunun yüzündendi 
Artık kati kararımı verişti~ 

İstanl:>ulda son günlerimi onu 
yanında geçirecektim. 

Bu karar; zihnim ve asabım 
sükunet verdi. Zili çaldım. Gele 
garsona bir araba bulmasını 
katibe de hesabımı çıkarması !ı 
söylemesini tenhih ettim. 

Zaten .bir tek bavulla bir kt 
çük çantadan ibaret olan pt 
basit eşyamı çıkardım. 

(Devamı yvın) 
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Dış ticaretimiz 
1937 senesinin ilk altı ayında ihra

cat fazlalığı daha artmıştır 
Dış ticaretimizin 1936 da gös· 

terdiği gelişme seyri, bu senenin 

ilk altı ayında daha açık bir şe

kilde deva• etmiştir. Bu, altı 

aylık ilk devrede dış ticaret ye

~unu (ithalat ve ihracat kiymet

leri mecmuu ) 1936 nın ayni dev

resine nisbetle yüzde 20,2 gibi 

mühim bir nisbet dahilinde arta

rak 85,567,000 liradan 102,91,000 
liraya yükselmiştir. 

Bu suretle dış ticaret yekunu, 

ile altı aylık devrelel' itibarile 

932 denberi en yüksek haddine 

varmış bulunuyor. 

İlk altı aylık ticaret muvazene
si ihracatımız lehine 6,900,000 li-

ralık bir farkla kapanmıştır. Ni

san sonunda 15,2 milyon lira

kadar yükselen ihracat fazlası, 

sonraki iki ay içinde bir taraftan 
ihracatın mevsim dolayısile azal· 

masmd~n, diğer taraftan ithala

tın nisbeten inkişaf etmiş bir se

yir takip etmesinden dolayı ha

ziran sonunda 8,3 milyon lira 

azalmış olarak görülmektedir. 

AŞ3ğıdaki tabloda da anlaşıla

cağı gibi geçen üç senenin ilk 

altı ayları sonunda ihracatımız 

lehine bir fark elde edilmemiş 

aksine mühim ithalat fazlası kay· 

dedilmişti: Bununla beraber sene 

sonları itibadle ticaret muvaze

nesi, bahis mevzuu senelerde de 

muhimce farklarla ( 1935 te 7 .0, 
1936 da 25,2 milyon lira) mun

taman lehimize kapanmıştır. 

Aşağıdaki tablo son altı se11e

nin haziran sonları itibarile itha

lat ve ihracat kıymetlerile ticaret 

muvazenesi durumunu göstermek

tedir. 

1000 Türk lirası 
1937 1936 1935 1934 

28.409 
41.922 

- 13.513 

1933 
37.413 
34.065 

3.384 

1932 
43.493 
39.608 

ih . 54.909 41.007 34.161 
itha. 48.009 44.560 43.392 
Fark 6.900 - 3.553 - 9.231 3.855 

Yukariki tabloda altı aylık 

ihracatımızın son beş senenin ayni 

deneleri ihracatından mühim bir 

ni•batte fazla olduğu görülmek

tedir. Ge_çen senenin ilk altı ayına 

göre 13.9 milyon liralık bir ihra

cat fazlası mevcuddur ki yüzde 

33.9 nisbetinde bir inkişafı ifade 

eylemektedir. Bu nisbet, nisan 

sonunda yüzde 54.5 ken ihracat 

faaliyetinin azaldığı son iki ayın 

teslrile düşmüş bulunmaktadır 

İthalat kıymeti itibarile de ge

çen senenin birinci alta ayına göre 

3.5 milyon liraya yakın bir faz. 
lalık görülmektedir. 

Altı aylık dış ticaretimizin ül

keler itibarile bölünmesi, son 

senelerde ihraacatımızın azalmış 

olduğu mahreclere doğru yavaş 

fakat emin bir ihracat inkişafı 

olduğunu göıtermektedir. 

G•çekten, 1936 ıenesl ilk altı 

ayına niıbetle bu senenin ilk altı 
aymda vaki 13.0 milyon liralık 

ihracat fazlası bir çok mahreçler 

arasında bölünmek surelile son 
senelere göre bariz bir hususiyet 

arzetmektedir. Bu vaziyet, geçen 

senenin ilk altı ayına nisbetle 

~bracabmızın arttığı başlıca mem
leketleri ve artan miktarlarını 

gaateren aşağıdaki tabloda açıkça 

görülmektedir. 

Memleketler: 1.000 T.L. 

Almanya 3.003 

Belçika 2.002 

italaa 1.828 

İngiltere 1.778 

Çekoslovakya 1.552 

İsviçre 1093 
Rusya 954 
Fransa 913 

Amerika 381 

Avusturya 

Yunanistan 
İsveç 
Brezilya 

205 

179 
100 

69 

14.057 
155 

13.902 
Almanya gerek ihracatımızdaki 

ehemmiyet sırası, gerekse geçen 
seneye göre arıtş miktarı itibarile 
başta gelmekteyse de bu vaziyet 
1937 takvim senesinin başlarında 
bu memlekete vaki ihracatın 
ehmmiyetinden değerli olup son 
aylarda gösterdiği veçhile Al
manyaya ihraeatımız azalmış bu
lunmaktadır. Binnetice Almanya• 
nın ihracatımızdaki hissesil936nın 

ilk altı ayda %50,8 ken 1937 hazi
ranı sonunda % 43,4 e inmiştir. 

ihracatımız ülkeler itibarile da

ğılışı hususnnda kayda değer 
olan diğer bir noktada 1937 nin 
ilk altı ayında bazı memleketlere 
vaki ihracatın 1936 nın senelik 
ihracat kıymetini tecavüz: etmiş 
olması ve diğer bazı memleket· 
lere de gene 1936 nın senelik ih
racatına yakın ihracatta bulun
muş olmamızdır. 

ithalata gelince genel olarak 
1936 ilk altı ayına nisbetle 3,5 
milyon liralık bir fazla arzetmek
le beraber memleketler arasında
ki inkısamı itibarile geçen sene
ye göre mühim farkla göstermek
tedir. Cerçekten bazı memleket
lerin hisseleri azalmış, bazılarının 
çoğalmış bulunmaktadır. Alman
yadan ithalat, kıymet itibaı ·. e 
700 bin lira kadar fazla olmakla 
beraber yüzde itibarile biraz ge· 
nişlemiştir. İkinci derecede gelen 
Amerika ithalatı (2,811,000 lira 
fazla ile) 7 ,380,000 liraya vararak 
geçen seneye göre çok farklıdır. 
İtalya zecri tedbirin kalkmış ol
ması neticesi bu ilk altı ayda 
geçen 3,2 milyon Jirahk fazle 
ithalatta bulunmuştur. 

• irfan küfrü 
(Baştarah lnci sahifede) 

anlamamış, yahut ve daha 
doğrusu, ben anlatamamışım. 

Onun için, bu bahse bir 
daha avdet etmek icap etti. 

Şimdi, maksadımı, biraz 
daha tavzih ederek, ne söy
lemek istediğimi yazayım: 

f Ahmet Refik, bir çok ki
tap yazmış, · bu memleketin 
irfanına hizmet etmiştir. 

Onun kitapları, bir zaman
lar, kültür alemimizin süsü 
idi, kıymetli tarih menbaları 
idi. 

Fakat Ahmet Refik, modern 
manasile tarihçi değildi. Eser
lerini, tercüme tarzile yazar, 
Osmanlı idaresine ait teteb
bularmı, babıali evrak hazine
sinde ve klasik Osmanlı ta
rihlerinde yapardı. Bunları çok 
defa ecnebi tarihlerile karşı

laştırdıktan sonra neşrederdi. 
Mesela bir Naima kadar 

( Milli tarihçi ) değildi. ( Ah· 

met Cevdet paşa } kadar "Ta
rih tahlili ,, yapamadı . veya 

yapmadı. Eserlerine kendinden 
ve milli seciyeden bir şey 

katmadı. Bütün garp tarihçi
leri gibi, mesela, ( Atila ) ya 

o da (Barbar) dedi. 

Türk tarihi ile hiç ilgilen

medi. 
O, küçük küçük eserlerile 

bir (Edebiyatı tarihiye ) yap
mak hevesine kalkıştı ve bu 
suretle asıl hedefi unuttu. 

Bütün eserleri içinde, büyük 

davaya temas eden bir satır 

yazısı yoktur. 
Fakat, şüphesiz ki, memle

ketin güzideleri arasındaydı. 

Bu memleketin irfanına hiz
met etmişti.] 

Bilmem ki, bu tavzihten 
sonra da, arkadaşım, beni 
( İrfan küfrü ) yapmış olmakla 

itham etmekte devam edecek 
'? mı ... 

GÜNCÜ 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

432 lira muhammen keşifli 
yeni ziraat fidanlığı arazisinin 
telle ihatası 1 ikinciteşrin 937 
tarihi pazartesi günü saat on 
beşte vilayet daimi encüme
ninde ihale edilmek üzere 20 
gün müddetle münakasaya 
çıkarılmıştır. 0 0 7.5 teminat 
akçesi 32Iira 40 kuruş. Talip
lerin bu parayı ziraat banka
sına yatırarak alacakları mak
buzla veya itibar mektubu 
vilayet encümenine gelmeleri 

Fazla malümat almak iste
yanlerin ziraat müdüriyetile 
daimi encümen kalemine mü-

racaatları. (148) 
14 19 23 31 

Sultanhisar ihtiyaı~ 
Heyetinden 

16 teşrinievvel tarihine tesadiL 
eden cumartesi günü Sultanhisar 
ilk okulu inşaatının zemin ka
tı kargir, tuğla, beton ve be-
ton arme inşaah tutarı olan 
693 lira 12 kuruş işçiliği pa-

zarlık suretiyle münakasaya 
çıkarılmıştır. Talip olanlar yu

karıda yazılı cuma günü saat 
on birde Sultanhisar ihtiyar 
heyeti salonunda hazır bulun
maları ve beraberlerinde de 
kati teminat tutarı olan 104.57 
kuruşu da beraberlerinde ge
tirmeleri ilan olunur. 

(134) 6 10 12 14 

:········ Abone şeraiti ........ ! . . 
i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
: ~ltı aylığı 3 liradır. : 
~ idare yeri: Aydında C. H. • 
: P. Basım evi. • 
i gazeteye ait yazılar için : 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne ; 
i müracaat edilmelidir. 1 
: ................................................... : 

1mtlya:t sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendres 

BaBLldıjı yer : 
C. H. P. Basımevl 

Sanat ohulu arttırma eksiltme 
Komisyonu başkanlığından 
Aşağıda yazılı dokuz kalem giyecek esya l!l l/937perşembe 

günü saat on beşte sanat okulunda açık eksiltme ile ve ayrı· 
yrı ihale edilecektir. Şartnameler her gün okulda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin Tecim odasından bir belge alma
ları ve muvakkat teminatlarını Mal sandığına yatırdıklarına 
dair makbuz getirmeleri lazımdır. 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Teminat 
Fiatı 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
Dahili elbise 96 kat 4 10 3~ 3 60 29 52 
iş elbisesi 300 " 3 50 1050 87 75 
Hariciayakkabı 198 Çift 3 80 752 40 56 43 
Dahili ,, 200 ,, 3 50 700 52 50 
Yarım kollufanile355 adet 50 177 50 13 31 

Don 400 ,, 40 160 12 
Çorap 318 Çift 25 79 50 5 96 
Yün fanile 171 Adet 2 342 25 65 
Harici Elbise 123 kat 18 2214 166 5 

(147) 14 19 23 29 
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ilin 
Vilayet Mahamındaıı 
Aydın ve civarının Akala 

pamuk mıntakası sahasma gir
mesi dolayısiyle pamukların 

mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde mübi m tesir 
yapacağı aşikardır. 

Bu noktayı nazı dikkate 
alarak arzu eden çiftçiler 

mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sitaj görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar .. 
lalarını bir üçret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça

palarını itimad edebilecekleri 
işçilere yaptırmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları iılan olunur . 

r
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OPERA TÖR r+J 

r•l Dr. Nuri Erkan f!i 
[ti Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı f"+] w ~ 
ı·~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [+] 
1;.•l Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde [t] 
[•] her gün hastalarmı sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya ft] 
~·~ kadar kabul eder. lft'i 
~·] Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 f+J 
~1~-''"'llll•"ıı,ı~nıııun•qurını1J11• ·•ııııı'!ll~·~ıuı••••ııp•'!llfll!'!'IR~~ı~ıı~ııııı;ııı!;Qll.1111;1dt.:e!.~11.!;1111~111:+ıııı~ıııı 1~1.J'j~ ~~lı.ı~l~~l~l~~~ıJlıı~lll:fın~ ... ıtbıuıdlııiiiıllıiılııllı...ılllliiııllrı.11dlı•ı•lf:ıı..ıtllııiiiıl!ı.UiıllııoıııJ1~ii:!J 

pıııııııııı,1111ııııımıı1111ııııııı11,11ıııuıııınıııımı11ıırıımııııımııııımııııımııııııııııııııııııııımı11'11111;11 

~ DOKTOR ~ 
~ ~ l Nuri Şemsi Güneren : 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
~ Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
~ M h . ~ 
~ uayene anesı: ~ 

~Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

İluı~ıılıılıılıııWıı ııilllııılıttW!ııılııımlııılllilıulıılııı!IWııılııluıillııılırlıtlıılıılıılıııılllBıııııl 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 
J 

..:i ,.ı~ı~~~ıı~uı~ıııuı,::ıııı~ı~···•ııı"'''QIJP"JUl•nıııpınıııııı•q"'''"''ll'ı"ııııı;ıııı~ıı~ıı~~ıı""tll"'~~ 
,f~fıi,:lıllıi:'id~ııllıhııılb11oı1. llliuııl!ııiıı~ll~llııı°!'t11ıeı11~ıb~ıllhl!':inı~ıllı~Ulıillllh"'ıllhıiAdb111ıd~lıel~~ 
~ i.li 
~~ Taze ve ucuz ilaçlan ,.l 
+..s Yük" k d :.tj ~] se erece ve sabit kokulu kolonyaları f +J 

i~ ~~ 00 +] V~j 
= e.•= 

C•J Emniyet Eczanesı·nde [•l ru m 
~ m [t] Bulursunuz 'ft~ 
~~ . e~ 
.. l. lata•yon caddesı : Madran palas karfı•ı [+] 
i1'---ıı;ııu.;..ııııı;.ıııı~ıııı.e:,ııu~ı~ıı.;ıııı;.ıııı~ı~ıııı~ın~ı~"'~q1!;~''''''q11"''Qıı""IJlll~ı""~'ııı.:ı~1 ~lııllılllııUiıl~llbiııllııUtlllıi:dllbıtıillllaiııdl~ııl~ıtllı1ı11ıllı11t11llıMdı.oııtiıo::iiıllı=ıııı:"'1111ı:'ıdlı~ ~ 

...................................................... : i DOKTOR : 

j F AHREDDIN SÜGÜR 1 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
: Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı i 
ı .. Mu~yenebane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkinının i 
: uzennde her gün aabahdan akşama kadar Hastalarını kabul eder. • 
...................................................... : 

~ '111,11'11111'1'll11'1l'l'Q1111l•'t;l111f1'111'•••1•1111••1•1~ 

S Foto Abbas T oğu ~ 
J Fotoğraf cılık ve levazimatı J 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 4 
ı istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
~.. 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ~ 
Eılıılıılıııtliıılıarılııl~ıılııııiulı:lııı!lU!ı11ıtııl!Wıııliııd!ı11lıılıııdlJırılııllmıı lııımlııdfİ 

pıı,ı'll'll'll'll''1'!11111\)l ,ll!,lllll1Jll11111Jll11U,lıtJlllllll!llillllllll!llll,111'11Qllill'1'11'1~ 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

; Dr. HASAN TAHSİN SOYLU : 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, c, ocuk ~ = hastaneleri kliniklerinden mezun . ı 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin \sında kabul eder. (111) ~ 

İlnılııılllıııııJlllıııılllıııılıılıııllllııılllllıııılllıııııllllııılııııllllııııllllıuılfllıı1ıılnıı!lllliıııılıı!lllıııııilllıııııllıı11llllııııııllııuıllllıııllıdi 

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

k.öy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın İli Tarihi 
Yaz.an 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
llk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiatı 250 kuruştur. 


