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.Mareşal F. Çakmak ve Orgeneral 
IZzeddin Çalışlar dün tenkit yaptılar 

Ordunun her sınıfı; kendisine verilen vazifeyi 
büyük gayret ve enerji sarfederek başardı 

Bugün Germencikteki ilk okul-

da Manevra komutanı Orgenral 

İuettln çalıılarla Genel Kurmay 
B .. kanı , mareşal Fevzi Çakmak 

manevranın tenkidini yaptılar. 

Bütün ~enerallerle binbaşıya ka• 

dar. olan ıubaylar bulundu. Orge

neral izzettin büyük krokiler üze· 

rinde iki tarafın ilk vaziyetlerini 

anlattıktan aonra manevranın her 

~nünde yapılan hareketleri bi
rtır birer izah etti. 

Gördüğü hataları ve nokaanları 

a..Jattı. Dotru yapılan harekitı 

takdir etti. Bazı hareketlerin •u 
tekilde yapıhraa daha iyi netice· 

ler alınabllecetini g8ıterdi. iki 

saatten faıla süren tabyeri ve 

te nik tahlil ve tenkitlerden 
11-onra ılJy)e dedi: 

iki tarafın komutanlan daima 

iıtifadell bir surette hareketlerini 

.tanzime manffak oluJar, Kendi· 

lerinden çok memnunum piyade

ler çok canlı çok mukavemetli 

idller rayret ve enerjilerinden if

tihar duydum. Hepsine tefekkür 

ederim. Piyadede sevk ve idare 

aureti umumlyede iyi idi. Kıtalara 

•erilen hedeflerin hemen hepsi 

tam zamanında tutulmuş, vazife 

yapılmııtır, Topçu da iyi faaliyet 

r'J!!!terdi. Kendiıtnden istenilen 

•aıifeyl güıel yapb. Kırmızının 

maabU taarruıunda iyi bir ha· 

~ırlık iyi bir ıtopçu takibi yapıldı. 

Büyük geçit resmi 
-----------~.....;;;;.... ______ ~ 

Bugün Germencikte 14 de başlıyor 
Germenciğe iki hususi tren kalkacak 

Dünkü sayımızda yapılacağını 

yazdığımız Büyük geçit resmi bu 

gün saat on dörtte başlıyacaktir. 

Bu geçit resmine beş fırkadan 

fazla asker bütün motörize kuv
vetler iştirak edecektir . 
Halkımızın kahraman Türk or· 

duıunu böyle kuvvetli bir kül 
halinde görmek için gösterecekleri 
tehalükü nazarı dikkata alan devlet 

demiryolları günlük tarifesindeki 

trenlerden mida Naıilli ile Ger

mencik ve Aydın ile Germencik 

arasında iki tren daha hazırla

mıştır. 

Müsait arazide kendilerinden bek

lenen itin azamisini yapmata ça
lıştılar ve muvaffak oldular. 

iaşe, bazı kıtalar müstesna iyi 

çalaştı. Askerin iaşesi% kalmasına 

asla meydan verilmemelidir. En 
iyi kıta komutanı askerini en iyi 

doyuran komutandır. Muvaffaki· 

yet buna hatlıdır. 

Sıhhiye muntazam kurulmuş 

fakat ordunun aibhati pek iyi 

olduğu için kendisine iş düşme· 

miştlr. Şükranla söylerim ki Ma
nevrada askerin aihbati pek iyi 
idi. Umumi hastalık binde üç on 

taksim sekizdir. Hiç mühim bir 

hastalık yoktur (modern orduların 

manevralardaki normal hastalıkları 

yüzde dört beş nisbetindedir.) 
Hayvanların da sihhati gayet 

iyidir. Su müşkülat.na pek iyi 

Bu trenlerden birisi aabah 8 30 

NazilHden kalkacak ve yollardaki 

istasyonlara utrayarak germen· 
ciğe gidecektir. 

ikinci tren ıaat 12,24 de Ay· 
dından hareket edecek ve Kara• 
pınar, Erbeyli iatasyonlanna uj'
rayarak Germenciğe .ıdecektir. 

Bu trenlerden bir tanesi aktatn 

saat 17.SO de Germencikten Ay
dına gelecek ve ikinci tren de 
19.52 de Germencikten Nazilliye 

hareket edecektir. 
Bu trenler umumi tarifenin yüz

de ıeksen tenzilatlı ücretine ta
bidir. 

Su işi etrafında 
faaliyet 
Aydın ve mutla fenni ıu tesi

satı işlerini mahallen tetkik etme· 
ğe memur edilen Dahiliye Veka
leti imar heyeti fen şefi müben• 
dis B. Eşref Muğlada lazımgelen 
tetkikatını bitirdikten ıonra dün 
de tehrimize gelmittir. 

Mühendis Etrefle Belediye rei
simiz dün tehir suyu için baraj 
yapılacak mahalle kadar gitmiş
ler ve 8. Mühendis burada lizun .. 
gelen tetkiklerini yapmıştır. 

Kendisile görüşen bir muharriri 
mize mühendis Eşref; Aydın fen
ni su tesisatının artık bir gün 
meselesi haline geldiğini ve bir 
müddet sonra inşaabn başlama
sının muhakkak olduğunu söyle
miştir. 

.!!"~a.t.t~~ 

ı ........................ I 
ı C. H. P. ve 
ı Halkevi Haberleri 
ı ...................... ..ı 
Parti il yönlıurulu 
toplandı 

--;-

c. H. P. il yönkurulu dün 
akıam ilbay Özdemir Gün
daym başkanlığı altında top.: 
lanmışbr. 

Vilayet Encümeni 
toplandı 

Dün Vilayet Encümeni ilbay~· 

Özdemir Gündayın baıkanlıj'ında " 
mutad toplantısını yapmııttr. 

Bu toplantıda abnan kararlar 

arasında yanan Koçarlı kBprüaü· 

nün yerine münakalatı temin lçln' ' 
husuıi muhasebe tarafoıdaıı yapı- ' 

lan reminin iıletmesinln icara .. e., 
rilmesi için müzayedeye çıkarıl

ması kararıda verdır. ...... 
Misafirlerimiz eski 

eserleri gezdiler 
• •• 

Manevralar miinasebetile ıeh

rlmlze gelmit bulunan sayın mi
safirlerimizden Trakya umumi 

müfettlıl General Klıım Dirlk 

ile General AH Hlkmet, Nazmi 

ve Sabit dün ıebirimizin kıymetli 

abidelerinden birer türk eseri· 

sanatı olan Cihanoğlu, Veyıipafa 

ve Bey camilerini gezerek tetki· 

kat yapmıtlardır. 
Misafirlerimiz Parti ve Halkeri

nide ziyaret etmiılerdir. 

Burdur ltbagı 
Şehrimizde 

Yarın yapılacak geçit resminde 

bulunmak üzere Burdur valisi 

Bay Savaş refakatinde Burdur 

Belediye heyetinden iki üye ol

duğu halde dün geceki Ankara 

tirenile şehrimize gelmittir. 

Süvari atlı bücümJarda çok cÜ· 
re r davrandı. Okadar ki zırhlı 

otomobillere, tanklara bile kılıçla 

büeüm etti fakat bu moderen 

vaııta1ara kartı kılıçla hücum 
hert2aman iyi değildir bunların 

ateıli ıilihları çoktur. Onları 

önce topçu ateıile ezmek ve ya

ya olarak yaklattıktan sor bom

ba .-ihs tahribe çalışmak lazımdır. 

tahammül ettiler. Bunların da 
iyi bakılmış oldukları anlaşıldı. Bir "Hazırlanmanın,, hilıagesl 

istihkam sınıfına yorulacak 

kadar vazife gösterilmemittir. 

KCSpril malzemesi bir hafif cephane 

kolu gibi cepheye kadar yanaş

brmak lüzumu derelerin taıması 

dzerine sabit oldd. 

Muhabere arazinin çok kesik 

•e datlık olmaaı, yolların azlığı 

dolayıslle matlup derecede çabuk 

irtibat yapamadı. Motörlii kıtalar 

çok g6a:el çok faal davrandılar. 

Hakemlere gelince; kara hakem
leri iyi çalıştılar. Yoruldular hep· 

sine bilhassa bana çok yardım 

eden baş hakem korgeneral Ab

durrahman Nafize teşekkür ede

rim. 
Hava kuvvetleri çok canh ve 

iyl idiler kara komutanları ha
vacı ardaşlarından ellerindeki va

vasıtaların kudretinden yüksek 
it lstemitler, hava komutanları da 

bunu yapmıtlard1r. Atatürk kızı 
• Devamı 2lncl sayfada-

.. 

-. 
S alonda bayanla bayı bek

liyordum. Biraz sonra bay, 
hazırlanmış geldi. Oradan 

buradan konuşuyoruz. 
Bayan görü ürlerde yok. 

Sabırsızlanıyorum. ''Geç kalı
yoruz,. diyorum. Bay: 

- Her zaman böyledir, di
yor. Sokağa çıkacağı zaman, 
yatak odasına çeklir ve ancak 
iki ıaatte hazırlanır. Ne ka-

dar acele etsem, söylensem, 
hiddet etsem, hatta tepinsem 
nafile. iki saatin beş dakika
ıım bile feda etmez. 

Bekliyoruz. 
Ara sıra, bayanın sesi ge

liyor. Kıvrak bir tango havası. 
Hep bekliyoruz. 
Hava yavaş yavaş bozuyor. 

Bulutlar birikiyor. Biraz sonra 
( Devamı 21ncl 1&bıfede 
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Mareşal ve Orgeneral manevraları tenkit ettiler 
(Battaraf lncl aahlfede) 

Sabiha Gökçenin büyük fedakar

h k ve gayretle gece gündüz uça· 

rak canıiparane hizmet ettiğini 

şükranla arzederim. Manevrada 

bir tek kurban verdik. Bu tek 

şehidi veren de havacı sınıfıdır. 

Havacı arkadatlara taziyetlerimi 

bildiririm. Bu münasebetle yüksek 

v•tani gayretlerini bir daha teb

cil ederim. Bu manevralarda bir 

demiryolu manevrası da yapbk. 

dratle ve harp ıeraiti içinde kı

talar naklettik 36 metrelik bir 

köprünün yıkılmış olduğu fara

ziyeıile o köprünün yanında 24 
taatte yeni bir köprü yaptık Ay· 

dı~ lataayonu tahrip edilmit ad

dolunarak kıta kendi rampalarile 

incUrilmiştir. Karanlıkta indirme 

yapılmıştır Bu esnada Aydın ışık· 

larını karartmıt mavi tayyareler 

bu indirmeyi bulamamışlardır. 
Erat nakliyatı için 11 tane içerleri 

katlı vagonlarm tecrübeleri ya

pdmış ve ıılıhat bakımından fay

dalı görülmüştür. 

Tenkidin sonunda ko-:nutan 
manevralara şeref veren Atatürk 

İl! vekillere maraşala komutan· 

lara ve kamutay heyetine kendi

el ve arkadaşları namına minnet 

ve bağlıhklarını bildirmiştir. Mü

tealdben büyük asker mareşal 

askerliğin ruhunu bütün teferrua
tile kavra'llıŞ bir alim ve tecrü-

beli kumandan sıfatile harikula

de bilgili bir tenkit yapmıştır. 

Manevranın esasını mükemmel .. 
ve berrak bir surette izah ettik-

teµ sonra her iki tarafın mesele

yi nasıl hal etmeleri lazım gele
ceğini sevkulceyiş ve tabya ba-
kımından teşrih, mavi ve kırmı

&ıoın meseleyi hal hususunda 

ideal şekle ne derece yaklaştık-

larını tahlil etmiş demittir ki 

ınotörlü toğ'ay, dağ toğayı, demir-

. yo"lu nakliyatı ve demlryollarının 
tahribi gibi yeni meseleler hal 

. 

ec'ildiği için manevralardan kıy

metli istifadeler elde edilmiştir. 

Sonra muhtelif blrliklerln tatbi

kat sahaaındaki karar ve faali

yetleri hakkındaki tenkitlerini 

kedi düşünüşlerini anlattıktan 
sonra muvaffakiyeti kıtalarm bü
yüklüğü küçüklüğü değil komu· 
tanların sevk ve idaresi kudreti 
ve cevvaliyeti temin eder demiş 
tir. 

Mot<>rlü toğaym Karapınara 

kadar yaptığı seri akını inceden 

inceye ve fevkalade derin bir 

g8rüşle tahlil ve tenkit ederek 
muhtelif kıtalar arasında mesai 

iştirakinin ehemmiyetini anlatmıf 
bir mesele halledilirken en fena 

ihtimal göz <Snüne alınmalıdır ki 

tetblrde kusur olmasın dedikten 

sonra motörlü kıtaat eyi kullanıl

mıştır. Bir günde 50 - 60 kilomet

re arızasız katedilmiştirki bu an
cak iyi orduların yapabilecekleri 

bir kabiliyettir. Kırmızı tayyare

ler mavi kara kuvetlerine karşı 

değll demiryolu ile gelen kendi 

ihtiyatlarını korumak için mavi 

tayyarelerine karşı kullanılsa idi 

daha dotru hareket etmiş olur· 

du. Tayyareler çok iyi çalışmış

lardır. Süvarilerde iyi çalışmışlar 

fakat tanklara kılınçla hücum 

etmişlerdir. Böyle hücumlar mü

sait vaziyetlerde müsait hedeflere 

yapılırsa askerin maneviyatını 

yükseltir. Nazilli tayyare meyda

nındaki vasıtalar çok iyi saklan

mıştı. Trakyadaki gibi benzin bi

donları hep bir yere yığılmamış 

etrafa yayılmıştır. Ordunun yıl

dırımlar düşer seJl~r akarken va· 

zifeye deyam etmesi hakikaten 

hepimizi memnun etmiş, itimadı

mızı arttırmıştır. Kitalar hiç fır· 
tına yokmuş gibi harekete devam 

ederek hedeflerine varmışlardır. 

Eratı subayları ve komutanlar.ı 

yürekten tebrik ederim. iki tara· 

fın komutanlarınıda usul ve kai

deye harp sanatına uyğun hare- ' 

• Baht" işi 
Roman 

Biraz sonra Recep odaya girdi. 
Ben onu srltmiş sanıyordum. 

- Sen buradamıydın Recep? 
- Fvet Beğiın. Canım sıkkın 

g6rdilmde aşağıda bekledim. Bel
ki lazım olur diye. 

-iyi yaptın Recep. Al öyle ise şu 
çantaJarıda haydi aşağı inelim. 

* •• 
Zeynep evde yalnızdı. Ve ka-

puyu bana açan da o oldu. 
Yüzünde, sevincin izleri parlı

yordu. 

- Macid; geç kaldığını görün• 
ce gelmlyeceksin sandım da ne 
kadar üzüldüm bilsen. 

- Sana geleceğimi söyleme
mltmidim ? 

,- Söylemiştin amma; sabahle
yin pek küskün çıktığın içln 
do jTuıu fÜpbe duydum. 

Yazan: V. H. 
~ işte artık inandın ya canım. 

Bak geldim; hem temelli gel
dim. Etyalarımı da getirdim. 

- Asıl onları görmek beni çok 
sevindirdi Hten.. çantaları kal
dırttı. 

Yemeğe kadar vaktımızı oda
mızda istirahatla geçirdik, 

Ona tebdilhava işimin bizzat 

Saim bey tarafından takip edile

ceğini ve her halde bir kaç gün 

içinde biteceğini söyldim. 

Bu havadis biraz neşesini ka
çırdı. 

- Macid; dedi. Acaba ne ka

dar tebdilhava verirler sana? .. 

- H"r halde iki aydan aşajı 

değildir zennederim. Dedim. 

- Peki hemen hareket edecek
mlıin ? 

ketlerieden dolayı tebrik ve te

şekkür ederim. Bu güzel manev

rayı tertip ve idare eden Orge

nerala gösterdiğiniz hizmet ve 

fedakarlıklardan dolayı hepinize 

teşekkürler ederin. 

Komutanlar ve subaylar bilmü

kabele mareşala teşekkür etmiş· 

lerdir. Beş buçukta biten tenkit· 

ten sonra cumhuriyet fmml için 

komuta heyetinin sesli filimi çe

kilmiş ve ray otobüıle Aydına 
dönmüşlerdir. 

Dün akşam büyilk misafirleri· 

miz Mareşal F eni Çakmak ve 

komutanlar ferefine ilbay ve 

Parti başkanımız Özdemir Gün

day tarafından ordu evinde yüz 

elli kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Çok samimi bir hava içinde ge

çen bu ziyafet esnasında Mareşal 
ve komutanlarla misafir saylav

lara gazetemizin yaıa işleri Mü
dürü Asaf Gökbel ve arkadatı 

Hikmet Şölenerin telif ettikleri 

(Aydın ili Tarihi) nden birer da

ne takdim kılınmıştır. 

Rozveld Amerika 
Meclisini içtimaa 
Çağırdı 
Vaşiğton 13 ( A. A. ) - Ame· 

Reisi Cumhoru kongreyi 10 ikin
ci teşrinde toplanmağa davet et-

miştir. 

Rozveld yeni iradettiği bir nut· 
kunda memleketin emin bir sul
ha matuf ve kollektif bir gayre· 

dayanan bir sulh istediğini söyle
miş ve mütekabil şeylerle dolu 

bir alemde sulhun temin ve harp
ten korunmak için harbi gayrı 

mümkün telakki etmenin kafi 
gelmiyece;ini bildirmiştir. 

Fransa-Yugoslavya 
dostluh muahedesi 

Paris, 13 (A. A.) - Fran
sa ile Yugoslavya arasındaki 
dostluk ve uzlaşma muahedesi 
beş yıl müddetle uzablmıştır. 

Bu ıorguyu dün akşamkinin 

aksine olarak adeta korkarak 

yapmıştı. 

Ellerini ellerimin içine aldım. 

- Dinle beni Zeynep; dedim. 

nasıl olsa gideceğim. Gideceğim 

memlekette kış •iddetli olur. Ek· 

aeriya teşriniaanide kar yolları 

kapar. Onun için daha geç ka· 

lıpta bu sakat ve henüz tamamen 

iyi olmamış basta vücutla bu 

zorluklara maruz kalmakta mana 

yok. 

Hiç gitmemek iıe vicdansızlık 

olur değil mi ? 

MüteeHir bir tavırla cevap ver

di. 
- Peki Macid ; hiltiin bunları 

beni teselli için söylediğini bili
yorum. 

Doğru söylüyorsun, gitmemek 

bir vicdansızlık olur. 

Bu ayni.aktan çok azap duya

cağım, çok iztırap çekeceğim .. 

likin tahammül etmefe çalışaca-

SAYI~ () 

Bir "Hazırlanma'
nın,, hikllgesl 

(B .. tarah inci aahlfede) 

şimıek çakmağa başladı. B•r 
gök gilrültiisü \fe arkasıodal!l 
yağmur. 

Yağmur bir sağnak halini 
aldı. 

Bayan, bir moda gueteıiııı·· 
den f ırlamıı gibi, ihtişam için·· 
de, pudra ve boya içinde, 
danteli ve ipek içinde giir&ı
dii. 

Fakat, biiyiik bir felakete 
uğramıı gibi, yüzü allak bul
lak. 

- Hay allah cezanı veratıı 
hava. Bo2acak ne vardı. Tam 
sırasını buldup. Bqtan aşa~ 
değişmek Jizım. . 

Öfkeli öfkeli dolqtı. Sonra, 
sanki yağmurun yağmasına ıi) 
sebep olmUf gibi bayına hld: 
detle bağırdı: -

- Ne oturuyorsun. Kalk 
sana. Bir otomobil buJ. Ben d~ 
elbiselerimi değittireyim. 

Nasılsa, beni habrladı: 
- Afederıiniz, dedi, ı 

sefer daha çabuk hazırlanırım. · 
sizi o kadar bekletmem. Al .. 
bümleri karııhrarak vakıt ge"· 
çirirsiniz. 

Hemen abtdım: - Otom -
bili ben bulayım, hem bir yere 
uğrayacağım, dedim. Evden' 
fırladım. Vakia otomobiti g&Jw 
derdim. Fakat ben gitmedim: 

. GONCO 

Ademi müdahale 
Komitesi gönüllüler 
İşini görüşüyor 

Londra 13 ( A. A.) - lspanr~ .. 
daki gönüllülerin geri alınmas1 
meselesi ademi mildahale kom .. 
tesinde kont:şulmak üzeredir. 

Komite bu meselenin müzake
resini u:ıatmamak içln mesaislu~ 
bir had koyacaktır. 

imtiyaz sahibi ve Umum1 Nctrlyat 
MüdUril ı Etem Mendrem 

Buıldığı yer ı 

C. H. P. BHnnevt 

tım. Bir ayak evvel git ve çabuk 
gel .. 

Zavallı kadın dilıünmüyordı t 

sıladan dCinecek Macid ; nihayet 

lstanbuldan kıtaıına lltlhak lçla 

geçecek bir atkerden batka b&•· 
fey değildir. 

Bu ihtimali aöyllyerek onu bBıı·· 

bütün meyuı etmek istemedim 

- Emin olkl ruhum buracfıı 

kalacak Zeynep, Dedim. Zanne· 

diyor musun ki ben senden aynl" 

maktan azap duymayacağım. 

Dün akşamki hırçınlıjım. teır·· 

biyesizl;ğimde bu ayrılık fikrf .. 

nin verdiği asabiyetin teslrlle id!. 

Nermin eli ile ağzımı kapar · 
rak? 

- Sus : öyle şeyler sayleme •e 
diln geceyi tamamen unut. dedl. 

Bak bana ? Bf:n onu biç hatıla· 
mlyorum •imdi .. 

Avucunun içini 6ptlm ve : 
-Peki canım, dedim. unutalı 

dtın geceyi. 
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Haftalık borsa haberi 
iamlr ticaret ve zahire borsasında 7-12/10/937 t";ribleri içinde satıl· 

iDii olan tiearat efya•ımn cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
flMlerinln •t•tıdald •eklJde olduğu anlafılmıştır. 

Cinai Mikdarr Kabı Asgai 
5 25 
3 75 
4 

Azami 
Batday 4357 Çuval 6 
Arpa 792 .. 4 3125 

4 125 
6 so 

S.kla 2972 
K•mdarı 28 
Blrilce 16 
Nolaot 428 
B•rçak 47 
s ... m 471 
Pam•k 2622 
Pamak çeldrdeti 28 
Mabteltf palamat 1838 
Tatlı badem I~ 2470 
laeir 7334 
Zeytinyafı 118000 

,, 
n 

" 
" .. 
" 
" Ton 

Kental 
Kilo 

Çuval 

4 so 
8 50 
s 50 
4 

16 50 
27 
2 90 

380 
81 
s so 

34 

8 50 
s so 
4 

17 75 
52 
2 90 

sıs 

81 
16 
55 

B ... da bfr hafta içinde Nblmıf görfilmiiftür. ihracat için muame· 
ola• etJanıa elnal üzerinden miktar le yapılmamış gibidir . Yerli men· 

ve fl•tlerlni bu aurette teablt et

~· aonre mezkur e9yanın nevi 
üserinden aatıı mlkdar •e flatle
riDi Ye aon hafta içindeki piyue 

dW11rnları hakkına elde ettitlmlz 
ne.tleeleri ayrı ayrı atatıda ane
cli1on1z. 

BuGDAY: 
Batday piyuuı ıon haftalar 

içiade kuvvetli bir lıtlkrar arzet
mektedir. Mevrudatın piyaıada 
tlt!ılnlik husule getirecek bir fe
kllile olmama11 dolayıılle itler 
n~al bir •afhadea c.,rayan et
m~edir. Halen piyasada ihtiyacı 
kaqılayacak kadar mal mevcut 
olduja a6ylenmektedir. Dahilden 
fula miktarda mal g6nderilip 

pl,.saya arzedildiğl takdirde alı
cıların mfibayatta istiğna göste· 
re~lderi tabii olup bu halin fiat
Jer "'6zerlnde müeuir olacağı da 
a,tklrdır. 

·Arpa piyaaaamda geçen hafta 
glriilan hararet bu hafta nisbeten 

azalmıt olmakla beraber fiatler. 
istikrarını muhafaza etmektedh-. 
Ge~en hafta fiat vaziyeti •abeı

lan plyaaaya fazla mikdarda mal 

anetmemete •evketmit oldutun
dan Hatlar kendilerini mabafaza 

etmektedir Talepler nlıbeten azal· 
malda beraber fiatlerln 3nümüz

dekl hafta içinde de ayni ıevl-

1ede kalacatı kunetle tahmin 
e.Uyor. 

PAMUKı 

Son haftayı teıkil eden 6-12/10 

•ucat fabrikaları tarafından mal 
mübayaa edilmektedir. Aline 

üzerine kunetll itler yapılmıt 

lıe de fiatlerde yukarıda kaydo
lundutu üzere istikrar mGtahede 
edllmemf ttir. 

Vaziyetin bu gilnkG miiphem 
teklinin alacağı netice hakkında 

kati bir fikir dermiyan edileme

mektedir. Kapanıt flitleri yerli 
Hazır ve vadeli 37 .S akala Hazar 
39.S videli 40 kuruıtur. 

ZEYTiN YAGI : 
Son hafta borsa netriyatinın 

ifadesine gör~ boraada vadeli 
kaydlle sıra malı zeytin yağların

dan 118000 kilo satılmıttır. Bu 

miktarin 34 - 35 kurut araeında 

fiatlarla sabldıtı anlatılmıftır. 

Yeni mahsulün piyasaya arzına 
pek az zaman kalmıştır. Bu iti

barla 6niimüzdeki haftalar içinde 
fiatların anleşı1acatı muhakkak
tır. 

iNCiR 

Son haftaya ait b?raa neşriya· 
tına göre 6 • 12/10/937 tarihlerin
de gündelik itibarile borsada ıa

blmıt olan incir miktarlan aabf 
tarihlerine ait aıgari ve aziml 

fiatJarla birlikte •t•tıda göıte

rilmittir. 
Satış 

tarihi 
6/10/937 

7 " 
8 

" 
9 

Sahlan Flat 
miktar Az Çok 

1141 ' 35 ıs oo 
337 6 so 10 00 

528 6 so 14 40 

'"7 tarihinde boraa tarafından 11 
,, 

" 

1639 
2SS1 

6 oo ıs so 
s 20 6 7S 

nqredilmit olan gündelik aabt 
llatelerlnde itaretlemit pamuk sa· 
bflan nevi, mikdar, fiat ve •atıı 
•ekli Gzerinden ıu ıurette icmal 
edil mittir. 

HaftaJak flat 

Nnl Satat şekli Balye Az Çok 
Pre1eakala 1-cl Hazir 2S7 39.SO 40 

tt " " Vadeli 100 39.SO 41.S 

ft " " Eı. sa 58 41.00 52 
,. Y erll " Haz1r 18 3 . 00 38 
" " " " Vadeli 1403 37 .2S 30.S 

" " " " Ea Sa. 608 40.00 49 

" " 2cl " " " 
131 36.00 45 

• " 3c0 Haıur 35 27.00 34 

" " " Ea .... 9 29.00 20 

27.00 34 

~Pamn pi7a1a11ada ffll ltaft. 
içlade kunetll bir karar11abk 

Geçen aenenin bu baftaaında 

ise borsada 16135 çuval muhtelif 

incir 4.7S ile 16 kurut araa1nda 
nevine göre dej'lfen fiatlerle sa
tılmıf ve aatıt yekunu umumisi 
129833 çuval incir ve miitebaklıi 

hurda olmak ~lzere 131748 çuvala 
balit olmuştu. 

Borsa neşriyatına göre hafta 

içinde. satılan incirler nevi itiba

riyle ve fiat iizerinden fU ıuretl~ 
tasnif edilmittir. 

Fiat 
Nevi ·Çava1 Asg. Aza. 

SOzme mallar 1529 9 00 16 00 
Elleme " 4052 6 00 10 00 
p~ " 1753 5 50 7 50 
Yk6n 7334 

• 
ilin 

Ziraat fidanlığından bu gıl satılacalı 
fidanların listesidir 

Fidanın ismi Mikdarı 

Adet 
Beherinin aabt fiatı 

kurut 

Zerdali üzeri ne af ılı 
Şekerpare kayaı 800 20 
Şeftali ü~erine aşılı 

tekerpare kaysı 450 15 
Şeftali üzerine aşılı 
çin çaftalisi 25 20 
Şeftali (lzerine atılı 
topan ıeftall 50 20 
Frenk elması 500 so 
Dut üzerine ••ıh dut 388 10 
Ce.iz so 10 

Meyveaiz fidanlar 
Katalpa 1000 2.5 
isfendan 500 s 
Teıblh 200 2.5 
Okaliptiiı 250 s 
Mau 71 20 

Yukarıda clnı ve miktarları yazılı fldanlar1n ldzalannda yazalı 
fiatlarla isteyenlere huıusi rnuhaıebece aatılmaıı Ylliyet daimi encl
menince karar verilmlttir . 

Bu fidanlardan mikdarları elli ve elliden az olanlardan bir şah•· 
azami iiç taneden faza verilınemeal de keza enc6men karan ieabınclaudır 

Aydın orman 
idaresinden 

Tezkeresiz ve kaçak olarak 
yedi emin suretiyle Aydının . 
muhtelif klSylerinde tahtı mu
hafazaya alınan ve bu malların 
satılması için ticaret odasımn 
29191931 tarih ve 397 sayılı 
yazısile muhammen kıymet 
takdir edilmek suretile satılı
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 beher 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 ve 15 
adet çam kazık beher adedi 
2 ve 6 adet tekne beheri 
25 ve altı adet alib zürrai
yede kullanılan üç çatal be
her adedi S kurUftan ve 462 
kental yani yüz kilo itibarile 
kentah r8 kuruıtan ibaret ol
mak ilzere 71101937 tarihin
den itibaren 15 gün miiddetle 
müzayedeye konullllUf ihale
si de 221101937 tarih cuma 
günil öğleden sonra saat 14 
de yapılacağından % 7.5 te
minat akçelerile birlikte or· 
man idaresi satıı komisyonun
da bulunmaları ve ihale peşin 
olmağla beraber dellaliye ve 
mesarifi sairede alıcıya aid 
olacağı ilin olunur. (143) 

12 15 19 21 

Haftalık piyasa vaziyeti hakk1n
da yaptığımız tahkikat netice•in
de mevsim başından •on tarihe 
kadar fiatlerde eaaala bir tebeddiil 
olmadıj'ı ve son günlerde işlerin 
normalden Afatı bir dereceye 
düştiitü maamafih hün6z menim 
aonuna vakit oldutunden itlere 
yeniden kaıayif relmeal ihtima
linin mevcut balunduj'u anlaııl-

mıtbr. 

ilin 
Aydın orman 
ldareBinden 

Memleketin mahrukat ihti
yacını önlemek için Aydına 
bağlı kalfa köyü civan dam
galı taş ormanından 801 ve 
zeytin köy civan sarıbağ orma-
nından 2668 kental ve danif
ment köy çalcı gediği devlet 

. ormanından '776 kental cema.a 
4245 kental mqe odun beher 
kantalı 10 kuruş bedelle 4110 
937 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle m6zayedeye çt· 

karılmıştır ve ibalesidel8110t 
937 tarih pazartesi gilnü liğ-
leden sonra saat 14 de or
man idaresi satış komisyo
nunda yapılacakbr. Yalnız İf
bu müzayedeye ancak mezkür 
ormana mlcavir olan köyler
den başkası ittirAk edemeye--
cekleri ilin olunur . 

(133) 6 9 ı2 ıs 

Agdın orman 
idaresinden 
Aydına bağlı dağ yeniköy 

balkının iç pazarlara getirip 
satmaları için köylerine milca
vir bulut alan ve kolan kaya 
nam devlet ormanlarmdan be
her kentah elli kuruştan iba-
ret olmak üzere ve mftzaye
deye ayni köylü ittirik etmek 
şartiyle 11;101937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle mll
zayedeye konulmuş ve ihalesi 
de 251101931 pazartesi günü 
öğleden sonra saat 14 de 
yapılaçagından alıcılann ihale 
gtlnll orman idaresi satıf ko
misyonunda hazır bulunmalan 
dellaliye ve meaarifi aaireaide 
alıcılara aid oldutu ilAn ola· 
nar. (144) 12 15 20·24 



voz: 4 AYDIN SAYI : 69 

ilin 
lTllayet Makamından 
Aydın ve civarının Akala 

pamuk mıntakası sahasına gir
mesi dolayısiyle pamukların 

mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde müh;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 ıo ğrenmek iste
yenİerin ziraat odasına kay
dolmaları ilan olunur. 
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: OPERA TÖR ~J 
'•1 D N ·Ek 1

•J [•! r. urı r an ~l 
[f.J Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı [•] 
00 w 
[tl Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun [;l 

ltl Muayenehane: Park karşıaında yeni yaptırdığı evinde [tJ 
~~ her gün hastalarını sabah saat 7 - 81 öğleden sonra 3-6 ya [+J 
~1 kadar kabul eder. [•] 

[+1 Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 ~·4 
~~llll~l~~'lllll'!!_llll•"'ijll!''!l!Jll!'lllll"'~ll"!9111"'[Q11'"!1111'"''111!;'11lf;!lfı!;!lll'~lll~fl~"'!:'lı;tı't;ııı~ıı·~:!'1 
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P"11'fıll•W''1''1iıt\tllll"1''1UlllllllllUllllll1'1~Jlll!f~IU,IQll!i1'11111llll'Ullllll 
~ DOKTOR ~ 
~ ~ S Nuri Şemsi Güneren :! 
~ İntani Hastalıklar Mütehassııı ~ 
g Dahili İntani bastabkları laburatuvar muayenelerile J 
~ teşhis ve tedavi eder ~ ! Mua1enebanesi: 1 
D Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

.. ıılDııdlllıı tlııMı ıln ııluılllbıııllllııılıılıılııılııılııılıııılllJıııaıMıılıd!Iİ 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

~ .................................................... : i DOKTOR f 
i FAHREDDİN SÜGÜR f 

Birinci Suııf Dahili Çocuk Hastalıktan Mütahasıısı i 
Parls Tıp Fakültesi Hastanelerinden iııtiauh • • 

Muayenehane : Aydında Gazi Bulvannda Bafahoglu diikkinının ı 
üzerinde her pn sabahdan aktama kadar Hastalarını kabul eder. ı 

.•••..............•..•••................ : 

p•••••••ll'IJ''1'1f'IP1'1''1lllJ!ql!llQllQJIQJ;l'1'11f1'11'' 

ı FotoAbbasToğu ·= 
S F otoğrafcılık ve levazimab 
t . Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- 41 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim-
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- ~ 
~ ?Iıran amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak t 
~ ıstıyenlere kolaylık gösterilir. ~ l.. 140 Aydın hükümet bulvarı nkıfJar idaresi altında t 
iililllllllıl1 ılııılmıııtmhııınlııııılııllUlıuı!U!ıı~ı:l~,~11~11ımB!ıımlliı!nııllllııı~nlııllllllı~ııılıılıılıııımıı4I 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı .i 
:_-' Dr. HASAN TAHSiN SOYLU ı_= 
:: Pari• Malat iroloji mektebinden ve dahiliye, cocalı :1 
~ ha.taneleri k lin iklerinden m e: un ' ·@ 
~ Hergün haatalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin·\sında kabul eder. (111), t 
İlıııılıı~ıılııt!U!ııııSllııılıııilııılıııllaıııılbuJJlllıııı!Wıılllll!ıı ııtııl~ıiııımlııdillıııtııı~ 

C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskıh her nevi~ 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• ilin; her köşesine dağılan ve en 

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

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tariJ. 

vakalar1D1 resimleri ile beraber'" kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eıerden bir tane edinmesini tavıiye ederiz. 

Fiab 250 kunıttur. 


