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Manevralardan sonra 
Ordumuz Dün Germencikte Büyük 

Bir Geçit Resmi Y apt~ 
Bardaktan botanır gibi yatan 

r.atmura, miali görülmemi' şid
etU bir fırtınaya, dereleri dol

an n bütün geçitleri kapayan 
2g1n Mllere rağmen d6rt gün 

gece saren çetin, çetin ol
kadarda miitkül ve meşak

atJi bir imtihandan sonra ma

~nalardan yüz.önün akile çıkan 
•aman ordumuz evvelcede 

udığımn:. ılbi din öğleden son

ı Gernıeocljin bir buçuk kilo-
şarki eenublalndekl Seyrek 

on mevklinde bGyük bir geçit 

ea.mi yapmıftar. 

har, Denizli saylav• Yuıvf ve 

İzmird~n geln daha bir çok say
lav ve yüksek zevat bulunuyor
lardı. 

Büyük Genel kurmay başkanı
mız f eui Çakmak ve yüksek 
komuta heyeti otomobillerle ve 
halkın coşkun selam tezahür· 

leri arasında sahaya teşrH ederek 
mahsus mevkilerini aldıktan sonra 

tam saat on dörtte Avcı, keşif ve 
bombardıman tayyarelerinden mü
rekkep hava kuvvetlerinin geçit 
resmi sahası üzerinden ve pek 
alçaktan yaptıklar safı harp 
nizamındaki uçuşları IJe maraslm 
başladı. 

• Devamı 3 ncü sayfada -

Mareşal Çakmak 
Ankaraga gitti 

24'•~ 

Manevralar dolayısile bir haf

tadan beri vilayetimizde bulunan 

Sayın misafirimiz Genel kurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 

dün ordumuzun Germencikte yap
tığı geçit resminde bulunmuş ve 
geçit resminin bitmealni miltea• 
kıp Germencik istasyonunda ken-

disini bekleyen hususi trenile 

Aydına hareket etmiştir. 
Mareşalın treni saat on sekiz-

de Aydına gelmlf • ve pek az ta
vakkuftan sonra Ankaraya hare
ket etmiştir. 

General Asım Gündüz ve ma· 
iyeti erkanı da marefal ile bera
ber gitmişlerdir. 

Mareşal F. Çakmak Ankara

ya gelecek olan General Metak

sasın istikbali mera1lminde bulu
nacaktır. 

Misafirlerimiz 
gidiyorlar 

Büyük Ege manevralal'ı için 

vilayetimize gelmiş bulunan ge
nerallerimizle lstanbul ve izmir 

gazetelerine menaup arkadatlan
mızdan bir kıımı dün manena-

lardan sonra lzmlre ~itmiılerdir. 

Jtalga Trablusgarp
te tahşidat yapıyor 

Roma 14 ( A. A. ) - Trabl111-

garbe aüratle takviye lutaab göo
derllmektedir. 

Bir Londra telgrafına gBr-e 
Mısır kıt.atının Trablua bududn. 

na doğru mlhim hareketleri ~
rill mektedlr. -·-Filistinde bir tirene 

suikast yapıldı 
Yalnız bizim dej'il biitün kom· 

, devletlerin alakasını çeken 

liyük Ete manevralarından son· 

~ yapılacak bu geçit resmini ve 
rckımu zun topla bir halde ge· 

•tini doya doya aeyretmek için 

)'aklarımı&a kadar relen bu gü

el f1rıab kaçırmamak için geçit 

Telgraf haberleri 
Kudils ıs ( A. A. ) - DUn ak

ıam Filistinde Leydda Reıelae 

şimendifer hattında bir suikut 

yapılmıf bu bat ilzerlnde bir ti
ren berhava edilmiştir. 

inde iyi blr yer tuta bilmek 

~aile uykuauna tedirgin ede

eit ele geçirdiği her hangi bir 

aeıta lle erkenden Germenciğln 

olunu tutanlann sayııı her 

ıalde bir kaç binden aşağı de

Udi. 
Bunlara lzmir ve Nazllll taraf

:rın dan tahrik edilen muhtelif 
enlerin taşıdığı insan kalaba-

•rınıda illve edecek olursak 
a.. on iki ile on d<Srt arasında 

ı~t reami sahasını dolduran 

ıllmı aayıa1nı yunrlak bir be
p)a muhakkak yirmi bin olarak 
ıblt edersek miiballj'a etmemiş 
ınuz. 

Tribilnlerl doldur•n davetliler 

i&.1nda bllhaua ecnebi misafir-

~ nazarıdikkati celbediyordu. 
aılr ecnebi konsoloıları ve ba· 

anları lle lıtanbuldan gelen Yu· 

ela ya, Yunanistan, Fransa, 

ovyet Rusya ate'e milterleri ve 
yanları, lngiliz hava, Arneri
n deniz ateıeleri, lzmir, Manisa, 

utla, Denizli, Burdur, Isparta 
bayları ve beyetleride trl bünle· 

n Cin sıraaında yer almıf bulu

uyorlardı. 

Sayla'llara tahsis edilen kısım
kamutay namına manevrala

iıtirik eden General Kazım 

vüktekln, Ge'leral Muhiddin 

kyüz, Aziz Akyürek, Hacim 

ekli, Hasan Retit Tangud, 
tfi Müfit Ôd:aş, Salih Boıok 
Aydın aaylavı Doktor Mu-

Meriç nehrinde 
Etüdler başladı 

-·..-
Ankara 15 (A.A.) - Türk Yu

nan salahiyetli komiı.yonları Me· 

rlç nehrinde etüdlerine ve bir 

kısmı da işe başlamıştır. 

Bu bayırı. başlangıç üç sene 

içinde nehirlerin tuğyanını dur

duracakbr. 

lzmit vilayetinde 
Sıtma mücadele 
Faaliyeti 

İzmit ıs ( A. A. ) - Vilayette

ki sıtma milcadele!inln çalışma

ları hayırlı neticelerini göstermiştir. 

Evvelce tesbit edilmiş olan 

yüzde yirmi beş kan indeksi yüzde 

altıya, dalak indeski yüzde elli· 

den yüzde dokuza dü,müştür. 

Şimdiye kadar vilayet hudutla· 

rı içinde üçyüz on dört hektar 

bataklık tamamen kurutulmuştur. 

Bu sene de Adapuarında üç bin 

beş yüz hektar araziyi kaplıyan 

Gü kçeova bataklığı kurutulmak

tadır. 

-·· 
Çetinkaya köprüsü

nün inşaatı bitti 

Bafra 15 ( A. A.) - Kızılırmak 

üzerine yeniden yapılan iki yüz 

elli dört metre uzunluğundaki 

Çetinkaya köprusünün inşaata 

bitmiştir. 

Kıra/ Farukun 
düğünü -isken deriye 

te Kıral ikinci Faruk .. 

merasiminin yapılan llitn ... 

jeı

nme 

A-
nun ayının ilk haftası olarak 
tesbit edilmiştir. 

--+-

Kıratın Hususi 
Katipliği 

Kabre lS ( R. ) Kıralın hususi 

katipliğine tayin edildiği hakkın

da şayıalar çıkan Ali Mahir pa

şanın bu vazifeye tayin edildiği 

resmen tekzip edilmektedir. 

··-
CenLbi Amerikada 
teokifat 

Riyodajaneyro lS ( R. ) Hall

harp ilin edildiğindenberi birçok 

komonist tevkif edilmiştir. 

Hayattan •esler: 

Japonlar 20 bin za
giat vermişler 

Şanghab ıs ( A. A. ) - Bura· 
dakl Çin makamatı Japuu kıtaa· 
tının Şangbay civarınoa son on 
bet gün zarfmda aıo ve yaraJı 
olarak yirmi bin zayiat verdikle
rini beyan etmektedirler. 

Filistinde ür/i idare 
Londra, ıs (Radyo) - fngilteı:e. 

mfistemlekit Nazırı Filistlnde ild 
lngiliz polis memurunun iS(ilmfi. 
mü ile neticelenen hadiseden do
layı ıfıkların aöadürölesini ve re· 
ce sokağa kimsenin çıkamamasını 
emretmiıtir . -···-/ngllizlerin bir 
tekzibi 

Tokyo 15 ( R. ) - inglliz ma
hafill Japon harp gemilerinin ln
gilizler tarafından kiralanmıı 
olan topraklar1 bombardman et
tikleri hakkındaki haberleri tek· 
~p etmiştir. 

1 
Elbisem kirleniyor 

llP ür ihtişam geliyor. 
Süzgün ve ahenkli bir 

sallanışla, bütün mevzun 
vücudunu oynatan, dişi bir 
sekişle öyle bir yürüyüşü var 
ki, ta uzaktan göz alıyor, ta .• 
uzaktan her kesi kendisine 
bakmaya mecbur ediyor. 

Levent bir kadın.. En mu
tena bir giyinişin, yumuşak 

ipek dalgaların arasında bir 

Venüs kadar güzel görünüyor. 
Kendisinden çok evel, in

sanı içinden gıcıklayan o bay
glD ve ürpertici lavanta ko· 
kusu etrafı sardı .. 

Besbelli, mekteplerin de ak
şam paydosu.. Dört yol ağzı
nı kaplıyan bir sürii önlüklü, 
çantalı çocuk.. 

Bunlardan biri, eli mürek
• Devamı 2lllcl eayfada-
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İlk mektep 
(Jğretmenlerimiz Arasında değişiklikler 
Viliyetimiz ilk mektep öğret- 1 

menleıi arasında bu sene olduk

ça büyük mikyasta değişiklikler 

v•pılmıııtır. 

Merkezden mülhakata ve mül

:Uttan merkeze nakiller ykpıldığı 
gibi bu sene Edirne malulim oku

foadan mezun olup vilayetimiz 

kiUtür kadrosuna verilen on sekiz 

g~nç öğretmende muhtelif ilk 
okullarımıza tayin edilmişlerdir. 

Nakledilen Öğretmenlerimizle 
yeni tayin edilen Öğretmenlerin 

~simlerini yazıyoruz. 

Faruk Özer Bürhaniyedeo Atça 

baı Öğretmenliğine, Ekreın Dura 

Na:dlli bet eylulden Bürhaniyeye, 

Camel Özel Atçadan Nazilli beş 
eylul, irfan Çernel Bağ arasından 
Koçarlıya, Mustafa Perksöz Ko

çarhdan Bağarasına, Naci Sarörk

men Germencikten Çam köye, 

Ahmed Ôzdemir Tekkelerden ko· 
cagöz okuluna, Nadu· bilğe söke 

Jaletepeden ismet paşa okuluna, 

Hüsni Karakurum Doğan beyden 

Jaletepe okuluna, Saim Ersoy 

Koçarlıdan Karapınara, Fııhri Yaf 

Bodoğandan Aydm Güzelhisar 

okuluna, Hasan Hüseyin Tatlısu 
Bozdoğandan Germenciğe, Ahmet 

Frgun Çakırbeyliden Koçarlıya, 
Fevzi Cengiz karakollarladan Çi
ne birinci okuluna, Tahir Demir

taı Mazonçeşme okulundan Hatip 

kışla okuluna, ihsan izği A

raplıdan Sincikili okuluna, 

Fahri Tek Ôzman Yeni hisardan 

Dereköy okuluna, M. Cavid Kay· 

ıran köyden Arapltya, Osman Sa
tılardan Naipliye, H. Saygan 

Merkez Cumhuriyet okulundan 

Nalpliye, Talat Tan Köşk merkez 

okulundan Dağ Yeniköy okuluna, 

Sadettin Çağlarca Germencikten 
Dereköye. Ruhi Süzer Bağ ara
aından Sarık1.mer köyüne Nilüfer 

~dının ~efrika•ı:66 

Börtecene Danstan Köşk merkez 

okuluna, Saniye Urtac Fioikeden 

Umurluya, Sabiha Coşkun Kuş
adasından Nazilli istiklal ilk oku

luna, Kazım Antalya Kurdeli 
okulundan Kayan okuluna,Edirne 

Orta okulu mezunlarından Ahmed 

Karacasu merkez okuluna, M. 

Vefa Yedi Eylül okuluna, Hasan 

Tahsin Güzelhisara, Bedriye At· 
caya, Fatma S\ ltanhisara, Aliye 

Söke Kocagöz okuluna, Havva 
Bağ arasına, ismail Germencik 

okuluna, Hüseyin Germencik oku

hına, Mehmed Atça okuluna, İb
rahim Germencik okuluna, Mu
ammer Nazilli Beş Eylül okuluna, 

Muzaffer Bürhaniyeye, Sıdıka 

Yenipazara, Melahat Kuyucuk 

okuluna, Şükrqye Bozdoğan mer
kez ilk okuluna, Halit Karaca su

ya, Nevzat Cumhuriyet okuluna 

nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Öğretmenlerimize yeni vazife

lerinde başarılar dileriz. 

Elbisem kirleniyor 
(Baştaraf lncl sahifede) 

kep lekeli, kıvırcık saçlı, pa
rıl parıl yanan iri siyah gözlü 
bir çocuk, artık hizamıza ka· 

dar gelen bayanı gorunce, 
koştu, ( Anneciğim ) diye a
tıldı bacaklarına.. Annesi, o 

muhteşem giyinişinden ve o 

Venüs asi güzelliğinden bir 
· anda sıyrılan ve asıl hüviye· 
tini bulan banal bir çehre a
sıklığile çocuğu itti ve söy
lendi: 

- Eşşek oğlu eşek pis el
lerini sürme üzerime.. Elbi
sem kirleniyor. 

GÜNCÜ 

imtiyaz: sahibi ve Uınuml Neırlyat 
Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Ba~ımevi 

• ---- -
--::..==- - - Baht işi 

Roman 
lıtanbalda ıon günlerim çok 

aıude geçti. 
Tebdilhava raporumun tastikı 

uzamadı. Ben de yol hazırlığma 
başladım. Bu müddet içinde yüz. 
başımdan bir mektup aldım. 
Yüzbaşı u; gerek kendi ve ge

re~ arkadaşların sıbhatlarmın iyi
liğınden bahsediyor. Ve gerek 
efarad, gerek zabitan itibarile 
ala~m çok değiştiğini, ekseriyeti; 
fehıt veya yarala olarak eksilen
lerin yerlerini dolduran yenilc:rin 
teşkil ettiğini yazıyordu. 

M_acid~ diyordu. dü~man; hep 
aynı duşman. Mehmetçik hep 
bıraktığın Mehmetçik. 

Atef, durnan, ölüm, kan kasır· 
galarının esmediği zaman yine 
eskisi gibi ender 
Yalnız şimdi ba:ı:ı fark ar var. 

Arbk lngilizler bizi yenemiyecek-

Yazan: V. H. 

ı 
lerlne inanmışa benziyorlar. Bana 
öyle geliyorki burada istemiyerek 
duruyorlar. 
Eğer utanmasalar çoktan sıvışa 

caklar. 
Eski asker gözüm beni aldat· 

mıyor. Artık saldırışlarında eski 
şiddet ve esk1 katiyet yok. On
lar şimdi ar belası buralarda sü
rünüp duruyorlar. 

Mektubun sonunda da "Zenep 
hanıme hürmetlerimi ve pek 
makbule geçen hediyelerinden 
dolayı sonsuz teşekkürlerimi söy
le. Eğer tesadüf edersen bi
bizim bülbüllere de kendilerini 
unutmadığımı söyleyiver. Senin 
de Recebin de gözlerinizden öpe
rim" diyordu. 

Mektup hepimizde ayni tees
sürü uyandırdı. 
Yüzbaşmm selamını duyan ko-

ihraç mallanmızın kontrolu 

Hükumet Yeni ve Müessir 
Tedbirler Alıyor 

Başvkil vekili Gelal Bayar, bu 

defa Ege manevraları münasebe· 

tile Aydın havalisine gitmiş ol· 

masından istifade ederek bilhas
sa mahalli ihrac mahsullerimizin 
vaziyetleri üzerinde tetkikler icra 
eylemiş ve müessir bazı kararlar 

almıştır. Miktar itibarile bu yıl 

rekoltesi binoisbe az olan üzüm 
mahsulümüzün fiat ve satış duru· 
mu normaldir. incir mahsulümüz 
üzerinde bazı ihrac tacirlerimiz 

en ehemmiyetli bir ihrac piyasa-
mız olan ingilterede fiatı düşürmüt 

bayaatınde resmi ve ahdi koı1 ·· 

tejan haddile mahdud kalmıyaea . 

ğı da memnuniyetle 3trendijim ~ 
malumat cümlesindendir. 

Hükümetirnizin ihrac mallara ıı; 

üzerindeki bu yakından ve can 

dan alakası gözününde tutulmak 

suretile müıtahıillerimizin b .. 

hanki derecesinde telaş ve enditt:

ye düşmiyerek vaziyeti soğuk·· 

kanlılıkla telakki n netlcey1! 

emniyetle intizar eylemeleri lbun 

gelir. 
olduklarını ispat eden malümat, ~1==~=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~!!!!!'!!'!!'!"!!!!~ 

teessüf ve teessürle kaşılanmış spangaya geni 
olmakla beraber hükumet, mÜS• ltalgan askerleri 
tahsilin hukukunu korumak için Geliyor 
en ileri ve en fedakar çalışmala-
ra karar vermiş ve derhal tedbir· Londra 15 (Radyo) -Deyi He .. 
lerinide almıya geçmiştir.Bir kere rald gazetesinin Cebelüttarık m..-

habirinin bildirdiğine glire Ahı 
inhisarlar idaresinin bu yıl incir yedi bin kişilik muntazam Mr 
mahsulünden yapacağı mübayaa ltalyan askeri kıtası Kadıfı liın .. 
miktarını artırması nıuvafık gö- oma gelmiştir. 

rülmüş ve emirleri de verilmiştir. Cebelüttarık, 15 (Radyo) ROJ· 
Ondan sonra ihrac piyasasında ter ajansı bildiriyor. Kadığ ve Sı· 
fiatın rençberi koruyacak hadde 

1 
villadan gelen sözüne itimad 
edilebilir kimseler muntazam 

tutulması için de kararlar abna- i talyan kıtatının karaya çıka .. .J. 
rak icap eden tedbirleri takrir dığuu söyll"mektedirler. 
ve tebliğ olunmuştur. 

Yerli mahsul fiatleri üzerinde 

oynıyanların bu yoldaki fena ha
reketleri not edilerek sırasında 

buların takip ve terhibleri de alı

nan kat'i kararlar cümlesinden 
bulunuysr. 

Bu yıl çok nefis olan Ege 
mmtakası tütün mahsulünün de 

değer fiatle satılması için kezalik 

müessir kontrol teebirleri konu· 

şulmuştur Hükumetle beraber bir 

kısım mali müesseselerimizde milli 
mahsullerimizin kıymetlendiril

melerile yakından alakadar olmıya 

davet edilmiş ve onlar da bunu 
memnuniyetle kabul eylemiş bu
lunmaktadırlar. 

Almanyanın Türkiyeden mu-

ca Recep; bu arslan yürekli deli
kanlı sulanan gözlerini elinin 

tersile ovuşturarak ı 
- Eksik olmasın beğim. Hepi

nizde sag olen. Dedi. 
Zeynep dayanamadı. Rakik ka

dın kalbinin bütün acıma ve şef· 
kat kabili yeti iJe ağladı. 

Yol hazırlıklarım ilerledikçe ge· 
rek Zeynebin, gerek benim teea· 
sürümüz ve o nisbette birbirimi· 
ze olan iştiyakımı.z da artıyordu. 
Nihayet her İşimi bitirdim. Benim 
ve Recebin tesviyelerini yatırdım 
ve hareket günümü tayin ettim. 

Son iki günümü evde Zeyneple 
tamamen baş başa geçirdim. 

Ayrılacağımız günden bir gün 
evvel akşam yemeğinde o vakte 
kadar hiç izharı hissiyat etmemiş 
bulunan annesi; 

- Oğlum yarın bu vakit kim 
bilr nerelerde olacaksan? Dedi. 
Sen etrafını seyrederek sonra an· 
nene kavuşacağını düşünerek avu-

nacaksın. Lakin bizi pek yalnız 
bıraktığın için çok müteesir ola· 
cağız. 

30 asi tayyaresi 
Tahribedeildi 
Valanıiya, lS (Radyo) mılli 

müdafaa ne:ıareti hükiimet hava 
kuvvetlerine mensup yüzden fa -
la tayyareden müteşekkil büyü.~ 

bir hava kuvvetinin yaptıkları biı· 
cevelan esnasında asilere aid otu:t. 
dan fazla tayyareyi tahrip etmfüı 
olduk!arını bildirmektedir. 

Filistinde tevki/at 
Yapıldı 

Kudüs, 14 (Radyo) - Memıe~ 

ketin muhtelif yerlerinde bir çoir 

tevkifat iera edilmiştir. TevklF 

edilen zevat Akkadaki italyo 
kararıahına nakledilmitlerdir. 

- Anne; fİıudideo hu kederi~ 
şeyleri söyleyip bizi mütee11l1.· 
etme. 

Bunu söyleyen Zeynebin abı.a,. , 
idi. Sonra aandalyesindE ·gerir: 
doğru yaslanarak 

- Macid Bey; dedi. Size o ka 
dar alıımış ve ıizi okadar benim.. 
semiştik ki; Zeynep gideceg'İnicı 
söylediği .zaman kalbimin sızla· 

dığını hissettim. Bu aynlık hepi~ 

miz için ve bilhassa Zeynep içi 
çok acı olacak. Yegane tesellimlr. 
çabuk döneceğiniz ümididir. 

Zeynep yaşla dolu güzel gözle·· 
rini gözlerime dikerek u.zun uzun 
yüzüme baktı. Yutkundu ve hiç 
bir şey söylemeden yemeğine 

devam etti. Onlara mümkün old -
ğu kadar çabuk döneceğimi va· 
dettim. Bu mecburi ayrıhgıo bew 

nide onlar kadar müteessir etti .. 

ğini anlattım ve beni bir evlit 
bir kardaş gibi kabul ederek 

gösterdikleri muhabbet ve şefkath 
ten dolayı teşekkür ettim. 

(Devamı yaJ'ln) 
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drid gine 
mbardman 
itiyor 

adrid, ıs (Radyo)- Bu sabah 
rid General Franka bava kuv

ri tarafından tekrar bombar

edilmiştir . Telefatın az 

ğunu bildirilmektedir. 

anevralardan 

(Baştarafı lnci sahifede) 

u hava filosunun arkasından 

motörlü ve tek kanadlı yeni 

bardıman tayyarelerimiz geç

Havtı.larımızı koruyan ve 

k semalarma huzur ve emni-

veren kartallarımızın sözü

çok şahane ve haşmetli bir 
zara idi. 

en önde mavi 

taraflara kumanda 

n Korgeneral Mustafa Muğlalı 
Kerameddin Koca ile kurmay 

etleri bir ~rada geçtiler. 
unları aarasiyle tümenler, dağ 
ayı, muhafız alayı, istihkam 

köprücü taburları, muhabere 

yı, aayyar hastaneler, topçu 

l ve sahra tuğayları, nakliye 

yı, tanklı tayvare defi toplan, 

dirilmiş kıtalar, motörlü tuğayı, 

ari tuğayı çok mükemmel bir 
htam ile geçtiler. 

abra topçu tnğayı ile süvari tu

yının aüratli geçişleri fevkala- 1 
güzeldi . 

Muhabere kıtaları tam Mareşa
bızasından geçerken arabalardan 

inin posta güvercinleri salıve

dl. Havada münhaniler çizerek 

kselen ve ordumuzun en mü-

m muhabere vasıtalarından biri 

n bir alay güvercin havada 

)aştıktan ve uçtuktan sonra 
rar yuvalarına indiler. 

o~ saat süren bu güzel geçit 

mini göj'sümüz iftiharla dolu, 
ya doya seyrettik. Geçit resmi 
ttikten sonra Mareşal Fevzi 

akmak, Orgeneral İzzeddin Ça
elini sıktılar ve balkın 

Y~ ve saygı tezahürleri arasın-
otomobillerine binerek maiyeti 

kinile beraber Germeclk lstas

aana geldiler. Ve burada ken
lerina muntazır bulunan huıuıi 

ıalerlle Ankaraya hareket ettı-

~ydın orman 
'dar sinden 
insi M D Tarife bedeli 
ar dah4 480 2 lira 
Aydına bağlı Zeytin köy 

··varı gözderesi nam devlet 
rmanından beher metrosu 

liradan ibaret olmak üzere 
1101937 tarihinden itibaren 
S gün müddetle müzayedeye 
onulmuı ve ihalesi de 2111 oı 
37 tarih perşembe gunu 
ğleden sonra saat 14 yapı
eağmdan müzayedeye ayni 
öylüden başkası iştirak et
emek suretile ilan olunr. 

(142) 12 16 19 21 
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No. Nevi Miktarı Dekar M. Mevkii 

Süner değirmen 
üzeri 

Mahalle veya köyü Sahibinin adı Hiaıe mikta.-ij 

40/3861 Tarla 

102 Bahçe 

127 Tarla 

" tt 

45 950 

24 813 

33 543 
133 255' 

Gemi irimi 

Çatal azmak 
Kad köy mevkii 

Savuca 

Yeni cami 

Kal çık 

tt 

Ölü hcı Osman 
oğlu Mehmet 
Hazinedar oğlu 
lbrahim 
Habp Ali 

u " 

Tam 

" 

Nısfı 

Tamam 

2814 Sayılı kanun .IJUmulüne dahil borçlarını vadesinde ödemiyen borçluların yukarda yazılı gayri meo · 
kulleri tahsil emval kanununun 13 cü maddesi mucibince satılmak üzere 15/10/937 den itibaren 21 günı 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların % 10 teminat akçesile şeraiti anlamak üzere bankaya müracaatleri ilan olunur. 154> 
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ilin 
Vl/Aget Makamından 
Aydın ve civannın Akala 

pamuk mmtakası sahuına gir· 
ıneai clolayısiyle pamuklann 
mibzerle ekilmeai, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
maarah üzerinde mnh:m tesir 
yapacağı aşikardır. 

Bu noktayı nazı dikkate 
alarak arzu eden çiftçiler 

mibzerle ekilişi öğrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip ıitaj görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makinesi 
olmayan küçük çiftçilerin tar
lalarım bir üçret mukabilinde 

ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarım ve ça
palarım itimad edebilecekleri 
işçilere yapbrmak mümkilo 
olacağından öğrenmek iste· 
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları ilan olunur . 
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DOKTOR ~ 
~ 
~ 
~ 

Nuri Şemsi Güneren 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı 4 
~ ~ 
i.: Dahili İntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
~ Muayenehanesi : ~ 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

~lıılıuı•!Slıı•Jııı lııalllıııi ıMııtllllııııdlıııılııılııılıııMnJlııdd1 
. 

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 

.................... ............................ ~ ...... : 
DOKTOR ı 

FAHREDDİN SÜGÜR i 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Haatahklı-.-ı Mütahass111 f 

Parb Tıp Fakülteal Hastanelerinden lhtisaalı ı 
Muayenehaııe ı Aydında Gazi Bulvar d ı 

üzerinde her gün aababdan ak kaın • Bafalıoglu dikkanının ı 
fama dar Hastalarını kabul eder. ı 

I' ............ .....,. .... '~ . 

§ FotoAbbasToğu ı · 
~ F otoğrafcılık ve levazimab 4j 
~ Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 
~ kinaJarı çok şık kornifler, albümler, rontken filim- ı-:~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
& mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
~ istiyenlere kolayhk gösterilir. ~ E,. 140 Aydın hükumet bulvarı nkıflar lda.reıi altında t 
ililllllllıllı'ıılbııilıı~ıtlırtl,tlıılıııllbıııl ı~&ı••ı•ı·ılllııııılııılııılli:ıı : -" 

~·ft• ····•lllff!~I~·~ ı .. 
~ Birinci smaf dahili hastalıklar mütehassısı ı_ 

J Dr. HASAN T AHSIN SOYLU :1 
~ Patis Malotiroloji mektebinden oe dahiliye, fOCUk ı 
ll!§1i" laaaton•leri klinilıl•rinJen mezun s S Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski po•tahane = 
~ bin ' smda kabul eder. (111) t 
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C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her ne~i 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine .. 
arzeder. 

AYDIN 
•·' . . .. 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a vennız . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiab 250 kuruftur. 


