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Manevra hatıralarından 
1 

1 Teşviki sanayi kanunundan istifade 
1 edecek müesseseler 

Manevralarda ıazetecillğin oy

nadıtı rolleri duyup bilmeyeni
miz kalmadı. Cumhuriyet arkada

tımııın manevraları adım adım 

t.ldp eden ·.e manevralar hakkın· 
da gazetealne en dotru haber ve 

hH•dilf veren tahrir müdürünün 

11 ilk teırin gününe ait bidiae

lerl bildiren telgrafının yanında 

mavilerin Aydını itıal ettikleri 
hakluoda yanht bir havadiste 

yer al~ıftl. 
Erteıi günü ajanaın tekzip etti

ği bu haberin, hakiki bir harpta 

umumi efkar ye maneviyat ilı.e
rinde yapacağı mühim tesiri artık 

siz taıavvu• edin. 

Manenalarda kırmızı kora ka
manda eden kor gen-:ral Kera
meddin Koca, harekat başlama-

dan gaı.etemize bir tebliğ gönder

di. Birinci ıabeden izin almadan 

harekat bakkıoda bir şey yazma

yacakınnııt dedi. 
işin içinde olduj'umuz halde, 

Aydında yanlış bir havadis ver-

•ememizin, her gördüğümüzü 

yazmamamızın, manevra komu
tanlık kurmay başkanlığından 

aidatımız en doğru malumatı sayın 

okarlaramıza bildirmemizin başlıca 

!Ulik ve sebebi bu oldu. 

Esasen haber ve havadis be

teodirmek deveye hendek atlat· 

111aktan zor olan bizim sekreteze 

her duyup gördüğümüzü yaı.dır· 
mak kabil değildi ya ... 

Bu tebliğ üzerine sekreterin 
emri.le harekatın ilk günü akşamı 

kor generah karargahında ziya
ret ederek o günkü va:tiyet hak-

b1nda malümat iltediğimde : 

- Evveli ıiz duyduklarınızı 
anladın. 

Sualile kartılatbın Emir ve 

tebliti üzerine hiçbir ıeyi duyup 

işltmete lüzum g<irmediğimizi, 

yalnız kordan alacağımız malu

matı yumakla iktifa edeceğimizi 

ı8ylemem para etmedi, tiddetll 

Aydının tehiluuı;73 

ısrar karf1smda iintba ve iatihba

rtımızı anlatbm. Ben ne söyler

sem bem:.si not alınıyordu, niha

yet bildiklerimizin yazılmasına 

müsaade edildi, biraz daha bilme

diğimizi de öğrendik. 

Bu vaziyet karşııında muhte

rem kor generale, madamki bizim 

duyduklarımızı bildiklerimizi ya

zacatu bu tebliğden maksadın 

ne olduğunu sordum, Aldığım 
cevap fU oldu. 

- Siz kırmızı mıntakaaında 

bulunuyorsunuz, binaenaleyh kar-

fı tarafa harekatımız hakkında 

en ufak bir malumat ve bilgi 
vermemek vazifenizdir. Ayni za-

manda o tarafı şaşırtacak ba

lon uçurmanızda lazımdır dediler 

ve şu tarihi vakayı anlattılar. 

1871 muharebesinde Almanlar 

Meç kalesini muhasara ettikten 

sonra Sevana doğru yü,.ürlerken 

... Molteke bir fransız gazetesinde 
şöyle bir havadis görmüş. 

( Sevandaki kol ordular ( Meç ) 

kalesini kurtarmak üzere bu gün 
hareket ettiler.) 

Bu havadisi duyan ve okuyan 

Molteke, hu havadisin kendisini 

şaşırtmak için uçurulmuş bir ba

lon olup olmadığını öğren• 

mek üzere kuvvetli bir keşif 

kolu göndermiş, kolun fetirdiği 

mahimat gazetenin yaz11ını teyit 

edince, kıtalarmı Sevan - Meç yo· 

luna çevirmiş ve yolda Fransız 

kol ordularını yakalayarak ımha 

ettikten sonra doğru Parise yürü

müş ve Parbl muhasara ederek 

zabtetmiş. 

Bu çok mühim tarihi vakayı 

dinledikten sonra, mavi taraf ka

rargahında bulunan arkadaşların, 

Aydmıo sukut ettiti hakkında 

uçurdukları havadisleri, mavi kor 

ko.ııutanının k1rmızı cephesinde 

manevi bir sarsıntı yaratmak ve

ya yanlıt bir büküm ve karar 

• 
Baht işi 

Roman 

Ne kadar yanık ve ne kadar 
fhel ı3y1Gyordu. Sesi güftenin 

mioaaına uyarak bazan bir arslan 

kökremesi gibi yükseliyor; sonra 
bazan da: 
Ağlama garip anam atlama 
Ben yine gelirim 

Derken de munis, vefali bir 
kuzu melemeai gibi inceliyor, 

yomuşuyordu. 

Binbir felaketten arta kalan 

bir neslin bu ferdi; dedelerinden 
yahut babalarından kimbilir. han
gisinin ocak, ana, kardaş ve eş 
hasretini acı acı duyarak yine 
böyle bir gurbet ilinde söyledi
ği bu koşmayı şimdi yine ayni 
duygular altında coşmuş hissiya
tlle terennüm ediyor. 

Sazan dinlenen sesi niçin ba
Hn titriyor? 

Yazan: V. H. 
Muhakkak ki o anda gözlerin

de yaş vardır bu arslanın ... 
Kimsenin görmediği, kimseye 

göstermediği elmaa tanelerinin 
bu kara gözlerin kara kirpikle
rinde birer şebnem gibi sallandı
ğına eminim şimdi. 

Yola çıktığuudan beri duyma
dığım bir gariblik çöklk içime .. 

Kendimi bu vahşi güzellikler 
içinde, bu layetenahiyet içinde 1 

pek yalnız hissettim. 
G5zlerimin önünde Zeynebin 

beyaz, duru siması güzel gözleri 
canlandı. 

Erkek ruhum tabiatin şiiri kar-
'ısında eşsizliğin tahassürüoü 
eşinin iştiyakını duymuştu. ' 

Onu yanımda ıanmak için göz
lerimi kapadım ve onunla böyle 
bir yerde baş başa geçecek ha
yatın zevkli hayaline daldım. 

Hangi fabrikalar ne türlü muafiyetter-1 
istifade edecekler 

Hiileimet, memleketimizde kurulacak fabrikalann teşviki 
nanayi kanunu hükümlerine göre istifade edecekleri muafi .. 
yetleri, tatbikatta bir kolaylık olmak üzere, toplu bir halde 
tesbit etmiştir. En a:z on beygirlir bir muharrik kuvvetle 
işliyen ve imalitında bir sene içinde en az 1500 gündelik 
mikdarında işçi çalııhrad ve birinci sınıf addedilen sınai mü~ 
esseseler şu kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade ede-
ceklerdir. 

Müeuesenin kurulması için be-
1 

lediye hudutları dıtmdaki devlet 

arazisi tefyiz edilebilecek, arazi 

şahıslara ait iıe istimlak oluna

caktır. 

Sınai müe .. eıeler ve müftemi

litı tesis ve inşası için iktiza e

den arazi belediyeye ve davlete 

ait olursa sablacaktır. Bu kata~ 

göriye giren müesseseler bina, 

arazi ve kazanç vergilarile bu 

vergilerin hususi idarelere ve be

lediyelere ait munzam kesirlerin

den muaf olacaklardn. Belediye

ye ait ruhsatiye resimleri bu mü

esseselerden alınmıyacak ve mü

esseselerde vücııde getirecekleri 

şirketin hisse senetleri ve tahvil

leri damğa resminde:ı maaf tutu

lacaktır. Müştemilat ve teıisat 

için bu müesseselere lüzumu olan 

ve yurd içinde bulunmayan inşa

at malzemesi, imalatın ı:arflanna 

liı.:um olan iptidai maddeler, her 

türlü makine ve hanların yedek 

parçaları gümrük ve bunr ek 
rasimlerdcn maaf olacaktır. Bu 

müesseselerin inşaat r malzemesi 

vapur ve şimendüferlerde yüzde 

otuz tenzilatla naklolunacaktır. 

verdirmek için kasten verdiğine 

hükmetmek lizımgelmez mi ? 
Netekim ayni vazifeyi, kırmızı 

kordan aldığımız talimat daire• 

sinde biz de yaptık ... 

Bu günlük bu kadar. 
O. Becerik 

Artık ne Recebin, ne suların, 

ne ruzsrarın seslerini duyuyor
dum. 
Kulagımda yalnızj şimdi mazi 

olmuş ince ve içli bir hınçkırı· 
tın müteeasir edici akisleri vardı. 

Birden yakından gök gürleme
ıi gibi bir ses; beni bu aşk rüya
sından uyandırdı. 

Türküz yaşarız namusumuzla 
Bombalar şu kanlı silih elde 

koşmasını bitirmiş olan Recep; 
türklüğünün teessürüne kapılmış· 
tı. Ormanı çınlatıyordu. 

Gözlerimi açtım. 
Bu gün dünyaya esaletini hay

kıran bu türk askerini selamla
mak istiyormuş gibi güneşte 

ufuktan yavaş, y:ıvaş yükseliyor
du. Göğsümün kabardığınt duy
dum ve gayri ihtiyari bu asker 
şarkısını Receple beraber tamam• 
ladım. 

Aşarız Balkanı ordumuzla 
Boğarız düşmanı kanımızla 

Arabanm önünde yürüyen Re· 
cebin dar 

0

asker yakasının kena
nnda katmerlenen yağız boynu 

Muharrik kuvvet miktarı on 

beygirden az olup ta imalitao.da. 

çalıştırdığı içtn gündelikleri m k· 

tarı en u 1500 olan veya ıoa 

miktar 1500 den a:ı olup ta mu· 
harrik kuvveti 10 beygir oJaf! 

veyahut imalatta çalıştırdığı iş

çiler sayısı günde onu geçip te 

muharrik kvveti bulunmayan mG

esseseler ikinci aınıf addoluomaa:-. 

tadır. Bu sınıfa dahil olup ta 

imalatının nevi itibarile iktisadi 

faydaları kabul edilmiş olan bi

rinci sınıf rnüeaseselerin muafi

yetlerinden istifade edecekler •"' 

ayrıca lüzumu olan her nevi ma

kine ve ahit Uc boların yedek 

ve tecrid parçaları gümrôk rcs

mlnden de istifade edecektir. 

Muharrik kuvveti on bey~i.&den 

az olup imalatında senevi çalış

tırdığı işçi gündelikleri 7SO yi 
geçen müesseseler üçüncü sınıf 

a<'dolunmaktadır. Bu ınüesseseler 
yedek ve tecdid parçaları hariç . 

olmak ü2ere lüzumu olan her oıe

vi makine ve aletleri giimrük re.il

minden muaf olacaktır. Bu gibi 

müesseselere lüzumu olan t ıt, 

isprto, patlayıcı maddeler tab• 

fiatlarınbao da tenzilat yapılM

cakbr. 
Tezgah veya eUe her nevi do~ 

kumacılık, halıcılık, trikotaj, ıır~ 

gancılık, dantelicıhk ve bunun 

gibi işler yapan isçileri bir bina 
içinde toplu bir bale çalışbraa 

müesseseler dördiincü ıınıf addo-

geniş omuzlarını görüyordum. 
Seaiı;ıe benim sesimin de katıl~ 

dığını duyan Recep durdu. Baıuu 
çevirdi ve bana sevgi dola rlS•
lerle bakarak arabaaın yanılM. 
srelmesloi bekledi. 

Zabit ve nefer beraberce t•r-· 
kımızı tamamladık. 

Türküz ölürüz namuıamuzıe 
Boğarız düşmanı kanımııla 

Bu mısraları terennüm ede111 
ben ve neferim t ikimizde sözle
rimizde nekadak ıaınimi idik. 

Eveti türktük. Namuslarile y..
şayan ve namuslarile ölen türk
lerdik biz. Bana öyle geldild, 
oracıkta ben ve şu tek türk as.
keri bütün cihana meydan okuya 
biliriz. 

Öz malımız da h akiki ve orta
ksız bir mal sahibi idik. Sesleri
mizle dede mirası bu yerlerde bo 
sahibliğimizi ilan ediyorduk. 

Recebe baktım. Kaputunu çı
karmış, omuzuna atmış, k.ıbalafı 
biraz yana kaymış, yanık yağız 
çehresinde iri ter daneleriJe arka
sma düşen karlıfona meydan o~ 
kuyan bir hal gördüm onda .. 

(Devı amyaruı) 
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Öğretmenin vazifesi 

Kültür bakanının kültür 
teşkilibna bir tamimi 

Camh11rlget Bagramı 
hazırhlı)arı 

KBtk ( Huau .. ) - Kamuaumus
da cumhuriyet bayramı haaırhk

lanaa Ma dereee l'ayret edilmek
tedir. Kamunı,.y Bay Rıdvan 

eYlaln batkanbtı albnda komite 
çalıtmaktaclır. llmarlanan teallk 
fftekleri l'eldl ve k8ylere datıbl
maktaclır. Kayler de cumhuriyet 
meyclaalan huarlanmı,br. Ve 
anıt tatlarıda yerlerlae dlklmek
tedir. Biltln Halk bayramı dart 
l'We heklemektedlr. Kamaamuz
da bu yal bayram diter MDel•
dcn daha eaah ve daha parlak 
olaeakbr. 

Bir çocuğu terbiye etmek için onu korkutmak 
eleji) ona bir ana baba ,efkati göstermelidir 
Klltlr bakanı 8. Saffet Arıkan, 6ğretmenlerin talebe ile 

•lnuebetleri •kln•da b6t6n killtilr teıkillbna bir emir gln
dermiftir. B. Saffet Ankanın bu emrini ehemmiyetine binaen 
-,..ea Juıywm: 

•Dere ysb ........ tlıta .. aara· 
• ... a,ntlm kwalDlarlmıs

~ •JID ............ dikka· 

tilll t.m h- aoktalan celbet
.. lfl .fayclab ......... 
o.,.-. arluMlatlanmaD ÇO

... _ oblda talebelerini i,t , ... 
~il l~ ae bder feclaklr
..... fallfbkllll"lnı memaublyetle 
tW16nm. Hayatlarını pleeek 

D..Ua ,.abelm-' fibi uil H ,.._k bir p,eJe talaala etmit 

olaa ba det .... arkaclaılann r•J
tetleri cld... taWlre llyıkbr. 

Ötretmenllk muletlnin teref 
•e haJliyetini yilbelten ve mllU 
-.laJ& daimi bir lmlt ve Hftn~ 
lıapatı olan ba tayın arkadaı
lanma içten teıekldlrlerlmi ıaaa
._ Ancak arkaclaflanmdaa ba
......... tale .. JI yetiftirme me-
1eledae klfl dereeede eh•mmlyet 

•--eclllderlai çalaımalarının ne
tlıiSBhMI• aahJO"lm. Bam arka
...... ııaıfta elen vermekle .a

llWerlnla ltltmlt oldata kaau• 
tlal tqımaktaall'lar ki, dotru de
ilWlr. iyi lfretmea, bllh .... 
........ dald talehetere iyi lire
t._. oalara 18tifada ettirmek lçla 
......... toAhe baparan, on

lana Utldat ve kablllyetlerlnl 
.....S clmecede lak.ipi ettirmeyi 
.. ...... ...... ..... iyi yetif
... bir mulek adamı elemektir. 

Otnt-ea llnti• hayabaıa her 
•Aalaa.ta meilelln leaplarıaa A• 

... kalma .. kça .......... ,., ... 

~ 

......... Wr 11una bir maıf-
tal.. le ..eNe Wr 1oaauma 

.................. ,. dit· 

...ı o clenl ok1ltaa lfntmea 

..... mgyaffakl,et ............. . 

fdılJetıddlk hfldl ettltlae fiphe 

ıobar. 
f ept:ek 

deNeede Upkat sa.temalı olan 
talibelerla mlldm hlr luımınıa 
.. .,.,. ............... ol-
....,. yalaıs o talebenla o den-

laamaktadarlar~ Ba mGeuemeler 
lruaaç verrlllaclea, g6mrlk res
.ı hariç olmak ı .. mle ..... nia 
1...ı&bna ve mamallbn nrfala
.._ iham olaal...... maddelerle 
,.aek Ye teeclld parcaları namla

- maaf olaeaklanLr. Ba milu
.... ıwcle ~ta• ••P baalana 
..._. olaa itleri ppaa ltçller de.,.... ..... , nrpladea ... ................ 

lere çalıtmamlf olmalara He tehir 
edilmez. Bir dene talıfmıyaD 

talebeyi o der1e karta IJcleadlr
mek, talebenin aaJaf ao'rtz' , .. 
bulup o noktalan ku•vetlencllr· 
mek, dene fallfbrmak, dene na
.. ı çallfllacafmı lpehlek, ba11h 
heals Jetitme clevreainde ola .. 
talebeleri muhtelif bakımlardan 

1etlttlrmek de atretmenln .ad

feliclir. Bir afretmeain mavaffe
klyet derecesi kUfıuddakl tale-

beleri uaml derecede lyl yetit
tirmek ol .. kla 41çlllr, 

Bul atretmenlerln talebeye, 
kenclllerlni aınıfta bırakacaklarını 
IByledlkleri vakidir. O arkaclq
lana ba tehditlerle afretmenHk 
malefiae biç yakıımıyaeak bir 
harekette bulunmuı olduklannı 

kendilerine ihtar etmek mecburl

tlnde1lm. Talebeyi çahımaya teı
vik etmek maktadlyle de olta bir 

talebe,ı aaıfta barakılaeatıaa 16f
lemekle tehdit etmek, onun ça

btma kedretial kıracak bir lmll 
olduktan baıka 5fretmenin ada
letinden taleHyl bakla olarak 

flplaeye dlfeeek feu bir yoldur . 
Ba 1ola lhtlpr etmemelerini 
afretmea arkaclatlardan bllhaua 
rica ederim. 
Anadaflanmın dikkatini ıa 

noktaya da celbetmek lıterlm. 

OtretmenUk, mlrebhUlk elemek
tir. Bir cocatu terbiye etmek içia 

o tonı- ••kata•• .......... 
delil ona bir ana, baba ıefkatl 

a~ .. ıfta npkalda tale
herl Sempatik bir hava lçlacle 
için.le J&t&tmak lbım.lır. Tal .. 
haine adeta malauam ltlr vasiyet 
taln.aa, ........ brtt tampatlllala 
Wç bir wafal .a-termlyen bt. 
lpetmeala ne kadar muktedir 

ohana ol1an taleheaine feyls ver
m..ıne lmkla 1oktar. Otretmen
lerlmizln talebelerine kal'fl azlml 
derecede ciddi olmalarını, lllba• 
u11,. kati~ .. ,.... nnaeaae
lerlnlai ticldetle iltizam etmekle 

beraber ltretmealerimiııln talebe
ler lserlnde terbiyevi bir tesir 
yapabilmeleri için ba l'ençlerin 
•mpatlk bir .... jçlnde yetitti· 
rilmelerlnl zarun rBrüyorum. 
Şanada illYe edeyim ki okulda 

karkp ,erlae Mmpatik bir bava 
J'•ptdmam, atretmenlerlonlsin 
talebelerin pbımalanna karı• 
kayıtms kalmalan. çalıımıyan ta-
lebeye aaaavlarda mltamalaa ıaı
termelerl demek detllcllr. Blllldı 

Nöbetçi Ecune 
Bu gece aabetcilik İstUJOD 

k&l'flSIDda Ziya Evrenin eaa
nelindedir . 

Sebil mi, ahır mı? 
(Battarafı inci aahlhde) 

Bu ayırma iıi yapdmachkça 
bepıini kıymetli farzetmek. 
en tabii vazifedir. 

Bayle olduğu halde, yukarda 

adı geçen aebU, o civar aa
kinleriaden biri tarafmclan 
..... yapılmlf. 

Alurm maaaımı bilmiyen 
var mı? Hayvan damı yapd

m11 yani.. Oraya at bağlam
yormuş .. 

Banu ifittiğim zaman, inan
madım doğrum. Bqveklletin. 
bu ıibl eaerlere karp cleria 
hOrmeti ifade eden bunca ta
mimlerine, tepbblsleriae rağ
men, bayle bir feyİD; Aydınm 
g6beğinde yapılması, bu ka· 
dar nime reYa glrOlmesi, 
(Bu tarihe Drfl bir zat.un
dur tabiil ) imanı, bayretler
den hayretlere aevkeder. 

8a ae alikuızhk, bu ne 

ihmal ve ba ae fecaı!tll 
G0NC0 

atntaa••l..tmidn tal.Werlm da
imi Wr nuaret ve takip albncla 
baJ•adarmalanaı kaıurlanaa ık 

,.mamamalanaı, yalaıs ba kuar
larıa J'etlımif. olpnlatmıt fert
lerden cleiil benh yetiıme cleY• 
reaiade olaa •e yetiıme de•ruin
alnde oldutu ·~n okala rlnclrll
mekte olan tençlerdea Aclır ol
datanu 1'8zlSnlncle bulundurarak 
ıllab çarelerine mlraraeaat etme
lerini elzem rarGrlm . 

Haııh atretmen arkadatlanm
dan derslerle 11navlarda azami 
derecede ciddiyet istemekle be
raber bOtün idare Ye talim uaaur
lannı talebe,t çahfbrmak, o•lan 
yetittirmek, kUlurlannı büyük 

• bir lbtmam ft itina ile ı.ıab yo
luna fltm•lt için uaml fedaklt· 

hta ~fltdl•JI bit vadfe •'J'llr, 
btitGn arkadaılara •ulfelelatle 
batan temeanl eylerim. " 

YflZ : 3 

ilin 
Ayd~n Ye havalhtade bat, bah

çe, tarla, zeytinlik eıo clGkkla ve 
ana ahp tatmak iltlyenlerln AJ
clında kom .. yoncu Baceklt HaJll 
ltııırldllaa" milraeaat etW•feri kea
cll meafastleıi lktlwıadaa oWa
tuau ilin ederim. 

Aclreı: Aydın lailklmet bulYan 
4 nDmarala yauhane 

( 6 • 3) 155 

Agdın tapu sicil 
Muhaf ızlığıntllin 
Aydımn tabaklı •ahalleain

dea laelvacı llleJW8n•n ced
dinden intikal ede gelmek 
mretiyle elinde iken 320 YI"' 

hada ..,.. ve baric:en onbq 
madeni liraya kaynak mabal
leainden Ômer oğlu Salibe 
ıatarak 339 yılına kadar da 
mmnaiyeh aalihin ziraab altm
iken almeliyle vereaeaine kal
cbğı bildirilen balta k&yinlD 

haillı.Wi mevküade tukaa 
bahkcı tarluı fi...Uen yine 
bahka tarluı ceanhen arpacı 
oğla Ahmed gar~n kaynak
tan aajv Mehmed tarlalarile 
çevrili tarlanm tapn sicilinde 
kaydı balanmechtmclu aenet
liz tasarruftan teldli için ga -
zete ile illa tarihinin 11 iaci 
glln6 berayi tahkik yerine 
memur g6nderilecektir. 

Bu taptaız tb:erinde ayni 
bir bak iddiumda bahmanla 

na muteber belgelerile birlik
te yerinde buhmacak kefif 
memarana yahutta hu mBd
det içinde tapa ıicil aabahz-
bğlna 454 fİf aayılile mlra
caat eylmeleri ilin olunur, 

(160) 

Vllllgd MaluımılıdaJt 
Ayclm ve civarmm Abla 

pamuk mmtabm uhaana sir
meıi clolaJllİyle pamBlann 
mibzerle ekilmesi, çapa mald
nelerile çapalanmuı idihul 
murafı lzerinde a&lı;m tealr 
yapacağı qiklrchr. 

Ba aoktarı .... clillbte 
alarak arza eden çiftçiler 
mibzerle ekilifi lj1 eamelr 
llzere Nazilli ıslah iatuyonuna 
piip litaj girebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makineıi 
olmıyan ldlçiik çiftçilerin tar
lalanm bir lçret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine İf bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlanm Ye ça-
palarını itimad edebilecekleri 
iıçilere yapbrmak milmldba 
olacağından 6ğreamek iste
yenlerin ziraat odaama kay
dolmaları ' illa ohmar. 

latl1a• .. bibi ye Umaıpl Neplyat 
....... ı Etea llelİdrM 

Baaddıtı yer 1 

C. H. P. Buuııae•I 
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Dr. HASAN T AHSIN SOYLU : 
Pariş Malaıiroloji mek tebinden ve dahiliye cocuk ~ h • . -

a•taneleri kliniklerinden mezun ~ 

Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
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C. H. P. Basımevi 
İyi 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. 
tir İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Aydın ili Tarihi 
Yazan 

Ve 

Hikmet Şölen 
lık zamanlardan Milli milcadele devrine kadar bütün tarih 

~akalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınhnın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kunıtbır· 
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t!s Dr. Nuri Erkan t!i 
[+] Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassıs ı ~tJ 
~ ~ f•] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
[•j Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 
[•j her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya 
f+~ kadar kabul eder. [+.d f•j Acele vakalar ber zaman müracaat edilebilir. 130 r•J 
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ilin 
Aydın orman 
idaresinden 
Aydına bağlı dağ yeniköy 

halkımn iç pazarlara getirip 
satmaları için köylerine müca
vir bulut alan ve kolan kaya 
nam devlet ormanlarından be
her kentali elli kuruştan iba
ret olmak üzere ve müzaye-

deye ayni köylü iştirak etmek 
şartiyle 111101937 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle mü
zayedeye konulmuş ve ihalesi 
de 251101937 pazartesi günü 
öğleden sonra saat 14 de 
yapılaçagından alıcıların ihaie 

günü orman idaresi satış k4l· 
misyonunda hazır bulunmaları 
dellaliye ve mesarifi saireside 
ahcllara aid olduğu ilin olu
nur. (144) 12 15 20 24 
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~·J Taze ve ucuz ilaçları (+J 
t!~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları t!l 
~: r~ 

W Y~z ~ 
nı ~ -- E-

r!] Emniyet Eczanesinde f!j 
~.~ ~ 
~ ~ ~-r.1 Bulursunuz [tJ 
~' ~~ 
~+4 lstaayon cadde11i : Madran palas karşıs ı .,.ı;,.·~ 
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; Foto Abbas T oğu ~ 
g F otoğrafcılık ve levazimah 3 
~ Atölyenıizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- t 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makioası ol- 1 
D' mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yapbrmak ~ 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altında ~ 
lllli6ıiııitı ıiı6ılıılıılıılııllnıııılıılıılııılıiııı~ıılııtıırthıaıııwınılııillıı66.ıİI 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
hrsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar ter.zihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi Aydın 

...................................................... 
f DOKTOR 

İ FAHREDDİN SÜGÜR 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahkları Mütahassısı 
ı Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden bıtiaaab 

1 Muayenehane: Aydında Gui Bulvannda Bafalıoglu dilkkanının 
üzerinde her gün aabahdan akşama kadar Hutalannı kabul eder. 
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