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Telgraf ve Radyo 
Birinci ordu mıntakasındaki alay

larımıza sancak verildi 
Çorlu 23 [Radyo] - Birin

ci ordu müfettişi Orgeneral 
Fahreddin Altay Vize, Pinar-

hisar, Babaeski, Hayrabolu ve 
liileburgazda bulunan alaylara 
Atatürk namına sancaklarını 

verdi. 

Orgeneralın kıymetli sözle.-i 
alkışlarla karşılanmıştır. Halk 
Atatürke sonsuz saygı ve bağ
lılıklarının iblağını Orgeneral
dan istirham etmişlerdir. 

• 

Uzak Şarkta Harp ---Japonlar Çangçeyi zaptettiler 
Çinliler umumi seferberlik ilan edecekler 
Hang Kongda şiddetli muharebeler oluyor 

--------
Nankin, 23 [Radyo ] - Çin- lerin elinde bulunan arazinin 

den alınan haberlere göre umumi seferberlik ilan edil-
'Çangçenin şimalinde harekat meküzere beş askeri mıntakaya 
Yapmakta olan Japon kıtaatı taksim edilmesini kararlaştır-
Sevkülçeyş noktasından pek mışlardır. 

~İYade ehemmiyeti haiz olan Şanghay23 [Radyo J -- Hang 
(Çangçeyi) işgal etmişlerdir. Kongun zabtı için yapılan 
Şanghay 23 [Radyo] Bir muharebe şiddetini artırmıştır. 

Japon roenbamdan bildirildi- Çinlilerin anudane mukave-
ğine göre Çinin serbest bulu- metine rağmen Japonlar şi-
tıan kumandanları Hang Kong mali şarki istikametine doğru 
da bir içtima yaparak Çinli- ilerlemekte devam ediyorlar. 

istanbu/da 
Şifidetli soğuklar 

Istanbul 23 [ Radyo J Dün 
Öğleden sonra şiddetli bir ka
raye} fırtınası çıkmış kar yağ
tnaga başlam•ştır. 

Sinopta 
llğaçlandırına 
faaliyeti . 

Sinop 23 [ Padyo ] Şinopta 
<ığaç dikme faaliyeti başlamış 
hr. Vasi bir saha olan ada 
llııntakası ağaçlandırılmıştır. 

Sovyet Rusya ile 
Çın arasında 
t o/ faaliyeti 

Londra 23 [ Radyo J Deyli 
telgraf gazetesi yazıyor. 
Şanghaydan·gelen haberle

re güre Çin ile Sovyet birliği 
araşında yapılmakta olan yo
lun tamamlanması için gece 
ıiindüz çalışılmaktadır. Aylar 
ca süren silah ve mühimmat 
nakliyatı bu yol yapıldıktan 
Sonra 15 gün gibi kısa bir 
Zaınana inmiş olacaktır. 

Japo11laı· Haııgço 

üzeri11e yüı·iiyor/aı· 
Şanghay 23 [Radyo] - Ja

pon ordusu namına söz söy
~emeğe salahiyettar bir zat 
Japon kıtaatının Hangço üze
rine doğru yürümekte ve ol
dukça şiddetli bir mukavemete 
maruz kaldığını beyan etmiştir. 

İngilizler 
Uzak şar.ktaki 
kuvvetıeı·iııi takviye 
ediyol"lar 

Vaşington 23 [ Radyo ] -
İngiliz kabinesi Uzakşarka 
takviye kuvveti göndermeğe 
karar vermiştir. Siyasi maha
filde Uzakşarkta yeniden mü
him hadiselar zuhur ettiği 

takdirde İngilterenin derhal 
mühim deniz kuvvetleride 
göndereceği söylenmektedir. 

Londra 23 [ Radyo ] Vekil 
ler heyetinin dünkü ictimaın
da Uzakşarkta vaziyet vahim 
leştiği takdirde yeniden deniz 
kuvvetleri göndermeğe karar 
vermiştir. · 

B Ş f E k 
1 

Vilayette . ere r men •vı A 1 .. • ,.. , aye encumenı 

Şehrimiz Su Tesisab 1 Toplandı 
kontrol mühendisliğine Vilayet daimi encümeni dün 

tayin edildi öğleden sonra İlbay Özdemir 
Hohtif şirketine ihale oldu- Gündaym başkanlığı albnda 

ğunu yazdığımız şehrimiz su toplanmıştır. 
tesisatının kontrol mühendis- --~·-.. ·-

Belediyede : liğine Dahiliye vekaletince 
250 lira aylık ücretle mühen
dis B. Şeref Erkmen tayin 
edilmiş ve mumaileyh 13112137 
takibinden itibaren Ankarada 
vazifeye başlamıştır . 

Mühendis B. Şeref Erkmen
in bu vazife.si temmuz 939 
tarihine kadar devam edecek 
ve 20 aylık ücretinin tutarı 
olan 5200 lirayı Belediyemiz 
her ay Belediler Bankası va
sıtasile ankarada teknik büroya 
tediye edecektir. B. Şerefin 
pek yakında şehrimize gelece
ği umulmaktadır . 

İzmirde Sömikok 
Fiatları 

İktisat vekaletinin verdiai 
emir üzerine sömikok satış fi
atları ve bilhassa sömikokla
rın İzmire kadar naklinde ila
ve edilen masarif hakkında 

ticaret odası tetkiklerini bitir
miştir. 

Tetkiklerin neticesi şudur: 
Sömikok fob fiatı 17.25 lira
dır. Ton başına İzmire kadar 
vapur navlunu 3.50 lira, sigor 
ta 10 kuruş, tahliye ücreti 

. 15 kuruş, depo kirası 30 kuruş, 
amele ücreti 20 kuruş, depo
dan müşteri vesaitine yükleme 

Daimi encümen 
Toplandı 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
reisi Nafiz Karabudağın baş
kanlıgı altında haftalık mutat 
toplantısını yaparak havale 
olunan evrakı tetkik etmiş ve 
kara bağlamışbr. 

Bu · toplantıda kamyon ve 
otobüsler için taksi mahalli 
olarak tesbit edilmiş olan be
lediye hanında yapılması gEr
rekli görülen tadilatın emane
ten yapılmasına ve asri me
zarlık için ayrılan mahallin 
ihata divarlarmın keşifnamesi 
mucibince açık sksiltmeye ko
nulmasına karar vermiştir. 

Hayvan çiftleştirme 
Vilayet dahilinde bulunan 

ehli hayvanların çiftleştirme 

ameliyesine pek yakmda baş
lanacağı haber almmışır. -·-Yugoslav yada 
yeni dostlukla'r 

Belgrat 22 [Radyo] - Kop
niçde dışişleri görüşüldüğü 

sırada başvekil hariciye nazırı 

doktor Milan Stoyadinoviç 

ücreti 25 kuruş, yüzde üç he- kısa bir beyanatta bulunmuş 

ve sulhun ve ekonomik vazi. 
yetlerin edamesi için eski 
dostluklara yeni dostluklar 
ilave ettik demiştir. 

sabile fira 45 kuruş ki ceman 
23.25 liradır. Sömikokun tonu 
İzmirde 24.50 lira olduğuna 
göre İzmirdeki satış fiatında 
fazlalık yoktur ancak, tahki-
katımıza göre masraf hesabı Başvekil ikinci kanun or-
kabarıktır ve indirilmesi müm- tarında Berlini ziyaret ede-
kün görülmektedir. ____ cektir._ 

Hayattan sesler: 

Sövüşme/er 

I• stanbul gazetelerinin bazı
larında meşrutiyet günlerine 
mahsus ve o günlerin mat-

buat sövüşmelerini hatırlatan 
yazıları okudukça iğreniyoruz 
doğrusu .. 

İlk sahifelerinin müteaddit 
sütunlarında, büyük puntulu 
başlıklarla, en bayağı saldı
rışlarda bulunan, onun bunun 
hususi hayatlarından sahifeler 

dolusu yazı çıkaran bu gaze
teler, ne yazık ki, bazı yurt
daşlar tarafından merakla, 
heycanla takip edilmektedir .. 
Dikkat ediyorum, bazı kahve
lerde müzakere ve ınünaka.şa 
mevzuu olmaktadır. 

Dünün en pis bir mirası ve 
dünkü bayağı gazeteciliğin 
arda kalan bir örneği olan 

-Devam1 3 ncü sayfada • 
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Halkevi dergisi 
için bir anket 

açtık 

Hindistan ordusu 
Motorize ediliyor 

AYDIN 

Dehli 23 [Radyo] - Hindiı

tan ordusunu motörize edil
mesi kararlaştırılmıştır. Dört 
sivari alayı dört sene içinde 
motörize edileceektir. 

SAYI : 125 

ANADOLU EDEBİY A Ti - -13 ncü asır --
Tefrika No. 10 Yazan : İ. Gün 

• 
Dergiye en güzel ve 
on jinal bir isim bula
na mükafat verilecek 

Bunun için altıyüz bin İngiliz 
lirası tahsis edilmiştir. 1 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Mesnevinin bir de yedinci 

cildi olup olmadığı, bir aralık 
bir mesele halinde ortaya 
çıkmıştı. 17 inci asır alim ve 
safilerinden olup Mesneviyi 
çok mükemmel bir surette 
şerhettiğinden mevlevilerce 
"Hazereti Şarih,, adile anılan 
İsmail Rusuhi-i Ankaravi, çok 
sonra meydana çıkan bu ye
dinci cildi de Mavlanaya ois
bet ederek şerh etmiştir ki 
esas mesele de buradan baş

lamaktadır. Acaba bu yedinci 

cilt, Mevlananın mıdır ? Bu 
hususu Cevdet paşa "mektep,, 
mecmuasında tetkik etmiştir. 
Biz burada kendi fikrimizi 
yazalım: 

vahdetivücut felsefesi redde
dilmekte ve Muhiddinin fikir
leri tenkit olunmaktadır ki 
bu, diğer altı ciltle beraber 
Mevla.nanın diğer bütün yazı
larına, menkibelerine, hayatı
na, hülasa mevlanalığına uy
mıyan bir şeydir. Bu mantıki 
delilden sonra asıl mesneviye 
gelelim: 

Halkevimiz, bir mecmua çı
karmıya karar vermiştir. 

Halkevinin gayelerini tahak
kuk ettirmek, evlerin ilmi, 
içtimai ve milli bünyesi üze
rinde tetkiklerde bulunmak 

Bükreş hdİiı.abalında / 
Hükumet fırkası 
Kazandı 

Bükreş 23 [Radyo] - Ayan 
meclisi için yapılan intihabat-

ve mahalli etütlere kıymet 
ta liberal hükumet fırkasının 

vermek, muhitin halk yaşayış- ı 
büyük bir ekseriyet kazanmış 

ları, foklori ve yığınların iç
timai nizamlarını incelemek, 

Halk şiirlerini, darbı meselle
rini, hikayelerini derlemek gi
bi en mühim mevzularla uğra-

şacak olan bu mecmuanın ismi 
için bu günden itibaren bir 
0 Anket,, açıyoruz. 

Bu isim için düşündükleri-
mız: 

Bir kelime olacak 
Muhiti tebarüz ettirecek. 
Türkçe olmağla beraber 

gayri menus bir kelime olmı· 
yacak .. 

Gelen cevaplar, bir heyet 
tarafından tetkik edilerek be
ğenilen ismin sahibine mecmu
amn bir yıllık abonesi hediye 
edilecektir. 

Cevaplar Aydın gazetesi 

olduğu meydana çıkmıştır. 

Önümüzdeki hafta içinde 92 
ayan azası He belediye mec
lisi azaları intihap olunacaktır. 

Bir Fransız krova
zörü hasara uğradı 

Londra 23 [Radyo] - Fran-

sanın Bolvan krovazörü Sü

veyş kanalından geçerken 

hasara uğramış ve romorkör 

vasıtasile PortSait limanına 

götürülmüştür. Krovazörda çok 

miktarda Faslı askeri bulun· 
maktadır. 

.. 

adına gönderilmelidir. 
Cevapların nihayet ikinci 

kanunun beşinci gününe ka
dar gönderilmesi lazımdır. 

25-12-937 Cumartesi günü Kızılay kurumunun 
60 ıncı yıldönümü münasebetile Halkevi salo

nunda verilecek müsamere programı ---1 - İstiklal marşı 
2 - Piyes : Hedef ve canlı 

tablo 

Not: 
1 - Müsamere tam 20 de 

başlayacaktır. 

3 
4 

2 - Bu müsamereye para-
Konser: Keman ve piyano sız girme kartları Kızılay ku-
Komedi: İstibdadta ceza rumu ile parti mahalle ocak-
mahkemesi ları başkanları tarafından da

5 - Onunccu yıl marşı ğılacaktır. 

Aydının tefrikası: 117 

• 
Baht işi 

Roman 
Hele öğleden sonra Recep 

yalnız gelipte seni otelin önün
de bıraktığını söyleyince bu 
zannım daha kuvvetlendi. 

- Peki Zeynep gelmesey
dim ne olurdu ? 

Elile ağzımı kapadı. 
- Sus, dedi. Sus. böyle şey

ler söylme. Sen gelmeseydin .. 
Bu olacak şeymi. Macid ? Son
ra ben ne olurum ? Ben ne 
yaparım ? Onu kendime biraz 
daha çektim. 

Peki Zeynep; dedim. bir 
gün nasıl olsa bu olacak de
ğil mi ? Bak artık Çanakkale 
dönüşü başladı. Harbın yakın

da biteceğine dair hiçbir ala
met yok. Belki gelecek haf ta 

Yazan: V. H. 
kıtama hareket emri alırım. 

- O başka Macid, O başka 
fey .. Elimden birşey gelmeyin
ce tekrar döneceğini umarak, 
o ümitle avunarak seni bek
lerim. 

Lukin böyle dargın gibi 
ayrılmak bv bir daha gelece
cegını ummamak işte buna 
tahammül edemem Macid .. 

- Peki Zeynep ilelebet bu 
şekilde yaşaya bilmemizi nası) 
umuyorsum ? Sen bir başka
sınm nikahlısı olarak kaldıkça., 
ya birgün o adam çıkar ge
lirse .. 

Vücudunun kollarımın ara
sında bir ra'şeyi haşiyetle tit
rediğini hissettim. 

- Oh Macid ; bunu söyleme. 

Mevlaoanın fikirleri, mes
nevinin altı cildinden, gerek 
Divanikehirile diğer eserlerin
den tamamile anlaşılır. Mev-

lana, coşkun ve ileri bir vah~ 
detivücudcudur. Hatta (bizim 

mesnevimiz, vahdeti dekani
dir. Birden gayri ne varsa 

puttur) diye vahdete uymı
van telakkileri retten ve ile
riyi görüp mesneviye böyle 
beyitler veyahut bu tarzda 

Mevlana her cildin başında 
Çelebi Hüsamüddine hitap e
der, onu över ve mesnevıyı 
ona ithaf eyler. Altmcı cilde 
başlarken "Ey manevi! altmcı 
cildi, mesnevinin tamamı ola
rak sana hediye ediyorum... ., 
diyor. Bundan başka Konyada 
müze kütüphanesinde yaz.ıhş.ı
nın bitimi Mevlananın vefa
tından beş sene sonra olan 
ve vakfiyesinden de anla.şıldığı 
gibi Sultan Veled ve Çelebi Hü~ 

samüddinin huzurlarında oku
nup tashih edilen çok güzel 
ciltli ve tezhipli en eski ve 
doğru nüshada altı cilttir. 
Altıncı cildin başında "Elmü-

vetteüssadisü fi temamülmes
nevi., kaydı vardır. Sonra 

altıncı cilde Su°ltan Velet, bir 

bir cilt ilave edilirse kendisi- · 
de son yazmıştır ki bu da 

aynen bu mesnevide var. Sul
tan Velet hülasatan diyor ki: 

nin olmıyacağını bildiren Mev

lana, aynı zamanda Şeyhiek
ber, Muhiddini arabiye de 

hürmetkardır. Divanıkebirde 
bu lıususu telmih eden bir iki 

gazeli olduğu gibi mesnevide 

de " Din Şeyhi Rabbülalemi
nio manalarının denizi; mana, 
Allahtır demiştir ,, sözile onu 
övüyor. Halbuki yedinci ciltte 

Söyleme bunu .. 
Bunu düşünmek bile beni 

tazip ediyor. Onun buraya 
gelemiyeceğine eminim. Ka
nun onn bekliyor. Gelir gel
mez yakasına yapışır. 

-Hakkın var Zetnep o bura
ya gelemez, gelmeğe korkar. 
Gelse daha iyi olur, hiç ol-

mazsa ayrılmak çareleri daha 
kolay bulunur. 

Sonra onu daha kuvvetle 
sıkarak; 

- Zeynep; diyorum. Beni 
izzeti nefsinden fedakarlık 

eder, hakarete mütehammil 
bir adam olarak görmek gü
cüne gider mi ? 

Bila tereddüt cevap veriyor. 
- Şüphesiz gücüme gider 

Macid. Sana ilk günüde söy
lemiştirıı. Seni bana; gururun, 
yüksek izzeti nefsin Sevdirdi. 

En büyük acılara yüzünü 

' "Babama, şehzadelerin hikayesi 
tamamlanmadı, dedim. Babam 

artık nabkamm devesi çöktü, 
yol göründü. Söz söyliyemiye
ceğim ve ahirete gitmek üze
reyim. Mesneviyi buraya ka
dar okuyana mabadı ilham 
edilir dedi ,, . 

- Devamı vllr • 

buruşturmadan tahammül edi- -
yordun. Seni mertliğin için 
sevdim. Fakat bunu niçin so
ruyorsun şimdi ? 

- Dündenberi içimi bir 
kurt yiyor. 

Beni senin tarafından kapa
dılmış macera perest bir Aşık 
gibi telakki ettikleri akhma 
geldikçe çıldıracak kadar si
nirleniyorum. 

Aşkın bi:zi görmekten men 
ettiği bir hakikat var ortada. 

Benim burada böyle müte· 
madi oturuşum biraz tuhaf 
değil mi? 

Birdenbire ağlamağa baş

ladı, 
- Ah ben bunun nihayet böy .. 

le olacağını biliyordum zat en. 
Bu saadetli günlerin uzun 

müddet devam etmiyeceğini 
biliyordum ve korka korka bu 
günü bekliyordum. 

(De·n ~ı yu-ın J 
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DALDAN DALA: 

Yaşa Belediye 
Evet; çok yaşa Belediye .. 
Bu gün çıkan Aydın; bize 

Belediyenin çok güzel bir ka
rarmı müjdeledi. 

Belediye kömür getirtecek
rniş. İki vagon kömürün de 
gönderilmesini hemen telgrafla 
bildirmiş . 
Doğrusu ne yalan söyleyeyim. 

Bu haberden yerinenler oldu
ğunu bilmekle beraber biz; 
hu haberi okuyanlar hepimiz 
sevindik. 
Dünşün bir kere: nazlı, nazlı 

kemiklerimizi ısıdan güneş 
iki gün evvel birden bire bu
lutlar altına saklanıp da ye
rine buz gibi bir yağmur 
bizi iliklerimize kadar ıslatmca 
nasıl şaşkına döndük. 

Hani ninelerimizin bir sözü 
vardır. 

"Kış geldi kılıç gibi. 
Buldu bizi piliç gibi., 

İşte buseferde öyle oldu. 
Kış hakikaten kılıç gibi geldi 
ye bizim piliçten çok tüysüz 
vucutlar1mızı oldukça titretti 

Hele dün sabahki ayaz ne 
idi o Allahım .. 

Böyle hiddet ve şiddete 

alışmamış bizim gibi zuafayı 
iiınmet birdenbire böyle ayaz
da kalınca şaşırmazda ne ya
par? 

Bu kışta hakikaten karak
tersiz herifin biridir ya ... 

Bazan ağır, ağır, alıştıra, 
alışbra gelir. İnsana o kadar 
güç gelmez. 

Bazan da böyle bir gün, 
hatta bir saat evvel buram 
buram terleten güneşin yüzü
tıe birden bir perde çeker ve 
ciğerlerinin bütün kuvvetile 
ansızm suratımıza buz gibi 
nefesile üflemeğe başlar. 

İşte böylesi pek firaklı olu. 
Yor. Hele böyle kömürlükte 
hir dirhem kömür yok iken .. 

Bir takım ihtikircıların kö
ttıür işinde ihtikar yapmak 
için köylerde depolar kurduk· 
larım, şehre kömür indirime
diklerini okuduk ve dinledikçe 
hani ; için için gülüyorduk. 
Soğuk ; bizim gülmemizi 

Yan bıraktı bu heriflerin yü
~iinü güldürdü idi. 

Belediyenin bu kararı on
ların gülmelerini yarı bırak
hrnııştır şimdi elbet. 

Zaten meşhur sözdür : 
Son gülen iyi güler. derler. 
Temenni edelim ki belediye-

nin kararı çabuk tahakkuk 
etsin ve bu işte son gülen 
halk olsun. 

O vakit muhtekirlerin ça
runa ot tıkayan belediyemize 
hir daha, bin daha can ve 
gönülden bağıracağız. 
Yaşa belediye ... 

AYDIN 
,. x ıe:-

Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasındalS-211121937 tarihleri içinde satıl
mış olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai 

5 25 
Azami 

Buğday 3996 

Bakla 1859 
Kumdan 84 
Mısır darı 125 
Nohut 499 
Burçak 8 
Susam 289 

Pamuk 1996 
Pamuk çekirdeği 46400 
~uhtelif palamut 11048 
incir 1438 

BUGDAY: 
Son hafta içinde buğday pi

yasasında oldukça tereffü kay
dedilmiştir. Tereffü sebebi 
piyasaya fazla miktarda mal 
gelmemesine atfedilmektedir. 
İzmir ihtiyacının bir kısmı bu 
hafta içinde stok mallardan 
temin edilmiştir. 

Mevrudat bu şekilde devam 
ettiği takdırde buğday fiatla
rının geçen senenin bu sırala
rındaki seviyeye vasıl olacağı 
kanaatı vardır. 

Piyasa sağlam ve tereffüe 
meyya) telakki edilmektedir. 

KUMDARI: 
Haftalık satış miktarı yu

karıda gösterildiği gibi 84 
çuval olup muhtelif neviler
den olması itibarile kilosu 4 
ile 7,25 kuruş arasında fiat
larla muamele görmüştür. Ge
çen hafta kilosu 4,5 kuruştan 

35 çuval mal satdmıf ve ge
çen senenin bu haftasında ise 
212 çuval malın 4-5,25 kuruş 
arasıdda satıldığı anlasılmış
tır. 

MISIRDARİ ; 

Piyasada kayda şayan fev
kaladelik yoktur. 

PAMUK: 
Borsa neşriyatına nazaran 

son hafta içinde fıorsada ce
reyan etmiş olan pamuk mua
meleleri nevi, satış şekli, mik
tar ve fiat itibarile şu suretle 
tasnif edilmiştir : 

Nevi Satış şekli Balye asgari azami 
Akala lci hazır 503 35 35 

,, ,, eski 82 36 38.50 
Yerli ,, hazır 465 30 32 

,, ,, vadeli925 31 32 
11 ,, eski 17 32 32 
11 2ci hazır 4 27 27 

Yekfın 1996 

Son haf ta içinde pamuk 
fiatlarmda geçen haftaya nis
betle küçük bir tereffü meyli 

görülmüş ise de kayda şayan 
telakki edilmemiş fiat vaziye-

ti geçen haftakioin ayni ola
rak kabul edilmiştir. 

Son hafta içinde alivre iş

lerde mahsus bir hararet 
belirmiş olmakla beraber işle
rin kısmı mühimmi spekülas
yonlar tarafından yapılmıştır. 

Çuval 

" .. 
" ., 

" ,, 

6 875 

4 25 4 25 
4 00 7 25 

4 50 4 50 
s 00 5 3125 
4 3125 4 3125 

ıs oo ıs so 
Balya 27 00 38 00 
Kilo 2 40 2 40 

Kental 220 500 
Çuval 3 125 14 

Piyasadaki kararsızlık he
nüz devam etmektedir. Fiat
larda sık sı.k küçük tebed
düller hasıl olmaktadır. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ: 
Geçen haftaya nisbetle bu 

hafta çekirdek işleri çok ha
fif geçmiştir. Geçen haftamn 
505 tonuna mukabil bu hafta 
ancak 46 ton mal satılmıştır. 
Fiatlar geçen hafta olduğu 
gibi bu hafta da 2,40 kuruşta 
istikrarını muhafaza etmiştir. 

Geçen senenin bu haftasın
da 140 ton pamuk çekirdeği
nin 3 - 3,05 kuruş arasında 
muamele gördüğü anlaşılmış
tır. 

Piyasada bugün için istikrar 
mevcuttur. 

UMUMİ VAZİYET : 
Alelumum ticaret piyasala. 

rında son hafta içinde mahsüs 
bir sükunet müşahde edilmiş-
tir. Noel yortuları münesebe
tile istihlAk piyasalanndan 
bugünler için hiç bir madde 
üzerine kuvvetli bir istek gös-
terilmediği söyleniyor. Bu yor 
tuların bitmesini müteakıp iş
lerin canlanması ihtimali var
dır. Şimdilik kayde şayan fev
kaladelik yoktur. 

Sövüşme/er 
(Baştarafı lnci sahifede) 

bu yazılardan hoşlanmak için 
bu güne ve bu günün telak~ 
kisine yabancı olmak iktiza 
eder. 

Sövüşen matbuata karşı yal
nız bir mukabele vardır: Oku
mamak .. Gazetesinin sahifele
rini dedi kodularat kepaze 
sövüşmelere tahsis eden ga
zetecilere bir tek cevap var-
dır: Yazılarına iltifat etmemek. 

Bu günün matbuab; ağır 
başlı, ciddi ve dürüst olmak 
vasfındadır. 

Diran Kelekiyanın gazete
ciliği tarihe karıştı!.. 

GÜNCÜ 

Karapınar Belediye 
Reisliğinden 

İnhilal eden Belediyemiz 
muhasip ve veznedarlık ve
kaletine talip olanların evrakı 
müsbiteleri ile beraber Kara 
pınar Belediye riyasetine mü
racaatları ilan olunur. 

[249] 24,25 

YÜZ 3 

ltalya - Felemenk 
Ticaret anlaşması 

Roma 23 [Radyo] - İtalya 
hükumeti ile Holanda hüku
meti arasında bir ticaret an
laşma parafe edilmiştir. ---
Holanda Habeşista
nın iltihakını taıu

yacak mı? 
Londra 23 (Radyo) - Bu

radaki siyasi mahafil Holanda 
hükfımetinjn ikinci kanun ip
tidasında Italya kralı ve Ha-
beşistan imparatoru nezdine 
bir elçi tayin edeceğini söyle-
mektedir. 

- <>- -

Bir Mogol ordusu 
Şanghay 23 [Radyo J -

Japonlarla harp etmek üzere 
bolşeviklerin teşkil ettikleri 
bir Mogol ordusunun Çine 
doğru yürümekte olduğu bil
dirilmektedir. 

- o 

Tokyoda Üniversite 
civarında eğlence 
yerleri kapatılıyor 

Tokyo 23 l Rodyo J Polis 
müdürü Üniversite civarındaki 
lokania, gazino. ve barların 
kapanmasını emretmiştir. 

....~ 

ita/yan tayyareleı·i 
bir rekor kırdılar 

Roma 23 [ Radyo ] Es 74 
model bir tayyare 1000 kilo
metre dahilinde on bin kilo 
hamule ile saatta 372 kilo
metre 39 metre katederek 
beynelmilel rekoru kırmağa 
muvaffak olmuştur. 

Eski rekor 362 kilometre 
275 metre ile Fransanın elin
de bulunmakta idi. 

Fransız gazataları İtalyan 
tayyarecilerinin kazandıkları 
muvaffakiyetinde hayranhkla 
bahsetmektedirler. 

Türk spor kurumu 
Aydın bölgesi 
Başkanlığından 

3111938 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat onaltıda 

Aydın spor bölgesi binasında 
(8552) lira (74) kuruş keşif 
bedelli Aydın spor sahasının 
futbol alanı ile koşu pisti ve 
parmaklıklarının inşaatı açık 

eksiltme usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu inşaata ait şartname, 

keşif, metraj resim ve diğer 
evrak parasız olarak bölge 
bürosundan tedarik edililebir. 

Muvakkat teminat (641) lira 
50 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup
ları ve ehliyeti fenniye vesi
kası ve ticaret odası vesika
larile 3111938 pazartesi günü 
saat onaltıya kadar Aydın spor 
bölge binasındaki komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

(231) 15 21 25 29 



YOZ : 4 AYDIN SAYI: 125 

Aydın Defterdarlığından: 
!!f')t'ı't• I, 

taksit b<11\ları 

Lira K.. Sıra 

217 20 1 

2043 20 2 

250 ()() 3 

174 60 4 

874 ()() 5 

204 05 6 

92u 55 7 

71 55 8 

4500 00 9 

5833 60 10 

1604 64 11 

5050 00 12 

1797 00 13 

5085 00 14 

3264 64 15 

2643 20 16 

\' Urul t-den 
ı . ık~ ll bor; l ıırı 

Lira K. 

104 44 

1159 74 

131 72 

92 85 

380 83 

132 57 

403 96 

150 50 

2553 75 

3314 57 

911 82 

1262 00 

2301 60 

2568 64 

1842 52 

124 85 

Yfü.d~ i.~ 
lemiııal a.k\·esı 

İsmi ve soyadı Lira K. Köyü 

7 

86 

9 

6 

27 

9 

37 

11 

191 

248 

68 

94 

162 

185 

111 

8 

---83 Pehlivan ali oğlu Naipli 
mehmet 

97 Hacı kerim oğlu Karaağaçlı 
mehmet 

87 Reisköyden deli ha- Reisköy 
lil o. mehmet ağa 

96 Reisköyden meh- Reisköy 
met o. molla Ah-
met 

56 Molla Abdurrah- Baltaköy 
man oğlu osman 

94 Umurludan musullu Umurlu 
ahmet o . şakir 

29 Kuyucaklı ahmet Teke 

25 Dedeköydan bekir Tekeli 
pala o. pala mustafa 

00 Kahya o . İbrahim Karapınar 

55 Sabık belediye R. Köşk 

Hava k. reisi A. 
Emin B. 

32 Avukat cemal ve Çifte musluk 
mah. hulusi Aydın terziler 

65 Arnavut za mehmet Ortaklar 

57 Aydın saylavı top- Germencik 
o. Nuri 

10 Doktor M. Hulusi Aydın cumhu. 

15 Alim oğlu mustafa Köşk 
hissesi 

29 Hacı Kerim oğlu Karaağaç l ı 

mehmet 

Cinsi 

İncir bahçesi 6 O. 

Tarla 60 O. 

İncir bahçesi 6 O. 

İncir bahçesi 3 O. 

Tarla 60 O. 

Dük.kin bab 1 

Tarla 90 D. 

Yağhane depo 

İncir bahçesi 28 O. 

40 ağaç zeytin 
İncir bahçesi 32 

İncir bahçesi 

İncir bahçesi 13 

Yağ fabrikası 

İncir bahçesi 60 O. 

İncir bahçesi 60 O. 

Tarla 20 D. 

Hudut ve evsafı 

Şarkan Cafer bahçesi, garben 
mera, şimalen yol, cenuben yol 
Şarkan yol, garben emir vere

sesi tarlası, şimalen koca ali tar
lası, cenuben mendres 
Şarkan gagalı oğlu hultlsi bah

çesi, garben yörük ali bahçesi, 
şimal, cenup yörök ali bahçesi . 
Şarkan cami şerif vakfı, gar ben 

ah met ef. basan bahçesi, şimal en 
dağlı oğlu bahçesi, cenuben çak
mak hatice bahçesi 
Şarkan çakır ahmet boyderesi, 

garben mendres, şimalen behçet 
ef. veresesi, cenuben banayet 

Şarkan, garben, şimalen, cenu
ben bir tarafı şakir bev kahve
hanesi, diğer tarafları yol 
Şarkan kilar yanko fidanlığı 

ve isterlive bahçesi, g.uben can
ciyan, tepe yolu, şimalen, cenu
ben yol 
Arkası yol, cephesi ahmet ke

hin o. İbrahim niyazi 
Şarkan yalkı dere çayı, garben 

ve şimalen arzular yolu, cenuben 
hacı aliden müstera arzularlı abdi 
o. bahçesi 
Şarkan degirmend oğlu dimitri 

bahçesi, garben dalama caddesi, 
şimalen kocaklı bahçesi, cenuben 
çiftlik bahçesi 
Şarkan canbaz zade hediye ha

nım bağı, ğarben yol 
Şarkan şose yol, garben sahibi 

mülk b. şimalen tahtacı pasa b. 
cenuben arık 
Şarkan ırıklı bahçesi, garben 

çav, şimalen tarik, cenuben seb
ze bahçesi 
Şarkan yol, garben hafız ali 

hoca koca kulak o. osman İbra
him ağa bahçesi 
Şarkan yol, garben yol, şinıalen 

demiryolu, cenuben yol 
Şarkan hatip o. tarlası, garben 

mendres, şimalen arif, cenuben 
bozgazlı veresesi 

Milli emlak satış taksit borçlarından dolayı yukarda akçalariylc birlikte Aydın defterdarlığına müracaatları ve 

hudut ve evsafı sairesi yazılı gayrı menklun Mülkiyeti 281121937 mezkur günde idare heybetinde yapılacak müzayedeye iştirak 

salı günü saat 14de kat'i ihaleleri yapılmak üzere askıya etmeleri ilan olunur. (247) 
alınmışbr. Talip olanların hizalarında yazılı % 7,5 teminat Gazete ve Dellaliye ücreti mali alana aittir. 22,24,26 

______________________________ : ________________ __ 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Ramazanpaşa mahalle
sinde 78 ada 8 ve 9 parsel mı

maralı ve 18.50 şer metre mu
rabbaı iki parça belediye malı 

arsanın mülkiyetleri açık artır

maya konmuştnr. 
2 Muhammen kıymeti metre 

murabbaı 150 kuruştur. 
3 - İsteklilerin şartname

leri görmek üzere Yazı işleri 

müdürlüğüne ve artırmaya iş

tirak için yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminatlarile 301121 
937 perşmbe günü saat 15 de 
Belediye daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur, 

(229) 14 19 24 29 
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~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 
~ . ~ 
~ Dr. HASAN TAHSiN SOYLU ~ 
~ Paris Malatirolo'J. İ mektebinden ve dahiliye, c, ocuk ~ 
~ haataneleri kliniklerinden mezun ~ 
= ~ 
W Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane = 
ı bin'\sında kabul eder. (111) J 
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ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
komi.~yonundaıı 

Alay erlerinin 45450 kilo 
sığır eti kapalı zarfla müna

kasaya konulmuştur. İhalesi 
27111/938 pazartesi günü saat 

15 te Aydında alay karargahı 
binasmda yapılacakbr. Muvak

kat teminatı ( 767 ) liradır. 

Şartname komisyonda görü

lebilir. Taliplerin ihaleden bir 

saat evvel teklif mektupları-
nı komisyona 
olunuı. 

vermeleri ilan 
(223) 

12. 15. 19. 24 

İmtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Men.dre.ıı 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Baıımevl 


