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Telgraf ve Radyo 
Romanya Kralı 

Deyliherald muhabirine mühim 
beyanatta bulundu 

Londara 10 (Radyo]- Dayli 
herald gazetesi Bükreşe gön
derdiği muhabirinin Romanya 
kralı Karol ile yaptığı bir 
llıülakatım neşzetmektedir. 
Muhabirin Romanya hükumeti 
llin halen takip ettiği siyaset 
hakkında sorduğu suale Kral 
~u cevabı vermiştir. 

Romanyada Kral yegane 
ltıustakar unsurdur . 

Kral ve kabina müşterek 
surette hareket ederler. Ka
nun esasimizin hükmü budur. 
liükiimet otoriter bir hükfı
llıettir. Ve böyle olmalıdır. 
İşte Romanyada diktatörlük 
Şayiasının mahiyeti sade budur. 

Bu fikrin Romanyada nas
Yonalizme doğru olduğu söy
le11emez. Kral, hükumet deği
•ikliğioin harici siysete hiç 
bir halel vermiyeceğini söyle· 

miştir. 

Y ahfıdiler meselesine temas 
eden kıral ez cümle şunları 
ilave etmiştir. Romanyada 
kuvyetli yahudi aleyhtarlığı
nin mevcut olduğu inkar edi
lemez. Bu zaten yeni bir şey 
değildir. Y audiler iyi bir un-

surda değildirler, Bununla be
raber Romanyaya harpten 
evvel girmiş yahudiler fena 
değillerdi fakat sonradan ge
lenler bir müstevli rolü oyna-
mak arzusuna kapılmışlardır. 
Topraklarımıza harpten evvel 
yerleımiş olan yahudilerin hu
kukunu korumak için harpten 
sonra gelmiş olan yahudileri 
amme hizmetlerinde kullan· 
mamak kararını verdik. Bun
ları memleketten çıkarmıya
cağız ve ayrı bir hukuk ver
miyeceğiz demiştir. 

Yahudilerin muhacereti münasebe
tile Romen hükumeti tedbir alıyor 

Bükreş, 10 (Radyo) - Romanyadaki Yahudilerin emlakle
tioi satıp ve· bankadaki mevduatlarıuı alarak Romanyadan 
çıkmaları ihtimaline karşı milli servetin harice kaçmamasını 
temin için başvekil Bay Goga Banka direktörlerine ve hudut 
llıemurlarına bu hususta müteyakkız davranmaları hakkmda 
talimat vermiştir. 

8iiyük Millet 
Meclisinde 

Ankara 10 [A. A.] - Bü
Yük Millet Meclisinin bugünkü 
toplahsında Kulüp, kahvehane 
~atinolarla kır bahçelerinde 
/e emsali eğlence mahallerin
e bulunan beher bilardodan ve 
la\tla, satranç ve tahtalarının 
~eherinden elınacak oyun alet-
~ri resmi hakkındaki kanun 
l&y1hasımn birinici mzakeresini 
Yapmıştır. 

~·~ 
Çin tayyareleri 
faaliyette 

Nankin 10 (Radyo] - Çin 
t~YYarelari Nan Şeng .ve Nan
ltin hava istaıyonlannı bom
b~rdıman etmiştir. 

• 
Fi.listinde 
Yeniden hadiseler 
çıktı 

Kudüs 10 { Radyo ) - İki 
günlük sükundan sonra şimali 
Filistinde yeniden bir takım 
hadiseler olmuştur. Asiler ida-
ma mahkum olduklarından 
bulundukları mahalli haber 
verenlere zulum yapmakta
dırlar. 

Zabita şiddetli yağmurlara 
rağmen araştırmalara devam 
etmektedir. Petrol boruları ile 
telefon hatlarının tahribinden 
dalayı civardaki şehirler aha
lisine para cezası verilmiştir. 
Kudüs divanıharbi mühimmat 
naklettiğinden dolayı onbeş 
yaş10daki bir arabı üç ay 
hapse mahkum etmiştir. 

Alayımıza Sancak 
Verilecek 

Haber aldığımıza göre Ala
yımıza Reisi Cumhur Atatürk 
Adına Alay Sancağı vermek 
üzere Ordu Müfettişi Or ge· 
neral İzzeddin Çalışlar maiye
tinde Kor general Mustafa 
Muğlalı ile Tüm general Nu
reddin Y amut olduğu halde 
yannki çaışamba günü şehri

mize geleceklerdir. 
--+- -

Spor bölge heyeti 
Spor bölgesi heyeti dün ak

şam İlbay Ôzdemir Gündayın 
başkanlığında toplanarak spor 
işleri etrafında konuşmalar 
yapmış ve kararlar vermiştir. 

Aydında, bir güreş Ekibi 
teşkil etmek ve milli sporu
muz olan güreşi inkişaf ettir
mek için kapalı bir güreş•sa
lonu balioe getirilmesine ka
rar verilen parkın karşısındaki 

natamam parti binasımn üst 
katında dünden itibaren İDf&• 
ata başlanmıştır. 

Buranın açık ı>lan ön tarafı 
kapatılacak ve içinde güreşçi
letin idmanlardan sonra duş 
yapabilmeleri için sıcak ve 
seğuk su tertibatını haYİ birde 
duş yaptırılmaktadır. 

Bu işlerle üç günden beri 
şehrimizde bulunan güreş 

Antrenörümüz B. Nuri Biz
zat meşgul olmaktadır. Per-
şembe günü güreş idmanlarına 
başlanabileceği umulmaktadır. 

- _<ı>:;--

Köprü Bitiyor 
Devlet demiryollar tarafın

dan parti ve Uray alanları 
arasında yaptırılan Beton 
köprü bitmek üzeredir. Bir 
haftaya kadar köprüden gelip 
geçmeğe başlanacağı öğrenil

miştir. 

Halkevinde : 

Yönetim kurulu 
toplandı 

Halkevi yönetim kurulu dün 
akşam Halkevi başkanı avukat 
B. Neşet Akkorun reisliği al· 
tında haftalık mutad toplan
tısını yapmıştır. Bu toplantıda 
Halkevi bürosunun merkeze 
göndermek üzere hazırladığı 
altı aylık çalışma raporu ile 
bir senelik çalışma bülisası 
okunmuş ve tasvip edilmiştir. -·-Hallıevimizin bir 
Kararı 

Halkevi yönetim kurulu dün
kü toplantısında; önümüzdeki 
hafta yapılacak Deve güreti 
safi hasılatının %30 nu Ata-
türk heykeli kamisyonuna Ye 

%20 sini de Aydın spor kli-
buna ayırmağı kararlaşbrmıf
tır. 

Çine yolu 
Son yağmurların ve bu yüz

den hasıl olan taşkınlardan 
bozulan Çine - Aydın yolundaki 
arızaların dilzeltilmesi için fa
aliyetle çalışılmaktadır. 

Yol işlerile yakından alika
lanan lıbayımız Ôzdemir Gün
day dün de refakatlannda 
Nafıa fen direktörü mühen
dis Feri dun İris olduğu halde 
Çine yoluna gitmişler Ye ma
hallinde tetkikat yaparak 
dönmüşlerdir . 

Belediyede : 

Daimi encümen 
Toplandı 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
reisi Avukat B. Nafiz Kara
budağın başkanlığı altında 
toplanarak havale olunan ev
rakı tetkik etmiş ve karara 
bağlamıştır. 

Hakikaten gülünecek şeyi .• 

A rkadaşlar, ötedenberi bir 
tanıdıklarından bahse
derler .. Çok güzel fıkra-

lara, hikayelerile bu adam; 
zaman zaman arkadaşları gü;
mekten kırıp geçirirmiş .. 

Bir türlü fırsat bulup ta, 
ara sıra ve tesadüfen vaki 
olan bu toplantılara iştirak 
edememiştim .. 

Arkadaşların, bazen her 

hangi bir vesileden, bir mü
nasebetten tedai ile o tanıdık
larının bir fıkrasını babrla
maları ve bunun üzerine mü
temadiyen gülmeleri bende 
merak uyandırmıştı .. 

Nihayet, geçen gün ben de 
bulundum bu toplanhda .. 

Derhal söyliyeyim ki, bu 
adamın anlattığı fıkralardan 

- Den aı 3acü u yfa«a-
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Köylünün Kalkınması için -
Meclise çok mühnn bir 

liyiha verildi 
-

Bu layihaya göre, köy hizmetine tahsis edilen 
yapı ve topraklardan vergi alınmıyacak, muh

tarlara ·geniş salahiyet verilecektir ---------Memleket nüfusunun % 87 lidir. Muhtara yalnız amiri bu-
sini teşkil eden köylünün kal- lunan nahiye müdürü veya 
kınması, devletin kalkınması kaymakam vaya vali tarafın-
demek olduğundan inkılap dan emir verilebilir. Başka 
hamlesini köylere götürmek memurların muhtarlara ve köy 
ve hızla yürütmek kati ve acil memurlarına emir vermesi 
zaruretler .sırasına geçmiıtir. yasaktır.,, 
Nüfusu pek az olan köylerde Bu hükümlere riayet etmi-
esaslı bir faaliyet ve eser yen devlet memurlarının der-
gösterilmek için de her şey- hal vazifelerinden çıkarılacak-
den evvel dağımk köylerin lan da maddeye soiı fıkra 
müşterek merkezler etrafında olarak eklenmiştir. Köylüye 
toplanarak toplu bir idare ait işler ikiye ayrılmaktadır: 
albna alınması, köylerin teşki- 1 -- Mecburi işler, 2 - ls-
latlandırılması, işlerin plinlaş- teğe bağlı işler. 
brılması, murakabeye tabi Köylü mecburi olan işleri 
tutulması, gelirlerinin artbrd- görmezse ceza görecektir. 
ması icap etmektedir. Bu isteğe bağlı işlerde ceza yok· 
mucip sebeplerle hükümet tur. 
tarafından ve köy kanununun Layihaya göre, köy sınırları 
bazı maddelerini değiştirmek- içinde hazineye ve vilayete 
te olan kanun layihası, meclisin hususi idaresine ait her nevi 
ihzari encümeninden geçmiştir. arazi, bağ ve bahçe ile köyün 

Layihamn son aldığı şekle orta malı her cins topraklar· 
göre köy hizmetine ve köy dan veya satın alınma yolile 
amme menfaatlerine tahsis elde edilecek araziden çift 
edilen yapı ve topraklar, bina, başına en çok bir dekar, bah-

çelerden en az bir ar hesa
arazi ve iktisadi buhran ver- bile ayrılacak kısımları köyün 
gilerinden müstesnadır. Bu manevi şahsiyeti namına ta-
yapı ve topraklarla köy ge- puya bağlanıp köy yardım 
lirlerine haciz konulamaz. tarlası veya behçesi haline 

Köy kanununun 10 uncu getirmek, muhafaza altına 
maddesi de ihzari encümence almak, biçtirmek, mahsulünü 
şu şekle konulmuştur toplatmak, gelecek senenin 

"Muhtar köyün başıdır. tohumluğu ayrıldıktan sonra 
Köy kanununa ve bu kanuna artanım satarak parasını köy 
göre köy işlerinde söz söyle- sandığına yatırmak ta vardır. 
mek, emir vermek, emrını Köy kalkınmasında mühim 
yaptırmak muhtarın hakkı ve bil amil olacak olan bu kanun 
vazifesidir. Muhtar, köyde layihasının yakında mecliste 
devletin memur ve mümessi- görüşüleceği anlaşılıyor. 

Tefrika No. 24 Yazan İ. Gün 

Selçuklarda ilmi ve Edebi inkişaf 
MEZARI : Yunusun Erzurumda j Mescit ve medresede çok 
Dutçu köyünde, Sivas yo- ı ibadet kılmışım 
lunda, Konya Aksaraymda, Dört kitabın manisin oku-
Karamanda, Salihli ile Kula dum tahsil ettiın 
arasında, Bursada ve Sarı Aşka gelince gördüm uzun 
köyde birer mezarı vardır. bir hece imiş 
Tapduğun Sakarya civarında gibi mısra ve beyitleri de 
oturduğunu "ŞAKAYİK,, yaz- vardır. Aruz veznini pek güzel 
maktadır. Lamiide Nefehat kul~anan, iskolastik ilmin şiire 
tercemesinde Porsuk suyunun 
sakaryaya döküldüğü mahalde 
San köyde gömülü olduğunu 
söyliyor. T optuğun irşat mın

takası iiinde olan bu köy, 
bektaşi vilayetnamesine göre 
de Yunusun hem doğduğu, 
hem de vefat edip defnedildi
ği mahaldir. Bu münasebetle 
Yunusun hakiki mezarı olarak 
San köydeki mezarını kabul 
etememiz lazımdır. 

YUNUSUN OKUR YA
ZARLIGI: Yunusun ümmi 
olduğ çok eski zamaolardan
beri ağızdan ağıza gezen, do
laşan kuvvetli bir rivayettir. 
Bu rivayetin çıkmasından en 
büyük amil, yine Yunusun 
kendisidir. Onun: 

Biçare Yunus ne bilsün ne 

kara okudum ne ak 
Ne elif okudum ne cim 

varlığındandır kecim 
Bilmeye yüz bin müneccim 

taliim ilduzdan gelür 
Yunus benim ümmi benim 

dokkuz atam dörttür anam 
gibi ~ıısra ve beyitleri, yanlış 
anlaşılmış, okur yazar olmadı
ğı, mektebe gittiği halde bir 
türlü dili dönüp okuyama
dığı söylenmeğe başlamıştır. 
Halbuki Yunust1n: 

tesır eden esaslarından, dini 
rivayetlerden, İran tarihinde 
geçen isimlerden vakıfane 

bahseden, ayet ve hadiseler· 
den yalnız lafzi değil, maneYİ 
iktibaslarda da bulunan risalei 
nushiyye gibi çok mükemmel 
~ir eAser yazan Yunus, katiyen 
ummı olamaz. Yalnız o ilmi 
bir gaye değil, bir vasıt~ bile 
ve her şeyi öğrendikten sonra 
hiç bir şey bilmediğini kati
yetle bilerek ilmini inkar 
eden ve irfan yoluna giren bir 
adamdır. Sonra Yunusça ve 
Yunus gibi tasavvuf erbabın
ca ümmilik, zahiri okur yazar 
olmamak değildir. Mesela yu
karıdaki: 

Yunus benem ümmi benern 
dokkuz atam dörttür anaıJJ 

mısraındaki dokuz ata dokuz 
!elektir ve dört ana da dört 
unsurdur. Yunus ümmi oldu
ğunu, cesedi itibalile anasıra 
mensup bulunduğunu, fakat 
bu anasırın dokuz felekten 
hasıl olduklarını, hülasa dev
ri anlatıyor. Hocam Yunusun 
Mevlana mazmunlarıoı da ba
zan tasarruf ederek, hazan 
aynen alarak kullandığını ve 
hatta Mevlananın azami tesiri 
altında kalan Yunusun Mevla-
nadan aynen tercemeleri de ol· 
doğunu söyldedi. 

- Devamı var -
-----~-·====~===--=========================~-=====-=-==-=-~-=-~======================-====================~ 

Ay~ının tefr~~l 

• 
Baht işi - ---- --

Roman 

Çok serbest fikirli, iyi tah
silli bir adam olmasına reğ
men aldığım Anadolu terbiye
si babamla böyle bir işi açık 

ve sıkılmaksızın konuşmama 
imkan vermiyordu. 

Siğarasım tazeleyerek de· 
vam etti. 

- Vaziyetinizin biitün te
ferrüatını biliyorum, Bana 
Zeynebin ailesinin adresini 
v'er ve bu geceden itibarende 
o kadını yaloız bırakma. 

Bize gündüzleri uğrarsın. 
Y azıbaned en ter içinde 

çıktım. Bütün gün bu mesele 
zihnimi işgal etti. Ba
bam ne yapmak istiyordu. 
Zeynebin aile.sile temas etmek-

Yazan: V. H. 
ten ne fayda umuyordu ? O 
aileki ; Zeynebin üzerinde en 
küçük bir hüküm ve nüfuz 
sahibi değildir. Bunları baba
ma söylemediğime, söyleyme
diğime pişman oluyorum. 

Akşam doğru bebeğe git
tim. Beni karşılayan Zeyne
bin yüzünde büyük bir be-
şaşet vardı. Her halde bugün 
burada onu sevindiren bir ha
dise geçmiş olacaktı. 

Bir müddet bir şey söyle
mekte tereddüt ediyormuş 
gibi durdu. Lakin benim hiç 
bir şey sormadığımı görünce 
dayanamadı. 

- Macid, Cledi. Bugün an
nen geldi. 

- Seni ziyaret ıçın geç 
bile kalmıştı. Diye cevap ver
dim. Lakin hastalığını ve sık 

sık dışarı çıkamadığını bili
yorsun. 

- Öyle, dedi. Oda bugün 
hastalığından bahsetti. Fakat 
buğünkü gelişinin sebebi alel
ada beni ziyaret değildi. 

- Peki neymiş bu ziyare
tin sebebi bakayım ? 
• -Benimle konuşmak için gel· 
miş. mühim, çok mühim şey
lerden bahsetti bana .. 

Annemin bu ziyareti ile ba
bamla sabahki konuşmamız 
arasındaki münasebet artık 
kendini gösteriyordu. 

- Söyle bakalım havadis
lerini, dedim. Benim de sana 
vereceğim haberler var. 

- Baban beni sana almağa 
karar vermiş. Vaziyeti kur
tarmak, bu işi kanuni yollar
dan halletmek ve benim ser-

bestimi kazanmak için tetbir
ler alacakmış. Bunun içinde 
benden tafsilat istedi. 

Ah Macid; bilemezsin neka
dar sevincliyim. Baban, baba
mız bulunmaz bir adam. Ya 
annen ; şeker gibi bir kadın, 
~:mları çok seviyorum. Onların 
!stanbula geleceklerini duydu
gum zaman nekadar kork-
muştum, nekadar ?.. Bu kor
kumdan sana bir şey hisset .. 
tirmek izzeti nefsime güç ge
liyordu. Fakat ne korkulu ge
celer geçirdim. Ben, ne azaplı 
günler yaşadım .. 

Kolumla belini sararak ~nu 
yanıma çektim. 

- Dinle beni Zeynep, dediJJJ· 
Bugün hayatımın en sıkıntılı 
bir gününü daha yaşadım. Bıı 
sabah babamda benimle ayni 
mevzu etrafında konuştu "e 
bana bir neticeye varıncaya 
kadar seni yalnız bırakmaıJJ• 
söyledi 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 

Madde 12 Kambiyo müraka. 
be mercilerinden döviz tale
binde bulunanların Türkiye 
dahil ve haricinde dövizleri 
mevcud ise ihtiyaçları kambiyo 
murakabe mercilerinin mezu
niyeti ile evvel emirde bu 
dövizlerdent olmadığı takdirde 
borsadan veya bankalardan 
mübayaa suretile temin olunur. 
Döviz talebinde bulunanlar be

yannamelerinde bu ciheti tas
rih etmek mecburiyetindedir
ler. Ne gibi ahvalde beyanna
me vermekten vareste kalına
bileceği kambiyo murakabe 
mercilerince tayin edilir. 

Madde 13 - İmtiyazlı ve 
sermayesinde devletin iştiraki 
olan şirketler mevduatlarını 

ancak Milli Bankalarda bulun
durabilirler. 

Madde 14 - Türkiyeden 
ecnebi memleketlere mal ihraç 
eden hakiki veya hükmi fa
hıslar bu malların bedeli olan. 
dövizleri emirlerine geçtiği 
tarihten itibaren on beş gün 
içinde Türkiyede bir bankaya 
satmağa veya kendi namları
na Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasına tevdie mec
burdurlar. 

Türkiye gümrüklerinden ih
raç edildiği tarihten itibaren 
üç ay içinde malın sablma
ması, avarya olmasıt müşteri 
tarafından teeellüm edilme
mesi, müşterinin tediye müş
külatına veya iflasa maruz 
kalması, mclın ihraç edildiği 
memlekatte kambiyo tahdidatı 
mevzu bulunma gibi zaruri 
sebeblere binaen iharcat be
delini döviz olarak satamayan 
Veya Cumhnriyet merkez Ban
kasına tevdi edemeyen ihra
catçılar teahhur sebeblerini 
kambiyo murakabe mercilerine 
bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Beyannamele
tinde gösterdikleri sebebler 
kambiyo murakabe mercile
tince makul görülenlere ye
ltiden mühlet verilir . Yedi 
ihtiyarlarında olmayan esbab
tan dolayı ihracat eşyası dö
\riılerini kısmen veya tama
ıqen memlekete getiremeye
~eklerini vesaik ibrazı sure
tile isbat edenler kambiyo 
lllUrakabe mercilerince bu 
ll:ıecburiyetten istisna edilebi
lirler. 

ihracat tacirlerinin verdik
leri ihracat beyannamelerin
~en birer nüshasını gümrük 
1dareleri tasClikli olara'k güm-

r{il( muamelelerinin intacmı 
takip eden gün içinde kambi· 
Yo murakabe mercilerine tev
die mecburdurlar. 

Neşir tarihi : 23/12/937 

İhracab bir başkası nam ve 
hesabına icra edenler gümrü 
ğe verecekleri ihraacat be
bannamelerinde bu ciheti tas
rih ve namına ihracatı yaptı
ğı tacirin isim ve şöhretini 

ve adresini irae eylemekle 
mükelleftirler. 

İşbu maddede mevzuubahis 
dö\'iz yerine altın getirilmesi 
de caizdir, Şu kadarki döyiz 
yerine altıu getirenler bunun 
hariçten idhal edilmiş oldu
gunu gümrük idaresince bir 
zabıt varakasile tevsik ettir
dikten sonra altınları Türkiye 
Cumhuriyet merkez Bankası
na veyahut onun göstereceği 
muhabir ibraz ile resmi rayiç 
üzerinden satmağa ve mezkur 
zabıt varakasile bankanın alış 
vesikasını kambiyo murakabe 
mercilerine üçer aylık beyan
namelere rapten teslime mec
burdurlar. 

Kararnamenin gerek bu 
maddesinde gerek~diğer mad
delerinde ihracat dövizleri
ne ait olarak mevcut ahkam 
altınlar hakkında da cari ola· 
caktır. 

Madde 15 - Türkiyede bu. 
lunan bankalarla eşhas ve 
müessesatın hariçte bulunan 
eşhas ve möeessesat lehine 
yapmış oldukları hizmetlerden 
doğan ve doğacak olan ko
misyon ve buna miimasil yine 
hizmetten mütevellit alacakla
rının dövizlerini elde ettikleri 
tarihten itibaren nihayet on 
beş gün zarfında memlekete 
getirip bir bankaya satmağa 

veya kendi namlarına cumhu
riyet merkez bankasına tevdi 
etmeğe veya Maliye vekaleti
nin tayin edeceği esham ve 
tahvilatı hariçten mubayaa 
edip memlekete ithal etmeğe 
mecburdurlar. 

Hakikaten gülüne
cek şey! .. 

- Baş~arafı l inci Sayfada

hiç bir şey anlamadım ve ar
kadaşların katıla katıla gül
melerine mukabil, ben donuk 
durmamak ve hissiz görünme
mek için zoraki mütebessim 
durmaya zorladım kendimi ... 
Ve şunu da anladım kit arka
daşları gülmeye sevkeden bu 
adamın fıkraları değilt kendi
lerinin gülmeye olan meyilleri 
ve ihtiyaçlarıdır. 

İsterseniz, hatırımda kalan 
iki fıkrasını size anlatayım dat 
hakkım olup olmadığını siz 
takdir buyurun: 
(Adamın biri,karşısındakine soruyor: 

- Kemao çalmasını bilir misin? 
- Hayırt niye sordun, 
- Ben de bilmiyorum da] 

Öğretmenler 
toplantısı 
Evvelki toplantılarında karar 

verdikleri veçhilet her aym ilk 
cumartesi akşamı toplanacak 
olan öğretmenlerimiz, ikinci 
kanunun ilk cumartesi akşamı 
yıl başına rast gelmesi itiba
rile toplantılarını bu hafta, 
yani 9111938 akşamı Halkevi 
salonunda yapmışlardır. 

Bu toplantıda okullarda o
kuma konusu hakkında görüş
meler ve münakaşalar olmuş 

ve bu görüşmelere bir çok 
öğretmen arkadaşlar iştirak 
etmiştir. 

Öğretmen Nevzad Kutbayın 
okuma tedrisi usulü hakkında 
serdettiği fikirler alaka uyan
dırmış ve bir Çok münakaşayı 
davet etmiştir . 

Gelecek ayın ilk haftasında 
yapılacak içtimada musik ted
ris -usulü hakkında görüşme
ler yapılacaktır. 

Müzakere ve görüımelere 
kültür direktörü ve ilk tedri
sat ispekterleri iştirak etmek
tedir. 

--+- -

Halk evi 
Mecmuası 

İlk nüshası Halkevlerinin 
yıl dönümüne rastlayan 19 
Şubatta çıkacak olan Aydın 
Halkevi mecmuasının ismi 
için bir anket açmıştık. 

Bir çok okuyucularımızın 
ve arkadaşların iştirak ettik
leri bu ankete gelen cevaplar, 
Halkevi idare heyetince ince
lenerek çıkacak olan mecmu-
anın ( T ral ) adını alması ka
rarlaştırılmıştır .. Bu ismi tek
lif eden okuyucuya, mecmu
anın bir yıllık abunesi hediye 
edilecektir. Mecmuanınt çok 
mükemmel ve kusursuz çık 
ması ıçın icap eden bütün 
tedbirler ittihaz olunmuş ve 
faaliyete geçilmiştir. 

- - +- -

Hallıevi Başkanlı -
ğından: 

Halkevimizde açılan İngi 
lizce dersleri her Pazartesi 
ve Perşenbe günleri saat 
19,30 dan 20t30 a kadar sü
recektir. 

İngilizce derslerine 13111938 
Perşenbe gününden sonra ta
lebe yazılmıyacaktır. 

Fransızca dersleride Salı ve 
Cuma günleri saat 19,30 dan 
20,30 a kadar verilecektir. 
Fransızca derslerinede 14111938 
Cuma gününe kadar talebe 
yazılacaktır. 

f - Dün elli liralık bozdur
mak istedim, bulunamadı, 

- Piyasada bozuk para 
yok mu? 

- Hayır bende elli liralık 
bulunmadı!] 

GÜNCÜ 

Halkevi müsamere
lerine girebilecek 
talebe ve çocuklar 
Parti genel sekreterliğinin 

son bir tebliğine nazaren : 
Halkevlerinde verilen gece 
müsamerelerine hifzıssıhha ka
nunu hükmüne göre 12 yaşın
dan aşağı çocuk giremiycektir. 

Terbiyevi film ve müsame
reler gündüz verilirse 6 ya
şından 12 yaşına kadar olan 
çocuklar alınabilir. 

Balo ve çaylı dans gibi 
eylencelere lise talebeleri ve 

bu yaştaki gençler alınmıya
caktır. 

Konser ye konferans gibi 
mektep talebesinin de terbi. 

sine ve bilgisine tesir edecek 
toplanblara, ilk okulu bitirmiş 
talebelerin kabulü caizdir. 

Halkevi salonunda yapıla· 

cali, nişan, nikah ve hususi 
törenlere, yaş kaydı olmaksı-

zınt tertip eden ailelerin da
vetlileri gele bilecektir. 

Tunusta sükun 
Avdet etti 

Tunus 10 [Radyo] - Comar 
tesi günü çıkan hadisede nü
mayişcilerden bir kişi daha 
ölmüş ve alerilerin mikdarı 

altıya baliğ olmuştur. Haliha
zırda şehirde sükunet vardır .. 

Tunus 10 ( Radyo J - Dün 
sabah geçen vahim hadiseler
den sonra akşam ve gece sü

kunet içinde geçmiştir. Sabah 
çarşı ve mığrıbi mahallelerin
deki dükkanlar açılmıştır. 

Tanus beyliğinin diğer yer~ 
lerinde hiç bir hadise olma
mışhr. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - 1 Şuha t 1938 tarihin
den itibaren koyun, keçi, sığır 
ve manda eti satan kasap 
dükkanında yalnız bir cins et 
satılmasına Belediye daimi 
encümenince karar verilmiş 
olduğundan Aydında kasap 
dükkanı idare eden esnaf 25 
İkinci kanun 1938 tarihine 
kadar belediyeye bir beyanna
me vererek dükkanında han
gi cins et satmak arzusunda 
bulunduğunu bildirecektir. 

2 - Beyanname vermiyen 
kasapların hayvan kesmeleri
ne müsaade edilmiyeceği gibi 
bu karara aykırı olarak dük
kanında muhtelif cins et bu
lunduran esnaf hakkında da 
Belediye ahkamı cezaiye ka
nununun tatbik edileceği ilan 
olunnr. 275 
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Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/1/938 Cumartesi 
ve· Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafah ay
rıca bir de kıymetli halı verilecektir. 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlarının iaşe ve ibate 
masrafları da ödenecektir. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul f!der. 260 

Aydın Sanat okulu Artırma eksilt
me komisyonu başkanlığından 

Okulumuz atölyelerinin 2939 lira 35 k!-Jruşluk 79 kalem 

muhtelif alit ve edevatı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin lüzumlu belgeleriyle ve 220 lira 45 kuruşluk temi

natı malsendığına yatırdıklarına dair makbuzlariyle birlikte 
11111938 pazartesi günü saat 15 de okulda toplanacak komis

yonda bulunmaları ve eksiltmeye konulan alatın evsaf ve şe

raitini öğrenmek isteyenlerinde tatil günlerinden mada her gün 

okula müracaatları. [261) 31 5 11 14 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Aydın Çine şosesi ü-

zerinde eski piyan fabrikası ci

varında tesis edilecek asri me

zarlığın 150 M3 cebhe divan 

inşası açık eksiltemeye konul

muştur . 

2 - Keşif bedeli 515 lira75 
kuruştur. 

İsteklilerin şartname ve ke

şifnameyi görmek üzere Yazı 

işleri Müdürlüğüne. eksiltmeye 

iştirak için 3870 kuruşluk mu

vakkat teminatlarile 13111938 
perşembe günü saat 15 de Be

lediye daimi encümenine mü

racaatları ilan olunur. 

[2561 28, 2, 6, 11 ......................................................... 
• • • DOKTOR • • • 
ı : 
: FAHREDDİN SÜGÜR : 
• • ! Birinci Smtf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütab.assısı : • • 
: Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : • • 
ı Muayenehane : >.ydın:la Gazi Bulvanuda Bafalıoglu dükkanının : 
: üzerinde her srün ubahdan aktama kadar Hastalarını kabul ed ·Jr. : 
• • .......... ~·~ ........... ~ ............................ . 
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·~ Birinci sınıf mütehassıs ~· 
~ ~ l•l Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun (•l 

{td Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde ~• 
ftl her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. f..t.: 
f.~ ST. 
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~ Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 
~ ha•taneleri kliniklerinden me.zan .. 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 
• bi n '\sında kabul eder. (111) 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve erı 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
-- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her ne\'i 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzedcr. 


