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·Telgraf ve Radyo 
Roma ProtolCulu konferansı 

Peştede toplandı 
Budapeşte 11 [ Radyo ) -

Roma protokolunu imza eden 
devletler konferaası toplantı

sı dün saat 17 de başladı. Bu 
toplantıda İtalya hariciye na
zırı Bay Ciyano, Avusturya 
baş bakanı Bay Su1;çik ve 

dış işleri bakanı Bay' Şimit, 
Macar baş bakanı Bay Dara
ni ve dış işleri bakanı Bay 
Dakanya hazır bulunmuştur. 

Romanya hariciye 
Nazırı 
Belgrada gitti 

Belgrad 11 [Radyo] - Ro
lllanya hariciye nazırı refika.
sile beraber bu sabah buraya 
gelmiştir. 

İstasyonda Başvekil Stoya
dinoviç, Türkiye elçisi Bay 
Ali Haydar ve Romanyamn 
Yugoslavya elçisile hariciye 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 

- <> -

Yunan Kralının 
lledigesi 

Atina 11 [Radyo] Veliahdın 
evlenmesi münasebetile Kral 
Jorj Atina fakirlerine iki yüz 
bin, veliahd da yüz bin drahmi 
\'ermişlerdir . 

--+--
llomanya Veliahtı 
4tinada 

Atina 11 [Radyo] - Yunan 
Veliahtının düğünü merasi
ltıin.de bulunmak üzere Atina
l'a gitmiş olan Romanya 
V tliahtı Pirens Misel meçhul 
~ker mezarına bir çelenk 
oymuştur. --4-demi müdahale 

Jcomitesi toplandı 
londra 11 [Radvo] - Ade

l:lıi nıüdahale tali komitesi bu 
"'hah. toplanmıştır. -41acaristanda 
A-lllsollni mektebi 

Budapqte 11 (Radyo] - Bu 
~bah İtalya hariciye Nazın 

· Ciyano, Macaristanın Mu
~lini İamİllİ Yermek iltediii 
•r ilk mcktcbiR açılıf resmini 
~. 

Saat 20,25 geçe başbakan 
Darani, İnalya ve Avusturya 
mümessilleri şerefine bir ziya
fet vermiştir. 

Yemekten sonra 800 kişi
nin iştirakile bir resmi kabul 
yapılmıştır. 

Berlin 11 [ Radyo [ - Bü
tün Alman matbuatının ala
kası Budapeşte toplantısında 

temerküz etmektedir. 

Doktor Stoyadinoviç 
Ber.line gidiyor 

Belgrad 11 f A. A. ] Baş
vekil B. Stoyadinoviç bu 
ayın on beşinde Berline gi
decektir. Belgratta siyasi ma
hafilde bu seyahatın Yugos
lav - Alman münasebatının 
iyiligine bir delil olduğunu ve 
başka bir devletin menfaatla
rına ve bilhassa Yugoslavyanın 
dostlarının menfaatlanna do
kunmayacağını beyan etmek
tedirler. -·-
Prağ görüşmeleri 
için bir tebliğ 
Neşredildi 

Prağ 11 [A.A.] - Roman
ya hariciye nazırı Parğdan 
Belgrada hareket etmiştir. 
Prağda yapılan görüşmelere 

ait neşredilen bir tebliğde; 

bütün meseleler üzerinde tam 
bir görüş birliğinin ve küçük 
antant tarafından bugUnkü 
beynelmilel şartlar içinde ta
kip olunacak siyasette tam 
bir anlaşma mevcut olduğu-

nun müşahede edildiği bildi
ı ilmektedir. 

. .. a •. • 

Amerika - lngiliz 
Ticaret anlaşması 

Londra 11 ( Radyo ] Ya

~nda müzakereıine başlana

cak olan İngiliz - Amerika 
ticaret muka-velesinin müzake
lerinc büyük Birtanya hllkü
metinin V qington sefiri ile 
ticaret nezareti m üsteş!ln ta
yia . edilaiflerclir. 

Tayyare piyango -
sunda kazanan 
numaralar 

lstanbul 11 [ Radyo ] Bu 
gün çekilen tayyare piyango
sunda 24441 numaralı bilet 
on beş hin , 35756 numaralı 
bilet on iki bin, 33506 numa
ra on bin lira kazanmışlardır. 

--t--

Çin tayyareleri 
On Japon tayyare
sini tahrip ettiler 

Şanghay 11 ] Radyo ] Çin 
tayareleri Nangindeki tayyare 
karargahına bir baskın yapa
rak on Japon tayyaresini tah-
rip etmişlerdir. Çin tayyare
yüz kadar bomba atmışlardır. 

Benzinlerin tutuşmasından 
yangın çıkmıştır. 

- - +·-
Japon yada mecburi 
tahsil müddeti 

Tokyo 11 [Radyo] - Hü
kumet mecburi tahsil müdde
tini iki misline iblağ etmiştir. 
Kızlar ileride askerlik dersleri 
gö;receklerdir. 

--·- -
Japonyanın yeni 
Berfin sefiri 

Berlin, 11 [Radyo] - Yeni 
Japon sefiri Eto Hogo bügün 
devlet reisi B. bitlere itimad
namesini vermiştir. 

Japonlar Çıngtavı 
zabtettiler 

Şanğay 11 [ Radyo] - Ja. 
ponlar Çıngtavı işgal ettikleri 
Çin menbalanndan da teyid 
edilmektedir. Soçyonun zapti 
için çarpısmalar devam ediyor' 
Çin kuvvetleri Soçyoyu mu
hafaza etmek emelile Soçyo
nun etrafında toplanmaktadır. 
iki ordu arasında 100 kilo· 
metreden noksan mesafe kal
mıştır. 

Hayattan H•ler: 
~ ~ 

Karapınar gençler 
birliği Binası 

Yazın çıkan büyük bir fır· 
tınada Çatısı uçan Karapınar 
gençler birliği binasının tamir 
ve daha eseslı bir şekilde ıs
lahı için; gençlik ve spor ha
reketlerile çok yakından ali
kalanan İlbayımız Özdemir 
Günday dün beraberlerinde 
Belediye fen memuru İrfan 
Saylam olduğu halde Kara-
pınara gitmişler ve binada 
yapılacak tadilat ile bazı te· 
f erruat etrafında lazım gelen
lerden izahat almışlar ve icap 
eden direktifleri vermişlerdir. 
Karapınar gençliğini şimdiye 
kadar barındı~mış olan bu 
binanın çatısı pek yakında 
daha sağlam olarak yeniden 
kurulmuş olacaktır. 

-+--

Pamuk tohumu 
Tevziatı 

Nazilli pamuk ietasyonu 
Müdürü B. Tahsin Aydın, Çi
ne ve Söke çiftçilerine da
ğıtılkcak Akala cinsi pamuk 
tohumlarının tevziatı işlerine 

hazırlık yapmak üzere dün 
şehrimize gelmiştir . 
~ 

Japonya kati 
zafere kadar 
harp edecek 

Tokyo 11 [Radyo] - impa
ratorluk konferansı bu sabah 

toplanmıştır. Toplantıdan son
ra İmparator başvekil ile 
harbiye nazırını kabul etmiştir. 

Konferansın kararları bilin
memekle beraber kati zafere 
varıncaya kadar harbe devam 

edilmesi kararlaıtırıldığı tah
min edilmektedir. 

Hürmet ve şükranın ifadesi! . 

D ünkü Aydın gazetesinde 
bir haber vardı. Satırlar 
arasında sıkışıp kalan bu 

haberin, muhitte layık olduğu 
ehemmiyeti gördüğüne şüphe 
edilemez .• 

Büyük Kurtarıcıya karıı, 
memleketin beslediği emsalsiz 
hürmet ve tükranın en canlı 
ifadeıi, onu memleketin bağ· 
nnda yaşatacak mtlabet bab-

ralardır, 
O fani adama; ne verebili

riz ve ne sunabiliriz ki; büyük, 
derin ve sonsuz bağlılıkları
mızın, sevgilerimizin, şükran
larımızın en beliğ, en ki.mil 
ve en tam bir takdimcsi ol
sun •• 

Zaten tarilıiiı engin muhte
viyatına gömlilenler araaında 

- o.n... Sa~I uyhıııla~ 
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Şehir röportajları 

Türk Hava Kurumunda 

Atatürkün, Türk göklerinde 
Türk kartallarını hakim kıl
mak hususunda 934 yılındaki 
yüksek irşat ve işaretlerile 
yurdun her yerinde olduğu 
gibi Aydınımızda da havacılık 
ilgi ve sevgisi şahlandı .. 

Uyku halinde bulunan ku
rum yeni eleman ve unsurlar
la takviye edilerek Ahmet 
Emin Arkayının başkanlığında 
faaliyete geçildi. 

Başta kurumun fahri ba,ka
nı sayın ilbayımız olmak üzere 
herkes bu ulusal imtihanda 
Aydının yüzünü ağrtmaia 

çalışıyordu .. Semere çabuk gö. 
rüldü. 

933-934 Mali yılında 7000 lira 
olan kurum bütçesi 934 - 935 
mali yıbnde 34,000, 935 - 936 
da 90,000 küsur oldu. 936-937 
yedi aylık gelir yekunu ise 
37,300 küsur rakamım göste
riyor. Bir yıl önceye nazaran 
bu bir gerileme değildir. Bu 
yıl mahsulat piyasasının dü
şükli\ğiine raimen bu ra~am 
çok ümit vericidir. Çilnkü 
kurban deri ve hajırıakları 
bu rakamı geçen yıla niabeten 
yükselteceii şıüphetizdir. 

Kurum, bu faaliyeti arasın
da Aydındaki varlığım müsbet 
eserlerile belirtti, hükümet 
bulvarı üzerindeki metin bina· 
yı kurmağa maletti. Merkezde-
ki bu çalıtma beı mülki 2 
itibari 7 kamun mcrkeıd iubele
rinde de yaratıldı ve mütemadi 
takip, teşvik ve irıatla ka
kamun hava kurumu şubeleri 
de maksadı tahakkuk ettirme 
yolunda hummalı birer çalış. 
ma kaynağı oldular . 
Aydında parlayan ve gittik

çe ışığını kuvvetlendiren bu 
eser karşısında kurum umumi 
merkezi bu varlığın en kvuetli 

O. Becerik 
arkalayıcısı ve yürüdücüsü 
olan İlbay ve Parti Başkanı 
sayın Özdemir Gündaya ve 
kurumda çalışanlarn takdirle
rini sunarken Aydının bu yol
da en iyi çalışan şube oldu
ğunu da birldirdi. 

Yukarda 933 - 934 Mali yılı 
gelirinin 7000 lira olduğunu 

yazmıştım, geçen yıl yalnız 
kurban derisinden kuruma 12 
bin, barsaktan 1300 küsur 
lira gelir temin edilmiştir. 

Fitre ve zekatm kuruma 
temin ettiği rakamları yaza. 
yım, Geçen yıl 6200, bu yıl 
6500 lira. 

Aydın merkez ilçes•ndeki 
bu kalkınma ve ilerleme ya
nında diğer ilçeleri olduğ gibi 
bırakmak olamazdı. Genel 
merkez bunları da, 118/937 
den itibaren Aydmda direk-
törlük kurmak ve ilçeleri de 
Aydın şubeCJine bağlayarak 
hızlanmalarını temin etti. 

Bundan çok kısa bir zamanda 
elde edilen verimli neticeyi de 
şu rakamlardan öğreniyoruz: 
Geçen sene bu sene 

4400 14400 Bozdoğan 
3000 15000 Çine 
5000 8000 Karacasu 

25000 28000 Nazilli 
13000 20000 Söke 
Aradaki fark 24,000 liradır. 
Bu yazı Aydın ilinin hava 

kurumu faaliyeti gösteriyor .. 
Bu rakamları diğer illere teş
mil edince şu ferahlı neticeye 
ulaşmakla öğünebiliriz. 

Türk ulusu, bu davayı da 
atasının direktifini umufandan 
çok kısa bir zamanda başar-
makla ona olan inan ve ebedi 
bağlılığını bütün cihana bir de- , 
fa daha gösterdi.. Bir milyon 
bir milyar defa daha ibraz 
etmeğe hazır olduğunu isbat 
ederek. .. 

========================-========----
Aydının tefrikaaı: 132 , ....,,..,___ ~ 

• 
Baht işi 

Roman 
Sevincle boynuma sarıldı. 
- Dedimya Macid; baban

da annende dünyanın en iyi 
insanları .. hayatımız artık es
ki ittirat ve kararını buldu 
demektir. 

Öyle olacağa benziyor. 
Eğer hiç umulmadık bir prüz 
çıkmazsa hakikaten müteakıp 
günlerde hayatımız eski mec
rasını aldı. Zeynep şen ve bah
tiyar, ben de onu öyle gör
mekle mesut olmağa çalışıyo

rum. 
Yalnız memleketin hali fe

laketi neş' e ve bahtiyar lığımı· 
zın üzerinde sim siyah bir 
gölğe yapıyor. Resmi elbise 
ile gezemiyorum artık. Birgün 

Yazan: V. H. 
bir arkadaşımın uğradığı bir 
hakarete şahit oldum. 

Şimdi bile aklıma geldikçe 
nasıl katil olmadığıma, beni 
ve Nuriddini hangi kuvvetin 
taşkın bir mukabeleden men 

ettiğine şaşıyorum. Benimle 
ayni kalemde çalışan mülazım 
Nuriddinle öğle yemeği için 
çıkmıştık. 

Yemeği Beyazıt meydanın
daki laalettayin bir lokanta-

da yidik. O çıktı. Ben de 

lokantanın hesabını görüyor

dum. Kapının önünCl.e yüksek 

sesle bir konMŞma duydum. 

CamClan baktım. Bir kaç ec

nebi zabiti Nuriddini ihata 

Tefrika No. 25 Yazan İ. Gün 

Selçuk/arda İlmi ·ve Edebi inkişaf 
YUNUSUN EDEBİ ŞAH

SİYETİ: Yunus ile Mevlanayı 
mukayese eden şöyle iki halk 
rivayetivar: Bir gün Yunus, 
Mevlanaya " Mesneviyi sen mi 
yazdın ? ,, diyip tasdik cevabı 
aldıktan sonra Uzun yazmışsın. 
Ben olsam 

Ete kemiğe büründum 
Yunus deyü göründum 

derdim demiş. Yine bir gün 
Mevlana, Yunusu kasdederek 
"Manevi mertebelerin hangi· 
sine gittimse bu Türkmen 
kocası karşıma çıktı 11 sözünü 
söylemiş. Yunusun Mevlana 
ile muasır olduğu ve görüştük
luri muhakkaksa da bu iki 
halk rivayeti, eski, yani o 
zamena ait kaynaklarda yok-

tur. Yalnız aslı olmasa bile 
halkın onu mevlana ile muka
yese etmesi bakımından de~ 

ğerlidir. Hakikaten tasanufu 
kendisine bir iman eden şai
rimiz. Mevlana ile mukayese 
edilebir, Mevlananın tesiri al· 
hnda kaldığı halde o tesiri 
şahsiyetile mezcedebilmiş ve 
tasavvufun en i~raki esasla
rını bize o pürüzsüz dilile çok 
güzel, çok veciz bir surette 
anlatmıştır. Mesela: 

Gönül çalabın tahtı çalap 
gönüle bahtı 

İki cihan bedbahttı kim gö· 
nül yıkar ise 

beytinde sofilerce gönlün kud
siyyeti ne mükemmel bir su
rette anlatılmıştır. Tasavvu
fun bütün dinleri, bütün mil
letleri (şeriatları) kucaklayan 
hudutsuz musamahası ile şe-

etmişler bir şeyler söylüyor
lardı . 

Nihayet bir danesi sert ve 
keskin bir sesle ; 

- Bet! dedi. Ve yürüdüler. 
Kapıyı açarak dışarı fırladım. 
Nuriddin sap san kesilmişti. 
Koluna girdim ve; 

- Ne oluyof', ne oldu ? 
Diye sordum. 

Kesik ve bitkni bir sesle 
cevap verdi. 
-Ah Macid; bana liu vakayı 

bir daha tekrarlatma ! Bir 
dakika içinde bir asırlık bir 
acı çektim. Niçin ölmedik, ne
ye yaşıyoruz ? 

Ağlıyordu. 

- Canım, dedim. Ne oldu 
söylesene. 

- Ne olacak kendilerine 
slam vermediğim için herif~ 

ler bana olmadık hakaret et
tiler. Niçin hala yaşıyoruz ? 
Neye ölmüyoruz biz ? 

riatın hududunu şu beyitler 
ne güzel izah eder: 

" Yetmiş iki millete bir göz 
ile baknııyan 

Şerin avliyasısa hakiatte 
asi dür 

Şerile hakikatın vasfını ey
dem sana 

Şeriat bir gemidür hakikat 
deryasüdür 

Niteme muhkem ise tahta-
tarı geminün 

Mevç urucagız deniz anı 
uşadasıdür 

Bundan içerü haber işit 
edeyin ey yar 

Hakikatın kafiri şer'in ev-
li yasi dür ,. 

aşkı bundan daha güzel an
latan bir beyite tesadüf edi
lemez dense yeri var: 

"Dört kitabın manisini oku
dum tahsil ettüm 

Aşka gelince gördüm bir 
uzun hece imif,, 

dört kitabın başlangıcı ve ni
hayeti var. Manası anlaşılır, 
okunur biter. Fakat aşk, 
öyle uzun bir hece ki başlan
gıcı -Sofilerce- alemin zuhurile 
de başlamaz. Esasen a~k, hak
kın zuhura olan meyli, yani 
zatının iktizasıdır, "HAKİKA TI 
MUHAMMEDİYE,, dir. Zat 
ile kaimdir. Ne iptidası vardır. 
Ne intibası: bütün kainat 
onun zuhurundan ibaret iken 
hiç bir şey ona zarf olumıyor. 
Her şey, o mananın lafzı iken 
o mana, bu elfazdan anlaşıl
mıyor. Onu anlıyan ancak o 
mana da fani olandır ki buna 
da anlamak denmez. Çünkü 
birlikte anlamak olmaz. 

Kanımın damarlarımda çe
kildiğini hissettim. 

- Ölmeyeceğiz Nuriddin ; 
dedim. Bütün bunların acısını 
çıkarmak için, bütün bunların 
intikamını almak için yaşaya
cağız. 

İçimizde müthiş bir kin, 
bir gayz hissile yolumuza de
vam ettik. Fakat ertesi günii 
ben resmi elbisemi çıkardım 
ve bizden hu çirkin tecavüzü 
duyan bir çok arkadaşlarında 
sivil kıyafetle gezmeği tercih 
ettiklerini gördüm. 

Bu yıl bütün bahtsızlıklara 

tabiabn sertliği de katıldı ve 
kış bütün şiddetile üstümüze 
yüklendi. 
Babamın bir avukatla gö

rüştüğünü ve Zeynebin boşan
ması işini ona havale ettiğini 
annemden duydum. 
.Artık iş mahkemede Te bü

tün teferruatile babam meşgul. 
ti>eTa"lll ~&1'111) 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 2/7695 

Madde 16 - İhracat ya -
panlar birincisi birinci kanun 
iptidasından şubat gayesine 
kadar ve diğerleri müteakip 
üçer aylık devreyi ihtiva et
mek üzere her üç ayda bir 
aşağıdaki malfunatı havi bir 
beyanname tanzim etmeğe 
nıecburdurlar. 

A - Beyannamenin taalluk 
ettiği devre zarfında ihraç 
ettikleri malın gümrük idare
lerine mevdu ihracat beyan
namelerinde yazılı miktar ve 
cinsı. 

B - Gümrük beyanname 
numaraları ve tarihi ve be
Yannamelerin hangi gümrüğe 
\1erildiği, 

C - Malın hangi memlekete 
ihraç edildiği ve ihracatın 
kendi veya bir başkası namı
na yapıldığı, 

D - Ne nevi para ile satıl
dığı ve her satış bedelinin 
döviz olarak baliğı ve sabşıo 
kat'i veya ankonsinyasyon mu 
olduğu, 

E - Bu mallar mukabili ele 
i'eçen dövizlerin hangi tarih
lerde hangi bankalara satıl· 
dı .. 

gı, 

F - Geçen devreden mat· 
lubu olan döviz miktarından 
bu devrede ele geçirdiği mik
tarla bunların hangi bankala
l'a hangi tarihlerde sabldığı, 

G - Bu devredeki ihracat
tan alacagı kalan miktar. 

Bu beyannameler taalluk 
~ttikleri devrenin hitamından 
•tibaren nihayet bir ay zar
fında kambiyo murakabe mer 
tilerine makbuz mukabilinde 
te\1di olunur. 

İhraç edilen her malın tica· 
r 
hı defterlere uygun ve ticaret-
ane tarafından musaddak bir 

satış faturası suretinin beyan-
llanıelere raptedilmesi mecbu
t' . 
tdır. Bu faturalarda ihracat 
~şYası bedelinin hakiki satış 
edelinden noksan gösteril

ltl~si memnudur. 

ih Madde 17 - İhracatçılar 
~:acat dövizlerine taalluk 
y en hususat hakkında kambi-

() tnurakabe mercilerince iste 
tq 
b 1 

ecek malumatı vermek ve 
tq Qlla dair vesikaları teydi et-
~kle mükelleftirler. ihracat 

~Ş}'ası dövizi bankalar tara
~ lldan bu kararname mucibin
,: Verilecek kambiyo alış ve
~~~asının ibrazı suretile tevsik 
Qtıur. 

~ ~adde 18 - Türk tabiiyetini 
tiıt.ı'l. vapur idarehaneleri ha· 

Çte bulunan ~as ve miies
~t lehine ifa etmiş olduk
~~ nakliyecilik hizmetinden 
l.tteyeUit olarak bu kakar-

Neşir tarihi : 23/12/937 

nameden evvel tahsil etmiş 
oldukları ve bundan böye tah
sil edecekleri navlun dövizle
rinin emirlerinde bulunan kıs
mını elde ettikleri tarihten 
itibaren nihayet on beş gün 
zarfında döviz olarak memle· 
kete getirip bir bankaya sat
mağa veya kendi namlarına 

Cumhuriyet Merkez Bankasına 
tevdi etmeğe veya Maliye Ve
kaletinin tayin edeceği esham 
~e tahvilatı hariçte mübayaa 
edip memlekete idhal etmeğe 
mecburdurlar. 

Yataklı Vagon Şirketi ile 
ecnebi vapurları gibi memaliki 
ecnebiyede müesses şirketle
rin memleketimizdeki şubele

rının hasılatından indelicap 
memaliki ecnebiyedeki mer
kezlerine sevkolunacak mik
darı için kambiyo murakabe 
mercileri vizesile kambiyo alı
nabirlir. 

Madde 18 - Posta idare
lerine tevdi edilecek kıymetli 
veya teahhütlü mektup ile 
diğer kıymetli paket ve eşya 
posta memuru huzurunda bend 
edilir. Posta memuru bunların 
muhteviyabnı görür ve bu ka
rarname mucibince ihracı mü
saadeye tabi tutulmuş para 
ve kıymetli menkule mevcut 
olup olmadığım kotrol eder. 
Resmi dairelerle Cümhuriyet 
Merkez Bankasının irsalatı bu 
madde hükümlerinden müstes
nadır. 

Madde 20 - Ankodsinyas
yon şeklinde idhal olunan ve 
yahut bazı müessesatın hariç
teki merkezlerine Türkiyede 
ki acenta veya şubelerine irsal 
edilen malların dövizleri bu 
müesseselerin mali vaziyetleri 
ve satış nisbetleri tetkik edil
dikten sonra kambiyo mura· 
kabe mercileri tarafından ve
rilecek müsaade üzerine temin 
olunur. 

Bu dövizlerin temin zamanı 
yine kambiyo mürakabe mer
cilerince tayin ve ibraz olu
nan vesaik ibtal olunur. 

Halkevi Başkanlı -
ğından: 

Halkevimizde açılan İngi 
lizce dersleri her Pazartesi 
ve Perşenbe günleri saat 
19,30 dan 20,30 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 
yazılar.aktır. 

Aydın piyasası 
Zeytinyağı 

Zeytin tanesi fa. tes. 
Pamuk yerli 
Pamuk akala 

11/1/938 
28 
3,50 4 

30 31 
35 36 

Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 
11 
5 

Pamuk ., akala 10 
Kozak 4,50 

Hürmet ve şükranın 
ifadesi! 

- Baş:arafı ı inci Sayfada-

en ayakta duran ve altın ba
şmı en yukarda tutan bu tek 
adamın neye ihtiyacı var ki, .. 

Şehirler ve kasabalar, onun 
heykeli ile meydanlarını süs· 
lemek suretile, milli şükranın 

en şuurlu tezahürünü göster
mektedirler. 

Bir çok şehirlerimiz, bu en 
büyük vazifeyi ifa etmişlerdir. 
Aydın ki, her iyi ve milli ha
rekette her yerden ve her 

şehirden evvel baş kaldırmış· 
tır, Aydın ki, milli kahrama
mn en büyük tutkunu ve mec-
liibudur, bu işte geri kaldığım 
düşünmüş ve güzide bir heyet 
elile faaliyete geçmiştir .. 
Aydında yapılacak Atatürk 

heykelinin, Aydının cömert ve 
hakşinas ruhuna cevap vere-

cek bir kudrette olması için 
Aydınlılara ve Aydındaki te
şekküllere, kurumlara, mües
seselere kudsi bir vazife dü
şüyor: 

Mevcudiyetlerini idame için 
yapılacak müsamere, gösterit, 
balo, konser, piyango velhasıl 
her hangi bir gelir vasıtasında, 
en evvel düşünecekleri, bu 
heykel için, muayyen bir nis
bet ayırmak keyfiyetidir. 

Halkevi, dünkü kararile, 
yakında yapacağı deve güre
şinin hasılatından bir kısmını 
spor kulübile anlaşarak bu işe 
hasretmiş ve ilk adımı atmış
tır .. 

Bundan sonraki faaliyetlerin 
ele başılığını kazanan Halk
evinin ve spor kulübünün bu 
yüksek kararını hürmetle tak
dir eder ve selamlanz .. 

Mahalli kurumlar için tertip 
edilen ve edilecek olan piyan
golarda, balolarda, gösterit
lerde, spor müsabakalarında, 
himaye heyetleri teşebbüsle
rinde, gelirin bir kısmının bu 
işe ayrılacağına şüphe etme
mekte kendimizi haklı bulu
ruz .. 

Öyle ise, Atatürk heykeli 
teşebbüsünün biran evvel ta
hakkuk edeceğine inanalım 
ve bekliyelim!.. 

GÜNCÜ 

imtiyaz sahibi ve Umumt Neırlyat 

MGdüri:I ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Baaımeri 

YÜZ 3 

Ger mencik Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizin yaptırmakta 

olduğu mezbahanın zemini 
peter ve sıva kısmı inşaatı 

28112/ 937 tarihinden itibaren 

20 gün devam etmek üzere 
eksiltemeye çıkarılmıştır. ta
lipler mevcut kroki ve keşif
nameye göre fazla tafsilat 
almak için Germencik Bele-
diyesine müracaatları ilan 
olunur. (264) 

4 7 9 12 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Aydının köşk nahiyesine 

bağlı kuyucular köyünün köy 
cıvarı namı diğeri iki paralık 
kuyu mevkiinde doğusu evvel
ce beyköyden parsel veresesi 
halen parsel oğlu veresesi 
batısı bülbül Salih ve Madran· 
lı Ali halen katmerci Mustafa 
poyrazı eskiden koca Ali şimdi 
oğlu Mustafa Ali ve mera 
kıblesi kanbur Ali ve katmerci 
ile çevril tarlanın Ahmed 
oğlu kaca Ahmedin fevtile 
veresesi karısı Fatma ve ço
cukları Ahmed ve Yusuf ve 
Hayriye ile oğlu durmuşu ka
rısı Kübra ve çocukları Mu
zaffer Müşerref ve Muaddele 
murislerinden intikalen namla· 
rına tescilini istemişlerdir. 

Sözü geçen yerin tapuda 
kaydı bulunmadığından bazı 
kayıtlarda mahalline tatbik 
edilmek seretile mülkiyetinin 
tahkiki için gazete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra me
halline memur gönderilecektir. 
Mülkiyet veya her hanği bir 
hak iddiasında bulunanlar 
muteber vesaiklerile birlikte 
yerinde bulunacak memura 
veya Aydın tapu sicil muha
fızlığına 502 fiş sayısiyle mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

( 280) 

As. Sa. alma 
Komisyonundaıı 

1 - Alayın kapalı zarf usu
lile eksiltmeye koyduğu 45450 
kilo sığır etine evvelce çıkan 
talibi tarafından beher kilo
suna verdiği yirmi bir kuruş 

elli santim bahalı görülmüştür. 
2 - 17111938 den itibaren 

15 şubat 938 salı günü akşa
mına kadar bir ay zarfında 
tekrar ihalesi yapılmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

3 - Şartnamesi komisyon
dadır. 

4 - Bu fiaattan daha aşa
ğı talip çıktığı takdirde 767 
liralık teminata muvakkatesil~ 
birlikte Aydındaki askeri sa
bo aliiıa komisyonua mUraca
a tları ilan olunur. 

( 282) 



YÜZ : 4 AYDIN SAYI: 140 

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 mükafatı ay
rıca bir de kıymetli halı verilecektir. 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savra'nlarının 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 eder. 260 

Aydın ıVaf ıa müdür
lüğü eksiltme 
Komisyonundan 

241111938 günü saat 15 de 
, Aydın Nafıa müdürlüğü oda

sında (2354) lira 7 4 kuruş ke
şif bedelli Nazilıi kazasında 
ceza evinde yeniden yapbrı
lacak dolaplarla 5 adet nöbet 
çi tarassut kulübeleri inşaatı 

açık eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmuştur. • 

Şartname, keşif, metraj, re
sim ve sair evrak parasız ola
rak nafıa müdürlüğünden 

alınabilr. 

Muvakkat teminat 176 lira 
63 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tiea
ret odası vesikalarım 2411/938 
pazartesi günü saat 15 şe 
kadar nafia müdürlüğü oda
sında toplanan komisyona ver
meleri lizımdır. 

(269) 8, 12, 16,21 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Dalama ve Karahayit men
dres geçidi için yeniden iki 
gemi yapbrılacaktır. Beherinin 
muhammen kıymeti 552 lira 
66 kuruş ve teminatı muvak
katası 41 lira50 kuruştur. İha
lesi 17ıl1938 pazartesi günü 
saat on beşte yapılacakbr. 

Taliplerin il daimi encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

4 6 9 12 (262 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 

Morah köyü hasbi hitabet 
ciheti açıktır. 28111938 cuma 
günü saat onda musabaka 
imtihanı yapılacaktır. taliple
rin hüviyet cüzdanı ve diğer 
ehliyet vesikalarile vakıflar 
idaresine müracaatları. 

(281) -.... *< ................................................ . • • i DOKTOR f 
i FAHREDDİN SÜGÜR ! 
• • 
.: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ı 

: .: Pariı Tıp Fakülteai Hastanelerinden İhtiıulı 

'! Muayenehane: >.ydıada Gui Bulvannda Bafalıoglu dükkanının i i üıeriııade her ,.On tabahdan alqama kadar Hastalarını kabul ed·:.f. : ......................... ~ ............................. : 
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m ~ [+] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun [•] 
[+] Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde [•] 
[tJ her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. K•] 
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~ Birinci smıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

S Dr. HASAN TAHSİN SOYLU • ı 
~ Paria Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, cocuk ~ 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ' ~ 
~ -
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
' bin \sında kabul eder. (111) ı 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gaz et esidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

-C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her ne\fi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. · 


