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Devlet Ziraat 
İşletmeleri kurumu 

--+--
Ankara- Bomonti fabrikası-

nın işletme ınukavelenamesinin 

Telgraf ve Radyo 

Buda peşte konferansı 

Sovyet hükumeti 
Bükreş elçisini 
Geri mi alıyor 

nıüddeti bittiği için memleke- B D k - • •• hh } f• 
tin bira ihtiyacmı bundan sonra ay e anıye mura as ar şere ıne 

Bükreş 12 [Radyo] - Havas 
ajans muhabiri Sovyetler bir
liğinin Romanya orta elçisinin 
geri alınacağı ihtimalini ve 

Orman çiftliği bira fabrikası 

karşıhyacaktır. Bu müessese, 
umumi ihtiyacı karşılıyacak 

kadar bira yapacaktır. Çıka
rılan biralar, haricin de takdi
rine mazhar olmuştur. Bu fab
rikanın iş hacmini genişletme
sHe orta Anadolunun arpa 

sarfiyatına en emin bir mah

tec bulunmuş demektir. Ar

panın ıslahı için esaslı tedbir
ler ahnmaktadır. 

Atatürk yüksek feragatlerile 
<levlet ziraat işletme kurumu-

na iltihak etmiş olan bütün 

nıüesseseler, 4,800,000 lira 

kıymetinde bir varlıktır. Mü· 
esseselerin senelik vergileri 

150 bin liradır. Senelik ciro
laı ı 8 milyon liraya yakındır. 

Sanayi, ziraat ve ticaret 

cephesinden bu çiftliklerde 26 
şube vardır. Yüksek Ziraat 

Enstitüsüne girecek gençler, 
bir senelik stajlarını bu çift
liklerde yapmaktadırlar. 
· Bu itibarla yeni kurulan 
devlet ziraat işletmeleri de 
iktısadi, zirai büyük zengin-

liklerinden başka öğreticilik 
Vasfını da haiz çiftliklerin 
tuttuğu yoldan ayrılmıyacak, 
ziraatimizde daha yeni ve 
teknik inkişaf yolları açacak
t1r. 

-·t--

Hayat ucuzluğu 
-·~ 

bahiliye Vekaleti, esas-
lı etüdlere başladı 

Ankara - Dahiliye Vekaleti, 
bayat ucuzluğunun temini için 
lüzumlu oian tedbirleri almak 

ilzere esaslı çalışmalara başla

tnışbr. Vekalet, halkın günlük 
Zaruri ihtiyaçları meyanında 

bulunan etin yurd içinde fazla 
istihlakini temin edecek esas

lar üzerinde durmaktadır. Bu 
tetkikler sonunda elde edile
cek neticelere göre et fiatla-

tının ucuzlatılması için bir 
form\( bulunacaktır. 

bir ziyafet verdi 
Fransız gazeteleri İtalyanın Peşte konferan
sından bir şey kazanamıyacağını söylüyorlar --------Paris 12 ( Rady ) Figaro turya dış işleri bakanı doktor 

gazetesinin hususi muhabiri Şmiyt konuşmuşlardır. 
Budapeşte toplantısı hakkın Bay Dekanya Roma proto 
da gazetesine atideki maluma kolunu dört sene zarfında 
tı vermektedir. siyasal ve ekonomik sahalar 

Bodapeşte konferansı hak daki mesut neticderini hatır 
kında hüfımetçe resmen hiç ladıktan sonra şimdiden son 
bir karar ittihaz edilmediği raki müzakerelf.:rdeki t~m bir 
bize temin edilmektedir. Bu mutabakat hasıl oldğunu söy 

lem iştir. 

elçinin Romanya p0Jitikasını1:1 

son aldığı şekil üzerine Ro
manyada kalmasımu doğru 

olamıyacağını bildirmektedir. 
- -·+-

• 
lngiliz hava 
kuvvetleri çok 
arttırılıyor 

Londra 12 [Radyo] - Hava 
nezareti neşrettiği resmi bir 
tebliğde hava kuvvetleri bi
rinci sınıf tayyarelerinin 1935 
yılındaki miktarın iki misline 
baliğ olduğunu bildirmektedir. nun manası Avustury ile Ma 

caristanın vaziyetlerini muha 
faza edecekleri ve İtalya 
gayretinin akim kaldığı mahi 
yetindedir. 

Viyanad dün akşam temin 
edildiğine göre üç protokl 
devlet başka devletlere müra
caat etmeden ticari bir anlaş
ma yapmak gayesile bu kon
feransı hazırlamışlardır. Aca
ba bu iki taraflı anlaşmaların 
mukaddemesi midir? 

Yeni Sovyet meclisinin açılması 
münasebetile bir çok tezahürat 

yapıldı 

Bize kalırsa kont Ciyano 
Budapeştede umduğu muvaf
fakiyeti elde edememiştir. Ne 
Avusturya ve ne de Macaris
tan anti komünist paktını im
zalamağa ve Milletler Cemiye
tinden çekilmeğe mütemayil 
değildirler. 

Ne Avusturya ve ne de 
Macar hükumetleri Berlin Ro
ma mihverine sıkı bir sorette 
bağlanmağı kabul etmiyecek· 
!erdir. 

Budapeşte 12 [ Radyo ] -
Dün akşam saat 21 de Ma
caristan dış işleri bakanı B. 
Dekan üç devlet konferansına 
iştrak eden murahhaslara bir 
şölen vermiştir. Şölen niha 
yetinde dış işleri bakanı da 
Dekan ile İtalya dış işleri 
bakanı Kont Ciyano ve Avus 

Kraliçe Mari 
Romanya Hariciye 
nazırını kabul etti 

Belgrat 12 ( Radyo ) Krali 
çe Mari Romanya hariciye 
nazırı Bay lstratoviçi huzuru 
na kabul etmiştir. .. 

Moskova 12 [Radyo) - Tas ajansı bildiriyor: 
Mskova, Leningrad, Harkof ve diğer bir çok şehirlerde 

yüksek Sovyet meclisinin ilk toplantısı münasebetile mitingler 
yapıldığı hakkında raporlar gelmekte ve bu mitinglerde yük 
sek meclise yeni başarılar temenni edildiği bildirilmektedir. 

=- - - -- -= =--
Fransız işçi federasyonu umumi 

katibinin beyanatı 
Paris 12 ( Radyo ) İşçi fe 

derasyonunun umumi katibi 
gazetecilere umumi grev ibti 
malinden bahseden tahriki 
amiz haberleri reddederek de 

miştirki; böyle uygunsuz şayıa 
ları çıkaranlar hakkında tedbir 
ittihaz etmek hükumete ait 
bir vazifedir. 

İşçiler için istediğimiz temi-

Hayattan sesler: 
..__ ............ .., ,,...,,,._ ._...,.._, -

nab elde etmek için müzake
relere devam edeceğiz. Biz; 

karışık işlerle uğraşmakla it

ham ediJiyoruz. Bunu şiddetle 
rede deriz. 

kollektif iş nizamının teminj 

ve işçiye iş ve yol vermek 

hususundaki isteklerimizin se
bebi işte budur. 

Hakkı yok mu? 

G eçen gün, bir köy öğret
meninden bir mektup al
dım.. Mektup sahibi; iyi 

görüşlü, samimi ve vazifesine 
merbut bir arkadaştır .. 

İsabetli ve kıymetli Eikir' ri 
muhtevi olan bu mektu n, 
bazı kısımlarını, hiç bir mü
talaa eklemeden, buraya alı
yorum: 

[ ... İstanbul gazetelerinde 

muallimlerin zaman zaman 
toplandıklarını okuyoruz, Ay
dında da bu hareketin başla
dığını duyuyoruz ve diyoruz 
ki - Ne olur, zaman ve fır

sat buldukça faydalı konular 
hakkında biz de bu toplantı
ları yapsak.. Köylerin, durma
dan bizden aldığı sermayeyi, 
biz d t J üklerimizden edin-

·De.,ama 3 acil aııyfada • 
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Zeytinlikler ıslah edilecek 
-----------------------Alı nacak tedbirlerle milli gelir otuz 

milyon liraya çıkarılacak 

Ankara - Mahsuldar ve 
yabani zeytin ağaçlarının aşı
landırılması ve zeytin mahsu
lünün iyileştirilmesi hakkında
ki kanun layihası evvelce Zi
raat Encümeninden geçmiş ve 
layihada bazı tadiller yapıl
mıştı. 

Adliye Encümenide kanun 
layihası üzerindeki tetkikleri
ni bitirmiştir. Mühim bir milli 
servetimizi kısa zamanda iki, 
üç misline çıkaracak olan bu 

layıhanın y~kında mecliste 
kesbi kanuniyet edeceği an
laşılıyor. 

İstatistiklere göre, memle
ketimizde 26 milyon mahsul-

dar zeytin ağacı ve 54 milyon 
kadarda yabani zeytin (delice) 

mevcuttur. Zeytinliklerden se
nevi 230 bin ton zeytin tane-

si alınmakta ve bunun 21 O 
bin tonundan takriben C10·12 

milyon liralık zeytin yağı çı 
karılmaktadır. 

Mahsulün mütebakisi sala
mura yapılmaktadır. Mahsul 
alman zeytinliklere layıkı şe
kilde bakılmadığı, yağ fab
rikalarının da ekseriyetle ip
tidai bir halde bulunduğu tes
bit edilmiştir. 54 milyon ya
bani ağaçtan ise, mahsul ba

kımından, hiç istifade edilme
mektedir. Ancak yabani zey~ 

tin aşılandıktan dokuz on sene 
sonra mahsul vermetke ve 
normal mahsul 15 - 20 senenin 

geçmesi İcab etmektedir. Bu 
sebeble aşilama ve bakma iş
lerinin gene devetin yardımile 
yapılması yolunda tedbirler 

alınması lüzumlu görülmüştür. 
Fakat bir taraftan bir taraf-

tan mevcud zeytinliklerin ve
rımını artırmak, fabrikaları 

rasyonel şekilde çalıştırmak 

ve istihsal sanayiini tanzim 
etmek suretile bugün 10 - 12 
milyon içindeki Milli gelirin 
30 milyon lirayı bulacağı an
laşılmakta dır. 

· ısc 

Köy eğitmenleri hak-
kında talimatname 

Ankara - Büylk zirai kal
kınmada kendilerine mühim 
vazifeler verilecek olan eğit
menler hakkında Ziraat, Ma
liye ve Maarif Vekaletlerile 
müşterek bir talimatname 
hazırlanmıştır. Talimatname e
ğitmenlerin okuma, çalışma 
ve diğer işlerine ait asaslı 
hükümleri ihtiva etmektedir. 
Önümüzdeki ders devresinden 
itibaren eğitmen sayısının 

1500 e çıkarılması kararlaş
mış gibidir. Yeni alınacak 

eğitmenler ilkbahardan iti
baren faaliyete geçilecek olan 

Orta Anadolu köy kalkınma 
mıntakasına dahil Ankara, 

Çankırı ve Eskişehir vilayet
leri köylülerinden olacaktır. 
Eğitmen olarak yetiştirilmek 

üzere alınacak köy gençle-

rinin bilhassa eğitmeni olmı

yan ve kalkınma hareketine 

daha evvel başlanacak olan 
köylerden alınmasına dik-

kat edilecektir. 
-··· -

Amiral Horti Lehis
tanı ziyaret edecek 
Varşova 12 [Radyo] - Ma

caristan kral Naibi Amiral 
Hortinin Lehistanı ziyaret e
deceği resmen ilan edilmiştir. 

Tefrika No. 26 Yazan : İ. Gün 

1 

J 

Selçulılarda ilmi ve Edebi inkişaf 
Anlamak, en aşağı bir an

hyan bir de anlaşılandan me
yana gelen bir sıfattır ve 
birliğe değil, üçlüğe aittir. 
Hülasa aşk, önsüz ve sonsuz, 
manası duyulan, fakat anla
şılmayan uzun bir hece, bir 
AAAh .. ! Sahifeler dolusu ya
zılarla ancak izah edilebilecek 
bir telakkiyi Yunus, bir hece 
tedaisile görüyoruz ki bütün 
şumulile bir beyte sığdmyor. 
Bu misaller, istenildiği kadar 
çoğaltılabilir. 

Yunusun iki cephesi vardır: 
Didaktik ve Lirik. 

Didc-ktik şiirde kuruluktan 
kurtulmak için lazım gelen 
inanç,Yunusda ziyadesile var
dır. Onun için onun Didaktik 
şiirleri de değerini kaybetme
miştir. Mesela: 

"Ey dünü gün hak isteyen 
bilmezmisin hak kandedür 

Her kande sem anda hazır 
kande bakarsam andedür,, 

beytile başlıyan şundaki: 

" Bir gönüle bul andadür 
benlüğün defterini dür 

Ol hası gevher andadür san
makim ol ummandadür 

Eyleğil suretün veren can 
sırridür ana iren 

Batın gözüdür do~t gören 
zahir gözü yabandadürtt 

Beyitleri ne kadar samimi 
bir iman mahsulüdü. Şah-, 

okuyucuyu gayri ihtiyari ve 
muvakkat bile olsa kendisine 
ne kadar bağlıyor, kendi te
lakkisini ne kuvvetli telkin 
ediyor. Lirik cephesini anlat
mak ise pek güç, bırakalımda 

1 
Yunus, kendisi söylesin: 

"Neteki bu gönlüm evi aşk 
elinden taşa gelür 

Nice yüksek yürür isem aşk 
başımdan aşa gelür 

Niceki eydürem razüm söy
lemeyem kimse neye 

Gider bu sabrü kararüm dost 
önüme düşe gelür 

Hey nice sabr eyleyiser dost 
yüzünü gören kişi 

Ol hakikat gördüm diyen 
kendüsünden şaşa gelür 

Maşukanün tecellisi dürlii 
dürlü renkler olur 

Bir şivede yüz bin gönülün 
hemişe coşa gelür 

Ol dost ile benüm işüm bu
lut ile güneşleyin 

Bir dem hicabı sürülür bir 
dem nikap başa gelür 

Acep yine miskin Yunl.15 
aştan artuk südümeğer 

Ziraki bu aşktan yekrek biç. 
yok dürür başa gelür 

Acep şu yerde varmula şöy
le garip bencileyin 

Bağrı başlu gözü yaşlu şöyle 
garib bencileyin 

Gezerim rum ile şamı yu
karu ileri kamu 

Çok istedünı bulimadum şöy
le garip bencileyiıı 

Kimseler garip olmasun has' 
ret oduna yanmasun 

Hocam kimseler 'olmasun 
şöyle garip bencileyin 

Söyler dilim ağlar gözüm 
gariplere göynür özüı:n 

Meğerki gökte yıldızım şöyle 
garip bencileyilll 

Nice bu dert ile yanam ecel 
ire bir gün ölelll 

Megerki sinimde bulam şöy
le garip benciJeyiın 

=========================-=========================-=====-=-================================"'"'===========:~:::ıı:::==:=--
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• 
Baht işi 

Roman 

Kış gecelerini ekseriya Ar
navut köyünde hep beraber 
geçiriyoruz. Bütün dünyadan 
alakamızı kesmiş gibiyiz. Ken
di alemimizde basit ve fakat 
çok mesut yaşıyoruz. Zeynebe 
hayret ediyorum. 

İstanbolun en kibar muhi
tinde yetişmiş olmasına rağ
men alayişten uzak olan bu 
sade hayatımıza ne güzel Ye 
ne çabık intibak etti. Gün· 
düzleri annemle akşama ka
dar meşgul oluyor, ona kitap 
okuyor, günün havadislerini 
hulasa ediyor. Geceleri ba· 
bamla bıkmadan, usanmadan 
parti, parti tavla oynuyor. 
Vakit buldukça Melekle çalgı 

Yazan: V. H. 
çalıyorlar velhasıl ailem efra
dile okadar meşgul ki bana 
bakacak vakti kalmıyor. Ba
zan beni bu ihmal edişine 
kızmıyorda değilim. 

Çok soğuk veya pek keç 
vakta kadar oturduğumuz ge
celerde Bebeğe dönmüyoruz. 

Zeynep, adeta şişliyi unut
muş gibi idi. Orada bir evi, 
kendisininde bir uzvu bulun
duğu bir aile olduğunu dü· 
şünmüyora benziyordu. 

Bir kaç defa Şişliye gitmesi
ni, hatta beraberce gitmemizi 
teklif ettim. 

- Peki, gideriz bir gün. 
Demekle iktifa etti ve biç 

bir zaman bunun için kat'i 

bir şey söylemedi. Gecede kalırız orada. 
Ablasına okadar ehemmiyet Durdu ve yüzüme baka-

vermemekle beraber evinde rak; 
kaldığım uzun müddet zar- Macid: bukadar çok nıtl 

fında bana daima evlat mua- istiyorsun oraya gitmeği ? 
melesi yapmış, son defa İstan- Dedi. 
bula gelişimi duyar duymaz - Evet Zeynep diye cevaP 
ta Bebeğe kadar koşup gel- verdim. Oradaki odamızı, sa-
miş ve bu ziyaretlerini her na ilk malik olduğum o oda' 
vesile ile tekrar etmiş olan yı göreceğim geldi. Hem an, 
annesine karşı çok mahcup neni çok ihmal ediyoruz. Ba"' 
adeti nankör mevkiinde ka- na ilk gündenberi bu kadat 
lıyordum ve bu his bana de- iyi olan o kadıncağızı böyle 
riıni bir azap veriyordu. ihmal etmek beni tazip edi' 

Mehtaplı bir kış gecesi idi. yor. 
Arnavut köyünden Bebeğe Bana biraz daha sokuidtJ· 
dönüyorduk. Hava soğuk ol· - Ah Macid; dedi. Sen ba1'i' 
masına okadar durgun ve katen temiz kalpli bir çocuk' 
manzara okadar güzeldiki sun. Madamki ısrar ediyor' 
tramvaya binmek istemedik. sun, peki. Yarın gidelim. Li"' 
Kol kola rıhtımın demir par- kin sabahtan degil ; öğlederı 
maklıkları boyunca yörürken sonra olmaz mı ? 
ona; 

- Zeynep ; dedim. istersen 
yarın sabah Şişliye gidelim. 

Ondan sonra havadan, sU' 

dan konuşarak evimize geldilc· 
(Deva-uı yacıo) 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 2/7695 

Madde 21 Alelumum 
ınasarifi dahil olduğu halde 
transit eşya bedelleri ancak 
transit dövizle ödenir. Tran
sit eşyasının hariçten gelen 
dövizleri kambiyo murakabe 
mercilerinden alınacak mezu
niyete miisteniden bankalarda 
bir hesaba matlôp kaydedilir. 

Harice borçlanılan transit 
emtia bedelleri de yine kam
biyo murakabe mercilerinin 
nıüsaadesile bu hesaptan tes
\'İye olunur. 

Bu eşya için bankalardan 
alınan döviz avansları aynı 
hükme tabid;r. 

Madde 22 - Bilfımunm it. 
halata müteallik döviz ihti
Yaçları için kambiyo muraka
be mercilerinden mezuniyet 
istihsal edilir. 

Gümrük idareleri muamele 
"ergisine tabi eşyaya ait güm
rük makbuzlarında mal kıy
metini orijinal faturada yazılı 

ecnebi ve muadili Türk para
sile gösterecekleri gibi vergi 
matrahına dahil olması icap 
eden navlun sigorta vesaire 

gibi bilômum masrafları da 
ayrı ayrı dercedecekler ve 

her makbuzda maim menşeini 
"e marka ve numarasını ve 
kap adedini göstereceklerdir. 

Posta idareleri de posta ile 
gelen ithalat eşyasına ait 
llıakbuzlara ayni meşruhatı 
\rermek ve malın kimin na
lllına geldiğini işaret etmekle 
mükelleftir. 

Takasla ithal olunan emtia 
tnakbuzlarında yukarıdaki 
meşrubattan başka takas ve
sikasının numarası ve vesika
tıırı hangi mahalden alındığı 
"e Türkiye ile. klirin2' muka
"elesi akdetmiş me•leketler
den gelen eşyanın makbuzuna 
da mal bedelinin kliringe da
hil olduğu ve serbest döviz 
""erilrniyeceği tasrih edilecek
tir. 

Gümrük resmine tabi olup
ta yalnız muamele vergisin
den müstesna bulunan emtia
>'a. ait makbuzlara malın men
ıei ecnebi ve türk parasile 
~Ymeti, navlun ve sigorta 

~lbi masrafları dercedilecek 
Ve vergiye tabi olmadığı ya
~•lacaktır. 

Muafen veya muamele ver
rsine tabi olmayarak çıkarı
an. eşyanın kıymetleri menşe 

4ahadetnamelerinde ~österil
kllenıiş olduğu takdirde bu 
l'llaUara aid faturaların mah
;~Çteki ticaret odalarınca tas-
1kli olmaaı şarttır . 
Emanet, depozito ve mah

:Sllb makbuzları üzerine döviz 

Neşir tarihi: 23/12/937 

mezuniyeti verilemiyeceğinden 
bu cihet gümrüklerce bu mak
buzlar üzerfoe işaret edilir. 
Bunlardan resme tabi tutu-. 
lanlar için bilahara verilecek 
makbuzların zahrına gümrük 
idarelerince ( bu makbuz üze
rine döviz verilmez ) kaydı 
dercedilir. 

Ancak bu gibi ahvalde ve 
gümrük resmine tabi olmak
sızın vukubulan idhalatın dö
viz mezuniyeti gümrük idare
lerince yazılacak ve yukarıda 
gümrük makbuzlarına derc.e-

dileceği tasrih edilmiş olan ma
lumatı ihtiva edecek olan res
mi tezkereler üzerine verilir. 

Yukarıda zikredilen makbuz 
ve vesikalara müsteniden ala
kadarların kambiyo murakabe 
mercilerinden döviz mezuniyeti 
istihsal edebilmeleri tafsilatlı 
bir beyanname vermelerine ve 
beyannamalerine gümrük ida
relerine verdikleri orijinal fa
turanın bir suretini rapteyle
melerine mütevakkıftır. 

Fazla kambiyo almak mak
sadile idhalat eşyasının mali
yet fiatım hakiki miktar ve 
ihtiyaçtan fazla göstermek 
veya gümrük idarelerine ibraz 
olunan vesaik haricinde kam
biyo murakabe mercilerine ve
saik ibraz eylemek memnudur. 

Madde 23 - Memlekete id
hal olunan alelumum mal be-

1 delleri için döviz irsaline lü
zum görülen ahvalde alakadar 
müessesenin salahiyettar im· 
zalarını havi bir beyanname 
vergisi makbuzu ile sair vesa
ik raptolunarak kambiyo mü
dürlüğüne verilir. Bu beyan
namede malın menşei, irsali 

muktazi bedeli, bu bedelin 
hangi vadelerde tediye yapılıp 
yapılmadığı beyanname sahi-

binin dövizi mevcud olmadığı 
tasrih edilir. Bu beyannameler 

tetkik edildikten sonra kam

biyo murakabe merciince asha
bına verilecek me.zuniyete müs 

teniden döviz tedarik edilebi
lir. İbraz olunan vesaik kam-

biyo murakabe mercilerince 
ibtal edilerek ashabına iade 
olunur. 

----=-. ™ -...: 

Holanda ita/yanın 
Habeşistan hakimi
yetini taıııgacak 

Lahi 12 [ Radyo ] - Dün 
öğleden sonra toplanan mebu
san meclisinde Holanda dış 
işleri bakanı Bay Fating ta
rafından verileo izahat dinle
nilmiş ve İtalya ve Habeşis
tan imparatorluğunun tanın

ması işi müzakere edilmiştir. 

Aydın piyasası 
12/1/938 

Zeytinyağı 28 
Zeytin tanesi fa. tes. 3,50 4 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk akala 35 36 
Pamuk çekirdekli yerli 7 ,50 8 
Pamuk ,, akala 10 11 
Kozak 4,50 5 

lngiliz hükumetinin 
Japongadan bir 
talebi 

Londra 12 ( Radyo ) İngil 
tere hükumeti Nankin nehri 
üzerinde bulunan İngiliz ge 
milerinin serbestce seyrüsefer 
etmelerini temin için Tokyo 
hükumeti nezdinde teşebbü 
satta buluıımnştur. 

Japonlar İngiliz gemilerinin 
nehrin yukarı kısmına müsaa 
de etmemekte ve sefaini hi 
maye etmek kendileri ıçın 

gayrikabil olduğundan bu su 
retle harekete mecbur olduk 
larını beyan etmektedirler. -·-Romanya 
Yugoslavya 
sebatı 

•• muna-

Belgrat 12 ( Radyo ) Baş 
vekil ve Hariciye vekili Milan 
Stadinoviçin Romanya hükfı 
metinde vukubulan şahsi te 
beddülattan dolayı Romanya 
ile Yugoslavya münasebatında 
değişiklik olmayacağı hakkın 

daki beyanatına büyük ehem 
miyet verilmektedir. 

·-~-· -

Japonlaı· Şa.ng iong 
Aya/etine hahim 
Şanghay 12 [Radye] - Yu

hagyunun işgalinden sonra 
Japonlar bütün Şang tong 
ayaletine hakim olmakla be
raber gayet mükemmel bir 
askerlik üssü elde etmişlerdir. 

Hakkı yok mu? 
- Bnş:arah 1 inci Sayfada. 

sek.. İsterseniz, nankör diyi
niz, aldığımız para ile meslek 
neşriyatım takip etmiye imkan 
bulamıyoruz, ihtiyaçlarımızdan 
kessek te yine bizi tatmin 
etmiyecek vaziyet karşısında 

kalıyoruz, hep mevcut serma
yeden harcıyoruz, ara sıra 
elimize geçen kitapları da o
kumasak, tamamile kör ve 
sağır kalacağız.. Şehirlerin 
eteğine sım sıkı yapışan mes· 
lek arkadaşlarımız, oralarda, 
hiç olmazsa beş on kitap bu
lurlar, mesleki ceryanlardan 
haberdar olurlar.. Köylerde 
çalışmanın, hesapsız feragat
lere mal olduğuna, buna rağ
men bir tek aldandığımız cep
henin [ İnsaniyete yardım ve 
milli mefk\ıre uğruna sevine 
s~vine harcanmak J tan ibaret 
bulunduğuna inanmanızı iste
rim .. ) 

GÜNCÜ 

YÜZ 3 

ilin 
Aydın Vakıflar 
İdaresinden 

Evkafı mazbutadan İmam 
kızı Raziye vakfından Aydının 
zındandere mevkiindeki 15 
dönüm bağ bozuğu içindeki 
gürumile birlikte 12111938 ta
rihinde artırmaya çıkarıldı . 
Yevmi ihale 1121938 sah günü 
saat 10 a kadardır. Taliplerin 
00 7.5 pey akçasile yevmi mez
kfırde vakıflar idaresine mü-

racaatları. [286) 
13 18 25 30 

ilin 
Aydın Vakıflar 
İdaresinden 

Vakıflar dairesi muhafaza 
memurları ve odacı için nü
munesi mevcud yerli kumaşın
dan maa kasket sekiz takım 
elbise yaptırılacaktır. Yalnız 
odacının pantalonu diiz diğer· 
leri kilottur. Bedeli muham
men ve şartları eksiltme kai
mesinde yazılıdır. Eksiltme 
müddeti 13111938 den 28111938 
saat 10 a dakardır. Taliplerin 
vakıflar idaresine müracaatları 

[284) 13 18 22 27 

ilin 
Ayd111 tapu sicil 
Muhafızlığından 

Aydının kadı köyünün dağlı 
Ali kuyu mevkiinde doğusu 
yol batısı adah oğlu kara Ah
med poyrazı şahinler veresesi 
ve HaHI veresesi kıblesi Ali 
güllü oğlu İbrahim vereselerile 
demirci kerim veresesi ile 
çevrili 8 dönüm tarlayı kına 
oğlu Hüseyin vereseleri tara
fından tescili istenilmektedir. 
Bu tarlanın tapuda kaydı bu
lunmadığından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günü mahal
linde keşif yapılacağından bu 
yerde smır ve ayni bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
bu middet içinde tapuya ve 
ya keşif günü mahallinde bu 
lunacak memura muteber ve 
sikalariyle birlikte müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

(283) 

:········ Abone şeraiti ........ : 
j Yılhğı her yer için 6 lira. [ 
: Altı aylığı 3 liradır. • 
: İdare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Basımevi. : 
! gazeteye ait yualar için ~ 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
j lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. ~ 
: ............................................... : 

imtiyaz sahihi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Basıldığı )'er : 

C. H. P. Buımevi 
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\'OZ : 4 AYDIN SAYI: ~ 14lı 

Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/l/9j8 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 savranlanmn 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 

ilin 
Vilayet dainıi 
Enciiıneninden 
54;11938 günü daimi encümen 

odasında 499 lira 6 kuruş ke-

şif bedelli Bozdoğan ilk oklu su 

tesisatı inşaatı açık eksiltme 

suretile eksiltmeye konulmuş

tur. 

Fenni şartname, keşif, met-

, raj ve resimler parasız olarak 

Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 

50 kuruştur . 

isteklilerin teminat mektup

larile ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalarını 24111938 

pazartesi günü saat 15 şe ka

dar vilayet daimi encümenine 

vermeleri lazımdır. 

(274) 9,13,16,20 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahıulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy

metli bir örneti olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartııında 
Süleyman Seı.er, lıtanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir· 

ainiı:. 

Aydının bütün tarihi malu'Uatından batka cotrafi tabii mal6ma

iını da bu kitaptan ötrenecekı:iniı:. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÖLENER ....................................................... 
: DOKTOR ! 
• • 
i FAHREDDİN SÜGÜR ! • • • • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı : 
• • 
: Parla Tıp Fakültesi Haıtaneleriaden lhtiıulı : • • J Maa1eaebane: ~Jdın:ta Gad Balvannda Bafalıorlu diikkiıunın : 
ı üseriade her ~ abahdan aktama kadar Hutalannı kabul ed ;r. : 
...................................................... : 

~ ~111ı;ı1p;q,:,:1ı~ıı;ııııı~ıı;_ıııı;_ıııı;••;flll" .. •••·~' .. "'~""';~ıı;~;ıı 
ı'f u11Jllı.';ııltı.,;,ııııwııı.;;ııııı.;;;ıı~ını.Mıı11ııUıı11ııu.ıılıı;';iıJlıi;;&ıılıh,iJllıi:~~bi:d:lıii - dl 

1 OPERATÖR 

!~ Dr. Nuri Erkan 
•.J 
+1 Birinci sıaı! mütehassıs 

~
•: Paris bp fakültesi hastanelerinden mezuD !i Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde : 
+] hf'r gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabu~ eder. • 

00 1~ • 
u~l1"'11·1 1••11.ı1 ••11ill'''llfl""qU1•'fltfl1 'llJll1"11ll''""M"'~ "'lll''"'l!IP'q~p""ıUr•~ııııı"IJJ 1'~1fP'"llfll'' ~il' ~~""'~·'""Q~ .lJ.l 
(.!. Ilı~.~ ds~~ •• '!~ıııı.'!.ı11ıı~ıı11ı~::"oıı:ı~t0~1ııı.~tl~td r:'ııııı!;ii~ıııı~•~d~:l.:!J 

P.f"lllıt'lllM!llllP' '1•i!!nilll!mi'1~1'' ll!JU!llUf11f.11'1ıı;!Ji111Q111ıJH"1" 
~ Birinci sınıf dahili h.astalıklar mütehassıSl 

: Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
! Parİ• Malatiroloji mehtebinden ve Johiliye, ç<Xuk 
llJ" ha•taneleri kliniklerinden •e.zan 

~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahan~ i bin \sında kabul eder. (111) 

~ıliı8ıll'lııiı !llli!ıı tmııı lı lı~ı lı itı tlllllııtlll!ıııMıııtıılı!Mıı!tııılllıııAllı 

~l~";!,fl'1;~ııı:ızı~1~1ıı;c•ııı,zıt1,.'4!l';ll~;'IP;'P'.lll;tll'!;'llı;ıııı:ııır;_'1lll'.q11'.ıın;'llf'+"ı;'I ı !;ıiil 
l'~ı-*..,•tllıbdılll .... a ı .... ııJıı ... •Cıı.ıtllıı11dll~ .. 11Uı~.,dl1ı..~ı..ııllıiNı1llıi,~11~1""ılıı ... dhı..,....1~....-::rı119llJ 

L•l Taze ve ucuz ilaçları • 
~ . .i Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları • 

•J Yalnız • 

!l Emniyet Eczanesinde : 
1 .. •L Bulursunuz f. 

+ l•ta•yon cadde•İ : Matlran pala• karfı•ı • 
1
i1- ~ıntfllfl':!llll''~fl"lfl~~-~l~·~~lfl!:~I--...... 
~ ~ıı:--·.~ .. ~,~~.~.~.· .... ~.ııı~~.~~~~ı· ••• 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve efl 
çok okunan bir tane gündeli~ 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. Basımevi . 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her ne~ 

köy evrakını hazırladıgını sayın miişterilerio' 
arzedcr. 

-


