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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR slYASI HALK GAZETESi SaylSI: 100 Para 

8ay/avımız B. Adnan! 
Menderes 
Saylavımız ve Türk spor 

kurumu başkanı Bay Adnan 
Mendres dün şehrimize gel-
tuiştir. • 

B. Adnan Menderes : dün 
~leden sonra vilayet maka
llıında İlbayı ziyaret etmiş ve 
Aydının spor işleri etrafında 
g'Örü~meler yapmıştır. 
Sayın saylavımız kendilerile 

~orG,en bir muharririmize 
·~Ydında bir kaç gün kalaca
R'ln1 söylemiştir. 

-·•·-
Çinliler fedalılirane 
döğüşiiyorlar 
Şanghay 14 [ Radyo ] -

A.ttıerikalı mub.arrirlerden Ba
'a.n Beni 8 inci Çin ordusu 
arargahında 3 ay kaldıktan 

80tıra Hankova gelmiştir. Ga
~~tcci Bayan beyanatında 
• 

1nlerce Çin askerinin karlar 
~.İnde yalnayak gezdiklerini 
ır çoklarının el ve ayakla

~ttıın donmuş olduğunu, silab
;rı olmayanların ölen arka-
aşlarının veya Japonlardan 

i\ldıkları silabhn kullandıkla
tıtıı söylemiştir. 

~la/ya;,_l~r ticaret 
fitoıarı için bir bu
{'flh milyar sarfe
rlecekleı· 
~ lriyeste 14 ( Radyo ] -
İt0Pola Tri.vestino gazetesi 
t/k1:Yan ticaret filosunun tek-
' ı · ~ ıstesini neşretme ktedir. 

b· u listeye göre iki yüz elli 
~~~ tonluk kırk dört gemi 
~ a Yapılacak ve Roma. Av
~~~to.s Transatlatiklerinin şe-

&~tı değiştirilecektir. 
lit U inşaata bir buçuk milyar 
~t sarfolunacaktır. 

Telgraf ve Radyo 
Kabine buhranı 

Fransız Kabinesi İstifa Etti 
--------Paris 14 [Radyo) - Bugün 1 

Fransız parlamentosunda ha

raretli bir celseden sonra 
Fransız kabinesi istifa etmiş
tir. 

Başvekil B. Şotan saat 17 
de arkadaşlarile meclisten 
çıkmışlar ve doğruca Eli.za 

sarayına giderek hükumetin 

istifasını Rei.9i cumhur B. Löb-
rona vermiştir. 

Cumhur reisi B. Löbron ye-

mütehassıs olmağla beraber 
bu vaziyet karşısında kabineyi 
teşkilde mazur olduğunu söy
leyerek bu teklifi redetmiştir. 

B. Şotan saat 17,30 da Eli
za sarayından çıkmış ve ga
zetecilere vaziyet hakkında 

beyanatta bulunmuştur. 

Paris 14 [Radyo] Cum-
hur başkanı Bay Löbron CMİ 
işlerin görülmesine istifa eden 
kabinayı memur e~~lştir:. 

Paris 14 f Radyo] - Reisi-
ni kabinenin teşkilini yine B. cumhur"n yeni kabidayı teı· 
Şotana vermiş isede eski baş- kilden evvel her iki meclis 
vekil; devlet reisinin göster- reislerile görüşmesi mühte"' 
diği yüksek itimaddan çok meldir. 

Fransız bankaları 
döviz ver miyecekler 

Paris 14 [Radyo) Fransız 
devlet bankası Bugün bütün 
bankaların döviz üzerine mua
mele yapmamalarını istemiştir. 

Fransız f ranlıında 
düşlıünlülı 

Londra 14 [Radyo] - Saat 
11 de bir İngiliz lirası 152 
franka tekabül etmekte idi. 

--·~ Viyanada son 
Hadiseleı· ve 
Tevkif at 

Viyana 14 (Radyo] - İtalya 
gencliği mümessilerinin buraya 
gelmelerinden çıkan hadisede 
100 kadar memur yaralanmış 
ve bir çok kişi tevkif 
edilmiştir. 

-·!ı--

Kont Ciyano Roma
ya avdet etti 

• 
Peşte konferansı ve 
Dünya matbuatı 

Roma 14 [Radyo J - Dünya 
matbuab Budapeşte konferan
sının neticelerinin gayet mü
him olduğunu tebarüz ettir
mektedirler. Budapeşteden ge
len hususi muhabirleri Bay 
Musolininin itareti ve hariciye 
nazırı kont Ciyanonun faali
yetile İtalyan dış siyasetinin 
kazandığı muvaffakiyeti sta
yişla kaydetmektedirler. 

Alman gazeteleri Fransız -
lngiliz tahminlerinin boşa çık
tığını, Avusturya ve Macaris
tanın Almanyaya olan sempa
tisinin yeniden tezahür ettiği
ni ve Taymis gazetesi de 
şunları yazmaktadır: 

Müşterek beyennamede en 
mühim olan cihet Avusturya 
Macaristanın Cenral F ranko 
hükumetini tanımalarıdır. Bu 
da şuphesiz İtalyan muvaffa
kiyetidir. 

Hayattan aealer: 

ı 
Çok güzel bir buluş 

Sultanhisar [ Hususi ] -
Nazillide bir iş için bulunu

yordum. Çok müstacel bir 
işim vardı. Bu ~inde telefon
la veya telgrafla temini icap 
ediyordu. Vakit geçirmekte 
mana yoktu. Telgraf işide bir 
takım merasime tabi olduğun
dan mecburi olarak Nazilli 
bölüaüne uğradım. Bu işten de 
çekiniyordum, çünki resmi bir 
daire askeri bir yer idi. Ka-
pıda bulunan nöbetçiye çeki
nerek Sultanhisarına bir tele
fon edebilir miyim dedim. 
Derhal emredersiniz dedi. Ve 
kolile işaret etti. işaretin bu
lunduğu tarafa gidince bir 
kulübe gördüm üzerinde iri 
yazılarla ( köylüler için tele
fon ) diyordu. Tarihi de yeni 
idi. Büyük bir sevinçle ora7-
koştum ve derhal de işimi 
gördüm. Sonra bu hayırlı iti 
kimin yaptığını sordujwıı~ 
Bölük komutanının adım ier
diler. Kendisine tetelddire 
hem de bu mıntakanın köyl6-
leri namına teşekkürü bir 
borc bilerek yan111a gitmek 
istedisemde vakit çok erken
di, mecburen döndüm bu ye-
rinde teşekkür unutulmamıı 
olmak içinde biricik gazete
miz marifetile yapıyorum. __._ 
Çin kadınları da 
Memlelıet 
Müdafaasında 

Hankov 14 [ Radyo ] - Bir 
maden acağmda çalışan 200 
çinli silah deposunu yağma 
ederek silahlanmışlar ve aile 
lerini beraber alarak harbede 
ede Çin ordusuna iltihak et
mişlerdir. 22 nci fırkaya men
sup olan harbettikleri Japon 
kuvvetlerine mühim zayiat 
verdirmişlerdir . Bu amaleyi 
idare eden 61 yaşında bir 
kadındır. 

Roma 14 [ Radyo ] - Bu
dapeşte konferansından avdet 

Giinahamı gireriz! 
eden hariciye nazırı B. Ciya
no bu sabah buraya gelmiştir. 

1 
- ::.-: 

- .;. 

Japonlar 
Kantonu sıkıştırı -
yor/ar 
Şanghay 14 [ Radyo J -

Japon tayyareleri Han-Kov ve 
Kanton arasındaki münakala· 
tın güçleştirilmesini temin için 
Hankov ve Konyo arasındaki 
köprüyü berhava etmişlerdir. 

B u sütunun bir talisizliği 
var.. Her hangi bir mev
zu hakkında bir kaç sabr 

yazsam, her hangi muhayyel 
bir adam için beş on satır 
karalasam, derhal manalı ba
kışlar ve şüpheli istifsarlar 
başlar: 

- Bu yazın, filin mesele 
içindir değil mi? 

- Dünkü yazında kasdet-

tiğin filan adamdı tabiil.. 
- Be birader. o adam da 

ancak bu kadar tarif edile-
b·1· ' ı ır ... 

- Arkadaş, geçen günkü 
dedi koduya bu kadar telmih 
yapılır mı? ... 

Dedjmya, talisizlik.. Meğe~, 
küçük muhitlerde yazı yazmak 
ta mesele imiş .. 

- "Benaı 3aci sl)lb.&a 
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Çine ve Söke ilçeleri de bu sene 
akala pamuk bölgesi içine alındı 

Çiftçilerimizin vilayet ziraat müdürigeti?in a~ağıdak~ 
tavsiyelerini aynen ve kusursuz olarak gerıne ~etırmelerı _ 

hem kendilerinin ve hem de memleketın 
yüksek menfaatleri icabındandır 

-----------------------İlimizin merkez, Çine ve yerli çeşit tohumundan, istiyen 
Söke ilçeleri de bu nese 1111 çiftçi ekebilir. Ancak bunun 
938 tarihinden litibaren "Aga- açık kozalı pamuk tohumları 
la,, bölgesi içine almmışbr. ile karışık olmaması mutlak 
Bu sebeble 2903 sayılı Pamuk surette şarttı. 
ıslah kanunu mucibince bu İlimizin Nazilli, Bozdoğan 
yerlerde aÇ1k kozalı pamuk Karacasu ilçeleri geçen sene 
cinslerinden yalnız devlet ta- Akala bölgesi dahiline alın-
rafından dağıdılan Agala çe- mıştı. Evvlce de ilan edildiği 
şidi ekilecektir. veçhile bu ilçeler pamuk çift-

Bölge dahilinde bu çeşid- çilerine bu sene Akala tohum-
den başka Yoz Amerikan, luklannı geçen sene Nazilli 
Hind vo iane gibi isimlerle pamuk istasyonundan kendi-
anılan diger açık'. koza çeşid- lerine verilmiş olan tohumluk-
lerinin ekilmesi ve bunlara ait tan aldıkları mahsulden ayı-
çigit ve çigitlilerin bulundu- racaklardır. Bu ilçeler ç;ftçi-
rulması yasak edilmişbr. leri Akala çeşidinden başka 

İhtiyacınız olan " Agala ,, kozalı çeşit tohum ekemezler. 
pamuk tuhumunu size devlet Ve budlarm çiğit ve çeğitli-
verecektir. Bu çeşidden kaç sini ev ve anbarlarmde bulun-
dönüm ekmek istediğinizi duramazlar. 
muhtarımzın açacağı deftere Akala pamuk tohmunu pi-
bir hafta içinde hemen yazdı- yasada iyi fiyatla satılabil-
nnız. Bu hasusta muhtarlara mesi ve güzel mahsul alına 

bilmesi için yozlaşmaması la-
da emir verilmiştir. zımdır. Yozlaşma bilhassa 

Hayvanlarınıza yemlik ola- aynı mıntakada akala ile be-
rak ayırdığız miktar ve geçen raçer diğer açık koza çeşit-
seneler içinde Aydın ilçesine lerinin de bilerek bilmiyerek 
Nazilli pamuli istasyonundan beraber ekilmesinden veya 
teksir veya tecrübe için müte- karıştırılmasından ih . .:ri gelir. 
ferrik surette verilmiş olan Bu cıhet akalanın safiyetini 
Akala tohumlarından üretilen- muhafaza için çok lazımdır. 
ier dahi dahil olmak üzere Bilhassa saf akalaya diğer çe-
açık kozalı pamuk çeşitlerin- şit tohumların kar~masına 
den eeinizde, anbarınızda ne- meydan verilmemesi ve saf 
kadar çiğit varsa ve çiğitliııiz akaladan başka diğer açık 
varsa bunların hepsini nihayet koza çeşitlerinin bölge hari-
ikinci kanun 938 ayı sonuna cine çıkarılması işinde Nazilli 
il hududu dışarına çıkarınız. pamuk istasyonu gibi bölge-
Elinizde tutmayınız. Anbarla- nin bütün pamukçularmın da 
rımzı, çuvallarınızı ve heybe- c;ok dikkatlı davranmaları ve 
lerinizi bunlardan tamamen yukarıda yazılı noktaları can-
temizleyiniz. dan ve ehemmiyetle karşıla-

Kapalı koza ismile anılan malan çok lazımdır. Çiftçile-

Aydının tefrikaşı: 135 
~ 

• 
Baht işi 

Roman 
- f yiki bugüu olsun geldi

niz. Yoksa bizde Zeyoeple 
sizi yavaş yavaş unutmağa 
başlamıştık. 

Zeynebin ablası tatsız ve 
soğuk bir mecraya girmeğe 

başlayan bu k->nuşmayı kesti. 
- Çocuklar durun bakayım. 

Gürültüye boğdunuz ortahğıda 
bana vazifemi unutturdunuz, 
dedi. Ve o vakite kadar mu
havereye hiç karışmadan otu
ran tanımadığım bamma 
dönerek: 

- Zeynebin kahraman za
biti Macid bey diye beni tak
dim ettiği gibi bana da sa
dece: 

- Neriman Selim hanım. 
Sözlerile hanımı tanıttı. 

Yazan: V. H. 
Bu sarışın hanım efendiyi 

hürmetel selamladım. Yemeği 
hep beraber yidik ve yemek 
bin bir latife içinde pek neş' eli 
geçti. Bilhassa misafir hanım
lar pek şendiler ve bu neş'e-
lerinde sofrada içtikleri şa
rabın pek çok tesiri vardı, 
şüphesiz .. 

Daha biz sofrada iken hiz
metçi Zeynebin ablasına ya
vaşça: 

- Misafir geldi, Salona 
aldım, dedi. 

Ben Şişliyi ziyaretimin böy
le misafiri bol bir geceye te
sadüf etmesine sıkı~ırken; hiz· 
metçinin bu sözünü duyan ve 
tam karşımda oturan Kamran; 

- Taliiniz varmış Macid 

1 

t 

' 

1 ANADOLU EbEBİY A Ti 
1 

. - ---'!',~--~~ -13 ncü asır -
Tefrika No. 28 Yazan : İ. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Kendisinden çok sonra hat

ta 15 inci asırda gelen şair
lerin bir kısmı, mesela Saruca 
Kamil bile aruzu onun kadar 
selaset ve metanetle kullan· 
mamış ve bu vezne onun ka
dar tasarruf edememiştir. 

Şiirleri arasında orta bir di
van olacak kadar aruzla ya-
zılmışları vardır. Bu münase· 
betle onu bir divan şairi de 
sayabiliriz. Fakat o daha doğ
rusu ne bir halk şairidir, ne 
bir divan şairi. O, Türk şairi, 

Türkün şairidir. Yunustan ev
vel türkçe, bu ifade kudretini 
bulamamıştı. Yunus, türkçenin 
ifade kudretini göstermiş bir 
şair olduğundan ona " MİLLİ 
ŞAİR ,, bile diyebiliriz. 
TESİRLERİ: Edebiyatımızda 

iki büyük şairiıı sürekli tesiri 
olmuştur [1]. Bunlaran biri 

[1) Mevlananın tesiri bilvasıta
dır. Mevlevilik vasitasile kurulan 
sistem do1ayısilcdir. Bir çok şair
lerimiz, Mevlana tesiri altındadır. 
Fakat benim burada aradığım 

tesir, temsiJ derecesine gelen bir 
müessir oluştur . Bu, müessir ola
nın şahsiyetinden ziyade tesire 
kapllanı? şah~i!etine bağlıdır. 1 

Eğer, şaır, tesırı altında kaldığı 
şairin bir kopyasını çıkarırsa bu, 
pek alelade olur. Fakat öyle 
olmazda onun ruhunu ve sanatını 
benimser, tek sözle ayni ruha 

- ==== 
rimizin ve diğer alakadarların 
böyle harekei edeceklerine 
esasen itimadımız kuvvetlidir. 

Yapılacak kontrollarda ay
kırı hareket ettikleri iÖrülen
ler olursr 2903 sayılı pamuk 
ıslahı kanunu hükümleri da~ 
bilinde cezalandırılacaklardır. 

Ziraat müdürü H. Ünsal 

bey, dedi. Bu gece bizimle 
yalnız başınıza meşgul olmak 
mecburiyetinden kurtuldunuz. 

İcabı nezaket: 
- Bu benim için bir şeref

ti hanım efendi, demem la
zımgeldi. 

Lakin beni bu külfetten 
kurtaracakları müjdelenen mi
safiride merak ettim. Gelen 
misafirin şahsı hanımları da 
benim kadar ve belki benden 
fazla alikalandırmış olacak ki 
sofradan çabuk kalktılar. 

- Salona hepsinden sonra gir
diğim zaman bir misafir yeri
ne orade ayakta dört erkek, 
daha doğrusu dört züppe 
gördüm. Hele ikisi pek genç 
olan bu beğler ifrat derecede 
modaya uygun geyinmişlerdi. 
Onların o şık kıyafetleri ya
nında benim sade lacivert 
kostümüm nekadar sönük ve 
nekadar soğuk duruyordu. 

1 .. Yunus, ö biri Fuzulidir. Yu-
1 nus, yalnız halk şairine değil, 

divan edebiyatı şairlerine de 
tesir etmiştir. Esasen kendi
sinin bir divan edebiyatı şa
iri de sayılabileceğini sölemiş
tik. Zamanından itibaren ay
nen onun edasını taklit eden 
şairler yetişmiş veAhmedi gibi 
üstat bir divan şaın bile 
" Bana seni gerek sem 

11 
re

difli gazelini, fakat aruz ile 
tanzir etmiştir. 

Yunusun en eski muakkibi 
olarak Sait Emreyi ve sırasile 
Eşrefi Rumi ( Eşref oğlu ), 
hacı Bayram Veli, Gaygusuı 
Abdal, Gaygusuz Vizeli Ala· 
ettin, Ahmet Sarban, Hatayi, 

! pir sultan, Kul Himmet, Oğ~ 
lanlar şeyhi İbhrahim, Gaybi, 

1 Nizam oğlu, Niyazii Mısri 
1 

Himmet efendi, Himmet zade 
Abdullah ve Abdüssamet, Nak 
şii Ak Kirmaniyi ve nihayet 
Kuddüsiyi görüyoruz. Bu say· 
dığımız isimler, Yunusun erı 

meşhur ve maruf muakkipleridif· 
-- --~ 
malik olursa o vakit iptakar ~ud 
reti diğer büyük bir kud 
retle bırleşmış demektır. Ya, ~ 
te.siri kendisinde eritir, ona ye01 

bir hususiyet verir ve daha 01ii· 
kemmel bir varlık meydana getı· 
rir, yahut onun şahsiyetinde te• 
şahhus eder, ona bir mümessil 

olur, mamafih kendi hususiyetle• 
rini de muhafaza edeı· . İşte Me"' 
lanayı bizim edebiyatımızdq ~ıı 
ikinci tarzda temsil eden tek bır 
şair vardır: Yunus emre, Yunu•ıl 
da Eşref oğlu, Nizam oğlu .,e 
Niyazi, ayni suretle temsil etıniŞ: 
)erdir. Hocam en kudretlisİ 111 

Nizam oğlu olarak gösteriyor. 
-~ 

l "ı Kibar bir salon hanım tg 
rolünü yapan hanım ablaınıı ; 
bizi biribirimize isimleriıniılt 
tanıttı. 

- Macid bey. 
- Bahtiyar bey , Serıllet 

bey, Nahid bey, Mail bey. 
Sonra bu beyleri birer bire' 

·de Zeyneplc tanıştırdı. Hepsı 
bir kere Zeynebin elini adet' 
yarı zorla öptüler. Onlarıe bil 
suluca hareketlerine kızdııı' 
Lakin ne yapabilirdim ? ·bİ 

Bir kaldırım çapkını gt'I' 
bunlarla kavga edecek değ' 
dim ya... t) 
Soğuk kanlılığımı mubafa 

etmeğe çalıştım. ~ 
Aman Allahım nelerde 

bahsetmiyorlardı bunlar... , 
Zahir; duyduğum, fakat g. 

güne kadar görmediğim, '~~ 
yete hayalı denilen şey 
idi. 

(Deva"';lı yarııl 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 

Madde 24 - Döviz mezu
niyeti almadan idhalat eşya
sına aid gümrük makbuzlarını 
zayi ettiklerini iddia edenlere 
ziya keyfiyetini Türkçe inti
şar eden ve birisi İstanbulda 
olmak üzere iki gazete ile 
vazıh bir şekilde ilan ve bu 
ciheti tevsik eylemeleri şartil~ 
gümrük idarelerince 22 nci 
maddede gösterilen meşruhatı 
havi tasdikli bir makbuz sureti 
Yerilebilir. Bu gibi musaddak 
makbuz suretleri üzerine kam
biyo murakabe mercilerince 
döviz mezun,yeti verilmesi 
makbuzun taalluk ettiği malı 
gönderen ecnebi memleketteki 
müessesenin bu mala aid mat .. 
liibunu henüz almadığına dair 
vereceği vesikanın mahalli 
Türk konsolosluklarından tas
dik edilmesine ve döviz tale
binde bulunanlar tarafından 
asıl makbuzun 9hiç bir suretle 
döviz mübayaasında istimal 
edilmediğine ve makbuz atiyen 
bulunduğu takdirde istimal 
edilıneyip' kambiyo murakabe 
mercilerine ibcaz edileceğine 

dair noterden musaddak bir 
taahhüdname verilmesine va
bestedir. 

Neşb- tarihi : 23/12/937 

ı edilecek müddet zarfında ala
kadarlar ·tarafından gümrük 
makbuzunun ibraz olunacağma 
dair kambiyo murakabe mer
ciine bir taahhüdname veril
mesine bağlıdır. 

Bu hüküm konuşmentosu 
doğrdan dogruya tüccar namına 
gelen maltar,da vadesi hulul 
eden senedin tediyesi için va
ki olacak döviz ;talepleri hak· 
kında da aynen tatbik olunur. 

Bu şekildeki bir .taahhüdün 
bilahara ademi ifası maim her 
hangi bir sbeble henüz güm
rükten çıkarılmamış olmasın
dan münbais bulunduğu tak
dirde bu cihat-usulü dairesin
de tevsik edilmek ve alaka
darların sun'u taksirinden ve
ya sui niyetinden mütevellid 
olmadığı isbat olunmak şartile 
taahhüd müddetlerinin temdi
dine kambiyo murakabe mer
cilerince izin verilebilir. 

İbraz edileceği taahhüd olu
nan makbuzun zıyaı iddiası 
kabul olunmaz. 

Taahhüdlerini kambiyo mura
kabe mercilerince kabule şa
yan görülemeyecek mazaret 
serdile ifa etmeyenler işbu 
kararnameye muhalif hareket 
etmiş addolunur. 

Günabamı gireriz!.. 
- B~~arafı 1 inci Sayfada-

Dünkü yazun. yine böyle 
bir talisizliğe uğradı.. Maksa
dım. filan ve falan zale tariz 
etmekmiş!.. 

Şimdiye kadar münasebetli 
ve münasebetsiz; söyledim, 
yazdım, bağırdım, tekrar ettim 
ki, bu sütunda şu veya bu 
ıat, şu veya bu hususi ve 
şahsi mesele yoktur. Ancak, 
günün hadiselerinden mülhem 
olarak yazı yazmak vardır .. 

Hiç kimsenin bana tariz 
yapmıya hakkı olmadığı gibi, 
benim de, hiç bir kimse hak
kında en küçük bir imada 
bulunmıya hakkım ve selahi
yetim yok.. 

Bu itibarla, dünkü yazım da; 
mtıhayyelemin icat ettiği bir 
meclise ve bir iyi söz söyli
yene aitti.. 

Öyle bir mukaddime yap
mak suretile, iyi söz söyleme
nin ve hatip olmanın, benim 
görüş ve anlayışıma göre, va
sıflarım belirtmek idi .. 

Bunu, kupkuru bir tarzda, 
bir eski zaman mantık hocası 

edasile yazmanın zevki olmı
yacağına nazaran, böyle mu-

yene ve emsali hizmetlerden 
ve beynelmilel teşekküllere 

mensubiyet dolayısile tahakkuk 
eden aidattan mütevellid döviz 
talepleri merkezce tetkik ve 
intac edilir. 

YÜZ 3 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
14/1/938 

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 

B. Hitler Miralay 
Bek ile görüştü 

Berlin 14 l Radyo J Reisi 
hülciimet Bay Hitlerle Lehis
tan hariciye nazırı miralay 
Bek arasında vukubulan mü

lakat bir buçuk saat sürmi.iş
tür. Miralay Bek öğle yeme
ğini Hitlerle beraber yemiştir. 

hayyel ve cazip bir vaka ile 
bezeyerek söylemek istedim .. 

Yani, bütün yazı yazanlar gi
bi yaptım .. 

Ortada kötü niyet olmadığı 
düşünülerek, bu ve buna ben
zer meseleleri tetkik ve tahlil 
ederken daha iyi görüşlü ve 
daha samimi ve şüpheden a
zade telekkili olsak, ;ı;rünaha 

mı gireriz!. 
GÜNCÜ 

imtiyaz: sahibi ve Uınumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Baaıldığ-ı )er : 

C. H. P. Basımevi 

Bu hüküm bu kararnamenin 
neşrinden evvel dövizi alınma
dan zayi olduğu iddia olunan 
makbuzlar hakkında da aynen 
tatbik olunur. 

Madda 25 Belediyenin tedi
yesi veya senedinin kabul ve 
imzası mukabilinde teslimi 
nıeşrut konuşmentolarla gelen 
mallar için döviz mezuniyeti 
verilmesi konuşmentonun bu 
Şartla vurudunu bankalarca 
ve malın o ay kontenjanına 

dahil olduğunu veya konten
jana tabi olmadığının gümrük 
idarelerince tasdikine ve tayin 

Madde 26 - İdhalat eşya
sının gümrük makbuzlarına 

derced'lecek mal kıymeti ve 
masrafı haricinde kalan teah~ 
hur faizleri ile alameti farika
nm hariçte tescili masrafı ve 
lisans ücreti veya ihtira hak
kının istimali gibi ahvalde 
harice tediyesi icap eden dö
vizler alakadarlar tarafından 

ibraz edilecek ihticaca salih 
vesaik mukabilinde kambiyo 
murakabe mercilerinin vizesile 
temin olunur . 

1 
Türk Hava Kurumu Aydın şubesi 
Direktörlüğünden 

Teknik, etüd, proje mua- · 

Kurban bayramında vilayet merkez kazası 
ve buna bağlı nahiye ve köylerden toplanacak 
kurban derileri ve barsaklar 17.1.938 tarihinden 
7.2.938 tarihine kadar açık arttırmaya konmuş
tur .. Şartnamesini görmek ve müzayedeye işti
rak etmek esteyenlerin Aydın Türk Hava Ku
rumu şubesine müracaatları. 

(289) 15, 18, 22, 26 

·Aydın Vakıflar idaresinden:· 
Akar Vakfı Mevkii Nevi Dönüm Ev. z. gürun 
1-161 
1-161 

18-135 

17 - 26 

15- 69 

14-127 

1- 157 

1- 78 

Maz: Ruşen dergahı 

" " " 
Mülhak hacı İlyas 

Maz: dayı Sü]eyma 

" peçeci mescidi 

mülhak E hammal 
Ahmed 
mülhak E hacı 

Ömer o. Osman 
bin mustafa 

Mülhak E. şayh 
köy odası 
Mülhak E. torlak 
camii 

Dede kuyu 

" " 
Aydın ılıca başı ak-
çeşme 

Veysi paşa hükumet 
bulvarı 2 inci sokak 
Ramazan paşa Ma. 
H. B. 9 sokak 
İmamköy fesci ka ve
si civarında 
Serçe köy .. 

Başçayr biciler 
mevkiinde 

Güzelbisar kaynak 

Yukarba yazık 8 parça gayri menkul malların mülkiyetleri 
8ablmak üzere 2411/938pazartesi günü saat 10 kadar müddetle 

Bağ bozuğu 
hane ve müştemilatı 
Bahçe bozuğu 

Arsa 

Arsa 

Bahçe bozuğu 

Bahçe bozuğu 

Değirmen arsası 

Cami arsası 

11 1 o 17 zeytin 
o o 335 6 badem 3 incir 
o o o o o 

59met o o o 

11150 o o o o 

8 Dönüm gürumile 

2 Dönüm gürumile 

565 metre enkazile birlikte 

artırmaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkiirda % 7,5 pey 
akçesile vakıflar idaresine müracaatları. (266) 4 8 15 16 
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Deve 
.. 

• --.: .. 1 

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
nca 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 eder. 

Aydın 1Vaf ıa mildilr-
IUğil eksiltme j 

Komisyonundan · 
241111938 günü saat 15 de 

Aydın Nafıa müdürlüğü oda
sanda (2354) lira 74 kuruş ke
şif bedelli Nazilıi kazasında 

ceza evinde yeniden yaptırı-
~ lacak dolaplarla 5 adet nöbet 

çi tarassut kulübeleri inşaatı 
açık eksiltme usulile . eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartname, keşif, metraj, re-

260 

sim ve sair evrak parasız ola
rak nafıa müdürlüğünden 

ahnabilr. 
Muvakkat teminat 176 lira 

63 kuruftur. 
isteklilerin teminat mektup

larile ehliyeti fenniye ve tiea-
ret odası vesikalarını 24111938 

pazartesi günü saat 15 şe 

kadar nafia müdürlüğü oda

sında toplanan komisyona ver
meleri lazımdır . 

(269) tl,12,16,21 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karfısında 
Silleyman Seter, lıtanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi malü'llatından başka coğrafi tabii malüma

iını da bu kitaptan öğrenecekziniz . 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 

....................................................... 
: DOKTOR : 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Paria Tıp Fakülteai Hastanelerinden lbtiaulı : • • ı Maarenehaae: >.ydınü Gazi Bulvan11da Bafa1101rlu dükkanının : 
l Gzeriade her fil• aabahdan alqama kadar Hutalannı kabul ed ;r. : 
• • ......................................................... 

'''"'.11'1 •• i .... i!M~----ııı. .. , 
Birinci sınıf dahili hastalıklar miltebaıwsı 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Pori• Malatiroloji melıt.binJen H Jolailiyc, fOCllJı 

lta•taaet.ri lalinilı/erind.n meaan 

Herg ün hastalarını Orta mektep caddeai Eak.i poltahaae .. bin \tında kabul eder. (111) -.. .. ...,,, ................ ~ ... -
r .... ~~'llbll'"lfll'"'lll"'''llll''~tuıı~·~·~ ... ··~~· 
~~~~~~ .. ·········· 
~ Taze ve ucuz ilaçları 

i!i Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 
t1 Yalnız 
•l • 
f!i Emniyet Eczanesinde ! 
ı:ı Bulursunuz : 
r. l•tıuyon caJJc•i : Madran pala• karı .. ı • 
r1\.~fl'!!11Jl1"'i1P'~"'llJl''!.'llil'"'ll!f'' qjlP'~fflf'l!lllP:ıııtl'!'llll"!llP'.!!!11~~~~ .JJ.' 
~ ~ ~ .. ~~ ... ~.ıı~ıı.~t11ı~11ıı'!ıııı~.·~.!':iııı.~ı.:' ............... ~ 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- İlanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nev1 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder . .. 


