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Telgraf ve Radyo 
Büyük Millet Meclisi 

-
liava kuvvetlerimiz için yedi milyon

1 lira fazla tahsisat kabul etti 
Ankara 15 [A.A.] - Büyük Millet Meclisinin dünkü toplan

hsında Hava kuvvetleri için yirmibir buçuk milyon liralık teah
hüde girişilmesi hakkındaki kanuna ek olarak kabul edilen 
Yeni bir kanunla ilk kanunun birinci maddesiie verilen salahi
Yete ilaveten hükumet yedi milyon lira teahhüde ~irebilecektir. 

Faiz ve komisyonlar yüzde 
sekiz buçuğa indirilecek 

Ankara 15 (A.A.) - Ulus gazetesi İktisad Vekaletinin bü
tün banka ve müesseselerde alınmakta olan faiz ve komisyon 
rtıecmuunun Badema azami yüzde sekiz buçuğu tecavüz etme
Yeceğine dair bir kanun projesini hazırlamakta olduğunu yaz
maktadır, 

Yeni yapılacak BÜyük Millet Meclisi 
binasının projeleri tetkik ediliyor 

Ankara 15 [Radyo] - Büyük Millet Meclisi binasının 
l>rojesini tetkik etmek üzere Franıız, İngiliz, Holanda mimar
larından mürekkep bir juri heyeti Ankaraya gelmişdir. 

Bu juri heyetini teşkil eden mimarlar benelmilel bir şöhreti 
haizdirler. 

Yeniden yapılacak olan Büyük Millet Meclis binası için 
tnuhtelif milletlere mensup mimarlar tarafından Ankaray on 
dört proje gönderilmiştir. 

Juri heyeti bu projelar üzerinde iki hafta uğraşacaktır. 
İntihap hakkı hühümete aitti. 

::il 

Kamutay da 
llir çok kanun layıhaları 
~iizakere ve kabul edildi 

Ankars 14 f A.A.) - Büyük 
\!illet Meclisinin bugünkü top
lantısında. 1933 / 1918 dahili 
iıtikraz tahvillerinin 1938 ik
iaıiyeli tahrillerile ve 1933 

Grk borcu tahvillerinin de 
~'1ıili istikraz tahvillerile mü· 
~delC$inc Ye Tunceli vilayeti 
be Un.adan olup ta her ne se-

Plc olursa olsun şimdiye 
~&dar gizli kalmış olan ev-
~aıe, doğum, ölüm, boşanma 

-..~ kayıp Yakalarmı yazdırma
~ış olanlar hakkında 2576 sayı
tı ~anunun hükümlerine göre 
a.yıb edilmesi lazım gelen 
~ıalann afnna ve 2576 ıa
r•lı kanunun pulsuz YC cezasız 
~~ünılerioin Tunceli viliyeti 

lln bakkıoda da ikinci ki-

.. 

Filistinde iki taraf ta 
Gayri memnun 

Cenevre 15 [Radyo J - İn
giliz poletikası Filistinde A
rapları ve Yahudileri memnun 
etmemektedir. lngilterenin sü
rünceme siyasetini her ik ta
raf protesto etmektedirler. 

nun 1939 tarihine kadar uza
talmasma, Türk gemi kurtar
ma anonim şirketi teşkili hak
kındaki kanunla müteşekkil 

ıirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuu teşkil eden hizmetle
rin iktisat vekaletine bağh 
hükmi şahsiyeti haiz bir ida
reye devri ve hükômetimizle 
İran ve Irak hükumetleri ara
sında tanzim olunan ademi 
tecavüz ve müşavere muabe· 
denamesinin tasdikine dair 
kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilmittir. 

Dünkü deve güreşleri 
Çok heycanlı ve alakalı oldu 

-
Güreşlere bu gün de devam edilecektir _, ______ _ 

Halkevi sosyal yardım şü- Bilgün güreşecek tülülürin 
besi ve spor klübu menfaat- sayısı 32 danedir ayak orta 
larına tertib olunan Deve ve baş galipleri bu gün belli 
güreşlerine dün başlanmıştır. olacaktır 

Güreşler Cumhuriyet alanı Bu yılki güreşin şimdiye 
yanındaki meydanlıkta yapıl- kadar yapılan deve güreşleri-
mış ve binlerce halk tarafın- nin hepsinden daha ciddi ve 
dan seyredilmiştir. iştirak eden tülü sayısının faz-

Güreşleri seyretmek üzere fa olduğunu meraklılar ve 
İlimizin her köşesinden hatta alakadarlar söylemektedir. 
komşu illerden de bir çok Halkımızın hem iki kuruma 
meraklıler gelmiştir. yardım etmek ve hem de eğ-

Dün başa bir, ortaya bir lenceli vekıt geçirmek üzere 
ve ayağa dört çift tülü güreş- bu fırsatı kaçırmayacaklarını 
miştir. şitphesiz sayarız. 

Fransız kabinesini 
Boney kuracak 

Paris 15 (Radyo J - Reisi 
cumhur Löbron istifa eden 
kabinedeki Maliye naziri B. 
Boneyi yeni kabinenin teşki
line memur etmiştir. 8. Bo
neyi istişarelerine başlaşmıştır. 

Paris 15 [Radyo) - Reisi 
cumhur B. Löbron tarafınden 
kabinenin teşkiline memur 
edilen B. Boney proğramının 
esasını hazırlamak üzere bu 
akşam Radikal Sosyalist par
tisi merkezine gidecektir. 

Fransa kabine 
Buhranın tesirleri 

Londra 15 [Radyo] - Fran
sız buhranı Londra mehafi
linde kuvvetli ve ayni zaman
da nahoş tesir yapmıştır. 

J lzmir Halkevinde 
! kostümlü Balo 
I İzmir Halkevi tarafından 

1 
22111938 Cumar.tesi günü bir 
Milli kostümlü Balo verilecek
tir. ilimizden baloya milli kıya-
fetlerle iştirak edecek çiftleri 
İzmir Halkevi davet etmekte
dir. 

Bu baloya ilimizde bir çok 
çiftlerin iştirak edeceklerini 
umar ve bekleriz. 

Kültür f aaliyetl 
Bozdoğan ( Hususi J 

Kültür işyarlığının daveti 
ile 8 - 9 gecesi belediye ulo
nunda toplanan ·;ocuk velileri 
ilk okulları himaye heyetini 
kurmuştur. 

Kantona müdhiş 
Bir tayyare hücumu 

Çok yakın bir zam~nda 
muavenete muhtaç çocukların 
karınlarını doyuracağı ve önü
müzdeki bayramda da yanu
lann yeni elbiae ile aevindirl-
leceği himaye heyetinin de
vamlı çalışmaları ile anlapl
mıştır. Kurulan heyete daha 
verimli başarılar dileriz. 

Şanghay 15 (Radyo) - 160 
Japon tayyaresi Kanton şeh
rini bombardıman etmişlerdir. 

Latince değildir I 
-:-.;-

H alkevimizin çıkaracağı 
"Tral,, mecmuası hakkın
da dün "Altuğ,. imzasile 

bir mektup aldık .. Buraya ay-
nen geçiriyorum: 

uoilimizin fonetik, morfoloji 
ve etimolojisile uğratan bir 
kimse değiltm. 

Böyle olmakla beraber, Ay
dm Halkevi tarafından çıka
rılacak mecmuaya Tral ismi 

verilmesini hayretle kartala
dım ve bu ismin nereden ge
lebileceğini düşündüm. 

Kanaatime göre, Tral ismi 
Türkçe değildir. Latince bir 
kök olan " T ri ,, kelimesine 
yine LAtincede de mevcut 14 al., 
ekini almak suretile meydana ·· 
gelmiştir. 

Gerçi Aydın ilinin b~rihini 
• ....... kel .. ,,.," • 
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Şehir röportajları 

, -· Ölçü ve ayar dairesinde 

Mut, kile. İstanbul kilesi, 
havai, dolu. şinik, batman, . 
okka... bunlar akla gelen.. bir 
bu kadar daha hatta iki üç 
misli sayabiliriz. 

Bunlar dünün çeşitli ölçü 
sistemleri ... 

Sonra bunların hiç birisinde 
sabit ve müstakar ağırlık ve 

hacim aramayın.. Her birisi 
her vilayette hatta her kaza
da değişir .. dahası var .. Buğ
day dolusile zeytin dolusu ay
rı ayrıdır. 

Bir tüccar farzedelim buğ
day almak üzere Dinara gi-

der. Dinar kilesile zahire top
lar, hesabını kitabını Aydın 
dolusu üzerine yapmıştır, Ka
zanarak sattığı zannile buğ-

dayını satar, hesap kitap işin 
içinden çıkamaz, çünki Dinar 
kilesi 10, Aydın dolusu 11 
okkalıktır. 

Dahası var.. ayarı çekenin 
maharet ve parmaklarımn us
talığına göre değişen kantar 
ve teraziler saf köylümüzün 

en büyük emniyet ve itimat 
ettiği Belediye kantarını idare 

eden mültezimlerin dalavere
leri bunların mazi olduğu, ta
rilıe karıştığı gün çok uzak 
değildir. 

Tüccar kile, kantar, dolu 
türlü çeki aletile malı toplar, 
Avrupaya kilo ve ton olarak 

ihraç eder .. · Toplamada yapı
lan hesabın müstabsel aleyhi
ne ve zararına olduğuna şüp
he edilebilir mi ? ... 

Türk çiftçisini, Türk tücca
rını, tüccar müstehliğini bu 
karma karışık ölçü ve tartı
dan kurtaran da cumhuriyet 
oldu. Ölçü ve ayar kanunile ... 

O. Becerik 

rejim, bezde de her medeni 

memleket ve ulusun kullan

dığı modern ölçüleri kabul 

etti.. Kilo litre ... 

Demir terazi, ayarsız taş, 

demir dirhem, her türlü kan

tar dolu vesaire yerine de mo

dern ölçü vasıtaları .. 
Yıllık muayene devir ve 

teftişinden dönen ölçü ve 

ayar memurunun bize ver

diği rakamlar şudur: 

937 Yılında grup merkezi 

ayar dairesine 1989 müracaat 

yapılmıştır. 

Muayeneye tabi ölçülerin 
tekmil mıntakada 3798 parça 

muhtelif ölçü damgalanmış, 

nizama uymayan 120 parça 

reddedilmiştir. 

Mmtakada mevcut takriben 

1500 kantar da muayene edil
erek ayarlanmıştır. 

Bu rakamlardan halkımızın 
ölçü inkılabını da çok kısa 

bir zamanda benimsiyerek 
kanun hükümlerinin arızasız 

ve şeksiz yürüdüğünü öğre

nıyoruz. 

Yalnız biı nokta var .. Res

mi ölçü kilo oldu, kilo üze

rinden mal alıyoruz, fakat 

yağın, peynırın yoğurdun ve 

bunlar gibi bir çok zaruri 

havayicin parasını hala okka 

üzerinden ödeyoruz. 

Satıcıya 400 değil 312,5 
dirhem mal sattığını anlata-

rak bu işi de haletmek, ha

yatı ucuzlatmak başlıca ödevi 

olan belediyeye düşer, bunun 
da yapılacağmı umalım . 

1. ANADOLU EDEBİY A Ti ' 

~ 13 ncü asır - ı .. - - ' l ı . 
Tefrika No. 29 Yazan : i. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Yoksa sofi şairlerin - Ve. 

levki divan edebiyatı şaırı 

olsun - hemen hesi bu tesir 
altında kalmışlardır. Bunların 
içinden Eşrefoğlu, Gaygusuz 
Alaettin, Nizam oğlu, Niyazi 
ve Himmet efendi, en ziyade 
muvaffak olanlarındandır. 

Bunlardan da bilhassa Eşref 
oğlu, Nizam oğlu ve Niyazi; 
Yunusu hakkile temsil etmiş
lerdir. Yunus, ne kadar mev· 
lanalaşmışsa bu üç şair de o 
kadar Yunuslaşmışlardır. Ni
yazi, Yunusa yazdığı bir na
zirede: 

" Niyazinin dilinden Yunus 
dürür söleyen 

Her kese çun can gerek 
Yunus dürür can bana,, 

derki hakikaten çok doğrudur. 
Hamami İsmail efendi (De· 

de Eefendi), Zekai efendi gibi 
en büyük bestekarlar onun 
ilahilerini bestelemiŞlerdir. Bu 
suretle musiki hayatımızda da 
Yunus son zamana kadar bü
tün kuvvetile yaşamıştır. 

BEKTAŞİ - KIZIBAŞ ede-
biyatının kuruluşunda Yunusu, 
yegane amil olarak göstere-

biliriz. Bu edebiyat, Yunus 
edasını benimsediği gibi istih
zalı müeddeasını da Yunusun 

münacatı gibi bazı şiirlerin· 

den almıştır. 15 inci asırda 

yetişen Gaygusuz abdalla 
16 ıncı asırda yetişen Hatai 
(ŞAH İSMAİL SAFA Vİ) nin 
bu edebiyatın kurulmasından 

ve bilhassa hususiyetlerinin 
meydana gelmesinden en mü
him tesiri olmuştur ki bu iki 

şairin de ilham menbalannı 
Yunusta bulmuşlardır. Hacı 
Bayram Veli ile başlayıp Gay
gusuz Alaittin, Ahmet Sarban, 
oğlanlar şeyhi İbrahim ve 
Gaybi gibi mümessiller yetiş
tiren melami edebiyatı da Yu
nustan ilham almıştır. Nihayet 
tasavvufi ve tasavvufi - Zühdi 
halk edebiyatımızda Yunus 
yolunda yürüyen bir edebiyat
tır. Hocamın Gaygusuz Vizeli 
Alaüddin de değil gibi bütün 
bu edebiyatlar, ayni kaynaktan 

çıkan bir sudur ki kol kol 
ayrılmışlar ve aktıkları yer
lerin hususiyetini almışlardır .. 
Esasen tasavvufi halk edebi
yatını bektaşi - kızılbaş, me
lami, tasavvufi ve tasavvufi -
Zühdi halk edebiyatı diyerek 
ayırışımıza bu hususiyetler se
bep olmuştur. Burada bu hu· 
susiyetleri uzun uzadıya an
latacak değiliz. Ancak kısaca 
işaret edip geçeceğiz : 

Bektaşi - Kızılbaş edebiyatı 
çok defa müstehzi bir edaya 
maliktir. "Dar, dört kapu, 
kırk makam, meydan. ayini 
cem, rum erenleri, Horasan 
pirleri yahur erleri, dem .... ., 

gibi bu zümrenin istilahlarmı 

ve keza inanışlarını, ananele
rini ihtiva eder. Vahdetivücut, 
pek tali ve belirsızdir. Zaten 
tevelli ve teberri de çok müf

rit olan bu zümre, vahdetivü
du katiyetle benimsememiş· 

ferdir. Tevelli ve teberride 
şiirlerinde müfrit bir surette 
barizdir. 

- Devamı var -

===========-::=====-:================================================;:::=::=-============:::::::::~ 
Aydının tefrikası: 136 
~.............,...,.._ .,,....., 

• 
Baht işi 

Roman 

Biris.i, bir hanımın karşısın
da eğilerek, bükülerek onu 
piyano başına davet ediyor. 
Sonra hanım çalarken o; pi~ 
yanoya yaslanarak ayakta 
valih ve hayran bir tavır alı
yor, acaip jestler yapıyor. 

,Diğeri, öteki arkadaşına 
fransızca ile kalışık bir takım 
şeyler söylüyor. 

Velhasıl salonun içinde bir 
hay huydur gidiyordu. 

Bütün bu gürültü içinde 
serseme dönmüş olan benimle 
alikadar bile olmağı fazla 
görüyorlardı. 

Bahtiyar bey adını taşıyan 
bir tanesi Zeynebin oturduğu 
kanapenin yanma sürüklediği 

Yazan: V. H. 
bir iskemleye yerleşmiş ona 
bir şeyler anlatıyordu. 

Anlattığı şeyleri her halde 
kendisi pek hoş buluyor idiki 
mütemadi yende gülüyordu. 

Zeynebin lakaydisi, soğuk du
ruşu onu katiyen sıkmıyordu. 

Bu kadar gevezelikten sı
kılmıı olacak ki Zeynep doğ
rudan doğruya bana hitap 
ederek. 

- Macid; neye uzakta du
ruyorsun. Yanıma gelmez mi
sin ? Dedi. Yanına gittim. 
Zeynep tek başına işgal ettiği 
kanepede bana yer açtı ve : 

- Ha şöyle ; dedi. Öyle 
uzakta sessiz durman adeta 
sinirime dokundu. Bak ; Bey 

efendi ne güzel şeyler aniatı

yor. Bu sözde takdir bahtiyar 
beği bütün bütün yılıştırdı. 

Sırıtarak mırıldandı. 

- Teveccühünüz hanımefen
di hazretleri. 

- Beyefendiyi rahatsız et
miş olmamak için uzakta kal
mağı tercih etmiştim, dedim. 

Bahtiyar bey bu sözüme 
isteksiz, isteksiz bir 

- Estağfirullah efendim , 
ile cevap verdi. 

Bu otuzunu çoktan aşmış 
görünen şık bey bir ibzali ke
lamla günün siyasetinden, itti
hatcılardan, daha buna ben
zer bir sürü şeyden bahsetti. 

Bütün sözlerinde bir şey 
nazari dikkatımı celbetti. Mü
temadiyen kendi işinden, yazı
hanesinden, servetinden şöyle 
sırası geldikçe imalar yapıyor
du. 

Harbin mesuliyetini şimdi 

her birisi bir ecnebi memle-
kete savuşmuş olan eski hü
kumet erkanının omuzlarına 

yüklüyor, harbı kazanamamış 

olmamızdada zabitanı kabahat ... 
lı buluyordu. 
Dayanamadım. 

Beyefendi siz asker de
ğil miydiniz ? Diye sordum. 

1 

- Allaha şükür ki hayır r 
dc:di. Bir çaresini buldum itti-

1· hatcıların elinden yakamı sı
' yırdım. 

- Peki - harp senelerinde 
ne ile meşgul idiniz öyle . ise· 

- Ticaretle. 
- Şimdi neden bu işlerde 

hu kadar cahil olduğunuzu an" 
lıyorum, dedim. 

Göz:erimin önünde Çanak' 
kalede, Romanyada, Filistifl" 
de Mehmedciklerile yan yarı"' 
gömülen şehit arkadaşlarımıfl 
hayalleri canlanmıştı. 

(Deva ;;ıı yar1n l 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 

Madde 27 - İhracat eşyası 
bedeli ile idhalit eşyası bedel
lerinin mahsubu şeklinde ta
kas muamelesi Maliye Veka
letinin müsaadesi olmadıkça 
yapılamaz. 

Yalnız ihraç edecekleri malı 
iştira maksadile hariçten döviz 
celp ve bankalara satmış olan 
tacirlerin ihraç edecekleri mal 
bedelinden bu dövizlere teka
bül eden kısmı ve Hükumetçe 
verilen mezuniyete binaen 
Yapılan umumi ve hususi ta· 
kaslar için döviz talep edil
mez. 

Ancak bu memleketlerin 
kambiyo murakabe mercileri 
nezdinde teşviki şarttır. 

Menkul kıymetlerin takası 
aynı olmak şartile kambiyo 
murakabe mercilerinin müsa
adesile icra olunur. 

İhracat eşyasına aid kumüs
Yon ve saire gibi masarifin 
dövizi vesaik ibrazı suretile 
kabm;yo murakabe mercileri
nin mezuniyetile temin olunur. 

Madde 28 - Sergi ve pa
nayırlara mal göndereceklerin 
Yer kiraları ve reklam vesaire 
gibi masrafları için talep ede
cekleri döviz müsaadesi, ala
kadarlar tarafından verilecek 
beyanname ve işin icabına 
R'Öre talep olunacak evrakı 
lllüsbite üzerine kambiyo mu
rakabe mercilerince verilir. 

Madde 29 - A) Döviz mu
rakabesi ikame edip de Türki 
Yeden memleketlerine yapılan 
idhalatın dövizlerini vermeyen 
trıemleketler ile ülkesi dahi

linde Türkiyeden girecek mal
ların idhalini men etmiş olan 
memleketlerden Türkiyeye ge
len eşya için döviz verilmez. 

Bu memleketler mallarını 
1'ürkiyeye idhal etmek iste
Ycnlerden malların Türk pa
tasile tutarını Merkez Banka
sına tevdi edilmiş olduğuna 

dair vesaik ibraz etmeyenlerin 
tlıalları gümrüklerce memle
ket dahiline idhal olunamaz. 

Bu suretle Cümhuriyet Mer
kez Bankasına yatırılmıt olan 
Paralar ancak o memleketlere 
idbal edilmek üzere Türk malı 
lllübayaası hususunda kulla
tıılabilir. 

B) Ülkesi dahiline giren 
llıallar için %ide muayyen bir 
tıisbette döviz veren memle
ketler muvaredabna karşı 
"Ynı nisbette döviz ita olunup 
llıütebaki .kısmı için A fıkraıı 
"1ucibince muamele olunur. 

C) Haklarında A ve B fık
taları ahkamı tatbik edilecek 
ltıenıleketler isimleri Maliye 

Neşir tarihi: 23/12/937 

ve İktısad Vekaletleri tarafın
dan müştereken tesbit ve 
kambiyo murakabe mercile-

1 rince bankalara tebliğ olunur. 
D) Navlun, sigorta ücreti, 

kumüsyon \"esaire gibi her 
hangi bir hizmet mukabilinde 
verilen ücretleri serbet dövizle 
vermiyen memleketlerin bu 
kabil alacaklarına karşı aynı 
suretle mükabele ~·olunmak 
üzere bu alacaklar Cümhuri
yet Merkez Bankasında bloke 
bir hesaba kaydettirilir. 

Madde 30 - A) İşletmekte 
oldukları sigorta branşları 

1 üzerinden (hayat kısmı hariç) 
reasürörlerine tediyeye m.!c
bur oldukları miktardan ancak 
hariç memleketlerden aldıkları 
sigorta muamelatından müte
vellid serbest dövizlerin sar
fına mezuniyet verilir. 

Latince değildir!. 
- Baş .arafı 1 inci Sayfada-

iyice bilmediğimi itiraf edebi
lirsem de, Tral isminin Türk
çe olabileceğine inanamam. 
Hatta Güneş - Dil teorisi çer
çevesi içine alınmak istenilse 
bile. 

Mecmuaya daha uygun ve 
Türkçe bir isim bulunmasını 
temenni eder, saygılarımı su-
narım.,, . 

Münevvıe~ okuyucumuza ha
ber vereyim ki Tral, en az mi
ladın 26 asır öncesine ait bir 
isimdir. Ttakor Firiklerden 
bir boy olan "T ral" lar mi
lattan önce en az 2600 sene 
evvel buraya gelmi~ ve "Site,, 
lerini kurmuşlardır. O halde 
Latin tarihinden ve -latince
den evvelki zamana aittir. 
Mecmuanın 19 Şubatta çı

kacak olan ilk nushasında, 
buna ait uzun ve mehazli 
tafsılat vardır. Münevver oku
yucumuz, o yazıda daha çok 
izahat bulacaklardır ... 

GÜNCÜ 

Çi11 müslümanları 
Pekine bir heyet 
gönderdiler 

Pekin 15 [ Radyo ] İki 
milyon milslümanı temsil eden 
bir heyet Pekine vasıl olmuş
tur. Bu heyet Çin muvakkat 
hükumetini tanımağa karar 
vermiştir. 

Amerika 
Krovazörlerinin 
Singapor ziyareti 

Tokta 15 [A. A.] - Japon 
gazeteleri Amerikan krovazör
lerinin 14 Şubatta Singaporu 
ziyaret etmelerinden ebemmi
le bahsetmektedirler. 

Japonlar 
Dünyanın en büyük 
zırhlılarını yapıyorlar 
Londra 15 [Radyo) -_Deyli 

telgraf gazetesi muhabiri bil
diriyor : 

Japonya; düuyanın en bü
yük harp gemilerini inşa et
mektedir. 

43 bin tonluk iki zırhlinin 
inşaatına geçen sene başlan-
mış, diğer ikisinin inşaatına 
Yakında başlanacaktır. Bun-
lardan başka sekiz pualuk top
larla mücehez on bin tonluk 
on kruvazör daha yapıJacak

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
15/1/938 

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 

Mısır ordusu Kral 
Faruka sadakat 
Yemini etti 

Kahire 15 [ Radyo ] - Or
dunun Genç Kral Faruka sa-

.. _ 1 dakat yemini etms: münase-

D ki S betile Kabre coşkun saatlar 

tır. 

O or toyadino- 1 yaşamıştır. Merasimden sonra 

viç Berlinde mera- Kral Faruk Elazher camiine 
sinı/e karşı/andı giderek Cuma namazını kıl-

Berlin 15 [ Radyo ] - Yu- mıştır. 
gt)slavya Başvekili ve Harici
ye nazırı doktor Milan Sto
yadinoviç bu sabah Berline 
gelmiştir. 

İstasyonda ceneral Göring 
ve Alman hariciye nazırı ile 
Türkiye ve İtalya büyük elçi-

. leri, Romanya, Yugoslavya, 
Çekoslavakya elçileri ve ka
labalık halk kitlesi tarafından 
karşılanmıştır. 

Tayyare alayından bir müf
reze selam resmini ifa etmiştir. 

- o 

Amerihanırı Na11kin 
se/irinin bir 
protestosu 

Nankin 15 [ A. A. ]-Nan
kindeki Amerikan elçisi Ja -

pon askerinin sistematik bir 
surette Amerikan mallarını 

yağmada devam etmelerinden 
dolayı Japon makamatı nez
dinde protestoda bulunmuştur. 

'· 
Bay Sto~ adinoviç ikametine l"ngı•ttere Mı.Ilı" mı·ı·

tahsis edilen Arton oteline 
kadar yolda halk tarafından l da/ aa nazırın11t 
samimi surette selamlanmıştır. 1 beyanatı 

Belgrat 15 [ Radyo J -
Bütün gazeteler başvekilin 
Berlin seyahati hakkında bir 
çok haberler neşretmekte ve 
bilhassa İstasyonda yapılan 

Londra 15 ( Radyo ) -
Milli müdafaa nazırı lortlar 
kamarasında İngilterenin hava 
silahlanmasını müdafaa ettik-

samimi tezahürattan bakset- ten sonra Alman reisi hükfı-
mektedirler. 

-··--
Çillliler beş şehri 
geri aldılar 

Şaııghay 15 (A. A.J - Çin 
kuvvetleri şedit bir muhare
beden sonra Tisiningi ve di
ğer dört şehri geri almışlardır. 

Tisining sokaklarında vukua 
gelen çarpışmalarda Japonla
rın iki bin kadar zayiat ver
diklerini Çin resmi tebliği bil
mektedir. 

Japonlar. yeni yerler 
aldılar 

Tokyo 15 (Radyo] - Japon
lar Şang-Tug eyaletinde Çing
tao ve Tantao adalarını işgal 
etmişlerdir. 

Jurnale Ditalya 
Gezetesinin müdürü 
Bükreşte 
Bükreş 15 (Radyo) - Havas 

ajansı muharinden: 
Jurnale Ditalya gazetesinin 

müdürü F. Recyo gaoda bu
raya gelmiştir. söylendiğine 

göre kendisi tyari resmi bir 
vazife ile tavzif edilmiştir. 

Başvekil B. Goga kendisini 
kabul etmiştir. 

met i B. Hitlerin temennisini 
samimi olarak kabul etmek 
icap eder demiştir. 

ilin 
Vilayet daiıni 
Enciimeninden 
24;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 müdÜrlüğÜndeu alınabilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
50 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektup
larHe ehliyeti fenniye ve tica-
ret odası vesikalarını 24111938 
pazartesi gOnü saat 15 şe ka
dar vilayet daimi encümenine 
vermeleri lazımdır. 

(274) 9,13,16,20 

imtiyaz. sahibi ve Umumi Ne~riy:ıt 

Mütiürii : Etem Mendre• 

Baaıldığı ) er : 

C. H. P. Baınmevi 

• 



AYDIN SAYJ: 14' 

Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15 ve 16/l/9j8 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafab ay
rıca bir de kıymetli halı verilecektir. 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlannın 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 iVafıa nıüdiir- · 

liiğü eksiltme 1 

Komisyonundan 1 

241111938 günü saat 15 de 
Aydın Nafıa müdürlüğü oda
sında (2354) lira 74 kuruş ke- l 

şif bedelli Nazilıi kazasında 

ceza evinde yeniden yaptırı
lacak dolaplarla 5 adet nöbet 
çi tarassut kulübeleri inşaata 

açık eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şartname, kqif, metraj, re-

• 

V. Kültür 
sim ve sair e vrak parasız ola
rak nafıa müdürlüğünden 

almabilr. 

Muvakkat teminat 176 lira 

63 kuruştur. 

İsteklilerin t eminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tica-

ret odası vesikalarım 2411;938 
pazartesi günü saat 15 şe 

kadar nafia müdürlüğü oda- ' 

smda toplanan komisyona ver
meleri lizımdır . 

(269) 8,12,16,21 

Aydın ili Tarihi 
Unn bir tetebbuun mahıulii, tarihi yeni manaaile anlamanın kıy

metli bir 3rneji olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye kartaıında 
StUeyman Se1.er, latanbulda Remzi kiltiipbaneainden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bitin tarihi maıa ... atından batka eotrafi tabii mal6ma

iıa1 da bu kitaptan atı"eneeekzlnb: . 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER .................................................... : 
! DOKTOR : 
• • i F AHREDDiN SÜGÜR j 
f Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassııı i 
; Pariı Tıp Fakültesi Haıtaneleriadea lbti ... lı : • • ı Muayenehane : /> ydın-la Gazi Balnnftda Bafalıorlu dükkinının ı 
ı heriade her filn aabahdan aktama kadar Hutalarını kabul ecl :r. : 

............. , ........................................ : 

~ r;ıı '+"11';'1'';1Jit!;l~ .. IP!;q!l'_;q114!1ll".'llll!;.ııt~;rı11;ıııı;ıı ';"u;ıtl';.llll~"ll'·llll';'IP+'lll'~~ '!4) lfl"' ı .. .ı'.ı-ııtıı.;;ııııu..ıilıı.;ııaı ... ıını ... 11r.ıınıılbııdtllıııdllbiu11ll1ı,.,ı1l1ıuııllııuııl.ııu11lb,;,,ıll....,ıllti,;tııt...,ıt111.;cıılı ... ı11ıt;.ıııı.~ 'j 
~ OPERATÖR ~ 
t~l Dr. Nuri Erkan ! 
[•~ Birinci sın ı f mütehassıs • 
~ . t•· Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun • 
[+l Muayenehane: Par k ltarşısı nda yeni yapt:rdığ ı evinde t 
l•l her gü n hastalarını sabah ta n akşama kadar k abul ede r. • 

(+ı 130 • 

f ~·ı~ 111•••11 1111•••1(.11"· (fl"l!lfl1"'•il"'"llft•••ır.µ"Qll''•!i·µ "'WJ'"'l(lfl'~Jfll""llJl'":'lfll'"lfl 1" lll!P·~· ı• 'lllP"'~"""~ 1•~11 "'""I ~·ı ..b 
f..!ı:.., \;~r~ı·.~..ı b~J·ı!'ıııı~ıh~ııır:ıdrı~~ıı~ıuı!':'~;~,~ıııı.~~ı111~~:-ı1 .~n !dııı.~ı.ı!°diır~~. ~ 

P''ııırınııı~·,liı11ırımıı' "' '''''1'"ııııııtııı;uııtıı.;ıuıımııııııını1J1ıı,,ııınııu"~~ 
~ Birinci srn ıf dahili ~astalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
~ Paria Malat iroloj i mektebinden ve dahiliy e , çocuk 
~ haataneleri Jr lin ih lerinden mezun 
~ 
1:1> Hergün hastalarını Orta mektep ca ddesi Eski posta hane 
~ bi n \sında kabu l edu. (111) 

iaııı1tl!llııı~1M6. ::lııo6Mıü~6M...a 

[f:+!':+.\'i.:.~..:.;;::~;:;::F~~....,_.~ ..... -.~~ 
• Taze ve ucuz ilaçları • • • • • • • • 

Yüksek de rece ve sabit kokulu kolonyaluı 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

t l•lcuyon cadde.i : Madran polo• lıarı••• 

·······················~ 

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

C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her aef.'İ 

köy evrakım hazırladıgını sayın miişferilerioe 
arzeder. 


