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Telgraf ve Radyo 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü toİ>lantısında bir çok kanun 

layihalarını müzakere etti 
---------------------An kara 17 [ Radyo ] - Büyük Millet Meclisinin bugün 

lop\antısmda evkaf bütçesinde 84 bin lira münakale yapılma
•tna muhasebei umumiye kanununa bazı maddeler ilavesine 
~itaat vekaleti vazife ve teşkilatı hakkındaki kanuna bir mad
de ilavesine ve kaçakcıhk kanununn bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, halk bankaları ve sermayesine dair kanun layiha
latile Tiirkiye Cumhuriyeti ile İran devleti arasında 27 Mayıs 
938 tarihinde Tahranda yapılan anlaşmanın kabul ve tasdi
kine ve İstanbul tramvay şirketinden alınan paraların 
~tadbul şehrinin imarma tahsisine dair kanun layihalrcrını 
lllüzakere ve kabul ettikten sonra meclisin 2 mart 938 çar
,anıba gününe taliki hakkındaki takrir kabul edilerek içtimaa 
llibayet verilmiştir. meclis Çarşanba günü saat 15 te tekrar 
toplanacaktır. 

•---:-
Ankarada yeni borsa kuruluyor 

liiikumetin bu kararı mali ve iktisadi mahafilde 
memnuniyetle karşılandı 

Ankara 17 [ A. A. ] - Ulus gazetesi hükumetin devletin 
111.l:ıunıi mali itibarı üzerinde ne kadar tesirli rolü olduğuna 
!~Phe olmayan borsanın Ankarada kurulmasma karar verdi
t'tıi ve bir Nisandan itibaren üç sene müdtle ve muvakkaten 
..\tanbul borsasmın kapatılması ve ayni tarihte yenisinin 

llkarada açılacığını yazmaktadır. 
l<arar bankalar heyetince kabul edilmiş finans ve ekonomi 

ltlahfellri tarafından da şevkle karşılanmıştır. 

:ı;;,anilaya ısmar- • /talganların 
~ilan Trak vapuru- Habeşistandalıi 
flırız merasimle de- Vaziyetleri iyi değil: 
tlize i1tdirildi Londra 17 [ Radyo ] Deyli 
ı.· .ı\nkara 17 [ A. A.] _ De- Herald gazetesinin bir menba-
··ı~ · l dan aldığı habere göre Ha-
} 

1
1 etmesi hesabına Alman· beş istandeki İtalyan işgal ku-

ı~da yapılan vapurlardan il-
'iı d vvetleri Habeş kuvvetleri ile 
d· 6.n marasimle denize in- her zaman mücadele mecbu-
~~'~lıliştir. Kurdelayı Berlin riyetinde bulundukları ve İtal-
t;1~iıin refikası kesmiş ve yanların Habeşlere karşı dav-
~ lıltye (Trak) adı verilmiş- randıkları halde yerli bir işçi 
ll.~ iSo yolcu istiap edecek bulmakta güçlük çekdiklerini 
'? (Trak) vapuru marmara- yerlilerin vermeğe mecbur ol-

'fleyccektir. dukları \ ' C mahsullerini almak 

~~lıgha_y_d.a bı·r Ga- hususunda müşkilit gördükleri 
~ bildirilmektedir. 
~ete idarehanesine 
01tıba atıldı 

.\~ttıgbay 17 [ Radyo ] bir 
~ ttitalı tarafmdan Şangbay 
~'t Çtkanlmakta olan yevJl!İ 
~b ~tc idarehanesine bir Bo-
i~i ı. ~hlmqı bir kiti ağır ve 
~ •ııde hafif surette yara-
~~11tır. Bombayı atan kaç

r. 

--+ -

Çinliler taarruza 
Geçtiler 
Şangha y 17 [ Radyo ] -Çin 

kuvvetleri Toho istikametinde 
taarruza ba,lamışlardır. Bir 
ÇinTayyarc filosu Japon mev
zilerini bombalamıştır. Yenkoç 
istikametinde Çinlilerin ileri 
harketleri devam etmektedir. 

Japonlar Çinlilerle 
Sulh müzakeresine 
amade imişler 

Hankov 17 [ Radyo - Çin 
ile diplomatik minasebetlerini 

kesen Japon hükumetinin Çin 
hükumeti ile sulh şartları hak
kınd.a müzakerede bulunmağa 
her zaman hazır olduğu mu
hafil siyasiyede söylenmekte

dir. 

Londra 17 [ Radyo J Japon 
hükumetinin milli Çin hükfı· 

meti ile mina"J.ebetini kesmesi 
hakkındeki kararı burada biç 
bir tesir uyandırmamıştır. 

---336--

lki Japon lıuvvet 
birleşti 

Tokyo 17 [ Radyo ] -
Japonların ŞangTong demir
yolu üzerinde ilerleyen kıtaab 
Çıgtavı zapteden deniz kuv
vetleri ile birleşmişlerdir. 

Vilay.!t!!. 

Daimi Encümen 
toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra hbay Öz 
Demir Gündayın başkanlığın
da mutad toplanbsını yapmış 
ve 938 senesi teklif büdçeleri 
üzerinde tetkikata başlamıştır. 
~ 

Belediy!._,de : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra Belediye 
Rdsi Nafiz Karabudağın re
isliği altında toplanarak ha-
vale olunun evrakı tetkik et .. 
miş ve karara bağlamıştır. En-
cümen bu toplantısında sıhhi 
muayenelerini yaptırmadıkla
rından dolayı haklarında zabıt 

varakası tutulmuş olan bazı 
esnafi · ikişer lira hafif para 
cezasile cezalandırmışbr. 

Halkevi Başkanlığından ; 
Lir K. 
541 15 Bilet satışından gelir: 
223 92 Masraflar : 

-
317 23 Temin edilen safi hasılat 

Halkevimiz sosyal yardım Sökenin Ôzbaşı köylü Eşe Bacı 
şubesi tarafmdan spor kulübü yirmi, ortayı kazanan tülü 14 .. 

ile müştereken tertip olunan bipleri Bağaralı Mehmet Ali 
deve güreşi için (541) lira (15) ve Çineli mehmet te (10) ar 
kuruşluk teberrü makbuzu lira halkevimiz sosyal yardım 
sarfedilmiş ve (223) lira (92) şubesine nakden teberriide 
kuruş masraf yapılarak (317) bulunmuşlardır. 
lira (23) kuruş safi hasılat Bu arkadaşlarla güreşe iş-
temin edilmiştir. Bundan baş- tirak eden diğer tülü sahiple-
ka mülhakata gönderilip he- rine ve güreşe karşı büyük 
nilı karşılık.lan alınamıyan bir alaka gösteren sayın 

(244) liralık teberrü biletleri- halkımıza ve bu işte büyük 
nin hesapları da bilahare tas- yardımları görülen Emniyet 
fiye edilerek ayrıca ilan edi.. ve Jandarma teşkilibm.ızla 
lecektir. Hakem heyetine alenen teşek-
Başı kazanan tülü sahibi kürlerimizi sunarız. 

Aksırık, tıksırık .. ! 

A k~!llran aksırana! .. Sulanan gözler ve kı
zaran burunlar!.. 

Mütemadi öksürük!.. 
Hava, böyle; değişik, vefasız 

bir sevgili gibi günü gününe 
uymaz, saati saatine benzemez 
bir halde giderse, şehirde sağ
lam bir adam kalmıyacak!.. 

Evlerimizin, çalıştıgım.ız yer
lerin teshin vasıta ve ,ekille-

ri de bu aksırığa, bksırığa 
yardım ediyor .. Saç veya de
mir sobalarda bazen odun, 
bazen kömür yakıyoruz .. Gayri 
sabit bir hararet.. Birdenbire 
hamam gibi olan bulunduğu
muz yer, yarım saat sonra, 
Paşa yaylası gibi, rüzgarın ve 

soğuğun taksim merkezi.. 
Paltolarımız da bir alemdir. 

-DeYann 3 neli aayfacla - . 
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~İr r6por~j~rr ~: 

Deve güreşi 
Yılın en büyük deve güreşi 

bu yıl Aydında yapıldı. Hklk· 
evi sosyal yardım şubesinin 
spor klübü ile müştereken 
tertip ettikleri bu deve güre
şi, meraklıların ve işten an
layanların söylediklerine göre 
324 yılında Umurluda yapılan 
ve o zaman bütün İzmir vila
yetini ayaklandıran güreşten 

sonra en büyük güreş olmuş .. 
Güreşe iştirak eden tülü

lerin say1sının 36 oldugunu 
söylemek, bu güreşlerin gör
düğü rağbet ve ilkiyi bclirt
meğe yeter sanırım. 

Scyircileride mübalai'asız 

olarak şöyle tahmin edebili
riz. İlk günü 5 bin ikinci gü
nü 10 bini bulmuştur. 

Deve güreşi ilimiz çevre
sinde her yıl, hemen her 
ilçe, kamun ve hatta bazı 

köylerde yapılır, fakat en iyi 
güreşler, Köşk ve Germencik 
güreşleri olurdu. • 
· Bu yıl tertip heyetinin cid
den çok çalışması bu kamun
ların güreş yıldızını söndürdü. 
Eğer Salihli güreşi ayni güne 
rastlamasa idi, güreşin sonu
nu iki günde almak mümkün 
olmayacaktı. 

A,. 1,.nc11l<1 .. ,nA::ın maksat. 
at cinsinin ıslahı olduğu 

gibi , deve güreşinin de 
Cins deve yetiştirmek ıçın 
icad edildiğini söyliyenlerin 
mütalaası peh de yanlış sa
yılamaz. Deve güreşlerinin 
gördüğü rağbet ve alakayı, 

deve ve deve nakliyatmm 
ötedenberi Ege iktisadiyatın
da oynadığı mühim rol ve 
yararlığm neticesi olarak ka
bul etmek pek de yersiz ol
masa gerektir. 

O. Becerik 

Dünyanın en iyi cins ve en 
çok yük kaldıran en ,;ok ka
naatkar ve sabırlı develerinin 
Egede yetiştirilmesi de bu 
zannı takviye eder sanırım. 

Nakil işlerinin tayyare, oto
mobil, tiren, hatta araba ile 
yapıldığı bu devirde deve 
meddahlığı yaptığım sanılma
sın.. Buna rağmen cumhuriye-

tin bütün yurdu çelik ağlarla 
ördüğü, Türk esansını yakan 

Türk motörlerinin köylere 

kadar yayıldığını göreceğimiz 

yakın bir zamanda deve belki 

. ehemmiyetini şimdikine naza

ran kaybedecek fakat ondan 

bütün bütün müstağni kala

mıyacağız.. Çünkü o zaman 

şimdi evin bahçesinden istas

yona yük taşıyan deve katar

lan, o zaman dağlardan ova

lardaki otomobil duraklarına 

mal getireceklerdir. 

Develerin geçmiş harplerde 

görülen hizmetleri, cumhuri

yetin demiryolu ve şose ideali 

tamamen tahakkuk edesiye 

kadar ihmal etmememizi icap 

ettirir sanırım. 

Güreş güreşleri de başka 
gün .• 

_.,~ 

Hakim muavinliği 
Münhal bulunan şehrimiz hakim 

muavinliğine Anamur bakim 

mavini Bay Esat tayin edil

miştir. 
;---

Paris borsası açıldı 
Paris 17 [Radyo ] - Paris 

borsası tekrar açılmış va 
muameleye başlamıştır. 

• 
-- Baht işi 

Roman 

Muhatabım birden bozuldu. 
Ve: 

- Afedersiniz, dedi. Ne 
buyurdunuz ? 

- Harbi g-aybetmemizde 
zabitlerimizi kabahatlı görme
nizin bu işte cehaletinizden 
ileri geldiğini anladığımı söy
lemiştim. diye cevap verdim. 
Eğer sizde her hangi bir da
laveresini bulup ta ordudan 
savuşmamış olsaydınız Türk· 
zabitlerinin kendilerine düşen 
Yatan vazifesini hatta imka
nın da fevkinde yaptıklarını 
görürdünüz. 

Son sözleri çok sert bir 
sesle söylemiıtim. Bahtiyar 
bey çirkin çirkin güldü ve ; 

Yazan: V. H. 
Mesleğinizi sorabilir mi

yim? Dedi. 
- Şimdilik askerlik, de

dim. Harbiye nezaretinde ça
lışıyorum. 

Bunu duyduktan sonra ade
. ta halime acır gibi bir tavır 
alarak sordu. 

- Asker olmadan evvel 
ne iş yapıyordun ? 

- Darülfünun talebesi idim. 
- Ah; şimdi zabitleri o-

kadar hararetle müdafaa edi
şınızm sebebini anlıyorum. 
sizde ihtiyat zabitisiniz. Maa
mafih sizde işte bir dalave
resini bulup harbiye nezare
tinde kalmışsınız. 
Kanımın beynime doğru 

1- ANADOLU EDEBİYATI - .. -- 13 ncu asır ---
Tefrika No. 30 

. 
Yazan 1. Gün : 

Selçuk/arda İlmi ve Edebi inkişaf 
Devr nazariyesi, tenasuha 

çok yakın bir surette nakle
dilir ve esasen tenasuha da 
inanırlar ve nihayet Bektaşi 
menkibelerinden bektaşi aziz
lerinden bahsedilir. Hülasa 
yollu söylediğimiz bu hususi
yetler, bir şiirin Bektaşi :. Kı
zılbaş ve hattu anlayanlarca 
aslen bir olan bu iki zümre
den hangisine ait olduğunu 
derhal anlatır. Melami şiirine 
gelince - Son melamiler müs
tesna - çtinkü onların içinde 
şiir söyHyen çok, fakat şair; 
Hocamın bulduğu bir istisna
dan başka; biç yoktur. - Bun
da vahdetivücudun en coşkun 
tezahürleri vardır. 

Muhiddini Arabinin irfanı, 

aşk ve cezbesi tamamile ha- . 
rizdir. Tevelli varsa da tebberi j 
hemen hiç yok gibidir. Varsa 

bile mutlaka rumzidir ve veh
mi varlıktan teberri edilir. 
Müstehiz bir edaya değil, is
tihzanın kokusuna bile tesa
düf edilmez. Hülasa irfan 
esasına dayanan ve vahdeti
vücudun tahakkukunu aşk, 
cmhhet ve cezbe ile elde eden 
melamiler, mesleklerinin husu
siyetini şiirlerinde tamamile 
göstermişlerdir. Cezbenin hu
sulünü mürşidin fey naza
rından bekliyen ve her zaman 

da bir tek; mürşide bağlanan 
ayin, Rusum, kisve gibi zava
hirden sakınan, bu suretle bir 
tarikat olmaktan ziyade bir 
meslek erbabı sayılan mela-

milerin bütün bu hususiyetlri 
şiirlerinde görülür. 

çıktığını hissettim. Keskin ve 
çok acı bir sesle . 

- Dala veresirıimi ? Dedim. 
Lakin sözümün çok acı o

lacak olan gerisini söyleme
me Zeynebin sesi mani ol~u. 

Elile elimi sıkarak: . 
- Evet Beyefendi; dedi. 

Macidde bir dalaveresini bul
du. Fakat o; bu dalavereyi 
burada değil tam dört kere 
yaralandığı harp cephelerinde 
buldu. O yaranın ikisini ben 
elimle sardığım için bunu ga
yet iyi biliyorum. 

Salonda umumi bir sükut 
hasıl olduğunun ancak Zey
nep sustuktan sonra farkına 
vardım. Herkes bizimle, bizim 
konuşmamızla alakalanmiştı. 

Zeynebin son sözleri üzeri
ne pek bozulan Bahtiyar bey 
kekeledi; 

- Şey.. affedersiniz hanım 
efendi. Maksadımı anlatama-

Tasavvufi - Zühdi edebiyat ise 
namaza, oruca, hacca yani 
tek sözle şeriatın zevahirine 
riayeti emreden, dini anane ve 
menkibelerden dünyanın - ki 
Melamilerde hakkın zuhurun
dan ibarettir, binaenaleyh 
haktır. Kötülüğünden, riya
yat ve ibadetten bahseden 
bir edebiyattır. Muhammediye 
ve Ahmediyyeyi, bilhassa bi
rincisindeki irfanı inkar etme· 
mekle beraber, bu nevin aruz
la yazılmış kitapları olarak 
anabi liriz, Bu nevi, tamamile 
iskolastiktir. 

Nihayet tasavvufi edebiyat 
diye ayırdığımız edebiyat, 
müstakil bir vasfı haiz değil~ 
dir. Ancak şairlerinin bu 
saydığımız zümrelerden bulun"' 
duklarını yakinen bilmediği .. 
mizden ayırıyoruz. Mamafih 
bu şairleri, tercemeihallerine 
göre olmasa bile şiirlerine 

bakarak bu zümrelerden biri
ne idhal edebiliriz. Mesela. 
Nizam oğlu, birçok şiirlerinde 

Hurufi akidesini izhar etrniŞ 
ve hemen her şiirinde geniş 
bir irfan ile vahdetivücudu 
terennüm eylemiştir. Kez~ 

Niyazinin melamilerle pelc 

açık bir alakası vardır. Hii' 
IS.Sa bütün bu zümreler; ilhanı· 

larını Yunustan almışlar, 11 Lİ· 
SANÜLGA YP ,, denilen ° 
büyük şairin muakkibi olmuŞ' 

lardır. Yunusun yayılmış şöh: 
retine malik ve ayni kudret• 
haiz diye bir tek şairirııit 
var. 

- Devamı var • 

dım galiba. Maksadım şeYi" 
idi. 

Zeynep; soğuk kanhhğıJJ~ 
muhafaza ederek yine ay01 

sükunetle cevap verdi. 
- Evet beyefendi.· Maks~' 

dl' dınızı anlıyorum. Taşı ge 
ğine koymak istediniz. Macide 
yine kendi sözile cevap 'let' 
mek istediniz. Lakin maate' 
sef muvaffak olamadınız. 

Sonra bana döne~ek: . 1 
- Öyle değil mi. Macıd 

Dedi. 
Ar.tık öfkem tamamen geÇ~ 

mişti. Lakaydane omuzıarıO' 
silktim ve; 

- Ehemmiyeti yok, dediıl'f 
y aloiz beni asabileştiren a~, 
efendinin şu harpta ; en 1' *1 

çük bir medhalleri ohnad111
1 

halde başkalarının hatalat•.~, 
kendi kanlarile ödeyen z;ab1 

leJe tariz etmesi olmuştu. 
(Deva-nı yarııJI 
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türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 2/76.95 

Bakiyesi memleket dahilin
de plase edilir ve işbu plas· 
nıan gelirlerinin de döviz ola
rak ihracına müsaade olunur. 

B) İşletmekte oldukları si
gorta branşları üzerinden (ha
yat kısmı hariç) retrosesyo
nerlerine tediyeye mecbur ol
dukları gayri safi prımın 
% 3,5 unun döviz olarak te
diyesinden sonra kalan baki
yeden hariç memleketlerden 
sigorta muamelatından müte
vellid serbest dövizlerin sar
hna mezuniyet verilir. 

Bakiyesi memleket dahilin
de plase edilir. Ve işbu plas
ınan gelirlerinin de döviz ola
rak ihracına müsaade edilir. 

C) Hayat sigorta muamela
tile uğraşan sigorta şirketle
rinin reasürörlerine gönder
mek zaruretinde bulunduk~arı 
dövizlerin ihracına müsaade 
edilir. 

Ancak bu miktar kanunu 
mahsusla teşekkül eylemiş 
MiJli Reasürans Türk Ano -
nim Şirketi hissesi çıktıktan 
sonra her muamele için ka
lan miktarın 2000 ( iki bin ) 
türk lirasını tecavüz eden 
nıeblağı müemmene ait sigor
ta primlerine inhisar eder. 
Aynı hüküm ve miktar sırf 
reasürans muamelatile iştigal 

eden şirketlere dahi şamildir. 

Ancak bu hüküm Milli Re
asürans şirketinin tesisinden 
evvelki muameleler hakkında 

4000 liranın fazlası için tat
bik olunur. 

D). Türkiye hudutları dahi
linde çalışan sigorta şirketle
rinde sigortalı olup ta Türki
ye hudutları dahil veya ha
ricinde hasara uğrayan mal
lara ait dövizler müteneffii 
bariçte bulunduğu takdirde 
serbest dövizle ödenir. 

Bu gibi tediyat, kliring he
sapları ile derhal yapılması 

hlümkün olan ahvalde kliring 
Yolu ile icra olunur. Şu kadar 
ki kliriog vaziyetleri olayısile . '• 
ışbU tediyatın derhal yapılma-
sı mümkün olmadığı takdirde 
bilateahhür serbest döviz me
ıuniyeti verilir. 

E) 1 Türkiyede çalışan re
asürans ve retrosesyon tarikile 
alnuş oldukları işlerin peşinen 
tediye adilen hasarlarma aid 
tazminat mikdarınm, 

2 - Türkiyede çalışan re
asürans siırorta şirketlerine 
İf veren Türkiye haricindeki 
tirketlerin, üç aylık hesap 
devreleri neticesinde alacak
lan• tahakkuk ettiği takdirde 
işbu alacaklarının\ 

Neşir tarihi : 23/12/937 

3 - Reasürans ve retroses
yon mukavelenamelerine tev
fikan sene sonunda yapılan 
kar ve zarar hesabının Tür
kiyede çalışan şirketlere bı
rakmış (olduğu safi kar üze
rinden Türkiye haricindeki iş 
veren şirketlere isabet eden te
mettülerin, 

Serbest dövizle tediyesine 
kambiyo murakabe mercile
rince müsaade olunur. 

F) 1 - Mevzuları itibarile 
umumi sigorta şartları dahili
ne girmey'l!n ve mahiyetleri 
itibarile de hususiyet arz eden 
rizikolarla, 

2 - Mevzuları itibarile 
umumi sigorta şartlar dahi
linde bulunan ve mahiyetler 

itibarile de hususiyet arzet
mediği halde sigorta mebaliği 

ve tehlike derecelerine göre 
umumi reasürans mukavelelerin-

de münderiç azami limitler 
fevkinde kalan rizikoların, 

Sigortalarına aid dövizler 
serbest olarak V'erilir. 

G) Sigorta muamelatmdan 
mütevellid döviz müsaadesi 
ancak sigorta şirketlerile rea
sürans şirketlerine verilir. 

H) Sigortaya müteallik dö
viz müsaadeleri yalnız, Anka
ra, İstanbul ve İzmir kambiyo 
mürakabe mercilerince her üç 
ayda bir verilir. Ancak [ D J 
fıkrasındaki döviz müsaadele
ri işbu müddet kaydına tabi 
değildir. 

--+--
Yedişeı· sene ağır 
hapse mahkılm ol
dular 

Nazillide garsonluk etmek
te iken bir kadının boynunda 
beşebirlik altınlarını zorla 

alarak firar eden ve zabıtaca 
yakalanarak adaletin pençe· 

sine tevdi edilen Mehmet ali 
ve Hasan isminde iki kişinin 

ağır cezada devam etmekte 
olan mahkemeleri dün netice

lenmiş ve her ikiside yedişer 

sene ağır hapse mahkum edil

mişlerdir. 
- - ·t-

Yugoslav Başvekili 
Doktor Stadinoviç . 
Hitlerle konuştu 

Berlin 17 [ Radyo ] - Hü

kumet Reisi Bay Hitler öğle 

vakti~ Yugoslavya Başvekili 
ve hariciye nazırı Doktor Mi· 

lan Stadinoviçi kabul etmiş

tir. Yvgoslavya Batvekilinin 
Bay bitlerle mülakatı bir saat 
sürmüştür. Mülakatta Cencral 

Ekonomi: 
~ 

Aydın piyasası 
17 /1/938 

Zeytinyağı 29 
Zeytin tanesi fa. tes. 3,75 4,50 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk akala 35 36 
Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 
Pamuk ,, akaJa 10 11 
Kozak 4,50 5 

Aksır ık, tıksır ık! .. 
- Baş~arafı 1 inci Sayfada. 

Muhitin, başka yerlere naza
ran sıcak olması veya sıcak 
mıntaka sayılması, bir çokla· 
rımıza palto aldırtmamış, par
desü ile kışın pek ala geçe
ceği zehabım vermiştir. Fakat, 
kışın, böyle, dakikadan daki
kaya değişen sıcağı ve so
ğuğu, bilhassa mütemadi 
yağışlı ve rutubetli halile, ba
zen siber iklimine mahsus 
kürklü mantolara bile ihtiyaç 
gö:Jteriyor .. 

Hele bizim neslin vücutlarr 
' Balkan harbinin, umumi har-

bin, istiklal savaşının törpüle
ye törpüleye, düz bir vaha 
haline koyduğu bu vücutlar, 
en küçük bir rüzgar karşı
sında, mini mini bir söğüt 
yaprağı gibi mukavemetsiz, 
ve biraz fazlaca rüzgarın ö
nünde, serseri birer tüy gibi 
yolunu şaşırmıştır .. 

Böyle, sabahtan öğleye, öğ
leden akşama ve akşamdan 
gece yarısına, gece yarısından 
sabaha kadar 24 saatte dört 
mevsim değiştiren bu azılı 
havalar karşısında nasıl nezle 
olmaz, nasıl aksırmaz, öksür
meyiz!.. 

Bir atlet gibi, bu kışta, bu 
soğukta göğüs bağır açık, 
paltosuz ve şapkasız, sele ser
pe dolaşmayı, biz, ancak ta
hayyül ediyoruz ve ağzımız 
sulana sulana düşünüyoruz r .• 

GÜNCÜ 

ilin 
Aydın Vakıf laı

ldaresinden 
Evkafı mazbutadan İmam 

kızı Raziye vakfından Aydının 
zındandere mevkiindeki 15 
dönüm bağ bozuğu içindeki 
gürumile birlikte 12111938 ta
rihinde artırmaya çıkarıldı. 
Yevmi ihale l/21938 salı günü 
saat 10 a kadardır. Taliplerin 
% 7.5 pey akçasile yevmi mez
kürde vakıflar idaresine mü-
racaatları. [286) 

13 18 25 30 

Güring ve Almanya hariciye 
nazırı ve Yugoslavyamn Berlin 
sefiri Bay Maı koviç hazır bu
lunmuştur. 

Mülakattan sonra Doktor 
Stadinoviçin refakatında bu. 
lunan Yugoslav gazetecileri 
Hitlere takdim edilmişlerdir. 

YÜZ 3 

ilin 
Aydın Vakıflar 
idaresinden 

Vakıflar dairesi muhafaza 
memurları ve odacı için nü
munesi mevcud yerli kumaşın
dan maa kasket sekiz takım 
elbise yaptırılacaktır. Yalnız 

odacının pantalonu düz diğer· 
leri kilottur. Bedeli muham
men ve şartları eksiltme kai
mesinde yazılıdır. Eksiltme 
müddeti 1311/938 den 28111938 
saat 10 a dakardır. Taliplerin 
vakıflar idaresine müracaatları 

(284) 13 18 22 27 

Aydın tapu sicil 
Muhal ızlığından 

Germencik Belediyesince yol 
fazlası olarak Al• oğlu musta
fa helvacıya bilmüzayede sa
tılarak namına tescili Germen
cik belediyesinden bildirilen 
Germenciğin mesudiye mahal
lesinin montro sokağında do
ğusu karaağçlı Kerimin Dur
muş evi batısı onluk montro 
sokağı kuzeyi 10 luk Gazipaşa 
caddesi güneyi Hayraverdi 
Yılmaz evi ile çevrili arsa ile 
yine Germencik belediyesince 
mumaileyh Mustafaya satıldı
ğı ve adına tescili bildirilen 
mesudiye mahallesinde doğusu 
10 luk sokak batısı Mustafa 
Arpacı evi kuzeyi edhem ve 
ve Mustafa ve Hamide ve 
Osman evi güneyi İnönü cad
desi ile çevrili bir arsa ve 
yine aynı mahallede doğusu 

1 O luk sokak batısı Mus
tafa Arpacı evi kuzeyi Abdur
rahman köylü Mehmed evi gü
neyi Edhem ve Mustafa ve 

Hamdi ve Osman evi ile çev
rili arsanın tapu sicillinde kayt
ları olmadığından senetsiz ta· 
sarruftan tescili içio gaezete 
ile ilan tarihinden itibaren 
11 inci günü tahkikat yapmak 
üzere yerine keşif memuru 
gönderilecektir. 

Yukarda yazılı üç parça 
tarla üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
bu müddet içinde tapuya ve 
ya keşif günü mahallinde bu 
lunacak memura 457 ve 425 
fiş sayılarile muracaat eyle-. 
meleri ilan olunur. 

(290) 

••••••••. Abone şeraiti ......... : 
l YılJığı her yer için 6 lira. ~ 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
l İdare yeri: Aydında c. H. r 
i P. Basım evi. i 
~ gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- : 
f lar için idare müdürlüğüne i 
~ müracaat edilmelidir. i ....................................................... 

imtiyaz ıahibl ve Uaıum1 Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 
t c. ff, P. Buımevl 



YOZ : 4 AYDIN SAYI : 145 

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 

V. Kültür 
1'1'1Jl'll'lf'''1:~,iıqmlı.111'11l'll'll,~l,IUJ~l'U'll'll'1lljfl~'Jrollil!mlilQl!fılllft•l111W1 

$' Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı jl 
it Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 4 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

Jc# hastaneler~ kliniklerinden mezun ~ 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane : 
~ bin \Sında kabul eder. (111) ~ 

ltn Ju ı~ ~ ~!ıt~lı ~ıl ılllllıı. ı iı~ıılı ıiıılı iuıiııı!ı !lll!ııııilliııı'1ıı:ıiı'111ıldUIİ 

AYDIN 
1 • • 

ilin; her köşesine dağılan ve en 1 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- İlanlannızı ( A YDIN ) a vennız. 

C. H. P. 

Türk Hava Kurumu Aydın şubesi 
Direktörlüğünden 

Kurban bayramında vilayet merkez kazası 

ve buna bağlı nahiye ve köylerden toplanacak 
kurban derileri ve barsaklar IJ.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 

., .................................................... . • • • DOKTOR • • • • • i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütalıassısı : 
• • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaslı : • • • 
: Muayenehane: ,6 ydın ia Gazi Bulvarmda Bafalıoglu dükkanının : 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed :r. : 
• • .......... ~ ............................................ . 

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

metli bir örneği olan AYDIN TARİHlni Aydında Belediye kartııında 
Süleyman Sezer, istanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir

siniz. 

Aydının bütün tarihi malu..ıatından batka eotrafi tabii mal6ma

iını da bu kitaptan öğreneeekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Basım evi 
En temiz, En · çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
............................. 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

J 


