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Telgraf ve Radyo 
Gıda Maddelerini Ucuzlatmak 

İçin Tedbir Alındı 
İstanbuJda- et fiatleri 10 kuruş indirilecek 

---------------------Ankara 18 [A.A.] - ( Ge- fiatlarınm on kuruş indiril-
cikmiştir) İstanbulda et fiat- mesi takarrür etmiştir. 
larını indirmek için lazım ge- Başvekil Celal Bayar söy-
len tedbirleri beraberce dü- lediği nutukta sureti umumi· 
Şİinmek üzere davet edilmiş yede vatandaşların hayat 
olan celep komisyoncular, şartlarını ucuzlatarak kolay-
toptancılar ve perakendecileri !aştırmak ve ilk ağızda onla-

1 
temsil eden tüccann iştirakile rın sağlığını kornmak için 
dün iktisat vekaletinde baş- gıda maddelerini birer birer 
\tekil Celal Bayarın reisliğinde ele alarak ucuzlatacağız ve 
Yapılan toplantıda bir Mart- bunun için her fedakarlığı 
tan itibaren İstanbulda et yapacağız demiştir. 

Fransada kabine buhranı bitti 
Yeni kabineyi yine Bay Şotan kurdu 

Paris 18 [Radyo] - Kabine 
buhranı bu 4Jaate kadar hal 
tdilnıiş değildir. Şotan sos
)alist fırkanın reyini alarak 
kendi partisi olan radikal 
loıyalist partisinin toplantı-

'-'da' kuracağı kabinenin pro
traınının umumi hatlarını izah 
~tnıiş ve itimat istemittir. 

Yeni kabine radikal direk
'İJoalu bir halkçı kabiııeai 
olacakbr. 

8. Şotan yeni kabinede yer 
almaları muhtemel siyasi zat
larla görüşmüştür. 

Yeni kabinede hariciyenin 

B. Delbos tarafından if ıali 
kuvvetle muhtemeldir. 

Maliye nazırı B. Bonnet'in 
yeni kabineye girmesi ıüphe
lidir. Kabine beş gün devam 
eden buhrandan sonra bu 
rece kurulacaktır. 

Parlamento Amerikan behriye 
büdçesini 500 milyon dolar 

olarak kabul etti 
Bu Para ile Yeni Harp Gemileri Yapılacak 

~ 'I qington, 18 [ Radyo ] -
"'-aento; Amerikanın 1938 

'-"-i deniz bildçeaini yirmi 
~ milyon yediyiı yirmi üç 

dolar fuluile bet yiiz 
~ 6ç milyon iki yilz altm11 
\it dolar olarak kabul etmif
't · Bu tahsisatla iki zırbh, 
.ta~ •uhrip, alb tahtelbahır, 
;:!-. yarclamca gemi ki ceman 
~ı yedi gemi İlata•ı kabil 

'-kbr. 
~ V -,i9ston, 18 ( Radyo ) -
~aaeatomm tali maliye 
~eninde bahriye miate
~.beyuatta buluurak; A
~~ ... aİDİD milli mi
~~- emme hazır bulun
,..__ lllnmama izall et .. 

mif ve Amerika; memleketin 
auyıpnı tehlikeye koymadan 
halihazırda milli mlldafaa ha
zırlıklarım reriye barakamaı . 
Amerikanın mevcacl zırblw 

vardır. Fakat bunlar on alb 
yquidan qağı detilclir. Ye
niden gemi yapmamız icap 
eder. Demiftir. 

--+--
Çinliler taarruza 
Geçtiler · 

Taaghay, 10 [ Radyo ] -
Çinliler Nankinclen aeben 

kilometre m-'ede japonlan 
anzah bir uriye çekerek ber
be gİrfmİflerdir. 

Bir mahkum yakalandı Sıhhat müdiriyeti 
Hastaneden kaçan, 
dört gıldır izini 
kaybeden bir katil 

yine kafeste 
- - t- -

933 Yılı temuzunun 25 inci 
günü Erbeğlide bir cinayet 
olmuş. Bandırmalı Ziya adın
da birisi, o köy halkından 
322 doğumlu Haliloğlu Kazım 
tarafından öldürülmüştü. O 
zaman ağır ceza mahkemesin
de 14 yıl ağır hapse mahkum 
edilen katil bir hastalık icat 
ederek kendisini memleket 
hastanesine göndertmişti. 
Kazım bir gece hastaneden 

firar etmiş, bütünI aramalara, 
takiplere rağmen ele geçirile
memişti. 

Fakat aradan dört sene 
geçmesine rağmen zabıtamız 

katilin peşini bırakmamış 
Emniyet dairesi daima bir ip 
ucu bulmak için çahımııbr. 

Nihayet bir ip ucu elde 
edilmiş, Kazımın Erbeğlideki 

oğluna Zonguldaktan adreuiz 
ııhhat haberlerini bildiren bir 
telrrafı ele geçirilmiştir. 

Keyfiyet Zonıuldak zabıta
ıına yazılmıı, oradan bu tel
ırafın bir yolcu tarafından 
verildiğinden sahibinin bulu
namadıiı cevabı alUUDlfbr. 
Buna rapen emniyet dairesi 
takibabnı pddetlendirmİf ni
hayet aclru yerinde pomtru
tant numaruı yanh bir tel
ıraf daha ele geçirilmiftir. 
Bu numara ilzeriae Zonıulda· 
;a biltlirilerek Kizımın yaka
lanması temin olumnut ve 
katil Aydına getirilerek tek
rat hapiuneye tilalmlfbr. 

Katma firan ve tlmdiye 
kadar nerelerde . ne ıuretle 
saklandığı hakkında bir ar-

f mdadısıhhi otomobili 
almak istiyor 

Sıhhat müdürlüğü 938 yılı 
için hazırlayıp umumi meclise 
arzedilmek üzere vilayet ma
kamına verdiği bütçede has
tanede yapılmakta olan pav
vonun tamamlanması asıl has-

tane kısmının ikinci kat döşeme-
lerinin betona çevrilmesi ve ye
niden fenni ve modern bir ça-
maşırhane ve mutfak yabılma
sı için yirmi üç bin lira tah
sisat istemiştir. 

Bundan mada sıhhat diresi 
harice sevk edilecek hastala
rın sevk masrafları ve bir 
imdadı sıhhi otomobili aluı

ması için de aynca tahsisat 
iste mittir. --Sovgetlerin Tolıgo 
Sef lri Molıovaya 
Gitti 

Tokyo 18 [Radyo] - Sov
yetler birliği elçisi Mosko•aya 
dönmüıtiir. Yeni elçi bu aym 
sonunda burada bulunacaktir. 

kad&fUDIZ ıu malumab top
lalDlfbr. 

KiDm Aydından kaçbktaa 
soma lzmire gitmiş, lmürde 
Melmıed Çetin adında bir 
niifua tezkereli ele pçirmif, 
buna fotoğraf yaplfbrarak 
Ozerine ubte bir mlblrle 
tutik ederek lttanbula git
mit·· Sahte nüfus tezkeresile 
hilTiyetini aklayarak Beyku
cla orman kolculuğu yap-. 
ve buradancla Zonguldaia 
giderek kundıracıhk yaparkea 
yakalanllllfbr -1 

Zabıtamazı bu m&lôm mu
yaffakiyetinden dolayı takdlr 
ve tebrik ederiL 

Bilgilli adamı .. 

E rkek, merdiven batında 
bayana rast geldi.. Çok
tanberi görmediği bu kıy

metli meılektqına karp, der-
hal ıaygı ve alika giaterdi, 
batarım sordu.. Ve: 

- GiSriişemiyoruz, dedi .. 
Erkeğin ibraz ettiği bu, çok 

içten ve temiz uygmm belki 
farklncla olmacli, belki her er
kek tarafından glrcllil mu-

kabeleye atfetti.. Ona, çalıdan 
beri ıariinmediiini• banal bir 
tarizi olmak lsere: 

- B&y&k adamlar g6rb
mezler ki, dedi.. Bu mizcle is
tihza varda, alay Yardi, belki 
de muhatahuwa aeciyaini aa
lamaJlf Yarda.. 

Erkek, çok tahaf bir ~ 
dlftlr ki, bir kaç ... enet. .o..... J 11d ..,.,.. -

, 
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$elıir röportajları 

Deve güreşi 
Deve güreşinin en entere

san tarafı mangal başı güre
şidir.. Güreş yapılacak günün 
gecesi tülüler meydanlara ça
kılır, tülü sahiplerile savran
lar kahvede hakemlerin etra
fını çevirir geçmiş Deve gü
reşlerinin hatıraları tazelenir, 
ünlü tülülerin mahareti, deve
lerin güreş hileleri konuşulur. 
Tatlı tatlı konuşmalarla güreş 
sahneleri canlandırılır. 

Ertesi gün yapılacak güreş
ler üzerinde tahmin yürütmek 
yasaktır. Yalmz çiftlerin se
çilmesi bahsa mevzu teşkil 

eder. 
Aydının emekdar ve feda

kar hakem başıları Talat Po
sacı ve Muharrem Salcı bu 
Mangal başı güreşlerinin ba
şta gelen elemanlarıdır. 

Bu defa dinlediğim bir hi
kayeyi burada yazmak yerinde 
olur sanırım .. 

324 de Umurluda bir deve 
güreşi yapılmış, bu Deve gü
reşine Milas beyleri Çine ağa
ları, Salihli develeri.. kimler 
gelmemiş .. 

Bu tülülere güreş hazırlan· 
mak için biryıl, 2-3 arap kö
leleri bakar, tülü sahipleri, gü
reşte şereflerini muhafaza için 
heybelerinde taşıdıkları altın

lar için ayrıca muhafızlar da 
getirirlermiş .. 

Sözü hikaye sahibine bıra
kıyorum. 

- O zamanlar, yanında 
muhafızsız yola çıkmak kimin 
haddine düşmüş.. Her taraf 1 
eşkiya dolu. Öyle iken beyler her 
konak yerinden ailelerine tel
graflar uçurur. Sağ salim şu
raya geldim müjdesini gön
derirlerdi!. .. 

Aydrnın tefrikası: 138 

O. Becerik 
Umurlu güreşine Nazillili 

bir romun tülüsüde iştirak et
miş ..• herkesin gözü bu tülüde 
gönlü bunun yenilmesinde .. 

Saltanatın yok etmeğe ça
lıştğı milli hissin; milli cev
herin salabet ve· sağlamlığının 
ne kuvvetli bir misali, ne tat
lı bir tezahürü değiJ mi ? .. 

Rumun tülüsü bir çok tülü
leri yıkmış, kaçırmış.. Milas 
beyleri, Çine ağaları yenilen 
tülülerini, bu kadar masraf 
ve emeklerine bakmıyarak 
yok bahasına elden çıkarmış
lar .. 

Fakat meydandan galip 
çıkmak rumun tülüsüne de
ğil, Aydınlı Keçici oğlunun 

tülüsüne müyesser olmuş. 
O zaman meydanın hali 

değişmiş oraya toplanan on 
binler coşmuş, taşmış, şah

lanmış rumun tülüsünü yenen 
tülüyü okşamayan el, sevme
yen gönül kalmamış ... 

•l: 

Başı Eşe bacının sarı tü· 
lüsünün, ortayı berabere ka
lan Çineli Mehmed ve Bağara
lı Mehmedalinin, ayağı Ger-
mencikli Kara Hüseyinin ka
zandığı son Aydın güreşinin 
enteresan noktaları yok değil.. 

İlk gün baş altına güreşen 
Eşe bacının tülüsü taktığı 

çelmeden tam zamanında is· 
tifade ederek hasmının bur
nundan kan akıtarak yere 
yuvarladı. 

• 
Ayağı kazanan tülü, her 

güreşinde de seyircileri eğ

lendirdi. 

Ortanın dedi kodusile, baş 

altına güreşen dı::~elerin mey
- Devamı 3ncü sayfada. 

• • 
Baht işi .. 

Roman 
Biran ıçın kendimi unut

tum. ve hırçınlaştım. Affınızı 
dilerim. 

Salonda soğuk bir hava 
hüküm sürmeğe başlamışb. 

Kamran: 
- Çocuklar bu akşam dans 

yapmayacak mıyız ? dedi. Ne 
oluyorsunuz bilmem ki hepinizde 

diplomat kesildiniz. Haydi 
ben piyanoya geçiyorum işte. 

Ve piyanonun önüne otura
rak kıvrak, oynatıcı bir bava 
çalmağa başladı. 

Her birisi bir hamına sarı
larak beyler salonda dönme
ye başladılar. Zeynebin abla
sı Mail bey denilen züppe ile 
d6nüp duruyordu. Zeynebin 

Yazan: V. H. 
yanındaki iskemlede büzül
müş kalmış olan Bahtiyar 
bey de ayağa kalktı. Biran 
kavalyesiz kalmış olan Fer
hunde ile Zeynep arasında 
mütereddi'dane göz gezdirdi. 
Sonra Zeynebin önünde eği
lerek: 

- Küstahlık saymazsanız 
beni affettiğinizi benimle 
dansetmek şerefini bahşet
mek suretile isbat etmenizi 
rica ederim. 

Aman Allahım, ne tamta
raklı, ne mutantan konuşu
yordu bu beyefendi ? 

Zeynep kat'i bir tavırla : 
- Estağfirullah Beyefendi, 

dedi. Maalesef dans bilmi-

1 ANADOLU EDEBİY A Ti f - 13 ncü asır -- -
Tefrika No. 31 Yazan . İ. Gün . 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Fuzuli. Hece ile yazmamak

la beraber çok açık bazı şiir
lerile ve evliya olarak göste
rilerek halk tarafından da 
sevilmiş olan ve bu suretle 
tarihin ( Cilt: S: ) gösterdiği 
gibi hakikaten divan edebiya
tile halk edebiyatı arasında 
bir şair bulunan FUZULİ de 
bütün Türkler tarafından se
vilmiş, bir çok şiirleri beste
lenmiş, halk edebiyatı şairleri 
ona nazireler yazmışlar, bu 
suretle aruz, halk edebiyatı
mıza girmiştir. Halk edebiya
tında kalenderi, divan ve 
semainin meydana gelişinde 

Fuzulinin büyük bir tesiri var
dır. Fakat Fuzulinin tesiri 
altında kalan şairlerimiz çoksa 
da muvaffak olan bir tek 
şairimiz yoktur. 

On üçüncü asırda 

Anadolııda destani 
edebiyat 

Yukarıda şeyh San' an kıs
sasını ve Salsalnameyi anmış
tık! Bunlar, tama mile destani 
mahiyette olduğu gibi Türk -
Bizans muharebeleri dolayısile 
bu edebiyatın 13 üncü asırda 

inkişaf ettiğini Fuat Köprülü 
söyliyor. Ona göre Seyyit 
Baddal Gazi ve Melik Danış
ment ve Ahmet Gaziye ait 

destanlar, bu sırada yayılmış
tır. Bu mUnasebetlc bu iki 
destanın mahiyetinden de kı
saca bahsetmemiz lazımdır 
sanırız. Ananeye göre Battal 
Gazı, İmam Hüseynin oğlu 

yorum. 
Bu cevabı reddi alacağını 

bildiğim için o ; Zeynebin ö
nünde iğilirken tam karşı ta
rafımda oturan F erhundeye 
bakıyordum. Zeynebi kaldıra
mayınca kendisine doğru ge
len Bahtiyar beyi gorunce 
yanı başında, etajerdeki pa
ketten bir siğara alarak yak
tı ve dumanını üfleyerek güle 
güle bir şeyler söyledi. Çalgı 
gürültüsünden ne dediğini an
layamadım. Lakin her halde 
o da onu reddediyordıki Bah
tiyar biran ayakta kaldı son
ra piyano çalmakta olan 
Kamranın yanına giderek bir 
kenara oturdu. 

Bu büyük odayı dolduran 
şu insanlara bakıyordum. Her 
erkek kolunu beline dola
dığı bir kadınla fırıl, fırıl dö
nüyor, Bu erkek bu kadının 
nesidir ? Hiçbir şeyi ve bura-

Zeydelabidinin oğlu Zeyt sü
lalesindendir. Anane, bu zatı, 
Ebu Muhammet Caferibni Sul
tan Hüseyin ibni Rabi'ibni 
Abbasülhaşimi olarak kayt 
ediyor. Malatyada doğmuş ve 
Abbasilerden Mutasim ve 
vasik zamanlarda yaşamıştır. 
Anadoluda bir çok cihatlar 
yapan bu kahraman, fevkala
de kuvvetlidir. Kuvvetini, 
ceddinden altr. Muharebeleri, 
tamamile dini bir gaye iledir. 
Düşmanını öldürmeden düş
manla harbe girişmeden evvel 
dine davet eder. 

Mert olduğu kadar kurnaz
dır da. Hiristiyanların dilini,. 
ayinlerini bilir. papaslık bile 
eder ve anlaşılmaz. Arada 
aşık olduğu da vardır. Hatta 
şehit oluşu da böyle bir aşk 

yüzündendir. Evliya Çelebiye 
göre Kadıköy ki asıl ismi Ga
ziköy imiş ve Üsküdar ki asıl 
adı Eskidar ımış, Battalın 
kurduğu memleketlerdir. Bat
tal Gazinin Eskişehirde Seyyit 
Gazi nahiyesinde, Türkistan
da Aksuda, Çoruma y<'.kın 
Hüseyin ovanın merkezi ala
cada birer mezarı ve tekkesi 
vardır. Bu zatın tarihi şahsi
yetini bilmiyoruz. Fuat Köp-

rülü, bunu Selçuk istilası 

zamanında tesbit edilmiş bir 
destanın menkibevi şahsiyeti 
kabul ediyor. 
Danişmetnameye >?elince bu, 

tarihi . bir şahsiyete, melik 
Danişment Ahmet Gaziye 
dayanan bir destandır. 

(Deva"llı yarın) 

daki kadınların ikisi müstes
na olmak üzere diğerleri ev
li ve kocaları var. Karıları 

burada başka erkeklerin kol .. 
larında onların ihtiraslarını 

kamçılayan hareketlerle kıv

ranırken ; bu adamlar acaba 
nerde ? 

Birden bu dönen çiftler 
durdular ve kapıya doğru dö
nerek alkışladılar. 

- Bıravo, bıravo ... 
Salonun kapısı Zeyneple 

benim yan tarafımıza düşii" 
yordu. 

Binaenaleyh bu zevzek ala" 
yının neyi alkışladığını göt" 
mek iç.in başımızı çevirme" 
zorunda kaldık. 
Kapıdan üç erkek, şık 11e' 

temiz giyinmiş; üç erkek gİ" 
riyordu. 

Zeynep elimi sıkarak fı81l" 
dadı. 

- Devamı var • 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 Neşir tarihi : 23/12/937 
~ 

Madde 31 - Türkiyede ic· karar istihsaline mütevak-
rayı faaliyet eden yerli ve ec- kıftır,. 
nebi şirketlerin hariçte bulu- Kuriyelere verilecek kambi-
ııan hissedar ve hamillerine yo mıkdarı merciinden verile-
tediyesi icap eden hissei te- cek vesaike istinad eder·. 
nıettü veya faizin miktarı ile B · Memuriyeti daime ile 
hunlara tekabül eden kambiyo gönderilenlere esnayi sayahatta 
ihtiyaçları şirket heyeti umu· yapacakları zaruri masraflara 
rniyesinin tasdikına iktiran et- mukabil mensup oldukları da-
nıiş meclisi idare raporlarmın ire ve müesseselerden getire-
kaınbiyo murakabe mercilerince cekleri vesaike istinaden bir 
tetk;ki suretile tesbit olunur. aybk maaşları nisbetinde ve 
Bu suretle tesbit olunan meba- kambiyo murakabe mercile-
liğin transferinin suret ve za- rinin vizesile döviz verilir. 
llıanı icrası her sene umumi C - Tahsil, tetkik ve teteb-
döviz vaziyetine nazaran Ma- hü için gönderileceklere muh-
liye Vekaletince tayin olunur. telif ecnebi memleketl~rin ha-

Madde 32 - Umumi hususi yat bahalılığına göre Maarif 
\re mülhak bütçelerle idare Vekaletince tayin olunacak 
olunan resmi devairle menafii hadler dairesinde ikamet mas-
urnumiyeye hadim müessesat- rafları ve sair masrafları için 
tan bulunduğu kanunen tanın- muktazi döviz kambiyo mura-
hlış olan müesseseler ve ser- kabe mercilerinin mezuniyetile 
llıayesinin nısfından fazlasında verilir. 
Devletin iştiraki bulunan şir- Madde 33 - Türkiyede mu-
ket ve müesseseler tarafmdan: kim Türk ve ecnebilerden ken-
. A - Memuriyeti muvakkate di nam ve hesaplarına tahsil 
ıle gönderilecek memur ve tedkik ve tetebbü maksadile 
müstahdemlere (kuriyeler müs- seyahat evrakı müsbitesi ola-
tesna) döviz mezuniyeti veril- rak vizeleri ikmal edilmiş pa-
~esi İcra Vekilleri Heyetinden saport, 
~~-~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~ 

Deve güreşi 
d (Baştaraf 2nci sahifede) I gösterdiği yılgınlık herkesi hay-
k ana dişi gelir gelmez müna- rete düşürdü .. Netekim bunca-
a~asmı ehline bırakalım.. gayrete rağmen tutuşmadan 

ı avaslı löke geçelim .. Bu kaçmasına gör .. l · ök A d . . . . en goz er ına-
y m ve cıvarı ıçın namadı Inanam d . 

rtı h l b" h . · · a ı amma ış 
t:o eç u ır pe lıvan değildir. umuldugw u gib" k d E 
C.\1v tk· b ı çı ma ı, şe 
. e ı sene aşa çıkarılmak bacının tülüs .. b hl" 

lıstendi. Hakemlerin tülü ile olarak davul : aşı pe ıvkan ôk .. k , urna arın ar a-

d 
gureşmez ararı karşısın- sından başını sall k k"" a ·· d ayara , o-

k 
gureşeme en sahadan çı- püklerini savu k ar ld rara , çanını 
l ı. d .. w k l d A ogere a an an ayrıldı ... 

1( .. Ynı yıl söke güreşinde Kendi devesinden d w 
oşklü tülüyü kaçırdı.. Bu elinde yetişmiş t"T" .. .. oga.~, 

~re t d h k . . ... b"' u usunun gu-
hass! e e er .. sın gozu . ı... reşini hey~canından gözlerini 
de b~şa . ~reşecek dıye yumarak, kursağına taş bas-

ı .. Ve sahıplerının kaygusu bu tırarak say d E b okt .di re emeyen şe a-
e ı . .. l . F .. cının şu soz en : 

l akat lok karşısına çıkarı- - Dört ayaklı canlı mah-
;n hırçın kara tülünün bir luk değil mi ? Ne yendiğine 
enenıeden sonra ikinci hü- güven ne yenildigw ine ı·nan 

~\lnı . w ' •••• 

b' unda ayakta ıken ayagına Deve güreşinin en doğru 
ırden takdığı çelmeyi çek- tarifi sayılmaz mı? 
~esne yere yuvarlandı. Ne Fakat galip tülüsünü: 
~:\'ut? keldı ne hali, ne -Yavrum, evladım .. diye se-

calı.. ven ve okşayan, Karakeçili 
b l<asaplarlı tülü sahibinin, aşiretinin henüz dünya evine 
aş tUlülerio mütemadi güre- girmemiş ellilk Eşebacısının 

~~tek .. ~~~ulduk~an son~a. k~n- t~üsüne bu düşkünlüğünü 
..... lulusıle gureşmesını ıst- kım çok görür? ... 
"qea· • h ~ ını akem heyeti çok haklı Deve güreşi, çok rağbet 
~ Yerinde olarak pes saydı.. görüyor, dogru .. 
& tydan Dede köylü ve Eşe Deve güreşi, tertip eden 
acının tülüsüne kaldı.. kurumlara menfaat temin edi-

hl'F.şe Bacının tülüsUnü, geçen yor, çok doğru ..• 
b Yenen Dede köylü tülünün Fakat bu rağbet ve alaka-
il '- Yll da baş pehlivan olarak yı, Türk gencinin futbol ala-
)'ı:dan çıkacağı şüphesiz sa- nında çarpışbğı, Türk yavru-

iten, daha ilk karşılaşmada larının pistlerde koşduğu, Türk 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
18/1/938 

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

Büyük adam! 
- Baş:arafı 1 inci Sayfada-

bayanın bir arkadaşından da 
ayni mukabeleyi görmüş, mü
teessir olmuştu .. 

Onun için: 

- Geçen gün bir arkadaşı

nız da böyle söylemişti, dedi .. 

Bayan: 
- Hayide sözlerden hoşlan

mam mukabelesinde bulundu .. 

Erkek, anlamamış göründü. 
Bayan izah etti: 

- Başkaları tara~ından söy
lenen sözleri tekrar etmekten 

hiç hoşlanmam.. Dedi .. 

Ayrıldılar .. 

Erkek, düşündü: Çok işi ol· 
mak ve sık sık meslektaşlar 
arasında görünmek bir kaba
hat midir? 

Sonra, ötedenberi hürmet 

ettiği bir meslektaşa rast gel
mek, ona hissinin en temiz 
ifadesile aşinalık göstermek, 

hürmet vazifesini ifa etmek 
bir günah işlemek midir? 

Bayanın, bu, hiç te yerinde 

olmıyan ve muhatabının, sa

mimiyet ve seramonisine hiç 

te layıkile cevap verilmiş ad

dedilmiye müsait bulunmıyan 

muamelesi karşısında erkek, 

kendisine ve kendi nezaketine 

karşı bir isyan duymakta haklı 
.d. 
1 ı .. 

Öyleya, kuru bir selamla 

geçebilir, nezaket kaidesini, 
böyle bir baştan savma hare
ketle pek ala ifa edebilirdi .. 

Ne diye durdu ve ne diye 
yakınlık, samimiyet ve sıcak 
bir aşinalık ibraz etmiye lü· 
zum gördü .. 

O halde, böyle bir muka
beleye hak kazanmış oldu .. 

Oh olsun ona .... 
GÜNCÜ 

delikanlılarının atlamalarında 

göstermemiz lazım .. 
O günü göresiye kadar ya

şamak ve bu ideal uğrunda 

çalışmak, Türk varlığım ko
rumak ve yükseltmek için her 

Türke düşen en buyük ve 
kudsi bir vazife olduğunu he
pimizin bilmesi de elzem ... 

imtiyaz sahibi ve Umumt Netriyat 

MüdürU ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer : 

C. H. P. Buımevi 

v• LIJ.I' 

YÜZ 3 

Sovyet efkarı umu
migesi Şaı·lı hududu
nun tenıin edilmesi
ni istiyor 

Moskova 18 [ Radyo ] -
Yüksek Sovyetler meclisi dün 
kü toplantısında Halk komi
serleri hakkındaki kararı mü
zakereye başlsmıştır. Komiser 
lerden Dotof bazı halk ko
miserlerin faaliyette görülen 
noksanlarını kaydettikten sonra 
yalnız konsolosların vazife ve 
salahiyetleri hududu harıcma 

çikarak bulundukları memle
ketlerin amaline hizmet ettik
lerini söylemiş ve son söz 
olarak memleket efkarı umu
miyesinin d<'ğu hudutlarında 
emniyet tertibatı alınması 

hakkında müttefik oldukları '11 

ilave etmiştir. 

Teruel cephesinde 
Harp şiddetle 
devam ediyor 

Barslon 18 [ Radyo ] 
Asiler Teruel cephesinde şid
detli mukabil taarruza geçe
rek Albetluna'ya hücum et
mişlerdir. 

Hükiimetciler biraz geri çe
kilmek zaruretinde kalmışlar 

ve nasyonalistleri T eruele üç 
kilometre mesafede durdur
muşlardır. 

- - i·-

Japoıdar uzun haı·
ba hazıı·lanıyorlar 

Berlin 18 [Radyo] - Tok
yo hükumetinin son notası 

münasebetile Japonyaum Çin 
ile uzun bir harba hazırlan

dığı anlaşılmaktadır. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Yeniden yaptırılacak olan 
Dalama ve Karacahayit gemi
lerinin eksiltmesi ihalesi 27 il/ 
938 pazarte'si günü saat 15de 
İl encümeninde yapılmak üzre 
on gün uzatılmıştır. Taliplerin 
ve şartnemeyi görmek isteyen
lerin daimi encümenine müra-
caatları. (291) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Zafer mahallesinde 143 
ada 3 parsel numarala ve 153 
metre murabbaı Belediye maİı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 
metre murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

etmek üzere 460 K. muvakkat 
teminatlarile birlikte 31111938 
pazartesi günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

(287) 14 19 25 30 

• 



YOZ : 4 AYDIN 

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 
l'i'11'1i\'111ıınıınıımııılJllllllllllJl.,ll,lııml'lllilllJ1llllllJllllllllllll'll'll'lll,llllllJllllll'll'I'"' 
~ Birinci smıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 
~ . ~ 
~ Dr. HASAN T AHSIN SOYLU ~ 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ~ 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun 4i 
~ ~ ia Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin'\smda kabul eder. (111) ~ 

hıııll!ııiıılmııılıulllliııılllllııt!llllııılllllıııı!ll!ıullll!ıııllU!ıııl11ıllllııııllllıııtlllııııtllllıııııDııııııDııııılll!ııııW.ıııııllllı11ılll!ııılııl11llııııllllııd 
ı;;,r.ıı;ı1ıı1ı1:ı~ııı~qı ı,;ıııı.;ıd~JUı,;tııı,;ııı~ııı;ıııı::Q11 ı;ıı11;ıııı;ıuı;ı11ı;ıııı;ıııı;ıw.;ııP;tııı;ııır!9,ııııı;ııRı;.~ lf ,.il11ıHltn1tntltlliniılllıuııJltıı,ılllıtoulUiıuılfllıuılJllıutlillıuıllbı.ılllliıo<dl lıuılllboı1ıllrı.1dTilıuU1llınılllJıu~lboıi.IJlibdıllıbUJihıunllhudltıtuıll~i 

Z.•.t Taze ve ucuz ilaçları ~· 
~~ iij 
~.~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları f+J 

f+J Y almz ı·ı-~ ~ 
t•1 E E d r• r•1 mniget czanesin e r+1 
M ~ J•l Bulursunuz ~] 
ı,fA latcuyon cadcle•i : Maclran pala• karşısı J~·~ 
l~'~ll::.ıııJJ!!'llJl""IPl''"llfll"!lllll!!'llll'''lqıı••1ıırııı"'ıoıı"•ıı11ı•ırijJl•~ıııı 11ııuı~·ıljll"''llll"'ırıııı~ı·:.ıııll'''!llfl'!!'ll1l""IUll••ıııı...,n Ji.' 

~11ıı~·~~r:'~ı1eıııı~ı•~~ı111~~11!"ı111ı~aı:tir11ı~rıı.~ııı1.tııı~ıı::'oı:"'ıı11tı~ııı~ıııı~ı~ıi ~ 

AYDIN 
• 

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

,,,- İlanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. 

r
~·~·~~·~ ... ı:ıı~~l!;llJ~lfll1_;ıııı;ırıı~llll"+'~~"'~lqj~llll~llJ~.:ııı~~ 
ll.-ılııtiıll~~iıdlıiiildlli,,illllioadlıi:ırlJr...,111ıWi111'7 ;e; illli~~~'\)t 

OPERATÖR [+] 

c!J Dr. Nuri Erkan ı:ı m ~ 
~+] : Birinci sınıf mütehassı• t,.t 

,:~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f!J 
(+1 Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde [+~ l•J her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. (tJ 

~ l~ ~· f 1\.fllll"lij{ll'~QPl'~iJl"llflJl"ıtjlll"'llll'"'ll~'"'llll"!IUll P'll!lll"ll[lll'"llll''"llill"•uıı~·11UP"•t111•"ijUf"'lllPll'lllUl•·ıuııı·~~··ıııı~·q~Jı 
~~u~~ıı~ı~ı.:rıı~ı~ı~~ıh~Uh~ırı:nr:iııı=-ıı::-rıır~~ao~ııı~ıııı~ıı':l~ıı:iını~ ~ 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Abdullah kızı Emir ayşe 
veresesi arap oğullarından Hü
seyin oğlu Halilin intikalini 
istediği Aydının Köşk nahi
yesinin çiftlik köyünün azmak 
başı mevkiinde şarkan ayan 
oğlu molla Mustafa garben 
Mestan çavuş kızı firdevs şi
malen sahibi senet yani Ha
san Hüseyin oğlu Halil cenu-

ben beyköyünden molla Hasan 
tarlaları ile çevrili 11 dönüm 
mikdarındaki tarlanın tapu 
sicilinde kaydı olmadığından 
gazete ile ilan tarihinden iti
baren 12 inci günü yerinde 
tahkikat yapmak üzere memur 
gönderilecektir. 

Bu tarla üzerinde ayni bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
ellerindeki müteber belgelerile 
birlikte yerinde bulunacak me
mura yahutta Aydın tapu 
sicil muhafızlığına 497 fiş sa-
yısile muracaat eylemeleri 
ilan olunur. (293] 

....................................................... • • : DOKTOR : 
• • f FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İbtisaslı : I Muayenehane: ,A ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının i 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed :r. : 
......................... .,. ............................ . 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahaulü, tarihi yeni manasUe anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARIHİni Aydında Belediye kar11aında 
Süleyman Gezer, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebUtr
siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından batka cotrafi tabü naal6•a
bnı da bu kitaptan öfrenecekıiniz. 

Yuanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÖLENER 

Basımevi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· •·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt iŞleri 


