
YIL : 1 20 11. Kanun 1938 - PERŞEMBE SAYI 147 

.................................................................. 
Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 

Telgraf ve Radyo 
• 

Atatürk Istanbul şehri 
plinını tetkik ettiler 

Ankara 19 [ A. A. J Reisi 
Cumhur Atatürk dün yanla
rında Başvekil B. Celal Bayar 
ile İçbakanı ve C. H. partisi 
Genel sekreteri B. Şükrü Ka
Ya olduğu halde Dahiliye ve
kaletine gelerek büyük salon-

da teşhir edilmekte olan İs
tanbul şehrinin Pras tarafın
dan yapılmış nazım planı ve 
maketini tetkik etmişler, uzun 
tafsilat almışlar ve plan esas
larını takdir ve tasvip buyur
muşlardır. 

C. H. P. grubu toplantısı 
---------------------

Sıhhat ve Hariciye vekillerimiz 
suallere cevap verdiler 

--------------Ankara 18 [A.A.] - Cum· ı 
huriyet halk partisinin dünkü 
f~vkalade toplantısınde Bul
lraristandaki Türklerin bulun
duktan elemli vaziyetten bir an 
tvvel kurtulması için ne gibi 
t~birler alındığı hakkındaki 
1Uale sıhhat vekili iskin iıle
tiııi ve hariciye vekili de 
Oradaki Türkler için yapılan 
tttebbüsleri anlatmıtlardır. 

verdiğini ve tatbikine intizar 
etmekte bulunduğumuzu söy
lemiş ve demiştir ki : İyi ve 

dostane geçinmek başlıce 
emelimiz olan bu komşu-

muzla münasebetlerimiz üze
rinde müessir olacak muay-
yen imillerin başınde Türk
lere yapılacak muamele esa
sını tetkil eder. Meclis parti 
grubu hükütnetin bu meseledeki 
hareket ve mütalaa ve endi-

Hariciye vekili Riiştü Aras 
fi11ıdiki Bulgar hukiimeti baş
~kilinin Tilrkçe hurufatın 
l'ihk mekteplerinde mecburi 

- - -
şelerini yerinde bularak Mart 
içtimaında esasla müzakerate 

~e eski Arap burufabmn da mevzu olmaama karar ver-
il.tiyari olma11 hakkında emir 1 mittir. 

-- . 
Nihayet sefirlerini geri aldılar 

J-Ponya Şan - Kay - Şeki tanımamağa Çin de 
sonuna kadar mukavemete karar verdiler 

Ş..ghay 19 [ A. A.] - Çin 
~t Japon bükümetleri timdi
~ kadar birbirlerinin nezdin

bulundurdukları elçilerini 
~ abmflarclır. 

Japonya; bundan bayle Çin 
~ulan bq kumandanı Şan
~y - Şek ile biç bir milza
~ tede bulunmamağa, Pekin 
61tüaıetini Batni hükumeti 
~rak tammağa ve miinasip 
'•nında bu biikCımetle mü
~kerelere girifmeğe karar 
""lllİftir. 
Diğer taraftan Çin bükô

~ti nqrettiji bir Deklarasion 
Çinin bant arzusunun de

tf.,_eıniş oldugwıu ve bUku-

met hukukuna ve toprak bii
tünlllğtlne riayet eden barıt 
tartlannı elde edinceye kadar 
mukavemete devam edeceğini 
bildirmektedir . 

---+--
Romen parlamen-

tosu f eshedlldi 
Bükreş 19 [ A. A.] - Ro

manya Kralı parlimentoyu 
fesbetmiftir. Yeni seçim mar
tın ikisinde yabılacaktır. 
- Bükreş 19 [Radyo) - Dün 
akşam resmi gazete ile 22 
ikinci kanunda parllmentonun 
feshi hakkındaki kararname 
neıredilmittir. Yeni intihabat 
2-S Mar 1938 tarihinde yapı
lacaktır. 
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Çocuk Esirgeme Kurumumuz 
15 gür.de 6338 çocuğa yardım etti ------------Ankara 19 [ Radyo ] - Çocuk Esirgeme kurumu Genel 

merkezince lıl/938 den 16111938 tarihine kadar 15 gün zar
fında 2294 çocuğa yardım edilmiştir. Ayrıca diş bakım evin
dede 2254 çocuğun dişleri muayene ve tedavi edilmiştir. Süt 
damlasından hergün 110 çocuga süt verildiği gibi bunların an
nelerinede yardım edilmektedir. 

Açılan aşhaneden hergün 1680 çocuğa etli sıcak yemek 
verilmektedir. 

Tütüıı konferansı 
İstanbul 18 [A.A.] - Şark 

tütünleri konferansı dün Türk, 
Yunan ve Bulgar murahhasla
rının iştir akile toplanmıştır. 

--i- -
İtalyan istikrazı 

Londra 19 [Radyo] - Mali 
mehafilde pek asılsız olmıyan 
şayiaya göre Londrada ltal
yaya borç para verilmesi için 
müzakereler ceryan etmekte
dir. 

Londra 19 [Radyo] -Gaze
teler ltalyaya ikrazatta bulu
nulması için Londrada müza
kerelerde bulunulduğu söyle
nilmekte isede Mancister ga
zetesi bu müzakerelerin mu
vaffakiyetle neticelenmesi müm 
kün olamıyacağını yazmakta
dır. 

--+- -

Kral Faruk 
Bugün evleniyor 

Kabre 19 [ Radyo J 
Kıral F arukun izdi Yacı yann 
aaat 10 da 21 pare top atıl
mak suretile ilin edilecektir. 

Bir Japon kuvveti 
Çingtav da 

Hankov 19 [ Radyo ] 
Tiyanın dorusunda ilerleyen 
Japon kuvvetleri Çingtavya 
varmıtlar ve bu suretle deniz
den çıkaJJ kuvvetlerle yerlq
miılerdir. 

Hayattan H•la: 
~...,..,.,~ 

Çin de 
Çok kanlı harpların 
vukuu bekleniyor 
Şanghay 19 [ A. A. ] -

Mühim Çin - Japon kuvvetle
ri Şantungun cenubunda ta
haşşüt etmişlerdir. Çok kanlı 
bir harbın başlaması bekle
niyor. 

Tiensung şimalinde şiddetli 
bir muharebe olmaktadır. 
Çin kuvvetleri Nankinin yet-
miş beş kilo metre şimaline 
yaklaşmışlardır. 

Şanghaym garbında bulunan 
lngiliz kuvvetlerinin geri alın
ması hakkıdaki Japon talebi
ni İngilizler reddetmişlerdir. ·-Japonlar diplomatik 
milnasebatı lıestller 

Londra 18 [A.A.[ - Japon
ya, Çin ile diplomatik mlina• 
setlerini kesmiştir. Buna rai
men Çinin makul sulh prt
lannı müzakere etmeğe daima 
haur bulunduğu reami melaa
fillerde söylenmektedir. 

Teruel cephesln• 
asiler taarruza 
geçti 

Paris 19 [A.A'.) - l.pan
yada aai kuvvet geçenlerde 
cumhuriyetçiler eline geçmif 
olan Teruel üzerine mukabil 
taarruza geçmiılerdir. 

Muharebe devam etmek
tediir. 

Ne işin var bu muhitte? •. 

O nu size tarif edeyim: U
zunca boyu, sivri burnu, 
içeri kaçık gözleri ve 

dolgunca vücudile, onda çehre 
ve beden hususiyeti yoktur. 
Kafa ve görüt itibarile de 
muta vassıttır .. 

Giyiniş muntazam, fakat 
mllmtaz değildir. Belki ayak
kabının en iyisini ve elbiselik 
kumaflD 111 ahcısam intihap 

eder, kıravatı janjanbclır,. f&P
kası en . pahah cinstendir ve 
bOtlln bunlar daima itinalı, 
daima ütülil ve kusursuzdur .. 
Fakat, biltün bu eşyayı birer · 
birer dilşilnaeniz de, hey' eti 
umumiyesini nazarı dikkate 
alsanız da, onların hiç birisin
de: sahibinin hususiyetine, zev
kine temas eden bir nokta 

- Dnaıaa 3ncG sayfaıb 
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F ransada kabine buhranı 
-----------------------Bay Şotan yeni kabineyi teşkile muvaffak oldu 

ba):ı F aransız gazeteleri Fransa maliyesinden 
endişe ile bahsediyorlar 

Paris 19 (A.A.] - Fransada 
kabine buhranı bitmiş ve B. 
Şotan tekrar kabineyi teşkil 
etmiştir. 

Paris 19 [ Radyo ] - Bay 
Şotan komonist ve sosyalistle-

ri dahil ettirmeden kabineyi 
teşkile muvaffak olmuştur. 

Paris 19 [Radyo] - Gaze
teler Fransa maliyesinden en-

dişe ile bahsetmektedirler. 

Fransız düyunu umumiyesi 556 
milyar frank olmuş ve hüku
met bankasının altın ihtiyatı 

azalmıştır. 935 senesinde 3906 
tondan jbaret olan altın ihti-

tı 1937 nihayetinde 2260 tona 
inmiştir. Tenakus eden altın 
miktarı 1646 tondur. 

Londa 19 (Radyo ]-Eransız 
buhranını ademi memnuniyat

; le karşılayan gazeteler yeni 

kabineye muvaffakiyet temen
ni etmektedirler . 

Roma 19 (Radyo] - Yeni 
Fransız kabinesi Romada mem 

nuniyetle karşılanmıştır. Yeni 
kabinenin proğramının tatbiki 
beklenmektedir. 

Berlin 19 [Radyo) - Şotan 
I kabinesinin teşekkülü burada 

l 
geç haber alındığı için bu sa-

l 
bah çıkan gazeteler fikirleri 
neşre dememişlerdir, 

Vaşington 19 [ Radyo ) -
Gazeteler Chotan kabinesinin 
teşekkülünü müsaid bir suret
te karşılamaktadırlar. 

Çin Japon ihtilafına 
Almanya tavassut edecek mi 

Berlin 19 [ Radyo ] - Çin 
Japon İhtilafında Alman ta
vassutu teyid edilmektedir. 

939 ilk teşrinde Almanya 
hükümeti nezdindeki sefirleri 
ile Tokyo ve Nankin hüku
metleri Almanyanın sulh le
hinde tavassutta bulunmasını 

izhar etmişler ve Alman hü
kumeti de her iki dost mem

lekete hizmet etmeği muvafık 
görmüştür. 

Mamafih Çin Japon ihtila
fını J aponlarm 10 son kanun
da neşrettiği beyanname ile 
yeni bir safhaya girmiştir, 

Bu bayanname muvaffaki
yelsizliğe uğramak ihtimaline 
karşı Alman hükumetini me
suliyetten kurtarmak maksa
dile neşredilmiştir. 

• Isviçrenin altın 
ihtiyatı 100 milyon 
franh aı·ttı Almanya daha başlanğıçta 

bitarafane h reket edeceğini 
bildirmiştir. Bununla beraber 

Bern (İsviçre) 19 [Radyo]
Son hafta zarfında Fransa- 1 
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Almanyanın rolü bir tarafın 
metalibini diğer tarafa tebliğ 
etmekten ibaret kalacaktır. 

Aydmrn tefrikası: 139 - _..,.. - ...., 

dan gelen altınlarla İsviçre 
bankasının altın ihtiyatı 100 
milyon İsviçre frankı artmıştır. 

• 
-~~ Baht işi 
Roman Yazan: V. H. 

Kimranla Leylinın ve Ne
rimanm kocaları, demek ki 
bu akşam burada toplanma 
kararı verilmiş. 

Bu gelenlerden kırk yaşla
larında kadar sarışın ve göz
lüklü, kibar tavırlı bir tanesi 
hiç etrafına iltifat etmeden 
iki adımda Zeynebin yanına 

geldi. 
- O.. Maşallah Zeynep 

abla! dedi. Seni görmiyeli 
zannediyorum k~ bir kaç asır 
geçti, nerelerdesin ? 

Zeynep bahtiyar beyin ge
tirip te muhafaza edemediği 

iskemleyi göstererek : 
- Ağabey oturda konuşa

Jun, dedi. Sonra bana dönerek. 

- Macid i Amcazadem Se
lim bey, kendisini cidden çok 
severim. 

Selim bey : 
- Bende öyle Zeynep, de

di. Lakin müsaade et de ya
nına oturmadan evvel Neri
manı göreyim. Ötekilerle biraz 
meşgul olayım. Sonra uzun 
uzun seninle konuşuruz. 

Gözlerim gayri ihtiyari sa
ata gitti. Onbir idi. Bu uzun 
konuşmalarla acaba saat ka
ça kadar oturacakbk. 

O yammızdan ayrılınca Zey
nep ; bu hususta bana izahat 
~ermek lüzumunu .. hissetmiş 
olacak ki: 

- Bu Selim bey ile ablam 
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Tefrika No. 32 Yazan i. Gün f, 

• 
Selçuhlarda ilmi ve Edebi inkişaf 

Adeta Battal Gazi desta· 
nının bir devamıdır. Melik 
İzzüddin Keykavus bin Giya
süddinin emrile ibni ala tara
fından rivayetlerin sahihi esas 
tutularak 13 gün asrın başla
rında yeniden yazılmıştır ki 
bilahare birinci Muradın emri
le Tokat dizdarı Arif Alinin 
manzum ve mensur olarak 

yazdığı Danişmentnameye ibni 
alanın bu kitabı kaynak o:
muştur. Bunlara halk arasında 

yayılan Eba Müslim destanı, 
Hamzaname ve Dede Korkut 
hikayelerini de katarsak 13 
üncü asırda Anadoluda des
t ani edebiyatında inkişafa 
mazhar olduğunu anlarız. 

Hülasa 
On üçüncü asır, Anadoluda 

siyasi vahdetin bozulduğu, 
sarsıldığı bir asırdır. Eakat 
buna karşılık yer yer kuru
lan beylikler, büyük bir me-

deniyeti muhitleştirerek te· 
nevvuuna yardım etmektedir 
ki bunların içinden biri, Os

man oğulları bütün bu tenev
vuu birleştirip yepyeni ve 
her sabada kuvvetli bir me
deniyet km·acaktır. Siyasi 
kargaşalığın meydana getirdi
ği fikir ihtilafları da fikir 

yaşayışımıza, edebiyatımıza te
sir etmektedir. Bu ;;uretle bu 
asır büyük, fakat yıpranmış 
bir medeniyetin yıkılışından 
sonra ankazından yepyeni, 
gürbüz ve dinç bir medeniye
tin kuruluşu asrıdır. 

Edebiyatımızda iki büyük 

senelerdenberi dargındılar. O 
yüzdc:n biribirimizi görmiyor
duk. Demek ki barışmışlar. 
Fena adam değildir. Lakin 
kumara pek düşkündür. 

Saat üçe kadar oturduk. 
Poker oynadılar, dansettiler, 
bol bol dedi kodu yaptılar. 

Bütün bu gürültü arasında 
şaşkın ve sersem olmuştum. 

Çok sıkılmıştım, lakin ne 
yapabilirdim ? Bunu isteyen 
kendim değil mi idim ? Ken
dimle beraber Zeynebide 
sıktım. 

Herkes dağılıpta eski oda
mızda bizbize kaldığımız za
man ikimizde geniş birer ne
fes aldık.~ 

Zeynep serzenşkar bir ta
vırla surdu. 

- Nasıl memnun oldun mu 
arhk ? .. 

- Aman sus Zynebim, de
dim. Bir daha töbe .. 

cereyan var. Bu iki cereyanı; 
iki kuvvetli, alim şahs tem
sil ediyor : Mevlana ve Hacı 
Bektaş Veli. Bunların birincisi 
Türk klasik edebiyatının, lda
sik sanatının, klasik musikisi
nin, hülasa klasik zevkin mey
dana gelişinde mühim bir 
amil olmuştur. Kendisinden 
sonra oğlu Sultan Veledin 
aruzla yazdığı türkçe şiirleri, 

türkçenin aruzla ifade kudretini 
göstermiş, sırasile Ahmet Fa
kih, Şeyyat Hamza, ve on 
dördüncü asırda yetişen Aşık 
paşa ve Gülşehri, Türkçeyi 
oldukça işlemişlerdir.Bu işlen
miş dil, artık devletin de 
~esmi dili olacaktır. Selçuk 
imparatorluğunun Acemceyi 
resmi dil· kabul etmesine kar
şılık Osman oğulları, Türkçe
yi resmi dil ilan etmişlerdir. 

Müteakip asırlarda Ahmedi 
ve Şeyhinin yetişmesi, Türk
çe aleyhine olarak şairlerde 

görülen emniyetsizliği ortadan . 
kaldırmağa başlıyor. 

Ayni zamanda dini ve Mistik 
bir surette ba.şlıyan divan 
edebiyatı ladinileşmektedir. 

Eski tezkerenin " ŞEYHUŞ
ŞUARA ,, adım verdikleri 
şeyh, Anadoluda ilk üstat 
şairdir. Onbeşinci asırda Ne
cati ve Ahmet paşa, bu inki-

şafı daha ileri götürüyorlart 

on altıncı asırda Baki, şive 

birliğini meydana getiriyor 

ve artık divan edebiyatının 

dili, mazmunları ile beraber 
tesbit edilmiş oluyor. 

- Sonu varın -

Zeynep ayni eda ile söyleni
yordu . 

- Ben bunu bildiğim içiu 
senin her isteyişinde olur di .. 
yerek geçiştiriyordum. Ablanı 
ağabeğimle barıştıktan sonra 
bu sosyete hayatına daha bü
yük bir kuvvetle atılmış, gö' 
r;iyorsun ya ; bu hayat biziOl 
sade yaşayışımıza hiç uyro.ll" 
yor. Sen sıkıldıo, ben daha 
çok sıkıldım. 

Yalvardım ... 
- Yeter artık Zeynep ; 

töbe dedim ya işte ... 
Bir hafta evvel terhis edil~ 

dim. Artık Zeyneple nikahı' 
mız kıyılacak. Babamın bu işi 
tevdi ettiği avukatın a1'" 
lımın ermediği şu davayı nasıl 
hallettiğini bilmiyorum. Fak~t 
Galata şer'iye mahkemesindeıl 
kapı kadar bir boşanma iüuııı 
almağa muvaffak oldu. 

(Deva-nı yarta l · 
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DALDAN DALA: 

Tehlikeyi kim 
atlattı ? 

İstanbul gazeteleri yazdılar. 
Bizi sırtında taşıyan bu 

köhne dünya; bir iki ay evvel 
oldukça büyük bir tehlike ge
çirmiş meğer .. 

Adını bir türlü ezberleye
mediğim bir yıldız; dünyamı
za doğru bir hamle etmiş. 

Fakat bereket versin ki onun 
için pek az olan dört yüz bin 
ınilcik gibi bir kısa mesafede 
iken yolunu sapmışta yanı

mızdan bize dokunmadan geç
miş gitmiş. Eğer bizim ihti
yara çarpsa imiş müthiş zel
zcieler, korkunç tayfunlar 
olur, eh, hani şöyle küçük 
tertip bir kıyamet koparmış. 

Bunları okudum, düşündüm. 
düşündüm, okudum ve bil
mem hangi şeytan ilham et
ti; aklıma şu sorgu geldi: 

- Acaba bu yol değiştir
menin sebebi ne ola ? Bana 
kalırsa dünyamıza göre pek 
küçük kalan bu yıldızcık bize 
saldırmak istedi. Fakat dünya 
Yüzünü şöyle adam akıllı gö
rebilecek bir mesafeye gelin
ce; dünyanın büyük bir hercü
rnerc içinde yuvarlandığını , 
karaların , en küçüğünden, 
en iri kıyımına kadar toplar, 
tanklar ile denizlerin bir sürü 
koca koca harp gem;leri ile, 
havalarında çeşit, çeşit tayya
relerle, kimyahanelerin - ken
disinde bile bulunmayan - bin 
bir çeşit zehirlerle dolu gö
tUnce şöyle düşündü. 

- Yahu! bunlar zaten bir 
birlerini doğramaktalar. Son
ta insanların gözleri öyle kız
ltlış ki ben onlara zarar vere
Yiın derken acaba onlar beni 
hedefime varmadan param 
Parça etmezler mi ? 
. Ve dünyanın son yıllardaki 
~lah yanşları yüzünden aldığı 
h~Ybetli hal onun yüreğinde 
ır korku uyandırdı ve bize 
~atmaktan ise selameti firar
a bularak yolunu degiştirdi. 
Evet muhakkak ki bu böyle 

olllıuştur, 
Asıl tehlikeyi biz değil o 

Yıldızcık atlatmışbr. Öyle ise 
011a geçmiş olsun. 

~ Sak saf an 

lfanadada Büyük 
bı,. mektep yandı 
) ~ontreyal ] Kanada ] 19 
b· adyo J - Dün gece çıkan 
~ Yangın neticesinde büyük 
" tııektep tamamen yanmış 
"~ harap olmuştur. Ankaz 
litıd~dan 32 ceset kömür ha
ltı e çıkarılmış ve 110 kişi 
~ruh olmuştur. Mektebin 
ş·d lz duvarları kalmışbr. 
~~ deUi soğuk ve kar . tipisi 
\i~arına harekahnı gücleş· 
· 'Qektedir. 

Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 1·2 numaralı kararname 
Kararname No. 217695 

A - Seyahat edeceklerin be
·yannamelerine rabtedecekleri 
seyahat evrakı müsbitesi ola
rak vizeleri ikmal edilmiş pa
saport, 

B - İkamet eden namına ha
reket edenlerin beyannamele
rine raptedecekleri mektebe 
kayıt ve müddeti devamı mü
beyyin mahallindeki Türk ta
lebe müfettişliğinden, bunların 
bulunmadıkları yerlerde Türk 
konsolosluklarından ve bunla
rın da bulunmadığı yerlerde 
mektep idaresinin en yüyük 
amiri tarafından musaddak 
mektep vesikası ibraz eyle
meleri şarttır. 

Mektep vesikası senelik 
devreyi tahsil müddetine şa

mil olmak üzere bir defa için 
taleb ve kabul olunur. 

Bunlardan tahsil için gide
ceklere avdet masraflarına 
mukabil ikinci mevki bilet 
esmanı ve Türkiye haricindeki 
ikamet müddeti için ayda ayni 
ülke veya şehirde Hükumet 
veya resmi bir idare hesabına 
tahsilde bulunanlara verilen 
mikdar kambiyo verilir. 

C - Mesleki malumatını tev
si maksadile gidenler sebebi 
ikametlarini mübeyyin konso
losluktan ve bulunmıyan yer
lerde devam ettikleri müesse
selerden bir vesika ibraz et
mek şartile aynı memlekette 
tahsilde bulunanlara verilen 
mikdarın azami bir misli faz
lasına kadar kambiyo verile 
bilir. 

D - Tahsil ve tetebbü mak
sadile bulundukları memleket
ten diğer bir memlekete git
mek mecburiyetinde kalanla
rın orada bulundukları müd
detçe alacakları aylık tahsi-
sata ilaveten bu yüzden vuku 
bulacak seyahat masrafları 
tevsik edilmek şartile ayrıca 
verilir. 

Madde 34 - Sıhhi ve ti
cari sebeblerle vaki olacak 
seyehatler için gidilecek mem-

leketin hayat fpahalılığına gö
re ayda yüz liradan iki yüz 
liraya kadar kambiyo talepleri 
doğrudan doğruya kambiyo 
murakabe mercilerince kabul 
ve terviç olunur. 

Bunların avdet masraları 

için kambiyo müsaadesi yine 
murakabe mercilerince verilir. 

A - Sıhhi makeatla yapıla
cak seyahatlara döviz müsa
adesi verilebilmesi tam teşek-
küllü bir heyeti sıhhiye tara
fından hastalığın hariçte te
davisine zaruret olduğuna da~ 
ir verilecek raporun kambiyo 

Neşir tarihi: 23/12/937 

murakabe mercilerine ibraz 
edilmesine mütevakkıftır. 

Sıhhi sebeblerle seyahat ve 
ikamet edenlerin dahil olduk
ları hastahane ve sana toryom 
müdürlerinden vey tabibi mü
dnvileri olan profesörden ma
sarifi şehriyeyi mübeyyin ola
rak alacakları fatura veya 
raporlar üzerine murakabe 
mercilerinin vizesile kambiyo 
müsaadesi verilir. Tevsik edi-
len başkaca tedavi ve operas
yon masrafları varsa ayrıca 

nazarı dikkata alınır. 

B - Ticari maksadlarla ya 
pılacak seyahatlar için döviz 
müsaadesi verilebilmesi mak-

sadı seyahatın ticari bir za
rurete müstenid bulunduğunun 
mahalli sanayi ve ticaret oda
ları idare heyetleri ve bu teş
kilatın bulunmadığı odalarda 
riyaset divanı tarafından ve
rilecek karara ve bu kararın 
iktisad Vekaletince tasdikine 
bağlıdır. 

Ne işiıı var bu 
muhitte? .. 

- Baş :araf1 1 inci Sayfada· 

bulamazsınız .. Konuşması alel
ade, fikirleri alelade, zevki 
ve telakkisi, alelade olan bu 
adamı ne için mi tahlil mev
zuu yapıyorum .. 

Onu şimdi anlıyacaksınız ... 
Çünki; her şeyi, amma her 
şeyi alelade olan bu adamın, 
bir de yaman bir tarafı var
dır.. Pek az kimseye nasip 
olan bu cephe, işte onun hu
susiyetidir ve hu sebepledir 
ki bu adam, bu günün " Ha
yattan sesler,, ine mevzu oldu. 

O cephe, " Beğenmemek ,, 
cephesidir. Beğenmez bu adam, 
hiç bir şey beğenmez.. Muhi
tinde olan biten işlere karşı 
daima istiğnakar ve müsteh-

zidir. İyi şeyler için de, fena 

şeyler için de o banal çehre, 

daima bir banal istihza çen
gelile, bütün bütün manasız

laşır ve donuklaşır .. 
Kaç kere bu adama şöyle 

söylemek ihtiyacile adeta kıv
randım: 

- Be adam, hiç mi beğe
necek bir şey yok muhitinde .. 
Etrafındakiler ve onların yap-

tıkları, başardıkları her şey 
fena mı? .. Seni tatmin edecek 
hiç bir şey bulamıyor musun? 

O halde, ne işin var burda .. 
Ve ne diye yaşıyorsun bu 
beğenmediğin şeylerin ara· 
sında!.. 

GÜNCÜ 

Ekonomi: 

Aydın piyasası 
19/1/938 

Zeytinyağı 28 28,50 
Zeytin tanesi fa. tes. 3,75 4,SO 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk akala 35 36 
Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 
Pamuk ,, akala 10 11 
Kozak 4,50 5 

İzmir zeytin yağı pıyasası 
30,5 kuruştur. Pamuk piyasa
sı soğuktur. 

ilin 
Tüı·kige C11mh11ı·i
geti Söke Ziraat 
Bankasından 

İpotekli ikrazattan banka
mıza borçlu Sökenin Savuca 
köyünden molla Osman oğlu 
Mehmed borcunu ödemediğin
den borcuna karşılık göster-
diği 50 dönüm tarlası müza
yedeye çıkarılarak 160 lira 
bedel mukabilinde müşterisi 

Savuca köyünden Recep eğlu 
Mehmedali uhdesine ihalei ka
tiyesi yapılmıştır. Borçlu 
ölü ve varislerinin ikametgah
ları meçhul olmasından gerek 
varislerinin gerekse başkaca 

ilişiği olanli.lrın bir itirazları 
varsa nihayet bir hafta zar
fında bankamıza bildirmeleri 
hususu ilan olunur. (294) 

Vilayet daimi 
Encümeninden 
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 müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
50 kuruştur . 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tica· 
ret odası vesikalarını 24111938 
pazartesi günü saat 15 şe ka
dar vilayet daimi encümenine 
vermeleri lazımdır. 

(274) 9,13,16,20 

.......... Abone şeraiti ········: 
1 Yıllığı her yer için 6 Ura. E 

: Altı aylığı 3 liradır. ~ 
i İdare yeri: Aydında C. H. E . . 
i P. Basımevi. i 
i gazeteye ait yalılar için i 
l yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. f 
: .................................................. : 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne,riyat 
Müdürü : Etem Mebdreı 

Baıııldığı yer : 
C. H. P. Baınmevl 

.. 

• 

l . 



• 

YOZ :4 

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 
,, . ........... lllJJUltllq;1l lillUll'111111'11Q;J'.,ı"l"ll'~ 

t) Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı t 
: Dr. HASAN TAHSİN SOYLU @ 
! Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk t 
g · ha.taneleri kliniklerinden mezun ~ 

i_- Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin '\Sında kabul eder. (111 ) ~ 

~~ ~~ar,, Qı ıılllırt: ~11l~ ıWııuıılmutıııılıılliıııılldlıııdilııı.a6ıımlıla.i 
r.~~~~lllP..,~ID~"'"'lf!P!~~ll'!qlll~Q~~ll~+'!~QJ';.'lllı;ıııı;.ıııı'+"".-ıııı.•.-=: ~ 

1~::ııl~ılıı·.ıMt~ıl~lk~ııı:"'ııaı::'db~ılbı~Uı~lllk~IUıkıldhı,dlfhıııiılllıııiılllıuidllı111ılll~~1. 

t•l Taze ve ucuz ilaçları S! 

i
~~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları ı• 
•..ı1 Yalnız • 
~ . 
~~~ Emniyet Eczanesinde ! 
• • t Bulursunuz t 

~~ l•ta•;yon cadde•i : Madran pala• karfı•ı t ..... ~ ....................... ~ ........... ~ ...... ~~~ .... .... . 
AYDIN 

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

C. H. P. 

AYDIN 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 

SAYI 74: 1 

• • • • 
Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun ~ 

··ı Birinci sınıf mütebauıı '·.· 

+. Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde + 
+ her a-ün hastalarını sabahtan aktama kadar kabul eder. t 

l~~lll!~~~"...:•••;,oııı"~:!ll~~~ 130 _,! 
~ .... ~~,~~ ... ·-~ .. · .. ~~....:.·.·-~ ..... ~ 
........................ .._ 
~ DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •oluklufu, Firengi ve Cilt ha.talıkları müteha•sısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

1 1 Muayene aaatleriSabah saat 
7 

_ 
8 

Akşamları 15 - 18 kadar 

lb1ıtlıılııılııılllııdlıılıııU11ııaıılııılıdt166ıatldllbıılııı.aı~aa6AA. 

....................................................... 
f DOKTOR f 
! FAHREDDİN SÜGÜR i 
: : ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıklan Mütahusısı • 

i Pariı Tıp Fakültesi Hutanelerinden lbtiaaslı ! 
J Muayenehane : > ydın-la Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkanının : 
ı üzerinde her a-ün sabahdan akşama kadar Hutalannı kabul ed)I'. ı 
...................................................... ı 

• 
Aydın ili Tarihi 

Usun bir tetebbuun mahıuUi, tarihi yeni manuile anlamaam kı1· 
metli bir 5rnetl olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye ~ 
Silleyman Ge:ter, lstanbulda Remzi k6tüpbanealnden tedarik ecleMBr• 
siniz. 

Aydının bGtün tarihi malO•atından bafka eopaff tabii mallma· 
bnı da bu kitaptan 6frenecekd a iL 

Yuaalan ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

. En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


