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Telgraf ve Radyo 
Atatürk İstanbula hareket ettiler 
Ankara , 20 ( A. A. ) - 1 Atatürk istasyonda Büyük 
Reisicumhur Atatürk bera- ı Millet Meclisi reisi Abdülha

berlerinde Başvekil Celal Ba- lik Renda. Vekiller şehrimiz
~ar dahiliye vekili ve parti genel de bulunan mebuslar vekalet
Sekreteri Şükrü Kaya hariciye 1 

ler ileri gelenleri Generaller 
"ekili Ri.iştü Aras ve mutad 
ıevat olduğu halde bugün Ankara Valisi ~arnizon ve 
saat 15 te hususi tirenle İs- merke :1 kumandanlarile Emni-
tanbula hareket buyurmuş- yet direktörü tarafından teşyi 
lardır. olunmuşlardır. 

• • 
icra Vekilleri Heyeti 

Dehi/iye Velıilimizin 1 ~ 
kızı Namık Kemalin 

1 il daimi encümeni 
Torunile evlendi il daimi encümeni dün öğ-

leden sonra İlbay Ôzdemir 
Ankara 20 (Radyo) - Da- Gündayın başkanlığı altında 

hiliye Vekili ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel sekreteri mutad toplantısını yapmış ve 

938 vilayet bütçesi üzerindeki 
B. Şükrü Kayanın kızı ile tetkiklerine devam etmittir. 
Namık Kemalin hafidi İlhan 
Namığın nikah merasimi bu 
gün Ankara Belediyesinde 
yapılmıştır. 

Merasimde Başvekil Celal 
Bayar ile İsmet İnönü, Abdül
halik Renda, ve bütün vekil
ler ve bazı mebuslarla her 
iki tarafın akrabaları hazır 

bulunmuşlardır. 

- ·+- -

Daimi Eıtcüınen 
toplandı 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediye 
reisi Nafiz Karabudağın reis
liği altında toplanmıştır. 

Dün Başvekil Celil Bayarın [ 
Riyasetinde T opla~4ı 

Başvekil Celal Bayar ile 
İsmet İnönü ve Milli müdafaa 
vekili Kazım Özalp nikah şa.-. 
hidi olmu§lardır, 

Milasta deve güreıi 
23111938 Pazar günü halkevi 
menfaatine bir deve güreıi 
yapılacağı, başa 25, ortaya 
15 ve ayaj'a IQ !!r~ ~~kafat 
verileceği mahallinden bildi
rilmektedjr. Ankara, 20 [ A. A. f- İcra 

Vekilleri Heyeti dün Başvekil 
Celal Bayarm reisliğinde top-
1•ııarak Üsküdar ve Kadıköy 
ııu şirketinin mübayaası mu-

~avelesinin tasdiki, İzmir te
don şirketinin mübayaasına 
ilid mukavelenamenin imı:a 

\alahiyeti, Avukatlık kanunu 

layıhası,, Rizenin Hopa kaza
'tttaın Erbavi köyündeki simli 

~Urşunla karışık çinko madeni 

11lıtiyazının feshi, umum ayak 

~bıcılar koopratifi esas mu4 

~ llvclenamesinin tadili, Balı-
~irin demirkapı mevkiindeki 

'&llrige fevkalade 
"ltomıseri lbnissuutla 
fiil rilşmigecek 

Şilin 20 (Radyo) - Suriye 

~~alide komiseri l<ont De 

""'1elin tbnissuutla müliki 
e>l!bak üzere Ciddeye kitmiye

~~ teeyyiit etmektedir. 

~11\ont De Martel Şubat or-
•1111a doiru Suriye ile 

~~tdilen muabedelerin Suri
J·~d 

c tatbiki hakkında hülru-
~~tt izahat : vermek üzere 

\tjse gidecektir. 

:ollıangada geni 
"tıuntar 
~ &iikreş 20 {Radyo] - Hü

"' lbtt dini nikih merasimini 
,ı. :~ri kılacak bir kanun 
Ythası lıazırlamaktadır. 

lı Antimovan mideni imtJyazının 
feshi, Nazilli sulama koopra-

tifi esas mukavelenamesinin 
tadili, UJusal savaşta zafer 

hatırası olarak Büyük Millet 
Meclisi birinci devre azalarına 

verilmiş olan silahların maka

nizmalannda tadilat yapılmak
sızın varislerden gayri ellerde 

bulunursa müsadere edilmele

rini, zirai kombinalar kurumu 
için Fransa, Yugoslavya ve 

Macaristandan hayvan ve ara
ba mübayeasını kabul etmiş 
ve diğer muhtelif işler hak
kında da kararlar vermiıtir. 

Mısır Kıralı 
Dün evlen'di 

Kabre 20 [ Radyo] - Kı
ral Farukun Feride Zülfikarla 
nikibları saat oobirde kubbe 
sarayında aktolunmuı ve yüz 
bir pare top atılarak halka 
ilin edilmiştir. 

Evlenme mukavelesini kıral 
bizzat Bayan Feride namına
da babası imzalamıştır. 

Şahitlikleri Mahir ve Zülfi
kar paşalar yapmışlardır. 

Kıraliçe kıralın annesi ta
rafından evinden alınarak 
Helyepolisteki saraya getiri
lecektir. 

Halk şenlikler ve bilyük 
tezahiirat yapmaktadırlar. 

ltalga kralının 
Tebriki 

Roma, 20 {Radyo) - İtalya 
krah Mısır Kralı F aruğun dü 
ğün6 münasebetile bir tebrik 
telgrafı göndermiştir. 

---·--Romanyada muha-
li/ partiler parla -
mentonun f elihini 
tenkit ediyorlar 
Bükreş 20 ( A. A. ] -... 

Romanyada muhalefetin en 
kuvvetli iki partisi olan Libe
ral ve köylü partileri ı omen 
parlamentosunun feshedilmiş 
olmasını şiddetle tenkit ede
rek bu hareketin ana yasaya 
muhalif olduğunu ileri sür
mektedirler 

Filistin ve arabis
tanda asayişsizlik 
Kudüs 20 ( Radyo ) - Po

lise ateı etmekle suçlu iki 
arap İngiliz mahkemesince 
idama mahkfım edilmiılerdir. 

Necd hududuna yakın iki 
bedevi aşireti arasında müaa
deme vukubulduğu ve pek 
çok ölü ve yarah bulunduğu 
ve Beniabdal kabilesinin bir 
çok hayvan kaçırdığı haber 
almmışbrr. 

~ 

·~~ 

Franlıo _Avusturya 
ile bir ticaret 
anlaşması yaptı 

Viyana [A.A.] - Avuatur
ye ile General Franko ara• 
sında bir ticaret muahedesi 
imzalanmıştır. Bu muahede 
mucibince Franko Avusturya-

ya meyva gönderecek ve bu
na mukabil oradan endilabi 
maddelerle makineler alacak-
br. ..... 
Çinliler Japon telı
li/ini anlamamışlar 

Tokyo 20 l Radyo ] -
Malaya bugün kabine aziSUIDl 
ittirikile valiler tarafından 
bir toplanbda ; Çin ınilli hü
kumeti ne Japon uzlaşma tek
lifini ve nede Almanyanın ta
vassutunu anlamamışbr.O ko
monistlerin telkini ile yiirü
mektedir. 

Bir cevap! 

G eçen akşam, mektepler
den birinde, bir toplan
bda bulundum. Bir öğ

retmen, talebesinin velilerile 
görüşme yapmak ihtiyacını 
hissetmiş, onları bir gece top
lanbsına çajırmışb .. · 

Veliler birer birer geliyor, 
öğretmenle görüşüyor, çocu
iuoun mektep ve tahsil ha
yatı hakkında maltimat alıyorM 

du, buna mukabil öğretmen. 
talebenin mektep haricinde 
geçen saatlerini öğrenmek 
için, veliye hissettirmeden su
aller soruyor, verilen cevap
lardan itine gelenleri ve e
hemmiyetli bulduklarını kay
dediyordu.. Dört, beş saat 
iç.inde kırk elli veli geld~ 
gitti.. Öğretmenle göriiftij. 

-Devamı 3 Mi:. sayfada -



Y6l 2 AYDIN SAYI 148 

Pariste zabıta 
Cüretli bir sahtekar 
Yakaladı 

Paris 20 (Radyo) - Paris 
polisi sahte bir kumandan ya
kalamıştır. Kırk yaşlarında 

kadar olan bu adam kendine 
lazım olan evrakla harbiye 
nazının mektup kağıdlarını 
eline geçirmiş; topçu zabiti 
üniforması giyerek parlak ni
şanlar takmış ve askeri kıta
ları dolaşarak teftişler yapmış 
ve ziyafetlerde bulunmuştur. 

Daha garibi bir jandarma 
müfrezesi selam durduğu hal
de bir belediye reisine Liyon
dönor nişanını takmıştır. 

İşin garibi bu adamın terfi 
tavsiyelerinin bazı semereleri 
görülmüştür. 

~·~ 
Romanyada Yahudi
lere döviz vermi - 1 

yor/ar 
Bükreş 20 [ A. A. ] -

Kambiyo komitesi Yahudilere 
yabancı memleketler için dö-
viz vermemeğe karar ver
miştir. 

Üç ltalyan tayyaresi 
Cenubi Amerikaya 
Uçacak 

Roma 20 [Radyo] - Pek 
yakında Madona hava lima
nından üç seri bombardman 
tayyaresi Riyodöjoneyroya ha
reket edecektir. Bu tayyare
ler Antovezetto, Mosketelli 
ve Brono Mosolli tarafların
dan idare edilecektir. 

Tayyareler Madonadan batı 
Afrikada Akar istikametinde 
uçaklar, oradan Brezilyanın 

Boenos Ayres şehrine ve 
oradan da Riyodöjaneyroya 
gidecelderdir. 

En fena şerait içinde geçe
cek olan merhale birinci mer
haledir. Ondan sonra üç bin 
iki yüz kilometrelik Atlantik 
denizini; deniz manevra ka
biliyeti olmayan tayyarelerile 
kaledeceklerdir. 

Fransada flapon 
mallarına boykotaj 

Paris 20 [ Radyo ) - Önü
müzdeki ilk hafta zarfında 
Japon mallarına karşı kırk 
yerde boykotaj yapılacaktı. -·-

Hükumet tarafından Yahu
dilere karşı alınan veya abn
ması düşünülen tedbirler üze
ri~~ RQmanyada yahudilerden 

'blr çoğu Cenubi Amerikaya 
ye bilhassa Brezilyaya ve Ha-
beşistana gitmeği düşünmek
tedirler. 

Romen yah11dileri 
J Habeşistana gitmek 
1 !steyorlar 

Cenubi Amerikada 
Faşist ııüfuzu 

Vasington 20 [ · A. A. ] -
İtalyanın Cenubi Amerikaya 
yaptığı mühimmat satışları ; 
yalnız Amerika sulhu için 
doğura bileceği tehlikeler ba
kımından değil ; fakat ayni 
zamanda Amerika kıtasmda 
faşist nüfuzunun artması ihti
malleri bakımındanda V aşing
tonda ciddi endişeler uyan-
dırmaktadırlar. 

Aydının tefrikaaı: 140 

Roma 20 [Radyo] - Roman
yadan ihraç edilen yahudile
rin Habeşistana yerleşmeleri 
hakkında İtalya hükumetine 1 

müracaat adecekleri bazı me
hafilde söylenmektedir. 

Böyle bir müracaatm kabul 
edilecegi şüpheli olamkla be
raber vaki olduğu takdirde 
bunun hükumet tarafından 
dikkatle tetkik edileceği ve 
İtalyanların Habeşistan İmpa
ratorluğunu kendileri için kur
dukları mehafili siyasiyede 
söylenmektedir. 

• 
--- Baht işi 

Roman 

Bu ilamı babamın getirdiği 
günü Zeynep nekadar ağladı 
11ekadar... Ona sarılan an
nem de onunla beraber ağlı
yordu. 

Tahakkuk edeceğine pek 
ihtimal vermediğim bu ışın 
böyle biç umulmadık bir za
:manda hakikat oluvermesi 
benide şaşırtmıştı. 

Bir taraftanda çok sevini
JOl'dum. 

Bu ilim geldikten sonra 
hayatımızda bir değişiklik 
oldu :ıannediyorum. 

Evvelki gece bebeğe döner
ken annem Zeynebe manidar 
bir tanrla bakarak bana: 

- Macid : yann sabah bana 

Yazan: V. H. 

uğra çocuğum, dedi. 
Ana kız arasmda bir mese

le olduğunu ve annemin bana 
söyliyeceklerini Zeynebin daha 
şimdiden bildiğini anladım. 
Fakat o gece ne o bana bir 
fey söyledi nede beni birşey 
sordum. 

Dün sabah erkenden anne
me gittim. Oda da yalnız ka
lınca : 
-Oğlum, dedi. Seninle ciddi 

konuşmak istiyorum. Onun 
için seni çağırdım. 

- Söyle anne, dedim. 
O gözlerini gözüme dike

rek : 
- Macid, diye başladı. Ba-

banın bimmetile meselenin 

Tefrika No. 33 Yazan : 1. Gün 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Mamafih bu inkişaf dil sa

deliğinin aleyhine olmuştur. 

Çünkü medsiz türkçenin aruza 
uydurulması için alınması za
ruri kelime, ve terkiplerden 
başka daha bir çok Arapça 
ve bilhassa İranca kelime ve 
terkipler dile giriyor. Sultan 
Veledin oldukça sade dili, 
artık tamamile zümrevi bir 
mahiyet almıştır. Divan ede
biyatı ınezmunlarını anlamak, 
nasıl iskolastik bilgi sahibi 
olmağa bağh ise ayni zaman
da bu ilimlerin sili olan arap
ça ve irancayı da kaidelerile 

tesirinden, yani kara hanların 
devrinden itibaren başlar. 

KUDATKU BİLİK ve AY
BETÜLHAKA YİKin dili, bu 
olduğu gibi Harzem Türk şa
irlerinin dili de hudur. Eğer 

Ali şirnuvai, muhakemegile 
bulduğu ve "muhakemetüllii· 
gateyn 11 adh kitabile müdafaa 

ettiği fikri duygusile de kabul 
etse, yani öz türkçe ile ve 
milli veznle şiir yazsa idi 

kendisinden sonra gelen ve 
onun muakkibi olan Çağatay 

ve Azeri şairleri ve bilhassa 
Fuzuli de hiç şüphe yok ki 
ayni yola yürür ve tamaınile 
milli bir edebiyatımız olurdu. 

Bu nokta, nazarı itibare ah· 
nırsa diybiliriz ki divan ede-

biyatı dilinin kökleşmesinde 

bilmeye bağlıdır. Çünkü yal
nız kelime ve terkipler değil 
kaideleri de alınmıştır. Bunun
la beraber ilk zamanlardaki 
edebiyatımızın zayıflığı, dilimi
zin kabalığı ve şiire elverişli 

olmadığı telakkisi de tama
mile kalkmıştır. Edebiyatımız 

ara pça ve iranca kelimelerle 
dolu olmakla beraber, milli 
bir ruha ve şairlerimizde milli 
bir gurura sahip olmuşlardtr. 
Baki Acem şairlerine meydan 
okuyur. Süleyman mersiyesin
de devrin bütün büyüklüğünü 

gösteriyor. Artık nef'i, Enveri 
ile boy ölçüşebilir ve Nedim: 

1 
en büyük amil, muhakemtül
lügateyni ile türkçenin iranca
dan üstün olduğunu iddia 

eden Ali, Şirnuvaidir. Hülasa 
gerek dil, gerek tarz itibarile 

" İran zemine tuhfemiz ol
sun bu nevgazel 

İr görsün İsfihana sitanbul 
diyarını " 

diyebilir. Yalnız, dediğimiz gibi 1 

meydana sun'i bir dil bir 1 

zümre dili çıkmıştır. Fakat 
burada şunu da unutmamak 
lazımdır: Bu dil, aşağt yukarı 
Türklere Acem edebiyatının 

zahiren en çetin kısmı atlatıl
mış oldu. Baban nikahınızın 
biran evvel yapılmasını istiyor. 
Yakında buda olacak, lakin 
bence asıl mesele bundan son-

ra başlıyor. Sana evvelce bir 
kere daha söylemiştim. Zey
neple aranızdaki yaş farkı 

bence bu evlilikte en ehem
miyetle tetkik edilecek bir 

iştir. Zeyoeple konuştum. Da
ha doğrusu o benimle konuş-

tu. ikimizin de en büyük kor
kumuz budur. Bu kızcağız 

seni seviyor ve bu se~gisinin 
derecesini bütün varlığını sa-

na hasretmeside isbat eder. 
Lakin tabiatin pek çabuk yıp· 
rattığı kadın vücutlarına bu 
yaş farkıda katılırsa senin 
bugün kendisine gösterdiğin 
bağhlık devam edecek mi ? 

Dur bir şey söyleme, söyli
yeceklerini biliyorum. Vicda-

Karahanlılar devrinde meyda
na gelen divan edebiyatı, Ana-

doluda on üçüncü astrda baş· 
lamış ve müteakip asırlarda 
inkişaf etmiştir. 

İkinci cereyanın başında 
Hacı Bektaş Veli vardır de· 
miştik. Aslan Horasanh bit 

Türk olan ve bir Türk tari
katı olan Y esevilikten ve ba-

bailikten kuvvet alan Hacı 

Bektaş Veliye insat edilen 

tUrkçe şiirler varsa da bunuıı 
ne dereceye kadar doğru ol"' 
duğunu bilmiyoruz. 

- Sonu varın -

nından ve namusundan eıııi" 
nim . 

Kat'i bir tavırla söz{h1ii 
kestim. 

- Anne; dedim. Bu oika· 
hın yapılması Zeyneple beniıtl 
aramda bir değişiklik mi ya" 
yacak acaba ?.. O beni sefİ" 
yor, biliyorum. Fakat ben oPLl 

yalnız sevmiyorum. Ona bordıJ 
olduğumu da biliyorum Befl 
ona yalnız sevgi değil, minııet· 
le de bağl.yım. Ben her şe1 
olabilirim. Fakat nankör ol~"' 
mam. 

Beraber yaşadık, berabt" 
yaşayacağız ve belkide ber3' 

ber öleceğiz ... 
Annem mütevekkil bir tıı' 

vırla cevap verdi. 
- Peki öyle ise oğt.ııP· 

Ben zaten müsterihtim. . 
Bugün Zeydeple anneıa fs' 

tanbula indiler. 
(Den -.ıı yıwt•• 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 
Kararname No. 2/7695 Neşir tarihi: 23/12/937 

Madde 35 - Memaliki ec- yanname ve işin icabina göre 
nebiyede ihtilaf veya davala- talep olunacak evrakı müsbite 
tını takip için veya bu kabil üzerine kambiyo murakabe 
Zaruri bir sebeple seyahat mercilerince tetkik ve intaç 
edeceklerle bunların gönde- olunur. 
tecekleri vekillerin şahsi se- Madde 38 - Hükumet ve 
Yahat ve ikamet masraflarile ya Hükumetin sermaye itiba-
bunlar haricinde ihtiyarına rile alakalı bulunduğu mües-
rnecbur kalacakları masrafları sesatla 201111936 tarihinden 
"eya mahall~rindt tayin ede- evvel yapılan mukaveleler 

tekler! vekillerin masraf ve müstesna olmak üzere yapı
Ücretleri bu babda alakadar-
} lacak veya tecdid olunacak 
ar tarafından verilecek be-

muka velelerle ecnebi mütehasYanname ve işin icabına göre 
teleb olunacak evrakı müsbite sıların harice çıkarabileceği 
Üzerine kambiyo murakabe serbest döviz mikdarı maaş 
tnercilerince verilir. veya ücretlerden her türlü 

Madde 36 - Kendilerile te- vergi, ve tevkifat çıkarıldık-

diye muvazenesi esasına da- tan sonra elde kalan mikda-
Yanan kliring anlaşmalarile rın azami beşte birini geçe-
bag~ lı bulundugv umuz memle- mez. 
ketlerle, ülkesinde tahakkuk Madde 39 _ Kendilerile te-
edecek gayri ticari mahiyet- diye muHzenesi esasına da-
teki ihtiyaçlarımız için bloke 
bir hesap açan memleketlere : yanan kliring anlaşmalarile 

1 _ Resmi devair ve mü- bağlı bulunduğmuz memleket-
essesat tarafından memuriyeti lerle ülkesinde tahakkuk ede-
nıuvakkate ve daime ile veya cek gayri ticari mahiyetteki 
tetkik ve tetebbu ıçin gönde- ihtiyaçlarımız için bloke bir 
tileceklerle, hesap açan memleketlerdeki, 

2-Türkiyede mukim Türk ve -~mmm!!lll••ı••••-mı•a• 
ecnebilerden kendi nam ve Ekonomi: 

hesablarına tetkik ve tetebbu 
için sıhhi ve ticari veya sair 
sebeblerle, 
Gideceklere verilecek döviz 
nıikdarı gidilecek memleketin 
hesap vaziyetine göre kambi
yo murakabe mercilerince 
takdir olunur. 

Madde 36 - Ticari ve sı
l\ai ve mali müessesatın mu
ayyen bir iş için muvakkaten 
lllemaliki ecnebiyeden celbe
decekleri mütehassisların har
tirah ve ücretleri gibi husu
sattan mütevellid kambiyo 
talepler! bu babda alakadar
tar tarafından verilecek be-

Aydın piyasası ı 
20/1/938 ! 

Zeytinyağı 28 28,50 1 
Zeytin tanesi fa. tes. 3,75 4,50 
Pamuk yerli 30 3 t 
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. 

imtiya z sahibi ve Umumi Neşriyat 

Mürliirü : Ete m Mendre~ 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Basıınevi 

Bir ce11ap! 
• Baş:arafı 1 inci Sayfada

çocuğu hakkında malümat al
dı.. Bakdım, hepsi memnun, 
hepsi mutmeindi ve bundan 
sonra, çocuğunun daha iyi 

ı olacağından emin bir hisle 
ayrılıyordu .. 

Benim, burada tebarüz et
tirmek istediğim, bir velinin 
cevabıdır. Öğretmen, bu ve
liye de çocuğunun eksik ve 
fazla taraflarını, uzun uzun 
anlatmış, bir çok tavsiyelerde 
bulunmuştu.. Veli şöyle mu
kabele etti: 

[ - Bay öğretmen, sözle
rinizden çocuğumun kaba fi
kirli ( aynen böyle söyledi ) 
olduğunu anladım.. Geceleri 
meşgul olmamı, onun dersle
rine ve tahsil hayatına ortak
lık etmekliğimi istiyorsunuz .. 

Ben, okumak bilmediğim gibi, 
çocuklarımın nafakasını temin 
etmek için geceli gündüzlü 
çalışmak mecburiyetinde olan 

bir adamım.. Geceleri, geç 
vakit, yorgun argın eve ge
liyorum ve ancak iki lokma 
bir şey yemeye vakit bulabi
liyorum.. Ondan sonra derhal 
yatmak lazım, ertesi gün çok 
erken kalkmak için ... 

Anası ise, yirmi dört saatin 
on sekiz saatinde durmadan 
çalışmak mecburiyetindedir. 
Dört çocuğun, benim ve ken
disinin yırtık ve söküklerimiz, 
yemeğimiz, evin bitip taken
mez işleri ve üstelik bana 
yardım için beyaz bez doku
mak mecburiyeti, ona da göz 
açtırmıyor. 

O halde, bütün bizden is
tediklerinizi biz sizden istesek, 
ayıplamazsınız bizi, değil mi?. 

Ne yapalım okumadık işte 

ve ne yapalım çok çalışmakla 
en az bir maişet hayatına 

kavuşuyoruz. 

Hoş görün bu sözlerimi..] 
GÜNCÜ 

Söke Malmüdürlü
ğündeıı 

Hazineye ait Kabahayit dal
yanile Eski mendres ağzı, Öz
başı mendres ağzı, Batnas 
mendrae ağzı dalyanlarının 
ve Yoran, Akbük deniz açıkM 
tarının Balık avlamak hakkile 
% 12 saydiye resimleri ve 
Serçin - Sakız burunu daiya-
nile Kemer çiftiliği azmakla
rının % 12 saydiye resimleri 
1 Mart 938 tarihinden itiba
ren 28 şubat 941 tarihine ka
dar üç sene müddetle iltiza
ma verilmek üzere 17 ikinci 
kanun 938 pazartesi gününden 
başhyarak 7 şubat938 pazartesi 
saat dörtte ihaleleri yapılmak 
üzere yirmi bir gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmışlardır. 

Talip olanların % 7,5 muvak
kat teminatlarile Söke Mal. 
müdürlüğüne muracaatları ilan 
olunur. [295] 21,26,28,6 

Aydın 1Vaf ıa müdür
lüğü eksiltme 
Komisyonundan 

241111938 günü saat 15 de 
Aydın Nafıa müdürlüğü oda
sında (2354) lira 74 kuruş ke-
şif bedelli Nazilıi kazasında 
ceza evinde yeniden yaptırı-

j lacak dolaplarla 5 adet nöbet 
çi tarassut kulübeleri inşaatı 

: açık eksiltme usulile eksiltmeye 
1 konulmuştur. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Şartname, keşif, metraj, re
sim ve sair evrak parasız qla
rak nafıa müdürlüğünden 

alınabilr. 

Muvakkat teminat 176 lira 
63 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup
larile ehliyeti fenniye ve tiea
ret odası vesikalarını 2411;938 
pazartesi günü saat 15 şe 
kadar nafia müdürlüğü oda· 
sında toplanan komisyona ver
meleri lazımdır . 

(269) 8,12,16,21 

Aydın Vakıflar idaresinden: 
Akar 
1-161 
1-161 

l8.t3i 

17. 26 

15 .. 129 

15- "' 

14-12' 

ı. 157 

ı .. 10 

Vakfı 
Maz: Ruşen dergahı 

,. " it 

Mülhak hacı İlyas 

Maz! dayı Sü ]eyma 

" peçeci mescidi 

mülhak E hammal 
Ahmed 
mülhak E hacı 

Ömer o. Osman 
bin mustafa 

Mülhak E. şaylı 
köy odası 
Mülhak E. torlak 
camii 

Mevkii 
Dede kuyu 

,, " 
Aydın ılıca başı ak-
çeşme 

Veysi paşa hükumet 
bulvarı 2 inci sokak 
Ramazan paşa Ma. 
H. B. 9 sokak 
İmamköy feıci kave
ıi civannda 
Serçe köy 

Başçayr biciler 
mevkiinde 
Güı:elhisar kaynak 

YUkarba yazık 8 parça gayri menkul mallann mülkiyetleri 
satılmak üzere 241l/938pazartesi günü saat 10 kadar müddetle 

Nevi 
Bağ bozuğu 

hane ve müştemilatı 
Bahçe bozuğu 

Arsa 

Arsa 

Babç.e bozuğu 

Bahçe bozuğu 

Değirmen arsası 

Cami arsası 

Dönüm Ev. z. gür un 
11 1 o 17 zeytin 
o o 335 6 badem 3 incir 
o o o o o 

59met o o o 

17150 o o o e 

8 Dönüm gürumile 

2 Dönüm gürumile 

565 metre enkazile birlikte 

artırmaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkürda % 7,5 PeY 
akçesile vakıflar idaresine müracaatlan. (266) 4 8 15 21 
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Diş Doktoru 

Veysel Kültür 1 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
k adar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi Üzerin-
de) kabul eder. 260 

V. Kültür 
p~ıılıijlll,Jllli!li•iiUli!j!llll,"' '''lil!li'flllll!l!lılıırlJllllJllilllıij!fili,11'11'1111!1Jllltiiı/Jmlıll•ll1!' 

~ Birinci smıf dahili hastalıklar mütehassıst :.= 

~ Dr. HASA N TAHSİN SOYLU 
Pari6 Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

ha6taneleri kliniklerinden m ezun 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 

~ bin \Sında kabul eder. (111 l ~ 

İWii:!~ı:!IUııı·iı.ıiııılııtıııılllıı tll!ııııılll!ııılıılrıııl!!ıı:tlll!ııılııırJJl!ııılı!lllllıl:l!Wıııtllllıı,ııllıııııiııiiılırılllıııdJllll 
r:: nnJlfft.IJi llllfl'lllUtlJ:Jlllf'IJIJ': •tıf'Hlf!ll•':lj1J11t11fj111Plltlll 1"IJ 1 11 '1il1111•llJl11"1lll111•1Jf'''1111fl•rt11flllr·ıjlli1";1Jlf11'ft!llf11tqı11nıtfllt";m111•1tfl!llt1jılllltlı''~ .,::; .. '•d• '•' ................ ,, ..... .... - ... ... ~ İ'fi''Jllı •. ~lhıuıllfbOu•Uıı.t11lfı.,ıillıı,,.illlıı,fılliıııi~fl111ılllhıılUflı.,ılfllıulllliıuııJllı,,ı1 lıoılfllh•ıil lıuıllllıııfllli~ıflllhuılU~ •• ılflıutJlll.,ıı~h ... ıılllııA'fı 

f•l Taze ve ucuz ilaçları ~·J 
(tt i~ f+\1 Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları f•! 
&~ ~: v-= :•..-
t:•~ Y almz ~~~ 
~ ~ 

f:] Emniyet Eczanesinde f!j 
~ v r+'l Bulursunuz 1+~ 
?~ rı + f sta11yon caddesi : Madran palas kar~raı =-· 
r~r,uql(ltl'!'ll~"llJl"'lllJli"•ll«"qil!ll"•ilJll"l~IJ""ınıı·••ııı11uı111ıııııııı~"ql11•··111ıuıı1uı~··qııı"'1"ll~m··"l1rı•"qlil""lll""''Jl"•lflll••11SJ 
a;;cı:t'ıııı~il~ıllll~Bh!.ı~ııiı-:!.'611~11ıı!:'i1h~ıtlı~ııtı~nı~ıh~ıı1~ını~~-~111h~Ur~11~dllı-:!.';ıh:!İını~mı~ı :!4 

·AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

C. H. P. 

AYDIN SAYI : 148 

ı~a~ı·ı;ıı1-;ır"~''';Ql~ııı,::111;~1~11ı;ııo!;llıı~ıP~IJ~ı'!:qı'!:qı~ııtı~rıı;u ~·ııı~ı~ııP;ıı~ 
~.fit'iJl . ..,.ılfll1M1d'ıHııllııldllbıUıflih...,lltiı;;ıtlıı.ltfhoiııllhb.ıllllı .. ıtlhı,,1flnı .. ııllıi11iıll.ııuilllliuillllıı..ılllıiidlllı~dlllli,;;ı&JııMiılilMll~j 

iJ -ı ~·l OPERA TÖR ,. 
l•.J N .Ek ~· c~1 Dr. urı r an ~· 
~ ru ~'il =~ 
ı+i Birinci sınıf mütehassıs 'ir,_+A w ~ 
~a Paris hp fakültesi hastanelerinden mezun ~~ 
~ !~ 
[+] Muayenehane: P ark karşısında yeni yaptırdığı evinde f+J 
r.~ her gün hastalarını sabahtan akşama kadar k a bul ed er. f•l 
M ı~ ~ 
i~ ~' :!i~~ll 'IUftfr2'11r.urı••!f1 Jı•ulf1tı1•1qıı11ı,11f1J1•11ffl>u11:!fW~1fJJlutq~ı"fll!l 1•f'JJl11• 1tqıır11111;1ı ıtıff:l.-tijJl"•tf,ifl!!llff'ıı;a:11f''ltt:lrıı1qJfl .. IJf'l'"'tfU'"'lflfil..FJ. 
l!:.i'ıı:.~~1,!iııb~d;ı;'!.'ıııı~ıııı~ıiıı~ııt.~İi:.dııı~rıı~ıtıı~ııı~ııı~ıa~ıtı~ı.~ııttı~~ı;::'~ıeıııı~ıı1ı.~~d1:0ıı1 !:4 

pıııımılıQlllll:,lı'11,1''"'''1'ql!llllllll:IJJ•'''''''';ll'lt''11 ,,,,,,,,,,,,~,. 

~ DOKTOR ~ 

S Fuat Bayrakdar a 
~ Bel so~uklulu, Firengi ve Cilt hastalıklarr müteha.ssısı .(! 
~ ~ - Muayenehanesi: ~ 

~ Çocuk parkı karşısmda köşe başında (g 
: Muayene saatle~i: ~ 
= ~ 
~ Sabah saat 7 - 8 ~ 
~ Akşamları 15 - 18 kadar fA 
lııııiıııılı:tl~lM,,ıJ11ı:~ı.tıııtııt!DIJıı1Jnlııılıı iııillllıı:i~:ıml!ııılmııtııiııııJU!ıı illl!Dılıılıı~ılı'11 

., .................................................... . 
! DOKTOR i 
• • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i : . 
• ah • • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Müt assısı • . ı ~ 

1 • Paris Tıp Fakültesi Hastane lerinden İhtisaslı • · 
1 • • i Muayenehane: ~ ydınia Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının f 

•üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed ;r . • 
; ••••••••• ~·~ ........... l ............................ ı 

• 
Aydın ili Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasile anlamanın kıy

metli bir örneği olan AYDIN TARiHİni Aydında Belediye kartıaında 
Süleyman Ge~er, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebilir
siniz. 

Aydının bütün tarihi maluınatından başka coğ'Yafi tabii malônıa

iını da bu kitaptan öğren.ecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 

En şık, 
----· .... __ _ 

En güzel, 

.Cilt işle 
En sağlam 

• 
rı 


