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Telgraf ve Radyo 
İstanbul muhteliti Ankara 

muhtelitini 3 - 1 yendi 
Ankara 22 (Radyo] - An

kara ve İstanbul muhtelit fut
bol takımları arasında yapıl

ması kararlaştırılmış ve me
rakle beklenen maç bu gün 

Ankara şehir stadyomunda 
kalabalık bir seyirci kütlesi 
huzurunda yapılmıştır. 

Havanın çok soğuk olmasına ı 
rağmen maç çok güzel olmuş 

==-
Akdeniz emniyeti 
Tekrar bozuldu 

Londra 21(A. A. )- İspanya 
asi harp gemileri bir İngiliz 
vapurunu tevkif etmi~ler tay
yareleri de Barslonu ve Sira-

gosayı bombardıman etmitler 
dir Tragoniyede demirli bulu

nan bir İngiliz vapuruna bom
ba düşerek mUrettebat111dan 

ikisi ölmüş yedisi yaralanmış-

1u. Diğer bir lngiliz vapuru da 
Castellotelimatiye giderken 

Sankone açıklarında bir deniz 
altı gem.isinin taarruzuna uğ
ramıştır. Torpil isabet etmemiş 
tir. 

--+- -

Teruel cephesinde 
harp devam 
ediyor 

Baralon 22 {Radyo) - Milli 
Mudafaa Vekaleti tarafından 
tebliğ edilmiştir: 

· Teruel cephesindeki harp 
biitün ,iddetile devam etmek
tedir. 

Harp mevzilerinde hissedi
lir değişiklik olmamııbr. Di
ier cephelerde sükinet devam 
~iyor. 

Barslon 21 [ Radyo ] -
·l-4ewrolunan resmi tebliğte 

'loEruel cephesinde vuku bulan 

•on muharebenin bu cephede 
Yapılan harplann en şiddetlisi 
olduğu bildirilmektedir. Asiler 

'-at beıte ağır zayiata ma
rtuı kaldıktan sonra ufak bir 

8-ba iıgal etmiflende geri 
~Ütkürtülmütlerdir. 

ve neticede İstanbul takımı 
Ankara muhtelitını bire karşı 
üç sayı ile yenmiştir. 

İstanbulun gollerinden biri
sini altıncı dakikada Necdet 
ikincisini de Melih atmıştır. 

Ankaranm biricik golünü de 
Şefik yapmıştır. Maç çok 
heyecanlı ve hararetli olmuş
tur. 

Letonga Hariciye 
nazırı Romada M11-
solini ile görüştü 

Roma 22 [ Radyo ] - Bay 
Musolini Dış işleri bakanı Bay 
Ciyano hazır olduğu halde 
Letonya Dış işleri bakanını 

ziyaret etmiş ve samimi bir 

surette görüşmütür. Letonya 
Dış işleri bakanı Bay Musoli

niye Letonya istiklal tarihini 
gösteren bir kolleksiyon ver

miş. 

--~--

Romanya halk 
ve hiristigan 
partileri birleşti 

Bükreş 22 [Radyo} - Ro
men halk partisi reisi general 
Ardesko başvekil bay Goga

mn milli hiristiyan partisi ile 

partisini birleştirmiştir. 
General Ardesko bu parti

nin ikinci batkam olacakbr. ..... 
Rrens Pol Venediğe 

gitti 
Atina 22 [Radyo] - Yuna

nistan Veliabtı Prens Pol ile 

zevzesi İtalya bandıralı Fos
kari vapurile Venediğe müte
veccihen hareket etmişlerdir. 

Beşinci radyo 
sergisi açılıyor 

Belgrat 22 [Radyo] - Yarın 

(bugün) öğleden evvel açıla
cakbr. 

Sergi 23 ikinci kinundan JU· 
bat sonuna kadar devam ede· 
cektir. 

Mimar Şinasi Reşit 
şehrimizde 

Türk spor kurumu saha 
inşaatı teknik bürosu şefi ve 
atletizm ve federasyon yar 
başkanı mimar Şinasi Reşit 
evvelki gece şehşimize gel
miş \"e dün sabah İlbayımızla 
birlikte spor sahasını ve gü
reş salonu ittihaz edilen park 
karşısındaki natamam parti 
binasını gezmiştir. 

B. Şinasi öğleden sonra da 
şehrimizde bulunan Türk spor 
kurumu başkanı saylavımız 

1 Adnan menderesle saha plan
ları üzerinde tetkikat yapmış
lar ve ilbayla beraber Cum
huriyet medanına giderek ora
da bazi tetkikat yapmışlardır. 

Spor sahamızın ~~mimar B, 
Şinasi Reşid tarafından yapı
lan plim mucibince Aplikasi-
yonları yapılmakta olup bir 
kaç gün sonra hafriyat ve tes
viye işleri başlayacaktır. 

Haber aldığımıza gör şubat 
nihayetinde başlayacak olan 
937-938 fudbol Llk maçları 

bu yeni sahada yapılacaktır, 

B. şinasi bu gün kendisile 
görüşen bir arkadaşımıza; fud-

bol alan ve koşu pistinin 
mayıs sonlarına doğru tama-
men bitirilmesi mümkin oldu
ğunu ve bu takdirde her sene 
bir bölğe merkezinde yapıl
makta olan beş şehir atletizm 
musabakalarının bu sene Ay
dının yeni pistinde yaptırılabi~ 
leceğini söylemiştir. 

Memleketimizin sporda bir 

ileri adım daha atmasına 
ve bilhasse oldukça mühmel 
bir vaziyette bulunan atletik 
sporların da bu suretle inki
şafına vesile teşkil edecek bu 
vaid cidden şayanı teıekkürdür. 

Hayattan~ 

Kültür lspekterleri 
Dünkü sayımızda geldikle

rini yazdığımız kültür ispek
terleri B. Salih Zeki, Reşat 
Nuri ve doktor Celal dün de 
okullardaki teftişlerine devam 
etmişlerdir. 

İspekterler bugün Muğlaya 
gidecekler ve dönüşte şehri
mizde bir kaç gün daha kala
caklardır. 

Yugoslav matbuatı 
Başvekilin segaha -
tından sitayişle 

bahsediyorlar 
Belgrat 22 [ Radyo ] 

Yugoslav matbuatı Başvekil 
doktor Milan Stoyadinoviç'in 
Almanyaya yaptığı seyahattan 
büyük bir alaka ile bahset
mektedir. 

Başvekilin Alman sanayi 
merkezlerinde yaptığı ziya
retlerde kendisine gösterilen 
hüsnü kabulden sitayişle bah
setmekte ve doktor Milan 
Stoyadinoviçi elde ettiği mu- • 
vaffakiyetten dolayı tebrik 
etmektedirler. -lngilterenin 2081 
Tayyaresi var 

Londra 21 (A.A.) - Deyli
meyl gazetesi İngiliz bava si
lahlanmasında mühim terakki
ler elde edildiğini ve ~eli 
lngilterenin iki bin otuz bir 
tayyaresi bulunduğunu yaı

maktadır. -·-Bay Cigano 
Bükreşe gidecek 

Bükreı 22 [Radyo) - Ro
manya gazeteleri İtalyan ha
riciye nazın Bay Ciyanonun 
şubat nihayetinde bükrqi zi
yaret edeceğini yazmaktadır
lar. 

Muvaff akıgetten muvaff alııyete! 

H ükümetin, bayatı ucuzlat
mak için yeni yeni ted
birler aldığını, bir çok 

teşebbüs1ere girdiğini gazete-
lerde okuyoruz .. 

Şimdiye kadar. her dedi
ğini yapan ve her iyi şeyi. 
müstesna bir kudretle başaran 
hükUmetin, bu işte de en par
lak bir muvaffakıyet kazana
cağına fiiphe yoktur. 

Gün geçtikçe, iş bölümlerinde 
yeni yeni ve modernize edil
miş teşkilatı, tesisatı gördük
çe, göğsümüz, hakiki bir ifti
har hissile kabarıyor ve bütün 
bu iyi, mükemmel, en ileri 
hareketlerin bizden çıkışı. 
örneksiz buluş ve tatbik edi
lişi karştsmda, cidden gurur 
ve ıeref duyuyoruz .. 

• Denaa 3ncQ say{MA-
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Terbiye kö,e•i: 

Çocuk ve Okul 
Bu satırlarda Aydın okuyu- ı 

cularına ne Russonun "Emil,.in· 
den satırlar okutacak ne de 
bugünkü meri ve cari hayatın 
terbiye sistemlerinden bir ve
ya bir kaçım anlatacağım. 
Yalnız mahalli olan duyuş ve 
görüşlerimi belki bir fikir 
kırıntısı halinde görmeğe ve 
göstermeğe çalışacağım. 

Mektep deyince, dimağ te
şekkülatımız, insiyaki olarak 
bu adın, bir terbiye muhiti 

olduğunu, her boy ve her çeşitte 
buaraya devam edenlerin tek 
bir modelle yetiştirilme gaye
lerine hedef olduklarım bir 
lahza zarfında idrak eder. 

Mektep, öyle bir muhittir ki 
edinilmeğe başlıyan muhtelif 
itiyadları tam bir düzen ha
linde kendi katagorisine uy
durmağa, ferdi beşerde yedin
ci yaştan itibaren lüzumsuz 

ve belki muzir neticeler 
doğuracak olan kendisine mü
essir harici intibaların tesirle
rini iyi ve faydalı şekle irca 
etmeğe çalışır. 

Her manada mektep, fena
lığı - iyilğe, iyiliği güzelliğe, 
güzelliği üstünlüğe yönelten 
veya yöneltme çareleri üzeri
ne müesses birnizam ve ahek 
kaideleri manzumesi telakki
sile mutalaa edilir. 

Gözlerini hayatın binbir 
rengıne açan tıfh nevzadıo 

ilk mektebi, anasının bağrı, 
ilk mürebbisi anasının sesi, 
ilk musikisi veya şiiri anasının 
ninnisidir. 

Tıflı nevzat entressan ilk 
muhit olarak, gayri meş'ur 
şekilde ve idraksız ihsaslar 
manzumesi halinde kendi yu-

Aydının tefrikası: 142 
-~~ 

Enver Demiray 
vasım bulur. Zaten ( entres
san ) muhitlerdir ki çocukta 
şuuru harekete geçirir ve on· 
daki ilk (entere) devrelerini te
kemmüle sürüklemeğe başlar. 
Ve asıl mesele de çocuğun 
alaka çağlarının harekete geç
mesi ile kendini gösterir. Ço
cukta ( alaka ) devrelerinin 
harekete geçmesi ve çocuğa 
haricen vaki ihsasların idrak 
haline inkilap etmeğe başla
ması ona bütün ömrünce iyi 
veya kötü sıfatlarından 
birisinin kazandırılması zama
nının ilk anlarıdır. 

Bn anlar içerisinde çocuk 
içinde bulanduğu muhitten, 
kendisine haricen vaki ihsas
ları (Les censes ) benimsemek 
istidadındadır. 

Bu anlar içersinde çocuk, 
(Reel) vakıaları kendi (İde) si
ni kullanmadan istinsah etme
ğe mütemayil bir mahluktur. 
Bilirsiniz ki o, gülenle beraber 
sebebini anlamadan ve bunu 

bilmeden güler, karşısında ça

tılan kaşlar görünce durgun
laşır ve yüzü şuursuzca tekal
lüs eder. 

Bu haller çocuklarda 3 - 4 
yaşlarında görülür. 

Normal şartlar içinde 5-6 
yaşında iken çocuk, artık ol-

dukça teemmülle ( Reflechie ) 
hareket ctmeğe başlar . 

Bu anlarda o, iyiyi kötüden, 
çok iyiyi iyiden, çok kötüyü 

kötüden ayırt eden meş'ur bir 
varlık olmağa namzettir. Fa
kat çocuk, bu hallerinde ha
kikaten isabetli bir görüşe sa
hiptir, demek istemiyoruz. 

• Sonu varın -

• 
Baht işi --

Roman v V. H 1. azan: • • 

Benim en sevdiklerimde onu 
öylece aşmadılar mı ? 

Ne . günler ve ne geceler 
geçirdim. 

Saadetle gaşyolduğum za
manlar olduki felaketin, ke
derin bana irişehileceğine 

ihtimal bile vermedim. 
Öyle felaketli anlarım oldu-. . 

ki ondan sonra yaşayabile-
ceğimi ummadım. Lakin işte 
hepsi geçti. 

Ne saadetler ; felaketlerin 
gelmesine mani olabildi; Nede 
felaketler beni öldürduler. 

Atalarımız; insan mezarına 
bile alışır, demişler. 

Nekadar doğru .. 
Mü_tarekenin meş'um günle-

rinde, galip duşmanların mağ
rur gözlerinin istihfafkar in'i
tafları karşısında çıldıracak 
gibi olduğum halde daima 
vaitkcir olan yarının iyi gün-· 
lerine mütevekkinane intizar 
etmiştim. 

Zeyneple nikahımızın yapıl
dığı yağmurlu Mart gününü 
hatırlıyorum şimdi. Pek sade, 
pek basit bir rasime olmuştu o. 
Akşam yine odamızda baş, 

başa yalnız kaldığız zaman 
onu biraz mahzun gördüm. 
O~u derin bir aşk ve şef

katle kucaklayarak iki puse 
arasında sordum. 

- Ne o Zeynep; mahzun 
musun? 

ANADOLU 
HALK EDEBİY A Ti 

le 

,, 
I: 

I; 

Tefrika No. 1 Yazan ı. Gün 
:: 
[( 

Türk Halk Edebiyatı 
Tarihi metinler " HALK 

EDEBİY A Ti ,, nın başlangıcı
nın "V,, inci asra kadar gö
türürler. A TTİA zamanında 
hükümdarın ipek çadırında 
kurulan derneklerden Türk 
şairlerinin; A TTlLA nın kah
ramanlıklarını, Türk erlerinin 
zaferlerini nakleden şiirler 

söylediklerini yazan Avrupa 
tarihçeleri, MOGOL hüküm
darı "BATU HAN,, ın ordu
sundaki şairlerin daha yük
sek olduğunu söylerler. 

Çin kaynaklarında eski 
türklerin musiki ve şiiri çok 
sevdiklerini anlatarak dini 
merasimlerde, zafer şenlikle
rinde kımızla sarhoş olduktan 
sonra şiirler okuduklarını, hep 
bir ağızdan şarkı söyledikle-
rini de yazar. İslamlığı kabul
den sonraki Türk halk ede
biyatı hakkinda malumatımız 
da pek azdır. Yalnız Gaznevi 
ordularında Oğuz lebçesile 
şiirlerin söylendiği, son zaman
larda "Pr. FUAT KÖPRÜLÜ,, 
tarafından ispat edilmiş bir 
hakikattir. Yine tarihi me-
tinler "Harzem Şahlar,, ve 
"Sel';ukiler,, devrinde de Türk 
şairlerinin kıymetli verimle-
rinden bahseder. 
Nihayet Osmanlı şairleri için 
yazılmış elimizde kafi miktar
da kaynaklar vardır. Fatih 
ve Murat 2 zamanlarında rast 
gelinen ozanların ceddi 13 
üncü asırda nihayet bulur. 
15 inci asırda da Anadolu 
köylerini dolaşan sazlı derviş
leri görürüz İslamiyetten ev
velki şiirimiz hece veznile 
dörtlükten meydana gelen 
bir şiirdi. İslamiyetten sonra 

Büyük bir safvetle cevap 
verdi . 

- Evet Macid; hem de pek 
çok. 

Kalbimi ciddi bir endişenin 
bunaltıcı tazyikı sıktı. 

- Neden ya Zeynep; yok
sa bu nikahla artık bütün bü
tün bana bağlanmaktan mem
nun olmadın mı ? 

Bariz bir telaşla sözümü 
kesti. 

- Oh, hayır Macid ; onun 
için, kendim için değil. 

Bu günkü hüznümde başka 
şeylerin tesiri var. 

Düşünüyorumki; ben seni 
sevmekle, sana kendimi sev
dirmekle, senin geneliğinin en 
tabii haklarını gasbetmiş olu
yorum. Sen benim gibi bir 
ihtiyarın soğuk, bir hoyaratın 
hırpalayıcı deraguşlarile yıp
ranmış bir vücutla değil, be
yaz gelinlikleri içinde dvvagı-

• 

Arap ve bilhassa Acem edebi
yatının tesirile bir zümre ede
biyatı doğar ki buna KLASİK 
veya DİVAN edebiyatı denir. 

Divan edebiyatından zevk 
almıyan halkın rağbeti yine 
kendi dilinden doğan beste 
ile söylenilen değişleriydi. 
Kalem şairleri halkı biç bir 
zaman alakadaı etmemiştir. 
Mademki cemiyet, akışında 
hiç kesinti göstermiyen bir 
seldir; o halde onu tam ma
nasile anlamak için mütemadi 
akışlarındaki panoramayı tes
bit etmak lazımdır. Her de
virde her cemiyetin yüzde 
doksan dokuzunu teşkil eden 
halkın heyecanlarının makesi 
olan bu edebiyat bize eski 
zamanları tanıtmak ıçın en 
çok yardım edecek bir kay-
naktır. ' 

HALK EDEBİYATI ŞE
KİLLERİ: 

Tetkiki kolaylaştırmak için 
halk ebebiyatını 

1 - DİNi 
2 - LADİNİ 

olmak üzere iki kısma ayır

mak doğrudur. 
1 - LADİNİ HALK EDE

BİYATI: Bu zümre şairlerine 
divan şairleri ehemmiyet ver
mediğinden 15 inci asra kadar 
bu koldan gelenleri tanıyamı-

yoruz. Yalnız bu vadide Cengiz
name, Battalgazi, Danişment
name gibi kimin tarafından 

yazıldığı belli olmayan destan
lara tesadüf 'edilir. Son za
manlarda biraz tetkikine baş
lanan bu edebiyat ekseriya 

, sözle intikal etmiş kağıt üze
rine dökülmemiştir. 

nı sürüyerek sana ; yabancı 

el ve göz değmemiş vücudu
nun bekaretini getirecek bir 
kızcağızla birleşebilirdin bu 
gece .. Bu senin hakkın, genç
liğinin hakkı idi. Ben bu hak
ları hodkam bir hisle çaldım 

adeta ... 
Gözlerinden yaşlar akıyor

du. 
Onu daha sıkı sardım ve ; 
-- Demek böyle düşündün 

ha benim Zeynebim, dedim. 
Demek böyle düşündün -ve 

benide böyle düşüne bilir san
dın öyle mi ? · 

Senden bunu . ummazdıl'I! 
Zeynep; bunu beklemezdim. 
Kendine iftira ediyor ve be· 
nide hokamlıkla ittiham edi
yorsun. 

Senin bana verdiğini dün
yanın hiç bir kızı veremezdi 
Zeynep. 

(Deva -nı 1 yarın~ , 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 

Ekonomi: 
"" 

Aydın piyasası 
22/1/938 

' dairesinin muayyen sayısında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler işbu 
şartnameye ve 38/13 dosya No. 
siyle memuriyetimize muaracaat 
etmelidir. 

l\.ararname No. 217695 

Madde 44 - Türk parası
lıın idhal ve ihracına müte
allik talebler yalnız merkezce 
tedkik ve intaç olunur. 

Yolcular zaruri ihtiyaçları
~a karşılık olarak 25 liraya 
adar (dahil) Türk parasını 

~htbestçe Üzerlerinde idhal ve 
1 raç edebilirler . 
k Madde 45 - Merkez Ban-
ası tarafından idhal ve ih

raç olunacak esham ve tah
\rilat müstesna olmak üzere 
;ıelftrnum esham ve tahvilat 
~.e kuponların Türkiyeye idha
k Veya Türkiyeden ihracı 
aı:nbiyo mürakabe mercileri

llin mezuniyetine mütevakkıf-
ttr. 
. l'ürkiyeye idhaline mezu
~Yet verilen esham ve tahvi
at mukabilinde döviz veril
llleı. 

. tahsil için bankalar vasıta
~ıle hariçten gönderilen Dev
et tahvillerine ait kuponla

"111 döviz müsaadesi kambiyo 
ln.urakabe mercilerince verilir. 

l'ürkiyede icrayı faaliyet 
'den şirketlerin memaliki ec
llebiyede bulunan hissedarla
~ııa ve tahvilat hamillerine 
~ıt kuponların dövizi şirketler 
t~kkındaki hususi hükümlere 
<thidir. 

k lürkiyeden ecnebi memle
ketlere esham ve tahvilat ve 
h~Pon ihraç eden hakiki veya 
b llkr:nı şahıslar ihraç olunan 
~ lt esham ve tahvilat ve ku-
<>tıların bedeli olan dövizleri 

'ttı' b ırlerine geçtiği tarihten iti-
k~ren on beş gün içinde Tür
\' 

1
>'ede bir bankaya satmağa 

e_~.Ya kendi namlarına Türkiye 
l\ lltnhuriyet Merkez Bankası-
a tevdie mecburdurlar. 

llt P.!adde 46 - Kambiyo rrua
)i tlatının murakabesi ve dö
t. 'l. taleplerinin tetkik ve in
~l Maliye Vekaleti namına 
" rkez Kambiyo teşkilatınca 
~t. kambiyo murakabe merci
~l~ttce salahiyet derecesi in
~~ ~cab Maliye Vekaletince 
·~Yın· l\ l tahdit olunur. 
itti ar:nbiyo murakabe mercı· 

Şunlardır. 

t l\a ..... b· ··d·· 'tlı>l .... ıyo mu ur ve mura-
~<1.<la.~t, bunların mevcut ol
ttı. ~~ı mahallerde, mahallin 

l\ Uyük malmemuru. 
ti ~ ar:nbiyo murakabe mercile
~b ~tnbiyo ve nukud, esham 
,~ \tılat muamelatına ait hu
il~sa.tın tetkikı için bankalar 
~alelumum eşhas ve mües
ltt~~eri evrak ve defterlerini 1 

& •ka snlahiyettardırlar. J 
~l <ltıkalar, şahıs ve mü esse

~.- kambiyo murakabe mer-
ı 

Neşir tarihi: 23/12/937 

cilerince istenilen her türlü 
malumatı bunlarca tayin edi
len müddet içinde itaya ve 
evrak ve vesaiki teslime mec
burdurlar. 

Madde 47 - Borsa acen
taları acentahktan başka hiç 
bir iş yapamazlar. Kendi nam 
ve hasaplarına kambiyo ve 
nukud ve esham ve tahvilat 
alıp satamaz ve aldırıp sattı

ramazlar. Bunlar muamelele
rini günü gününe defterlerine 
kaydetmeğe ve aynı günde 
bir cedvelle beraber mahallin 
kambiyo murakabe merciine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Madde 48 - Kambiyo ve 
nukud ve esham ve tahvilat 
almağa ve satmağa mezun 
bankalar aldıkları ve sattık
ları dövizlerin ve esham ve 
tahvilatın nevi ve mikdarı ile 
tarihini ve alış verışın ;cra 
edildiği saatı ve fiaatını ve 
müşterinin isim ve hüviyetini 
ve imzasını gösterir dip ko
çanlı bir vesika vermeğe ve 
bu muamelelerini aynen ma
hallin kambiyo murakabe mer
ciince musaddak bir deftere 
kaydetmeğe ve bu defterlere 
bir gün zarfında yazılı olan 
muameleleri ertesi günü öğle
ye kadar bir bordro ile mu
rakabe mercilerine bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Köşk Haberleri 
Köşk - (Hususi) Kamunu

za bağlı Y avuzköy ilk okulu 
bir müsamere tertip etmişti. 
Musamerede [Sancağın şerefi] 
piyesi temsil edildi.. 
Köşkten bir çok kimselerin 

iştirak ettiği bu müsamere 
hakikaten çok güzel oldu .. 

Ayrıca, Y avuzköy okuma 
odasının açılma töreni de ya· 
pıldı .. 

Köyden ve nahiyeden bir 
çok halkın iştirakile yapılan 
bu tören parlak bir surette 
ıcra edildi. 

- ··4~ 

Bir tavzih 
Geçen gün, yani 15 ikinci 

kanun nüshamızda ( güzel bir 
buluş ) başhğı altında Nazilli-

den telefon muhaberesinin mü-
kemmeliyetinden bahsetmiş .. 

ve bir çok kasabalarımızda 
bu usulün tatbikini dilemiştik. 

Bu yazımızı bir yanlışlık 

e~eri olarak Sultanhisar husu
si muhabirimizin kaydile neş
retmiştik halbuki, o yazıyı 

gönderen Atçalı bir okuyucu- ~ 
muzdur. 

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

Muvaff ahi yelten 
muvaffakıyete! 

- Baş'.arafı 1 inci Sayfada-

İçinde bulunduğumuz ve bu 
günün hayatını yaşadığımız 

için, bilhassa birbiri ardı sıra 
muvaffakıyetten muvaffakıye
te geçtiğimiz için, bütün bu 
hareketler, aslında olan fev
kaladeliği, büyüklüğü ve em
salsizliği nisbetinde bize ken
dini pek hissettirmeden ge
çıyor .. 

Yarın, tarih; bu şaşmaz ve 
katiyen yanlış görmez ibre, 
bütün bunları, hayranlık ve 
takdirle, bütün bunların hak
kını verecek ve nesiller, bu 
günkü neslin büyük himme
tini, harıkulade mesaısı ve 
muvaffakıyetini, inanılmaz bir 
tarih vakası olarak okuyacak
lardır .. 

• 
Aydın icra 
dairesinden 

Gayrı menkul 
artırma ilanı 

GÜNCÜ 

938113 

malın açık 

Alacaklı: Aydında [hacı] 

Mehmed Hulusi 
Borçlu : Aydında köşkdereli 

(boca) zade Ömer Lütfi 

Satılan gayri menkul: Tapu
nun sahife 296 pafta 88 ada 
428 parsel dokuzda kayıtlı cum
huriyet bulvarı 10 uncu sokak 
köprülü mahallesinde kain iki 
oda bir mutfak ve mikdar 
sofayı şamil bir bab hanenin 

_ seksen hissede borçluya aid 
14 hissesi satılıktır. 

Hududu: Şarkan evkaf, gar
ben 13 üncü sokak şhnalen 
Nurullah ve kısmen 13 üncü 
sokak cenuben evkaf ve kıs
men 13üncü sokak ile çevrili
dir. 

Kıymeti: Bu yerin tamamına 
300 lira ve borçluya aid his
seyede 42 liradır. 

Satışın yapılacağı yer ve 
gün l/3;938 tarihinde salı 

günü saat oııbeşte Aydın icra 
dairesinde yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 38/13 sayıla Aydın icra 

bunu Sultanhisar postanesin
den verdiğinden nöbetçi ar
kadaşımız bu mektubu Sul
tanhisar muhabirimize malet-
miştir. 

Özür diler, keyfiyeti tavzih 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğ'er alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu eiciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammea kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o gay· 
ri menkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şind gunune tesadüf eden 
16/3/938tarihinde Çarşamba günü 
aynı saatta yapılacak olan 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış 2280 sayılı kanu
tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş olduğu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya çık.uılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için "yüzi:le 
beşten hesap olunacak faiz ~e 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı-

- cıdan tahsil olunur. Maede (133) 
Bir parça gayri mt;nkul yukarda 
gösterilen 1/3/938 tarihindeAydın 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve göterilen artırma şart 

namesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (297) 

:········ Abone şeraiti ........ ! 
: Yıllığı her yer için 6 lira. ! : 
: Altı aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! . . 
: P. Basımevi. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
f lar için idare müdürlüğüne j 
! müracaat edilmelidir. : 
: ................................................ . 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat. 

Müdürü : Etem Mendres 

B:ısıldığı ;ı.er : 

Oleuyucumuzıın by_ melc.t~- - ·~ederiz. 1 --~ 
c. H. P. Basımevi 

,,_ 
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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 
pırımııııııııııııııqııııııııımıı11,"'''ııomıııııı,ııııı,ıı111,ıı,ıııınııııımıııı,ıı, ı uıııııı11111ıınııı 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı @ 

: Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ Pariı Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk ~ 
~ hastaneleri kliniklerinden mezun ~ 
~ ~ • Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane = 
& bin \sında kabul eder. (111) ~ 

ı !lll!ııııllllıııllllıııı'ılll!ıııtıııWııııllllııııllllııııllllıııııllllııııılliı11ıllllıııııllııııılll!ııııllllııııılilııılllliııııilllı11ınllıııllllııııılll!ııııllliıııllllıı11lllllıı 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok ok unan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- IIanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H . P. 

AYDIN SAYI: 150 d 

li~Clll'l:ll~IP.!lj:.llll,:e:!llıı•"ıtP'"'11ll'"'ltll'"'lllll"tlllll'•q11ı"tl1lll"'llll''"llll•"l11lP''llllP"lllP~''qfll!tllll'"'q111M1ijPl':!11P'~llll"!.llll"''ll'1 
lıiiiiılllıaiiıl....-..r11WJh:l111':itıı:m.:ıtı:.~1i:Jltit.i'ııt1:tı~lll~l~~~~b%ın~h~~~I 

... 1 

ro OPERATÖR t r ~ r:ı Dr. Nuri Erkan : 
[+J Birinci sınıf mütehassıs + 

· ~ . l•l Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun + 
{+] Muayeneha~e: Park karşısında yeni yapbrdığı evinde f. 
[+'i! her gün hastalarım sabahtan akşama kadar kabul eder. t 
r.~ no • 
f ~nıııııuııuııuıııııııııııııP•ıqııP•ııtıı•"•IUl'"'llll''~lllll"'!lll'"'llil'"'llll'"'lllll"lllll''~llll'':!Ttll'"'ltlll"!lllll''!llllP'tlUl'"'llll'"'lllll"'ltll'"qll~"" ~ 
~b~u~-eı11b!ı:111ı~11:ıı~11:.:l11~1i:!tı11~1~~11~ıı:.:d1~':'d1teı11teıth~~1:.tıı11:.'ı111-::'111ı~~b~I~ 

Bel 11otuhluta, Firengi ve Cilt ha11talıkları mütehaasısı 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akşamları 15 - 18 kadar 

·ltııtlı!llmııırımJdıı~tırtımııııtıılıııl;ıılıııılllıııılı ılıııllllııılllllıııl!DbııMıı!lııııabııdlllııı6ıılı 

...................................................... : • • i DOKTOR : 

i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : . ' 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : • • i Muayenehane : /> ydın-la Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanan1n : 
ı üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed :t· ı 
.......... ~ ............. ,# .......................... ~ 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaıile anlamanın Jııf 

metli bir örneği olan AYDIN TARIHİni Aydında Belediye kaptıı111°' 
Süleyman Geıer, İstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebili'' 

ıinh:. 

Aydının bütün tarihi malumatından başka coğrafi tabü maıaı0-' 
iını da bu kitaptan öfrenecekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKBEL, HİKMET ŞÖLENER 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


