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Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi 

Hariciye Vekilimiz _, __________________ __ 

Doktor Aras Cenevreye giderken 
Belgrat istasyonunda Başvekil 

Stoyadinoviç ile konuştu 
Belgrad 25 [ Radyo] - Ce

nevreye gitmekte olan Türkiye 
Hariciye Vekil doktor Tevfik 
Rüştü Aras dün gece Belgrad
dan geçmiştir. 

İstasyonda Yugoslavya Baş 
vekil ve Hariciye nazırı dok
tor Milan Stoyadinoviç ve 
hariciye nezareti erkanile 
Türkiye elçisi Yunan masla
hatgüzarı tarafından karşılan
mıştır. 

Trenin tevekkufu esnasında 
Garın salonunda doktor Tev
fik Rüştü Aras doktor Milan 
Stoyadinoviç ile kısa bir nok
tai nuar taatisinde bulunmuş
tur. Doktor Tevfik Rüştü Ar as 
yoluna devam etmiştir. 

---= :=--- ·-= -
Tekirdağında Suriye hükumeti 
Şiddetli zelzele oldu Kahire Bağdad ve 

Tekirdağ 25 [ Radyo J -
Gece halkı heyecana düşüren Ankaraya konsoloslar 
iki şiddetli zelzele olmuştur. tayin etti 
Ha~r yoktur. Şam 25 [Radyo) - Suriye 

.,._ hükumeti Fram·a - Suriye mu-
Asi tayyareler ahedesi mucibince Kahire, 
Barselonu Bağdad ve Ankaraya ksnso· 

·Bombardıman ettiler loslar tayin etmiştir. 

Barselon 25 [Radyo J - Asi 
tayyareler bu sabah Barseld
ıtu bombatdıman itmiştir. 

Aliiliden 39 kisi &lmüı 'le 

Bir çok kim.eler yaralanmııtır. 

·~· 
Japon başkumanda
.nının beyanatı 

Şanghay 24 ( A. A. ) -
Çindeki Japon baş kumanda
nı General Hatauy Kaizu is
.ınindeki siyaai mecmuaya ver
diği bir mülikatta prensip 
itibarile ecnebi imtiyaz mınta-
lcalar1nın bitaraflığını kabul 
etmediğini Çinin bu mıntaka
lardaki hakimiyetini bizzat 
kendisi tesis etmek isctediği
ni azmile hareket edildiği 

takdirde ecneb!lerin Japon 
otoritesini tanımak mecburi
yetinde kalacaklarun söyle
nıiştir. 

--·--Sovget hükumetin 
Çin elçisi biı· 
tehlike geçirdi 
Şangbay 25 (Radyo} - Roy

ter ajanıı muhabiri bildiriyor: 
Sovyetlcr birliğinin Çin el· 

çisi ve maiyeti bir ölüm teh-
likesi geçirmiştir. Japon tay
yarelerinden atılan bir bomba 
elçi ve maiyetinin başlarında 
patlamıştı" . 

---!. - ;.---

Amerika lngiliz 
ticaret anlaşması 
Vaşington 25 ( Radyo) -

Amerika Birleşik hükumetle· 
rile İngiltere arasında imza
lanan ticaret mukavelesine 
göre Amerikanın gümrük re
simlerini indirmeğe muvafa
kat ettiği elli kalem eşyayı 
gösteren liste hariciye neza
reti tarafından neşredilmiştir. 

Mısır hükumeti 
Bazı vergilerde yüzde 
20 - 50 tenzilat yapıyor 

Kahire 25 (Radyo] - Ka

bina bugün toplanarak bazı 

vergilerin indirilmesi hakkın
daki kanun layihasını tasvip 
etmişdir. Bilhassa küçük ara
zi sahipıerini alakadar ede
cek olan bu azaltma yüzde 
20 - 50 arasındadır. Bu indir
menin önümüzdeki intihabatta 
iyi tesirleri görüleceği zan 
edilmektedir. 

Nahas paşa kabinası .zama

nında fevkalade terakki etti
rilmiş olan bazı memurlann 

vaziyetlerini tetkik etmek 
üzere bir komisyon teşkil 

edilecektir. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi toplanıyor 

Cenevre 25 l Radyo ] -
Milletler Cemeyeti konseyi 
yüzüncü ictima devresinin ilk 

celsesini İran delegesinin baş
kanlığında açacaktır. 

Konseyin ilk celsesi hususi 
olacaktır. Bu celsede yedi 

hariciye nazırı yer alacaktır. 

Sekizincisi de Türkiye hari
ciye vekili doktor Tevfik Rüş

tü Araıtır. 

Doktor Tevfik Rüttü Aras 
Hatay meselesi müzakereleri
ni takip etmek üzere buluna

caktır. 

Konseyin Cumartesi günü 
kapanması muhtemeldir. Ken

sey yerine Pazartesi günü 
Milletler Cemiyetinin tensik.i

ni tetkik edecek olan yirmi 
sekizler komitesi geçecektir . 

Hayattan Heler: 
~ _ _._...,..,.,. 

Türk spor kurumu 
Başkanı B. Adnan 
Ankaraga döndü 

Bir müddeten beri şehrimiz
de bulunan Türk spor kurmu 
başkanı ve sayın saylavımu: 
B. Adnan Mendres dün gece
ki trenle şehrimizden ayrtlmış
br. 

Atatürk anıtı kupa111 
Haber aldığımıza göre şeh

rimızde yapılacak Atatürk 
Anıtına sporcu gençliğinde bir 
yardımı dokunmasını temin 
için Belediye tarafından bir 
kupa konulması spor bölgesi
nin de bunun için bir kupa 
turnovası tertip etmesi hususi 
görüşülmüştür. 

Bu işin hem spor hem de 
hasılat cihetinden daha ve
rimli olması için alakadarlar 
tarafından tetkikat yapılmak
tadır. 

izmirde resim 
Sergisi 

26 Nisan 938 günü İzmir 
Halkevinde bir Rerim sergisi 
açılacaktır. 

Her sanat sahibinin eserle
rine eçık olan bu sergiye İli
mızde bulunan sanatkirlann 
da iştiraki şayanı tememıidir. 

..~.' 
Çin tayyareleri 
Japon mevzilerini 
bombaladılar 
Şangbay 25 ( Radyo ) -
Çin menbalarmdan verilen 

bir habere göre iki Çin tay
yare filoıu Japon askerlerini 
taşıyan nehrin nakliye vasıla
larım bombardman etmiş ve 
bü gemilerden 1 O tanesini ha
tırmış 300 kadar Japon aske
ri öldürülmüştür. Bundan so~ 
ra tayyareler müteaddit top 
mevzilerini tahrip etmişlerdir. 

Tahakkıılı ediyor/ •• 
----C•li 

D ünkü " Aydın " gazetesi, 
Halkevi idare heyetinin, 
deve güreşi hasılatından 

100 lirayı, Atatürk amtı için 
ayırdığını ve bu işle uğraşa

cak komitenin emrine verdi
ğini yazdı .. Yine dünkü Aydın, 
Bay Nazmi Topçuoğlunun amt 
için 200 lira teberruda bulun
duğunu haber verdi.. 

Evvelce, Aydın Milli Ban-

kasının da bu işe 500 lira ver
mek suretile iştirak ettiğini 

biliyoruz •. 
Demek ki, Aydın; bu büyük 

ve milli iş için, bu büyük ve 
milli işe yakışan bir kudretle 
ilk adımı atmıştır .. 

Vakia, şimdiye kadar top
lanan para, işin azamet •e 
ehemmiyeti yanında çok, pek 

-Devamı 3 ne il uyfıid.i • 
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Çocuk ve Okul 
-3-

Çocukluk anları, bahar ha
yası gibidir. Onun yaşadığı 
bazı saatler, hafif bulutlu 
bazı saatler de, bol güneşli 
yamaçları andırır .. 

Uzaktan bu yamacın bol 
güneşli de olsa yaşadığı ha

yat müphem ve hatta biraz 
esrarı en giz hissedilir, 

Çocuk yukarıda bahsetme
sinden ( mevzuumuzdan daha 
çok uzaklaşmamak gayesile ) 
çekindiğimiz ruhi ve bedeni 
buhran anlarında da ne oldu
ğu hangi ve nasıl haleti ruhi
ye ile baş bP..şa bulunduğu 
pek kolay bilinemiyen {mistik) 
bir mahluktur. Çocuk, {bedeni 
ve ruhi ) buhran anları deni
len bu anlar içersinde birbi
rine girift ihsaslardan ibaret 
bir mevzualar yığınıdır .. İyi-kö
tü faydalı - faydasız güzel -
çirkin; hülisa, birbirine zıt 
neticeler doğurabilecek olan 
bu ihsaslar nesci, çocuğu itrat
sız ve muvazenesiz hale ge
tirmiştir. Çocuk bu anlarda 
mütenakız rüyet ve idrak sa
hibidir. 

işte bu mütenakız rüyet ve 
idrak sahibi olan çocuk, ( ki 
7 inci yaşlara tesadüf eder ) 
kendisini başka alemin kapı
sında görür. 

Bu başka alem mevzuumuz 
olan mekteple mektep içinde 
çocuğun yeri ve bu yer kar
şisında öğretmeninin kürsü

südür. 
Çocuk mektebe, (insan ol

mağa değil bizatihi taşya 

geldiği bu mefhumu, kemale 
g_ötürmek için gönderilir. 

Şu· halde ( insanlık ) çocu-

Aydının tefrikası: 144 
~ ~ 

Enver Demiray 

l ğun cevheri aslisi (Forme) dir. 
Bu form; bu cevher, işleome

r yince ( şahsiyet ) denen yüce-
lik, meydan bulamaz; 

işte <>kul, bu cevheri işle
meğe ve çocukta ıtratsızhk 
husule getiren haricten vaki 
ihsaslar manzumesini, daha 
doğru tabir ile karmakarışık 
ihsaslar kümesini yarar hale 
koymağa belli başlı bir fak
tördür. 

Mürebbi burada, kemal dev
resinde bulunan rçocuğun ge
çirdiği Psychique ( ruhi ) ve 
Entelectuele (zihni) buhran
ları idrak etmek gibi en bü
yük bir vazife ile karşı kar
şıyadır. 

Mürebbisine "öğretmen,, di
ye hitap eden bir çocuk bnnu 
hangi haleti ruhiye ile ifade 
etmiştir? 

Bu, gelişi güzel bir hitap 
olmaktan çok bir buhran 
devrinin de, sembolü olabilir, 
biz çocuklarımızın suallerine 
ekseriya sudan bir cevap ver
meği itiyad haline koymuşuz
dur. Ve biz, bu mütecessis 
mahluku, ( anlamak ) ve ( an-
latmak zevkinden, daha ye
rinde bir ifadeyle, kazancın
dan mahrum etmişizdir. 

- Sonu yarın -

Amerika Japonları 
iek,.ar protesto 
etti 

Tokyo 25 ( Radyo ) - Ha
riciye nezareti namına söz 
söylemeğe salahiyett~r bir zat 
Amerika sefirinin Şanghay 
imtiyazlı mıntakasında Japon 
askeri ile Amerika tabaası ara
sında sık sık çıkan hadiseleri 
17 son kanunda protesto et
tiğini söylemiştir. 

• • 
--- Baht işi 

Roman 

Bu ailenin tanıdıkları, ken
dilerini ziyarete gelenleri olu-

yordu ve bittabi bazı vesilelerle 
bunlarla tanışılıyordu. Bunlar
dan bilhassa bir tanesi ; Seza 
Vacid adını taşıyan bir genç 
iskeleye yakın . bir pansiyona 
yerleşti. Oda Adanalı ve ora
nın eşrafından birinin oğlu 

imiş. Benim üzerimde ilk yap
tığı tesir hiçte fena değildi. 

Bununla beraber onunla mü
nasebetim resmiyet hudutları
nı geçemedi. Derslerim bütün 
vaktımı işgal ediyordu. Eylii
lün başlarında Meleğin bu 
genç tarafından istenildiğini 

söylediler. Bunu bana ilk 
açan annem oldu. 

Yazan: V. H. 

Babam ne diyor? Dedim 
- Tahkik edelim münasip 

ise olur diyor, dedi. 
- Öyle ise banada ayni 

şeyi tekrardan başka bir şey 
kalmıyor. Eğer Melekte bu 
izdivacı istiyorsa hayırlısı ol
sun derim, dedim. 

O kışı yine Bebekte geçir
meğe karar vermiştik. Teşri
nisanide Meleğin Seza Vacidle 
nikahı kıyıldı. 
Babamın yapbğı tahkikat 

müsbet netice vermişti. Ka
nunuevvelde basit bir düğünle 
bu işi bitirdik ve yeni evliler 
düğünün haftasında Adanaya 
gittiler. 

Adanadan İstaubula gelen 
bir yolcu ile gönderdiği üçün-

ANADOLU 
HALK EDEBİYATI 

Tefrika No. 3 Yazan 1. Gün 

Türk Halk Edebiyatı 
Laley1, sümbülü, gülü har 

almış, 

Zevki şevk ehlini ahüzar 
Almış, 

Süleyman tahbnı sanki mar 
almış 

Gama tebdil olmuş ülfetin 
çağı. 

Zihni, dert elinden her za
man ağlar, 

Yardim ki bağ ağlar, bağı 

banağlar, 

Sümbüller perişan, güller 
kan ağlar, 

Şeyda bülbül terkedeli bu 
bağı ... 

Varsağı: 
Bre, Be, abe gibi hitaplar

la başlar v~ mertlik ifade 
eder. Menşei VARSAK kabi
lesi olduğu bellidir. 

TÜRKÜ : Kendilerine has 
birer beste olan halk şarkıla-
rma umumiyetle bu isim veri
lir. Koşma derecesinde hatta 
ondan daha çok kullantlan 
türkü ekseriya dörder mısralı 
bendlerle vücuda getirilir. 
Varsağı, kayabaşı, türkmani 
gibi nevileri vardır. Bunların 
güftelerinde pek bariz farklar 
yoksa da besteleri başka baş
kadır. Umumiyetle maşeri olan 
bu mahsul mahalli vakalar 
içinde yazılar ve çok defa 
türkümahli bir mahsul olduğun
dandır ki kimin tarafından 
yazıldığı bilinemez. Yani şair 
adını anmaz. Mesela: 

Kızılırmaktan geçen bir ge
lin alayının başına gelen fe-

cü mektubunda Melek; bir ce
hennem hayatı yaşadığını, 
kocasının kendisini tamamen 
ihmale başldığım yazıyordu. 

Annem çıldıracak gibi oldu. 
Nihayet Martta babam Ada
naya gitmek mecburiyetinde 
kaldı. On gün sonrada Melek
le beraber avdet etti. Zavallı 
yavrucuk solmuş, erimiş, bit
mişti. 

Bir Kanarya kadar şen, 
' şakrak kardaşım; manen ölü 

bir hale gelmişti. Kocasını 
gençliğinin bütün kuvyet ve 
safvetile sevmişti zennederim. 

16 Mart facıasmıda görmüş, 
milli izzeti nefsimize vurulan 
bu acı yumruğuda yemiş ol
duğumuz bir sırada bu aile 
felaketi neşemizi tamamen ka
çırdı. 

Artık istanbulu resmen de 
işgal etmiş olan galiplerin 
her gün yeni bir hakaretine 

laket o havaliyi alakadar et
miş ve bu heyecanın tercü
manı olarak KIZILIRMAK is
mindeki şu 

söylemiştir. 

Kızılırmak 

meşhur türküyü 

parça parça 
olasın 

Her parçanı bir diyara 
salasın 

Sen de benim gibi yatsız 
kalasın 

Kızılırmak yedin allı gelini 

Köprüye geldikte köprü 
yıkıldı 

Beş yüz atlı birden suya 
döküldü 

Koçyiğidin evde beli bü
küldü 

Kızılırmak yedin allı gelini 
Gerdanı beş karış benli 

gelini 
Elinin kınası soldumu ola 

Gözünün sürmesi bozuldum
ola 

UÇMAKTA mezarı kazıl
dımolo 

Kızılırmak yedin allı gelini 
Gerdanı beş karış benli 

gelini. 
KAYABAŞI: Yurttan bah

seden bir nevi halk türküsü-
dür ... 
TÜRKMANİ: Türküden he· 

men hiç farkı olmıyan türk
mani TÜRKMEN lerden gel-

miştir. Bir zamanlar divan 
edebiyatı tekniği almış ve 
benimsemiş olan oldukça alim 
kimselerin bazıları fazla ola-
rak milli vezne, milli lisana 
rağbet göstermiştir. . 

- Devamı var , 

şahit oluyorduk. 
Felaketler felaketleri kova

lıyordu. ·Bir Nisan . sabahı 
- ah ne ılık, ne güzel bir 
ilkbahar sabahı idi. - Evden 
çıkan babam ; akşam mutadı 
hilafına eve gelmedi. Gece 
yazıhanesinin bulunduğu hana 
gittim kapalı idi. Vura, vura 
içeride yatan odabaşıya kapı
yı açtırdım ve babamın o gün 
öğleden sonra orayada uğra
madığını öğrendim. Üç gün 
aradıktan sonra Arabyan ha
nında mevkuf olduğunu öğre
ne bildim. Nihayet uğrr:a 
uğraşa evden çıktığının be
şinci günü, tahliye ettirebil
dim. Kabahatı; müthiş kaba
hatı bir ecnebi zabitine çarp
mak imiş. 

O sağlam adam eve geldi
ği gece yattığı yataktan bir 
daha kalkamadı. 

(Deva-uı yarın) 
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Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 12 numaralı kararname 

Ekonomi: 
""""""~ 

Aydın piyasası 
24/1/938 

ilin 
Söke Malmüdürlü
ğünden Kararname No. 2/76'5 

Madde 49 - Bu kararna
tnede yazılı ahkama muhalif 
harekette bulunanlara 1567 
lluınaralı kanun mucibince 
hükmolunacak (para cezaları
tı1n, tahsilinde yansına kadarı 
ttluhbirine verilir. 

Yine mezkur kanun muci
bince hükmolunacak para ce
ıaıan mahkemelerce tecile 
tabi tutulduğu ve fakat kaçı
rılırken tutulan para ve esham 
\>e tahvilatın müsaderesine, 
İtad kaydedilmesine mahke-
llıderce karar verildiği takdir
~e müsaderesine karar veri-
1=tı para ve esham ve tahvilat 
l\l}'ınetlerinden, azami nısfma 
kadar kısmını, ikramiye olarak 
~~hbirlerine vermeğe Maliye 

•kili mezundur. 
k .Madde 50 - Türkiye ile 
lıring mukavelesi akdetmiş 
lllenıleketlerden vadeli veya 
~~konsinyasyon gelen mallar 
~ltı idhalat tacirleri tarafın
k an Cümhuriyet Merkez Ban
l asına verilen taahhüdname
ere ademi riayet bu kararna
llle hükümlerine muhalif ha
teketıerdendir. 
. '1uayyen vadesinde hükmü 
~~faz edilmediğinden dolayı 
t~kibata tevessül olunmak üze
ke 'f urkiye Cümhuriyeti Mer
r eı Bankasınca kambiyo mu· 
l ôlkabe mercilerine tevdi edi
ell ta hh""d l · h""k ·· ~·· a u name arın u mu-
r llt:ı tenıin ve infazı için pa-
~lltu Türkiye Cümhuriyet 
ıu erkez Bankasına yatırılmesı 
~ kambiyo murakabe 
'f - - - -
ahakkuk ediyor! .. 

~()~ - Baş'.~rah 1 inci Sayfada. 

re~ azdır. Fakat bu ilk ha
re etler, ümit ve itminan ve-
~.k vaziyettedir. 

lııl lr defa; bundan sonra ya
b~~cak her müsamere, her 
~e (), her piyango... Valhasıl 
~d·~faat temini için teşebbüs 
'ı~decek her kazanç vasıta
llııt a, hasılatın üçte biri bu 
~ llzzarn işe ayrılacaktır. Ay
•i~it, Zenginlerimiz de şüpLe
aeı' bu şerefli işte, kendi his-et· 
tn~ ltıe düşen memleket ve 
~atı borcunu ödiyeceklerdir. 

q~ıt Yd1nda yapılacak Atatürk 
%i~~ ~ütün vilayetin şükran 
l'\ı\<t sı olduğundan, bu teber
bi~ ;da: kazalarımızın ve na
~b~· e:•rnizin de yer alacağı 
~~kdır. Komitenin bulacağı 
•i~e ~ kaynaklarla da, Aydının 
~~ Sıtıde, Atatürk heykelinin 

liŞerefli, en ebedi bir hatıra 
41tı ilde yükseleceğine inana-
lj \>e o .. ı · t" d illi gun ere ın ızar e e-... 

GÜNCÜ 

Neşir tarihi : 23/12/937 

l mercileri tarafından taahhüd
name sahibine tebliğ olunur. 

Bu tebliğ tarihinden on beş 
gün geçtikten sonra paranın 

Cümhuriyet Merkez Bankasına 
yatırılmaCJı halinde taahhüd
name sahibi hakkkında kanuni 
takibata tevessül olunmak 
üzere keyfiyet Cümhuriyet 

muddeiumumiliğine bildirilir . 
Ancak taahhüdname müd

detinin uzatılması veya taksit 
mıktarının azaltılması alacak
lı firmanın tahriri muvafaka
tına istinaden borçlu tarafın
dan talep edildiği takdirde 
bu cihet kambiyo murakabe 
mercilerince nazarı dikkate 
alınır ve keyfiyet Cümhuriyet 
Merkez Bankasına tebliğ olu
nur. 

Yerinde bir karar 
Sultanhisar ( Hususi ) -

Sultanhisar Terzioğlu Meh -
med vakfının zemzemi şerife 
meşrut Sultanhisarındaki por-
takallığının hayır şartının 
Sultanhisar okulunda okuyan 
fakir çocukların her seneki 
kitap ve tedris levazımına 

ve para artarsa bu fakir ço
cukların anasız ve babsızları-

na cumhuriyet bayramında 

yeteri tutuncasma elbise ya

pılmasına ve bu suretle tes

ciline vakıflar idare meclisince 
karar verildiği ve bu yolda 
tebligat yapıldığı haber alın-

mıştır. Bu hayırlı işe bugün
den bu yoksul ve bikes ço-
cuklar namına teşekkürü bir 
borc biliriz. 

- ·t- -

Genç muhtarımızın 
güzel çalışmaları 

Sultanhisar ( Hususi ) -
Geiıç muhtarımız M. Ke -

mal Aral köyün bir çok ma- ,. 
hallelerini dolaşarak temizlik 

Zeytinyağı 28 28,50 
Zeytin tanesi fa. tes. 4 4,50 
Pamuk yerli 30 30,50 
Pamuk akala 37 38 
Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 
Pamuk ,, akala 11 12,50 
Kozak 4,50 5 

Köşkte 
Bir kaçakçı yakalandı 
Köşk (Hususi) - Köşkün 

pazarı olan cumartesi günü, 
jandarma karakol kumandanı, 
iki haftadanberi izini takip 
etmekte bulunduğu esrarcı 

Mustafa oğlu Ahmet Başöreni 
kamyondan inerken görmüş, 
takip edilmekte olduğunu an
lıyan Ahmet, cebinden çıkar
dığı bir kutuyu yere atarak 
kaçmıya teşebbüs etmiştir. 

Fakat karakol kumandanı, 
derhal atılarak Ahmedi yaka
lamış ve yere atılan kutu açı
larak içinden 38 parça ve 1 O 
gıram esrar çıkmıştır. 

Esrarcı adliyeye teslim edil
miştir. Ahmedin yakalanması 
için yerinde tertibat alan ve 
kaçmasına meydan vermeden 
yakahyan karakol kumanda
nımızı tebrik ve takdir ederiz. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Belediye meclisi 1 Şubat 938 
salı günü saat 20 da Belediye 
dairesinde normal toplantısını 

yapacağından sayın azaların 

teşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - Fasıllar arasında ya

pılacak münakaleye dair. 
2 - 926 yılında muallimler 

birliğine verilmiş olan arsa 
hakkında karar ittihazı. 

Aydın Vakıflar 
• 

idaresinden 

Hazineye ait Kabahayit dal
yanile Eski mendres ağzı, Ôz
başı mendres ağzı, Batnas 
mendrae ağzı dalyanlarının 
ve Yoran, Akbük deniz açık
larının Balık avlamak hakkile 
% 12 saydiye resimleri ve 
Serçin - Sakız burunu dalya
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 
başlıyarak 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 

T. H. K. Nazilli 
Şubesinden 

Şubemizin tahminen yedi 
bin adedi bulacak olan kurban 
derileri açık artırmaya konul
muştur. İhale 7121938 güni1 
yapılacaktır. İsteklilerin Nazilli 
Türk Hava kurumuna müra
caat etmeleri ilan olunur. 

[306) 26 29 3 6 

Aydın asliye hulluk 
Malıkemesinden 

Aydının Balat köyünden 
Mebmed kızı Fatmanın ika
metgahı belli olmayan koçar
lının Yeni köyünden Abdur
rahman oğlu Hasan aleyhine 
açtığı nikahın bozulması da
vasının muhakemesi neticesin
de: taraflar arasındaki nika
hın bozulmasına ve mahkeme 
masraflarının müddeaaley h 

24111938 de yapılmış artır- Hasana aidiyetine 1Qı6t935 
mada mazbut peçeci mescidi tarihinde 2511332 numara ile 
vakfından demirciler jçindeki karar verilmiş ve ilanın bir 
giritli Ali kahvesine muttasıl sureti mahkeme ilan levhasına 
17 buçuk metre murabbaı ar- talik edilmiş olduğundan işbu 
sa ile mülhakadan yıkılmış ilan tarihinden itibaren kapuni 
vakıf arsa enkazına talip çık- müddet içinde müddeaaleyh 
mamış olduğundan artırmanın Hasanın kanun yoluna müra-

işlerile meşgul olmakta ve 1 938 
3 il/ pazartesi günü saat caat etm. edigy i takdirde hük-

bazı evlerin hayvan damlarını 
10 kodar uzatıldığı. mün kati yet kesbedeceği ilan 

gözden geçirmektedir. Fazla [ 303) olunur. (304) 
hayvan_lı olup hayvanlarını ba-

kımsız bırakanları tazyiktedir. Türk Hava Kurumu Aydın şubesi 
İstasyondan hükumet binasına D k J • d 
kadar olan yolun döşemesinin ire tör ıiğün en 

,. 
yeniden yapılmasına karar al- Kurban bayramında vilayet merkez kazası 

mış ve işede derhal başlamali ve buna bağlı nahiye ve köylerden toplanacak 
üzere ustalarla anlaşmıştır. d 

kurban derileri ve barsaklar 17.1.938 tarihin en Köy işleri için candan çalışan 
bu arkadaşı alkışlar mesaisin- 7.2.938 tarihine kadar açık arttırmaya konmuşw 
de devamını dileriz. tur .. Şartnamesini görmek ve müzayedeye işti

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne~riy;ıt 

Müdürü ı Etem Mendres 

Basıldığı } er : 

C. H. P. Basımevi 

-- rak etmek esteyenlerin Aydın Türk Hava Ku-
rumu şubesine müracaatları . 

. (289) 15, 18, 22, 26 

. ı 
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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 
pııınıııııııııııııııııuıııııııııııı'ı"ıQJl.tJ'''nıııııııııııııın'ıı'ıııımı ıııımıiııııııııııımıııııııııuıııııııu''ı'ı111ıı1ıınrıqq 
~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı ~ 

S Dr. HASAN T AHSIN SOYLU J 
~ Pari• Malatirolo1' i mektebinden ve dahiliye , çocuk ~ 
& haataneleri hliniklerinclen mezun ~ 
~ Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane t 
~ bin'\Sında k a bul e der (lll ) ~ & ~ 
İiııiııl!mııııllllııt!lllıııiıllılııılıııiııtllllııııllllıı!ıllllıı1ıllllıııılD!ııılıı ıllllııııılllııilıı~ııı!l!lııııllllııılıtılll!ııUllllıııılll!ı· ııil 

AYDIN 
• 

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

C. H. P. 

AYDIN SAYI ı ısı 

~llf''1llll'"'IUll'!fl~~·::!llll•'~llll!':!llif'"!ICll'"!llll"''llP'"'ll ll'"'llll1!~111'''11!1"'1111P'~QP~l~llf! ~ 

ır~·"'&~~~·~~:l~::~··· - ·ı 

~~ . ~;;.~-~ -tJ Birinci sınıf mütehasaıa ., 
~ ~ 

[+'i Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t• 
[tl Muayenehane: Park karşısında yeni yapbrdığı evinde ~· 
[+j her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. t..• 
ro ı~ t 
fl1..,. lı11~~·••tll"'UP""llli''"lfll•"QIJIP1ı11pı•~qll'"!lll~'llfl'"'IOtt"~IPl"'llll'"!lllll''"1llJ.:.lltll""lllll!!lllJll'~qp111!1!l'"''llll"'!ll~ 
~ı1~1ı:;'rtıı::'dn~ııı;!,ıııı:;ıı ıı;!,ıınitiıo~ı::'ıııı:;'ını~11h~dD~ıJı~u~dh~ııhe111~1ın~ı~ı~~ 

Muayenehanesi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

...................................................... : . , 
• DOKTOR ' . , 
• f 

i FAHREDDİN SÜGÜR ! . ' 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassısı ı 
• f 

ı Paris Tı p Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : . ' J Muayenehane : P ydınia Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkanınıo i 
t üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalarını kabul ed ;r• ı 

ı ......... ~·~·· ......... ~ .......................... ~' 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaaile anlamanın ~r 

metli bir örneği olan A YOIN T ARIHlni Aydında Belediye kart>,ıır
Süleyman Geıer, lstanbulda Remzi kütüphanesinden tedarik edebfltt' 

siniz. 

Aydının bütün tarihi malumatından batka cotrafi tabii mal~, 
hat da bu kitaptan ötreneeeknniz. 

Yazanlar. ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 

Basım evi 
En temiz, Eiı çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ··-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


